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Dr. Goebbels over de vijandelijke
propaganda
••Wie naar Duitschland kijkt, ziet slechts kanonnen en
geweerloopen en geen wankelmoedige harten ."
DUISTERE DREIGEMENTEN ' wondel'lllIg
Btand'V~heid toont, die me.er dan beverdienen. Wanneer onze
DOELWOS
vijanden dit vandaag niet willen erken-

nen, zullen zij het morgen moeten inSI Dec.
(D.N.B.) De zien. Het heeft in het geheel geen nut
pro~dablut waarmede onr.e
ons behalve met de laffe, gemeene
den 008 wildeti overvallen Is au. een methoden van hun zeerooversachtlge
zeepbel
uiteenge8p&.t,
zOo schrijft wijze van <>?r'logvoeren, ook nog met
R~t-er dr. Goebbe1s met betrek- duistere drelgementen aan te vallen.
king tot de OOlJreD.tie van Kalro en Op die manier zal men het met OM
Teh~ in sijn jongste artikel in het niet klaar.. pelen. Men moet wel tot
weekblad Das Reich"
open, eerllJ'ken waperubandel overgaan.
De mlni8ter schrijft ·de noodzakelljk- En zouden de Engelsooen en Amerikanen storm willen loopen op d:m
heM!
de vijanden van het
om Atlantikwall, dan zOlUden daar de Dult~ N u tten toe aan hun positie
het sdhe grenadiers te~e'Il'over hen staan,
v ijfde oorlogsjaar. Er behoeft niet op die thuis in de gebIeden van den luchtte ~ gewezen, aldu.s dr. Goebbe1s, oorlog wellicht !have cn goed en vrouw
da.t de Engel&chen en Amer\!<8.Den \.:l en kind hebben verloren. Zij hebben
dl.B eD oorlog niet
tot domtneerende nog een rekening te vereffenen met de
militaire 8Ucees&erl zijn
gekomen. kindermooroenaars
en
woningblokWaar z ij BUcoossen op de slagvelden krakers.
behaalden, W1Ll"M ze van o:l.dergeschlkDr. G.:>ebbels onder9lreept de talmenten aard ol aan de perlterie behaald. de houding van alle A~elsakslsche
Iedereen weet ook, dat het vijando- tegenstanders van het Rijk In deze "belljike kamp door zeer sterke innerlijke slissende kwe tie van den oorlog",
tegenetellingEll is veroaald en reeds d.W.z. de kwestie van een invasie in liet
daarom met alle mldd len ernaar moet Westen. Zij zijn het weliswaar allen
streven den oorlog zoo spoedig moge- eens over de exorbitante eis eh en. die zij.
lij'k tot ee:l VOOr hen maar oo!l'lgszine bij hun vermeende overwinning over
draaglijk resultaat te brengen. Roose- ons, willen doen hooren, doch niemE.nd
velt gaat een nieuwe verkiezingsoam- wil de bloed- en menschenotfers brenpa.gne tegemoet. Toen hij zich de laat- gen, om deze militair te innen. Stalin
ste maal candidaat stelde, beloofde hij ziedt van woede, dat de laffe bende in
zijn volk de Vereenlgde staten bulten Londen en Washington weliswaar reUflden oorlog te houden. In plaats daar- adhtlge 8.8.l19praken doet geldcn, doch
van zl.t hij el' nu met de Vereelllt'de llet den bolsjewi!'lten overlaat daarvoor
staten tot over de ooren in. "Een hecM.omben
van soldatenlijken te
koninkrijk voor een succes", zoo luidt offeren.
zijn devies. Hoe langer de oorlog duurt,
De vodjes papIer. ~ verklaart
des te meer socia.1e crises ont.l!ltaan er dr. G<>ebbels ten slotte, die 0!l8 de
in het land.
vijand doet toekomen, vinden bij het
De.a.renboven heeft Groot-Britta.::miii Duiteche volit e1ecbts koele minacbtlng.
geen
oorlog8doe1
wa.a.rvoor het de Wij hebben O!l2le vijanden door hun gemoeite loont te sterwn. Men wll de meene daden leeren kennen. Wij hebben
wereld van de nazi-tyra;onfe bevrijden daar ç:een mon~elinge verklaringen
zeggen de Engelsche propagandisten, meer bij noodlg.
waarop de kleine man met recht vraa.gt
De propagandabluf, waarmOOe zij ons
waar deze zoogenaamde :l.azi-tyra...mle wilden overvallen, Is als een ~fsbel
dan tot d'llSVer den Britschen vlta.len uiteengespa.t. Wie naar Dul
end
belangen dwa.'r8 heeft gezeten.
kijkt, met Slecbts k~ en geweerDr. Goebbels wijst in dit verband 10Clpen., maar geen wankelmoedige
veroer op de tegenstelll:ng~ die f!r harten.
bestaan tussehen het Anglo-Amerlkaansche en het bolsjewistische kamp.
Zouden zij in dezen oorlog volkom=
worden beslecht, dan zoudCn Engeland
en de Vereenigde Staten aan het eind
van de oorlog zich geplaatst zl6l1
tegenover een wereldco::l8tellatie, waar
zij vermoedelijk niet meer tegen zouden zijn opgewasse.n, nog g heel afgezien daarvan. dat slj in Europa zelf
niet de g ringr te medezeggenschap
meer zouden hc:tben.
Uit dit &11_ blijkt, zoo verkla.a.rt rle
rnln fst er, hoe drl~ men aan den
kant van den vija.od aan een snel einde
van de door hem. op touw
ge2'Jette,
bloedige wonrteling behoette hoeft.
Hieraa.n ia h t, zé '8la uit de verdere
t -----' ver~{laTingen van dr. Goebbele blijkt,
toe te schrijven, dat men aan den
kant va'! d n vijand g trach h ft
een "r,ropagandistischen wo=ling'blokkraker' op het Duitedle volk te w rpen, na.àa.t het w rpeD van "woningblokkrakers" der vijand lijke lu htlnmnen" niet tot het gewenechte suCCtW
!lad gevoerd.
Dr. Goebbel w:ijst op het vollkomen
vergeef c~e van de2'Je propaganda tegenov r
Dui ob volk. D4 vijand ma
h t
ooven ot ni t, zoo eh rijft h',
va t
aat. d
OIlZ
volk nr: p d
nbl
te nov r d
OOI' ~8' ~
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Duitschland is paraat tegen Invasie
ogingen in dezen winter niet
uitgesloten geacht.
De A.N.P.-oorrespoodent te BariijIn
meldlt:
Het slotoommuniqué yan die.
rentie te Teheran vormt ~ de Wllhelmstrasse nog steeds ~et ~ld~e1p~t der
gesprekken. Zoowe! m diplomatieke als
in militaire kringen heeft vooral die
zinsnede, waarin word~. g~roken over
komende g;roote operaties wt het ()os.
ten, Zuiden en Westen, sterk de aandacht getrokken.
In het Oosten is op het oogenblik eeD
duidelijk verflauwen va.n de a?~viteit
merkbaar waJt wel hoofdzakelIJK een
gevolg is' van het feit , dat de ~ter
thans voor de de ur staat. Nog eemgen
tijd kan deze 'betrekkelijke rust aanhouden, doch men verwacht van militaire
zijde alhier geen lange pauze. Zooals
men hier reeds herhaaldelijk heeft verklaard, wil men de vraag, of de Russen
over een speciaal wtnterleger beschikken
in het midden laten, doch wel
verWacht men, dat var. Sowjet-Russische
zijde de aanva1l4m w,derom met kracht
zullen worden hervat zoodra de weers..
omstandighedeu dit maar eenigszins
toelaten.
De verklarlinlg over opera.ties uit het
Westen en Zuiden hebben de kwestie
van het tweede front weer meer op den
voorgrond geplaatst. Te Berlijn is men
van meening. dat het van zelf spreekt,
dat dit vraagstuk te Teheran ULtVoerig
ter sprake zal zijn gekomen. Militaire
kringen houden ernstig rekenmg met
de mogelijkheid, dat als uitvloeiBel van
de conferentie binnen korten tijd, wellicht zelfs nog dezen wioter, ee!Il
invasie zal worIWn beproefd, hetzij op
den Balkan, hetzij in N oord- of In
Zuidl..F1ranktrijk.
Van Duittsche zijlde
verklaart me!! echter op zulk eeo
fnvasiepoging volkomen vool1>ereid te
zijn, ja deze zelfs gaarne te 2'JUll~n zien.
Men herinnert in dit verbe.nd aan de
verdedigingsmaatl'egelen, die ZOOWlel
aan de Atla.:ttische kust &ls aan de
Middellandsche Zeekust, In. Frankrijk
en op 0011 Balkan, zijn genomen. Ook
die bezetting van een :reeks eilanden in
de Egeische Zee, laatstelijk V8!l Samoe
- eeo. operatie, die een duidelijk defen-

sief karakter dr~t wordt &Is beaangehaald,
dat het Duitsche
opperbevel ook op Clen Balkan met alle
even.tu&litelten i'ekemnrg beeft willen

wijs

ho~enr'ot van Turkije,

gezien in verbazId met een eventueele invasie op den
Ba.Ikaa, is voorloo~ig nog volkomen

coote-/ bepaald door de

jongste verklariDgen.
van Menemencioglu, .dat Turkije aan
de tot dusver gevolgde neutralit-eitspolitiek wil vasthOUden. Er is tot dusver mets, dat er op wijst, dat :tUrkije
actief a.a.n de zijde der Geallieerden
a8!l den oorlog zal g-aa.n deelnemen.

JAPANNImS BRIENGEN DRIE
TORPEIDOBOOTEN
TOT ZINKEN
TOKIO, 9 Dec. (D.N.B.) Uit berichten, ontV'8Dg'en van Japansc.he steUllpunten in het Zuideé van den Stillen
Oceaan, blijkt, dat de luchtmacht der
Japansche marine bij verschillende
operaties tegen vijandelijke steunpunten drie torpedobooten tot zlniken. heeft
gebracht.

•

CI.ndMtllen geelIKllleen!. Door de
a.a.n.houdlng van een mam. d.ie drank vervoerde, Ikwam de AmsterdalJlS'Che recherche op het apoor van een c landestiene
distilleerderij, gedreven door een oW-jarigen ban,k weI'ker in de ReilllWa.rdtstraat.
Een dLstiUeertoestel, filters en zes fleseohen jenever nam men daar In be"lag. De
man 6t00kte acht liter aloolbo: per week
en verlrooht deze voor dertig gulden per
liter.

.Tonggf'huw den, man werkt. Ir.,
meubelen in bruikleE'n.
Yoor buitengewoon goede be\Ta~n

handeling en

Yerzorgkl~

<Ier

I !;;,6,Ube.len wordt mgestaan. BI;. I
@3~O_Tf'I. ~.~~ __ .
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MAARSCHALK ROMMEL
IN DENEMARKEN

Inspectie verdedigingswerken.
De " Deutscile ztg. i. d. N." meldt uit
Berlijn, dat generaal-veldmaarsc'halk
Rommel een bezoek heeft gebracht aan
de Duitsohe troepen in Denemarken.
Op last van den Flihrer inspecteerde hij,
vergezeld door verscheidene vestingbouw-specia.liBten, de Duitsohe verdedierken In Jutland.

GISSINGEN OVER NIEUWE

OORLOGSTOONEELEN
In Geallieerde pers wordt weer steeds meer over een mogelijke actie tegen den Balkan gesproken met aanvallen uit
het Westen, Zuiden en Oosten. - Sowjets zouden dan in
Bulgarije moeten landen.
waarde van de Sowjet-vloot in de
Zwarte Zee.
Wat de bestrijding der guerrillatroepen op den Balkan betreft, blijkt uit de
plaatsnamen in de desbetreffende berichten, dat allereerst de partisanenE Britsch-Amerikaa.nsche pers pro. groepen In latrIë en Dalmati!!, die hIer
pageert In haar commentaren op en daar de sterkte van een divisie hadde conferenties van Katro, Teheran en den, werden bestreden en vernietigd.
nog eens Katro steeds meer den Balkan Tegelijk werden de guerrilla-formaties
als toekomstig oorlogstooneel, aldus en de troepen van Badoglio op de bemeldt de "Deutsche Ztg. 1. d. N."
langrijkllt~ eilanden en in de havens
Daarbij verlangt men volgens het aan de Adriatische kust tot GriekenDultsche blad klaarblijkelijk
van iand toe uitgeschakeld. Alle belangTurkije, zoo al niet een actieve deel- rijke punten aan de Adriatische kust
neming, dan toch op zijn minst een zijn aldus vast in Duitsche handen.
vergemakkelijking van de militaire
In den loop van den strijd verplaatoperaties der Geallieerden.
sten de gevechten zich van de kust
Volgens de beschouwingen In de naar het binnenland en Daar het ZuiEngelsche en Amerikaa.nsche bladen den. Zoo werden pas thans in Montezou de verwezenlijking der Britsch. negro en het binnenland van Albanië
Amerikaansch-Sowjet.Russische plan. en Bosn1!! partlsanengroepen vernietigd,
nen eventueel kunnen geschieden door waarbij ook geschut van allerlei type
een drievoudigen aanval op het Bal- werd buitgemaakt. Het Is typeerend,
kan.schiereiland:
dat het hierbij om vrij kleine groepen
ging, waarvan de sterkste ongeveer
1. Uit het W est e D. Als spring- 3000 man omvatte. Daaruit zou de conplank zou !taU!! moeten dienen, waar clusie kunnen worden getrokken, dat
sterke Britsch-Amerikaansche strijd- de gevechtskracht van de groote afkrachten voor dit doel zouden zijn of dcellngen reeds ls gebroken en dat een
worden geconcentreerd. Met het oog op Britsch-Amerikaansche Invasie dus niet
de Britsch-Amerikaansche superioriteit op haar steun zou kunnen rekenen.
ter zee en de nabijheid van de ZuldIn de tweede plaats moet dan nog
ltallaansche vllegtuigbases zou de het falen van de Sowjet-vloot b de
sprong naar den Balkan volgens di- Zwarte Zee worden genoemd. Ondanks
verse Geallleerde beschouwingen geen haar numerieke superioriteit heeft zij
al te groote risico's meebrengen. Van nog geen enkele maal een belangrijke
Duitsche zijde twijfelt men er niet aan, rol gespeeld. Duitsche lichte zeestrijddat de Engelschen en Amerikanen over krachten waren voldoende
om
de
voldoende strijdkrachten en scheeps- Sowjet-oorlogsschepen van alle acties
ruimte beschikken om ergens aan de te!l behoeve van de in het nauw gekust van het Balkan-schiereiland lan- brachte Sowjet-troepen ten Zuiden
dingsoperaties uit te voeren.
van Kertsj af te houden. Van Duitsche
zijde
betwijfelt men daarom, of de
2. Uit het Zul den. Wat dezen inIn staat zou zijn de
Sowjet-vloot
vasleweg betreft, houdt men aan ravitailleeringooit
van
gelande troepen In
Britsch-Amerikaansche zijde rekening
Bulgarije
te
waarbor~.
met Turkschen steun. Van Duitsche
zijde wijst men er echter op, dat de
Egeische Zee vooreerst voor Geailleer- Menemencioglu over Turkije's
de operaties is gesloten, waarbij vooral
verhouding tot de Spil
de Duitsche bezetting op de Dodekanesos een ernstige belemmering moet
ANKARA, 10 Dec. (Interinf). De
vormen.
Turksche minister van buitenlandsche
3. UIt het 0 0 s ten door een Sow- zaken, Menemencloglu, heeft tegenover
Jet-landing in Bulgarije. Van Duitsche pers vertegenwoordigers der Spllmozijde wordt In dit verband in de eerste gendheden verklaringen afgelegd in
plaats gezegd, dat de Sowjets een den vorm van antwoorden, dIe hij gaf
groote landingsoperatie, zooals noodig op vragen der journallsten ten aanzien
zou zijn om den Balkan met duurzaam van de conferentie van Katro.
De minister noemde daarbij onjuist
effect uit het Oosten te bedrei 6 en, tot
een
bewering van den Reuter-corresdusver Doch In de Zwarte Zee noch in
pondent,
volgens welke Turkije na
de Oostzee hebben ondernomen.
Kalro een actievere rol in den oorlog:.....~--i
zal spelen dan tot dusver en
welke
in Kairo de Turksche
Twee punten tegenover de met Engeland
ls ver ter kt.
Menemencloglu
verklaarde, dat
Geallieerde plannen.
polltiek van Turkije onveranderd
Vervolgens stelt de "Deutsche Ztg." d.w.z., dat ook de polltlek van Turkije
twee punten tegenover eventueele geal- jegens de Spil ongewijzigd lso De Turklieerde plannen in deze richting. In de sche polltlek blijft trouw aan haar beeerste plaats de Duitsche successen ginselen. Men moet principieel twee
tegen de guerrlllatroepen op den Balkan dingen onderscelden n.l. de versterking
en in de tweede plaats de twijfelachtige der Turksche alllantle met Groot-Brittanni!! en de voortzetting van de Turksche buitenlandsche politiek De versterking van de Turksche alllantle met
Engeland wordt slechts voltrokken binnen het kader van de Turksche buitenlandsche politiek.
Een volgende vraag had betrekking
op een uitlating van Menemencioglu
voor de persvertegenwoordigers der
Geallleerden, volgens welke de betrekkingen tusschen Turkije en de SowjetUnie bijna zoo hartelijk en sterk zijn
als die met Engeland. Er werd gevraagd, of deze uitlating op nieuwe
mededeelingen over de opvatting van
Stalin omtrent de nieuwe orde van
Europa en het Nabije Oosten berust.
De vraag werd gesteld met verwijzing
naar de uitlating van Menemencioglu
dat hij in Kairo vele hem tot dusver on~
bekende nieuwe feiten heeft vernomen
Het antwoord kwam hierop neer dat
deze kwestie de kern der besprekingen
van Kairo raakt. Alle problemen be
treffend,:. den tijd gedurende en na de~
oorlog zijn daar volledig behandeld De
minister bevestigde de versterking' der
betrekkingen met de Sowjet-Unie binnen het kader der vastgele2"de T~rk8?he buitenlandsche politiek», waarbij
hij verklaard~: dat tU88chen de SowjetUnie en ,!urklJe nooit wrijving heeft bestaan. HlJ deelde mede, dat in Kalro de
Engelschen door de bolsjeWisten gemachtigd waren het Sowjet-Russische
standpunt te vertegenwoordi en.

DUITSCHE SUCCESSEN
TEGEN BENDEN

D
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Aldus stelde de ,,8 e s b 0 i nik" ("de Godlooze") vóór den oorlog de vijanden
van Mt bolsjewisme voor: "Christus als werktuig van fascisme en clericalisme
in den strijd tegen het proletariaat en de wereldrevolutie."

Soldateske
prestatIes
ct

ALSlandmende denvraagvijanden
van Duitschzou stellen, waarvoor zij eigenlijk vechten, dan zou het
eenig ware antwoord niet anders kunnen luiden, dan "voor vernietiging" .
Vernietiging van het nationaal-socialisme, vernietiging van de Duitsche
eenheid, V'ernietigrng van de eeuwenlange hoop op de eenwording van ons
werelddeel Europa. In de plaats daarvan beweren zij wel iets nieuws te
zullen geven, maar op de keper beschouwd, is dat nieuwe niets anders
dan oude wijn in nieuwe zakken
Te verwonderen valt da.t niet 'want
het zijn eigenlijk precies dezelfde
machthebbers die vóór een kwart eeuw
.
'
wehswaar den oorlog hadden gewonnen,
maar den vrede moesten verliezen,
omdat zij zich niet konden opweI1ken
tot de wereldhervormers, die
waren, om aan de menschheid iets
n~euws te brengen, daar zij juist den
oorlog waren begonnen om het oude te
behouden. '
,
De vrees, dat het ook na den tegenwoorddgen oorlog zoo zou gaan, als de
tegenstanders van een Nieuwe Orde het
Voor het zE':~en zouden krijgen, is niet
ongegrond, als men in oogenschouw
neemt, dat ook thllins weer de oude
leuzen naar voren komen, waarmede
men tracht het eigen zwakke standpunt
te kunnen rechtv,aa'.'digen en dat van
den tegenstander te kunnen schaden '
Zoo',n oud paardje, dat van stal is gehaald, om weer eens dienst te doen is
het versleten slagwOOrd vàn het P~i
sische militarisme". Dit milit~risme
moet nl., volgens Roosevelt en Ohurchill
hoe eerder hoe liever worden vernietigd'
zg. omdat het een \gevaar voor d~
m~nschheid vormt, doch in weI'lkelijk_
held, omdat dat Pruisische milita rIsme
.
sch u1d d raagt !lan alle misslagen van
de ~glo~AmerIy.aansche weermacht
d ~litarIs~e, dat volgens hen, die niet
~ epere .beteekenis ,van dit begrip
effen, mets anders is,
dan
d over_
e
wegend e invloed van den militairen
geest .~p het regeeringSbestel en de
burgerlIJke
samenleving, e
betek en t
. nl"k d
elge U ~ samenvoeging van de hoog_
ste geesteluke en lichamelijke prestaties
v~n den soldaat. Deze militaristische
eIgenschap heeft het Duitsche volk in
hOoge mate en niet zonder reden Zij
is reeds twee eeuwen oud en ont~taan
als soldateske houding van een geheel
volk t~genover steeds dezelfde vijanden,
me.~ Wie het genoodzaakt is een afweer_
st~d te voeren, daar die vijanden het
DUltsche volk een lever. van vrede rust
en welvaart niet gunnen.
'
Omdat die tragische noodzaak sinds

200 jaren bestaat, werd het Duitsche
volk, vooral , de Pruisen, een hard soldatenvolk. Als ze soms niet zoo hard
en niet zoo bereid tot het bieden van
tegenstand waren geweest, dan moesten
ze het loodje leggen in den strijd om
het , bestaan, maar steeds wisten de
Duitschers zich wee~ als volk te herstellen. Zij zetten de tanden op elkaar
en wisten er zich weer boven op te
werken.

•

.

*

ook vóór dezen oorZOOlog:wasde hetDuitsche
regeering zag
den dag van een nieuw gewapend
conflict naderen en bereidde het
Duitsche volk er plichtmatig op
voor. Door opvoeding en opleiding
wist zij de hoogste prestaties mate maken, waardoor het volk
oorlog, die onontkoombaar was
WP."'Pr'" de houding van
Duitschlands
v IJ''''''''''''''' inging met alle .g oede militaire
eigenschappen, te weten: trouw, hard.
dapperheid en discipline. Nog voor.
de oorlog was uitgebroken, was het
hP,:rr;n van den totalen oorlog al gevan het Duitsche volk ge·
Zoo werd de superioriteit van
Duitsehen soldaat gevormd, welke
op de slagvelden gedurende vier
jaren heeft bewezen en zoo werd ook
de moreele kracht tot het brengen van
offers door het thuisfront mogelijk geIedereen was soldaat, van den
ve:ldrna;ar~!chlalilt
tot den eenvoudigen
grenadier, maar ook de burger thuis
is soldaat en wiil niets anders zijn,
de vrouw vecht mee, de jongen wacht
totdat hij wordt opgeroepen voor den
frontdienst.
Een zoodanige, allesomvattende opvoeding van den grond af van een geheele natie, wellre gedwongen was ten
strijde te trekken om het zijn of het
niet zijn als volk, of zij wilde of niet,
noemt de Anglo_Amerikaansche prop~
ganda thans weer "Pruisisch militarisme". Het is echter het geheim van
dat militarisme, dat het in staat stelt
een veldslag, een geheelen oorlog in te
gaan, ofschoon men wat getalsterkte
betreft misschien de zwakste partij is,
maar in moreel opzicht en qua prestatie
verreweg de sterkste. Dit is ook de
reden, waarom de Anglo-Amerikanen
en ook de bolsjewisten, ondanks hun
numerieke overwicht er maar niet in
kunnen slagen, den Duitscher.s een beslissende nederlaag toe te brengen.
Daarom zijn de Duitschers op da,t gesmade militarisme trotseh, want het
is de noodzakelijke voorwaarde, waarom
hun vijanden de nederlaag zullen moe:ten lijden, aldus ontleenen wij aan een
artikel van majoor Otto Lehmann.
Als Churchill, 'Roosevelt, c.s. het militarisme willen vernietigen, is dat het
beste bewijs, dat zij de grootste vrees
koesteren voor de tot den hoogsten
graad opgevoerde moreele, lichamelijke
en geestelijke prestaties van het zoo gesmade ,Pruisische militarisme".
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BETEEKENIS VAN ROMMELS
REIS IN DENEMARKEN
BERLIJN, 11 Dec. (D.N.B.) De Inspectie van de Dultsche verdedlgingsinstallaties In Jutland door generaal-veldmaarschalk Rommel heeft In alle militaire
kringen In Europa en daa.' buiten zeer de
aandacht getrokken, zoo verkla art de ml.Iitaire correspondent van het D.N.B. Hij
schrijft O.m.:
Het feit, da.t juist generaal-veldmaarschalk Rommel op het oogenblik de uitbreiding en de paraatheid der Duitsche
verdedigIngsinstallaties In Noord-Denemarken Inapecteert, heeft ongetwijfeld een
diepere beteekenis.
Men zegt niet te veel. wanneer men
veronderstelt dat deze Inspectie gezien
moet worden In verban '!u met de conferenties van Teheran en Cairo.
In kringen van den Groot-Dultschen
generalen stat verwacht men de AngJoAmerikanen, juist oJTldat zij zich In den
militair pijnJ\jken to~stand van den dwang
bevinden, ook op de onwaarschijnl\jkste
punten van het continent. Men houdt van
Dultsche z\jde rekening met alle mogel\jkheden.

,

Generalkommissar
W. Ritterbusch
Benoemd tot Leiter Arbeitsbereich N.S.D.A.P.
en Generalkommissar zur
besonderen Verwendung.
Het Rljkscommissariaat deelt
mede:
De Führer heeft op 1 December
1943 den Dienstleiter W. Ritterbusch
benoemd tot Leiter van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland.
De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft
overeenkomstig artikel 4, sub 1 van
de Verordening over de uitoefening
van de Regeering bevoegdheden in
Nederland (nr. 3/1940), alsmede
overeenkomstig de artikelen 1, 3 en
7 van het decreet over den Organisatorischen Opbouw van de Dienstbureaux van den Rijkscommissaris
(nr. 4/1940) den Dien tleiter W. Ritterbusch benoemd tot Generalkommissar z.b.V.
DienstIeiter W. Ritterbusch was
reeds na het overlijden van den
vroegeren Leiter van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland
en General-Kommissar z.b.V. belast
met de waarneming van deze functies.
mer volgt de tekst V8Jl de benoe!Dingsoorkonden.

Ernennung des Dienstleiters
W. Ritterbusch
Ick ernenne den Dienstleiter W.
Rit ter bus c 11. zum Leiter des
Arbeitsbereichs der N .S.D.A.P.
in den Niederlanden.
FUhrerha.uptquarti r, den 1.12.1943
(gez. ADOLF HITLER.
Bekantmachung
des
Reichskommissar lilr die besetzten niederländischen Gebiete flber Personal.AngelegenheJten.
Ich habe nach. Par. 4, Absatz 1,
meiner
Verordnung
flber
die
AusUbung
der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden (nr.
3/1940) sowie nach. den Par. 1,
3 und 7 meines Erlasses flber den
organisatorischen
Aulbau
der
Dienststellen des Reich.skommissartats (nr. 4/1940) <ten Dienstleiter
W. Ritterbusch zum Generalkommissar zur bescmd.eren Verwendung beruten.
Den Ha,a,g, a.m. 11. Dezember 19(3Der Relchskomm1Mar tür die
besetzten Nleder\ä,ndischen Geblete:
(gez.) SEYSS-INÇUART.
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HET UITVERKOCHTE BOEK
Aan de prijsvoorschriften
onderworpen.
Voor den Inspecteur vOOr de prijsbeheerschlng te Amsterdam moest zich
onlangs een ve.l1!nghoud{!r verantwoorden,
die den thans uitverkochten vijfden druk
van de bekende encyclopae<lie van
WInkIer Prins voor f 750 had ~rkocht.
benevens de kooper, die 4ezen prijs had.
beta.aJ.d.
De kooper wu In de eerste plu.ta van
meenlng, dat deze encyclopaedle verza.melwa.arde had. en dus nlet onder de pr\jzen beschikking gebruikte g-oederen nr. 1
viel. Beide part\jen voerden ver4er un.
dat van uitverkochte boeken de verkoopprils "vrij" behoorde te z\jn en beriepen
zlcb voor dit atan4punt op een brief van
de
Nederlandsche
VereenigIng
van
Antiquaren, waarin deu\!de meenlll,\'
werd verdedigd.
De Inspeoteur beett echter dit standpunt mtdrukkeJ\jk verworpen. Verzamelwaarde kende h\j un een encyclopaedle
niet toe, een aanva.-.rdln~ van bet ver'
weer, dat uitverkochte boeken" vrij" moe ten z\jn. zou beteekenen, dat al deze
boeken slechts tegen antiekprUzen te
koop waren, een consequentie, dM uitermate ong~enscht zou zijn.
Daar 111 den boekhandel de meenlng
schijnt te boerschen - zij het dan ook
ten onrecbte - dat op mtverkoehte boeken de pr\javoorschrlften niet to paaael\jk
z\jn, heeft de inspecteur termen gevonden den kooper en verkooper een boete
op te leggen en de In be lag gen olmen
encyclopaed!e aan den kooper terug te
geven. Men zij hierdoor gewa.a.rschuwd,
dat ook uitverkochte boeken, wanne~r
z\j geen verzamel. of kun.twa.a.rde bevatten, onder de pr(Jsvoorschrlften vallen.

AANGETEEKENDE STUKKEN

Beperking verzending naar
gewicht en naar inhoud.
De bijzondere omst&:1digheden maken
het noodzakelijk - tijdelijk - een beperking in ~e voeren VOOr verzending
van aangeteekende stukken,
zoowel
naar gewicht als na.&r inhoud.
Aangeteekende bneve:l (al. ot nIet
met 8.8Jlgegeven waarde) mo~n nIet
zwaarder wegen d8Jl 500 gram en geea
andere zaken bevatten dan beschelden
en mededeelinge:l of berichten op
papier, perkament ot and r 8OOrt~
Jijke stotten (dua geen goeder ).
De gew1chtsgrens voor brieven met
geld, bank- en muntpaplel'. e e
m talen ot kostbaarh en, die aangeteekend moe ten worde:l verzond •
maxlmasl 2 kg g leven, maar z ij
mogen daarbij geen andere zak
d
hierboveDgel1
e bescbel
meded ellngen ot berichten bevall •
Voor gedrukte 8
ken, nieuw bi bijvoeg) en
de:l (met inbegrip
mOD!ltera 18 aan
elech toetaan tot een maximum
\\1cht van
000 gram. Voor
ailJOOrukl\'M"I!.tl'n
blijtt aant
Ing m elÖk tot
een wicht van 7
•
Deze
ttJd Jljke
J
16 D c ber in en
Idt
voor
het b
h
keer.
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VOOR EEN NIEUW NEDERLAND
IN EEN NIEUW EUROPA
Het is de zedelijke plicht van volken van eenen bloede
in de Germaansche volkeren familie in tijden van gevaar
als broeders tezamen te staan.

REDE VAN DEN LEIDER BIJ
TWAALF JAREN N.S.B.
"Het dertiende jaar van uw Beweging zal wellicht het
zwaarste worden, want het zal het beslissende jaar voor
den wereldstrijd zijn" - aldus de ij scommissarls tot de
Nederlandsche nationaal-socialisten.
NA;AR EEN EENHEID VAN
ZELFSTANDIGE NATIES
in overeenstemmdng met
moeilijke tijdsrunsl:and.igheden,
000 volk verkee.rt, droeg de
herdenking van het twaalfjarig bestaan
van de NllJtionaal Socialistische Beweging der Nederlanden een sober, doch
lIliettemin waardig karakter. Uiteraard
ging de grootst e belangstellin,g uit naar
de Utre~h~~he samenkom~ m de ~
van ".TIVO~I , waar zo~wel de RIJkscommlS8ans als de LeIder het woord
ill~bben gevoerd. De g;oote zaal. W'8;ar
:Z:lCh ongeveer tweedUlzend nat.-SOCla_
listen .-. voor het meerendeel leden,
aan :"le. 1II: d.en loop van <!-en o~htend
het tlen)ang-msigne was mtge~lkt ..beyonden,. was op de gebrmkell)ke
wijze verSIerd.
.
Nadat tot twee uur de zaal. Zich
vulde en o.m. ook alle hOC!ge. Dmtsche
en Nederland.s<?he autontelten h1l:ll
plaats hadden mgenomen, onder WIe
de Duitsche gezant Otto Bene, !t Ob~r~ppenfUh.rer Rauter,. Gen.-Kommls~a.r dr. WlInmer, de n.leuw-b.enoemde
leider van het Arobelt8berelch der
N .S.D.A.P. in Nederland, Dienstleiter
Ritterbusch en vrijwel alle hooge nat .•
iIIOcialistische functionarissen, betraden
de Rijk.scommi.ssari.s en de Leider met
bun staven de zaal. De vergadering
zong den hoogen autoriteiten geest_
driftig het lied "Wij zijn de zwarte
soldaten" toe.
In een korte rede heeft allereerst
de plaatsvervangende leider V a n
G e elk e r ken de gevallenen herdacht en zeide, dat hun offer noodzakelijk WILS, wlllen we als volk niet ver_
gaan.
Namens de N.S.D.A.P. voerde Haupt"bereichBleiter Stöhr het woord, die
d : de eervolle opdracht te hebbelIl
o
~aardag van de
N.S.B. de groeten over te brengen van
den leider der partijkallilelarij Reichsletter Bormann en van de N .S.D.A.P.
Zeker van onze verbondenheid in den
stnld wenschen wij Duitsche nationaalsocialisten u vandaag toe, dat de herinnering aan de doorstane gevechten
uw overtuiging van de overwinnende
kracht der nationaal-socialistische idee
moge sterken, dat door strijd en verzet uw gemeenschap nog harder en
nauwer moge worden aaneengesloten
en dat dan weldra de dag moge komen,
waarvoor wij allen strijden en werken,
de dag der overwinning.
IDHEEL

G de
waarin

I

komst Is ~r een begeleidende muziek
gespeeld, die ten gehoore werd gebracht door den heer Smuts, ministerpresident van Zuid-Afrika, die toen
eigenlijk als vertegenwoordiger van
Churchlll de .~eider was van de Britsche
politiek. Hij heeft de poging ondernomen tot de West-!<?uropeesche landen
de uitnoodiging te nchten, om een dominlon-verhouding met Engeland aan
te gaan.
Stalin heeflt de wenkbrauwen gllfronst
eIIl de heer Attlee heeft zijn best gedaa,n
terstond te verklaren, dat zelfs dit
restje, dat nog oveI1gebleven is van
VToegere beloften, uiltsluitenu een par_
ticuliere meening is van den heer
Smuts, maar volstrekt geen officieele
Britsche meening Maar Qlat is een
kwestie, die juist de Nederlanders betreft. Immers
de Zuid-Afrikaansche
mlmster-president heeft de Nederlanders
uitgenoodigd een dominiO!Il-verhouding
met IDngelanCl aan te gaan, tezamen
met eemge andere der Atlantische randstaten, om hier, bij wijze van spreken,
een zeker toevluchtsoord en tegenwicht
te vormen tege!l den Sowjetkolos, die
over Europa za' voortschrijden.

Ik heb geprobeerd hiervan op een
kaart in het nwmale fOI1lD.aat van
een handatlas een indruk te krijgen. ToeL zag ik, dat WaJIlllleer men
de geheele overige Eurazische
vlakte bekijkt, men dit r 'a ndgebied
nauwelijks terug kan vinden. Van
de kust tot de streek van Arnhem
is ongeveer 120 of 140 km en vandaar tot aan het andere einde van
het Eurazische werelddeel 9000 km.
De verhouding die de heer Smuts
aan u, Nederlanders derhalve aan..
biedt, lis de veiligheidsverhouding
van 120 op 9000. Ik geloof dat een
dergelijke overweging wellichlt toch
ook bij de meest verstokte oranjebolsJêwi..ken langzaam d~ <JIVertui ging zal taten, Qpkomen dat deze
verhouding v,o or de nationale en
volksche toekom:>t van de Nederlandel1s geen uitzicht biedJt.
Nationaal-socialisten dat wat zich
thans zoo drastisc3. voor o~ oogen
afspeelt, is r 'e eds gelegen in den oproep,
die tot ons is gericht toen wij oJllS V'Oor
de eerste maal hebben uitgesproken
voor , de nationaal-socialistische gedachte. Da,t geldt ook sinds twaalf
jaren voor u. En· toer wij in Mei van het
jaar 1940 hIerheen kwamen, toen was
juist de heer MusseI"1t met de Nederlandsche nationaal-socialisten er reeds
als politieke part~l en beweging. Hij is
Rede Rijkscommissaris. met
dJoor ons uitgevonden, doch wij
NDElR luide toejuichtlngen betrad hebben hem aangocroffen als Leider vllJn
vervolgens de ~ij,kscommdssaris een Nederlandsche nationaal-socialis..
dr. Seyss Inquart het podium. Mijnheer tische beweging, dat wil zeggen, als
Mussert, Nederlandsche nationaal-soci- uitdrukking vaT. het Nederlandsche
alisten, zoo zeide hij, het is voor mijn D1IJtionaal-socialisme zooals dit zich hier
Dultache kameraden en voor mij een destijds in dien toestood en :illl dien geechte behoefte des harten op den dag zichtskring heeft gevormd. Voor ons
van heden, die een eeredag van uw Be- ootstond slechts de taak te onder71oeken
weging is, in uw midden te kunnen ver- of onze doelstellingen zoo gemeentoeven en te kunnen deelnemen aan uw schappelijk zijn, da'. olllZe wegen kunlDen
vreugde. Wanneer u thans de twaalf samengaan en of wij, als strijdmakkers
jaren overziet en een duidelijk beeld op elkaar kunnen vel1trouwen. Door
voor oogen hebt van den toestand van deze lotsgemeenschap, waarin wij werheden, dan zult u tot uzelf zeggen, dat den geplaatst, hebben wij allen nieuwe
u indertijd gehoor hebt gegeven aan een gezichtspunten gekregen. En wij zijn
innerlijke roepstem, wel1!cht in het vol- tot steeds grO<Jltere gemeeuzaamheid
ledige besef, maar nog in het geheel samengegroei'i.
niet in het volledige bewustzijn van het
Stellig is het een ons allen gelukldg
uiteindelijke "waarom" van den strijd. makend besef geweest, toen wij onWant wat toen wellicht nog den schijn langs voor den Führer stonden en het
had van een binnenlandschen politieken gevoel hadden van rubsolute gelijkheid
strijd met het doel een ordening en van doelstellingen. Maar wat mij nog
zuivering van binnenlandsche politieke belangrijker voorkomt is, dat juist de
toestanden te bereiken, is thans de moeilijke tijd waarin wij ons thans bevoorwaarde voor een strijd om het be- vinden, ons het gevoel gebracht heeft
staan van uw Nederlandsche volk, van van de onwrikbare kameraadschap. Ik
ons Duitsche volk, van al onze Euro- kan u zeggen, dat het mijn schoonste
peesche volkeren. Het gaat om de laat- en meest trotsche oogenblik was, toen
ste grondslagen. Het gaat er om, .:Jf wij ik den FUhrer kon zeggen: "FUhrer,
in onze volkssubstantie en in ons volk- op de Nederlandsche natiO'naal-sociasche en nationale karakter, die het listen kunt u vertrouwen."
kenmerk van Europa vormen en die
In dit eene jaar van gebeurtenl.ssen
de beteekenis uitmaken van het avond- voo afwisseling hebben onze ka.In&raden
land, de grondslagen behouden, opnIeuw in Nederland zeer veel moeten mee_
veroveren en de toekomst in kunnen ma.ken. De geheele vijandelijke propadragen, of dat wtj zullen worden over- ganda concentreert zich hier en de
stroomd door machten uit het Oosten hatelijkheid vam de eigen landgenooot het Westen, die het avondland vij- ten kent stoms geen grenzen meer. Wtj
andig zijn gezind.
bevinden ons in een zeer moeilijken
Dat was indertijd reeds een beschik- tijd. Maar het ligt reeds op den weg
king van het lot toen u twaalf jaren der voorzienigheid. dat wij door zoo
geleden uw strijd zijt begonnen. Thans zware beproewng moeten gaan. Het
is het natuurlijk eenvoudiger te zeggen, gaat om niets anders dan om het feit,
waar het om gaat. Want thans zal dat thans het lot eene r cultuur van
reeds de meest verstokte langzaam wel vele duizenden jaren, een der waarde_
gaan inzien, hoe de geschiedenis zich volste deele.n van dl' geheele mensch_
zou ontwikkelen wanneer wij er niet heid. gelegd is In OillJZe handen, in de
zouden zijn. Er zijn gebeurtenissen, die handen vatl de natrionaalsociaListen,
in haar beteekenis voor de toekomst om haar weer voor nieuw~ generaties
volstrekt niet zoo beslissend zijn, maar en eeuwen te vormen. De voorzienigdie wel zeer kenmerkend zijn voor een heid leg-t ons de zwaarste beproevingen
op, opdat wii onszelf er van bewul9t
toestand van een bepaald oogenblik.
worden, dat wi1 kunnen rr-esteeren en
Een dergelijke gebeurtenis hebopdat wij ons dOOI niet's meer van ons
ben wij jutst kort geleden aan
stuk laten brenge'1
onze oogen laten voorbijgaan. Het
is het fett, dat de twee staatsletKameraden I Het jaar 1944, dat
den van de Westelijke mogendhetevens het dertiende jaar van uw
den, de minister-president van het
beweging is, zal niet het gemakBrit.ehe rijk en de president van
kelij,kste zijn. Het zal wellicht, wat
bet Westelijke halfrond een 5000 km
de uiterlijke omstandigheden belange bedevaart en pelgrimstocht
treft, het zwaarste jaar worden.
Wnt er behoort niet veel !lave der
hebben gemaakt om te komen in
profetie toe, om te constateeren,
het militaire gebied van den derden
dat het jaar 1944 het beslissende
staatsleider, nl. van den tyran der
Jaar van dezen wereldstrljd zal
Oost-E1U'opeescbe en Binnen-Aziaworden. Derhalve wol'i:lt het dertfsche steppen. nat is zeer kenmertiende jaar het jaar der op de
kend en moet ook den meest verproef stelling voor uw Be""eglng,
bllndde oogen openen.
het jaar, waarin u zelf het NederEn ter gelegenheid van deze samenlandsche volk alles moet ge~en
wat ge het .s lechts geven kunt,
!!.'"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . - .IIIIIII.n
want het Nederlandsche volk zal
dit jaar de leiding en den steun
Verduister van 16.30-8.30
van sterke politiek_bewuste har.
ten noodlg hebben o I k vergezel u
Heden: Zot!. onder 16.il4.
in dit jaar met mijn beste wenMO'Y'gen: Zon op 8.S5.
schen. Weest u er ZIeker van dat Ik
Heden: Maan op 17.ft".
in opdracht van den FUhrer en uit
een eigen behoeftp. de~ harten,
Morgen: Maan 0 ' :er 9.51.
:lal doen wat ik maar d:>e'1 k:;on,
Laatste kj artier 19 Dec.
in het bewustzijn van onze bloedsWt~, m&a>r )'OOI"a1
ttIt
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Musserts bèzoek
aan den Führer
Uit de rede van den Leider
ter gelegenheid van de herdenking van het 12-jarig be,
staan van de N.S.B.:
"Ik heb den Führer aangetroffen in goede gezondheid,
stralend van den wil om zijn
roeping te volbrengen. Met
mijn inzichten en mijn streven
is hij het ten volle eens. Let·
terlijk zeide hij mij: "So kann
auch nicht die Absicht bestehen, die Niederländer zu
entniederländem, sondem es
kommt darauf an, mit den
übrigen germanischen Völkem
zu lösen, was gemèinsam gelöst werden musz."
"Wir dürfen den Völkem
an Freiheit nicht nehmen, was
genommen werden kann, son·
dem möglichst Freiheit las·
sen." Mij dunkt, dat is duide·
lij ke taal, volkomen in onzen
geest, waarmede wij van gansche harte instemmen."

het gevoel eener diepe en in den
strijd beproefde kameraadschap.
Mijnheer Mussert l Ik wensch
u voor het komende jaar van gan$Cher harte, namens al mijn kameraden, veel geluk en verzeker u
de trouwste kameraadsohap, die
ons,
nationaal-socialisten,
",er_
bindt.

Rede van den Leider.
ADAT de Leider den rijkscommisN
op wielliS rede een stormachtig applaus volgde, m O
e t een handSIIl.r~s,

druk dank had gebractht voor zijn
woorden, nam Mus8ert zelf achter de
microfoon plaats nadat hij tevoren
minutenlang door zijn enthousiaste
aanhangers was toegejuicht.
De Leider gaf een overzicht van
groei en anJtwikkeling V8IIl die Bewegibg, die in 1931 opttad, afkeerig van
de kunstmatige politieke verdeeIdheid
en strevend ruI.ar het hervinden van
de eenheid der natie op de eenig mogelijke basis voor alle goedwillende en
,e erlijke lieden: de liefde voor volk ell
vaderlamd en. den wil tot sociale
gerechtigheid.
Ondanks mlskenni::J.g
en tegenwerking (ambtenarenverbod)
groeide de Beweging, ook ten spijt vain
de oprichting van E.D.D. en Oxfordbeweging. Ook . kwamen er ja:ren van
taaien en harden
verdedigingsstrijd.
De waarschuwL"1gen van de N.S.B.
werden in de.n wind geslagen en zij, die
de macht UItoefenden,
gingen voort
ons volk naar den afgrond te drijven.
Toen in 1940 de cabastrophe kwam,
ei::J.digde de Beweging in de concen·
tratiekampen der democratie waarlJit
Hdtle'r s troepen de natioD:a,al..oocia.li8ten
hebbelIl bevrijd.
Bijna. l!Iieg'en jaren van strijd
voor het welzijn der nabie, waren
bel<lOIld. met bedreiging,
moord,
doodslag en cO!lcentratieikam.pen.
DGt was tragisch. Deze tragiek
heeft zich dit jaar in veel erger
mate herhaald in Italië. Daar
stond MlliSsolini met zijn zwarthemden meer dan twii.nJtig jaren.
Deze heroïsche figuur, die te groot
W8iS voor zijn volk en te zuiver
voor een doortrapt corrupte hofkliek, werd verkooht en ve.rraden
door een miniatuurko!ling en een
eerloozen maarschalk en zou aan
de joden iln New York als een wild
beest uit een dierentuin in een
kool worden uitgeIeverd ter bespuwing, als Hitlers trouwen de
dapperheid zijner bevrijders hem
!liet hadden gered. Zooals wij in
1940 ons voortbestaan als menschen en ala Beweging dankten
wan Adolf Hitler, zoo dankt ook
MUiS'BOllni en da.IIlken zijn getrouwe zwarthemden der herboren
f!IBCistische bewegi:Jg hun voortbestaan aan den Führer, die sindsdien c>nlbetwistbaar Leidelr van
. Eu'rope. is.

(Zie verder bladz. 2.)
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MAX BLOKZIJL SPREEKT
Het politiek weekpraa~je van Max
Blokzijl, uit te zenden op Maandag 13
December over HHveI'sum I te 18.45,
hee:fit tot titel: "Uit goed katholieke
kringen",

.

"GA ONS VOOR, OOK IN DE
KOMENDEJAREN,ER
KOME W AT WIL!"

(Van O!Ilzen Berlijnschen redacteur).
B e r 1 ij n, 11 Dec.
Vnl algemeen, in het bijzonder bij de
Geallieerden en bij de neutralen, wordt
aangenomen, dat militaire gebeurtenissen van ingrijpenden aard in 1943 niet
meer zijn te verwachten.
Aan het Oostelijke front schijnen de
aanvallen der Sowjets en de Duitsche
tegenaanvallen elkaar in evenwicht tè
houden. Een nieuwe fase, welker ontwikkeling moeilijk is te voorzien, schijnt
pas te zullen intreden wanneer het geheele front in den greep van den Russischen winter is gekomen. Op dit tijdstip verwacht men van Duitsche zijde
nieuwe en groote offeIlBieve operaties
der Sowjets. Op welke wijze de Duitsche legerleiding dit verwachte winteroffensief zal trachten te pareeren elastisch, zooals in den afgeloopen zomer, of door voortdurende tegenacties,
zooals sinds October - is, gezien de
stootkracht der bolsjewistische winterlegers in de twee voorafgaande winters
en de posities der Duitsche legers bij
het einde van dit jaar, een uiterst belangrijke vraag, waarop men hier
echter, der gewoonte getrouw, niet
wenscht in te gaan. Men krijgt eohter
den indruk, dat de Duitsche legerleiding zich het gevaar, dat de winteraanvallen der Sowjets vooral dit jaar
kunnen vormen, zeer wel bewust is, en
dat voor een afdoende verdediging alle
voorbereidingen zijn getroffen.
Van Duitsche zijde verwacht men in
het Oosten vóór het definitieve Invallen
van den winter geen ingrijpende veranderingen, nu de bolsjewisten van de
kansen, die in September en October
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Führer!

zijn gebleven, den gedenkdag te vieren. Toen de Rij'k scomrnissaris en de
Leider de zaal betraden, wilde het
houzee-geroep schier geen einde nemen en het was den verzamelden
nationaal-sociaIisten, onder wien zich
bijna alle leidende DuitsC'he en Nederlandsche persoonlijkheden beV'Onden,
aan te zien dat zij met deze ovatie
den Leider wilden zeg:gen: "wij zijn
U dankbaar dat gij die twaalf jaar
ons steeds zijt voorgegaan."
Onder doodsche stilte vülgde hierop de binnenkomst van de dragers
va.n de nationaJe vlag en de Bloedvl:ag
der Beweging.
"Wij beginnen met den man te herdenken, die ons riep om te komen",
Z'OO zeide de plaatsvervangend leider
C. van Ge elk e r ken, in een inleiding. "Hij, de Leider, heeft nooit geweifeld in de twaalf jaren, die aooter
ons liggen en duizenden en tienduizenden, de offers niet achtend, hebben niet geaarzeld hem te volgen."
"Ik gedenk in het bij2Jonder het
eenvoudige lid", zoo zeide Van
Geelkerken. Zij hebben er in niet geringe mate toe bijgedragen dat ons
volk niet j,s gedüemd onder te gaan.
Uit hun rijen zijn ook de meesten
vrijwdllig gegaan naar de Waffen ~
de weermacht, het N.S.K.K., de marine en overal daar, waar wordt gevüohten.
Met de armen gestrekt tot den
Germaansclhen
groet
herdachten
daarop de aanwezigen de geVaillenen,
die ver van hun vaderand, getrouw
aan de stem van hun bloed, hun leven
hebben gegeven voor hun ideaal.
"Ga ons voor óók de komende
twaalf jaren", zoo besloot Van GeelkeI'ken zijn korte toespraak, "er kome wat wd:l!"

open stonden geen gebruik hebben kunnen maken.
Ook omtrent het Italiaansche front
is men aan Engelsche zijde, sinds de
offeMieven van het 5de Amerika.ansche
en het 8ste Britsche leger kJ.'a arblijkelijk tot stilstand zijn gelromen., iets
terughoudender. Dit stemt overeen met
de Dui:1:,sche beoordeeling van de situa,tie
in het Zuiden, die het best wordt uitgedrukt door een van militaire zijde
af,g elegde verklaring, d8it men niet
verwachtte, dat de Britten en Amerikanen Kerstmis in Rome 7l0uden kun...
nen v,i eren. Overigens schij!!len de over.
stroomingen in de ItaliaansChe rivierdalen de operaties in het Zuiden zeer
te bemoeilijken.
De kans, dat de algemeen voor mil.i_
t8iire operaties in deze zone ongunstig
geachte maand Dec,e mber zal worden
uit.gekozen voor een invasie in den
Balkan of in het Westen, is niet groot
:te aChten te meer omdat deze zeer
omvangrijke en voor het geheele ver~oop van den oorlog besli..sse!llde operaties dan wel zeer spoedig op de come.
rentie van Teheran zouden moeten volgen, waar de mdlitaire deskundigen der
Geallieerden en Sowjets hun programma waarsohijnJijk hebben gecobrdineerd.
Anderzijds moet de mogelijkheid van
verrassende acties, die in den tijd om_
streeiks Kerstmis het lD!insit worden
verwacht, natuurlijk niet uitgesloten
worden geacht. Dit geldt ook, en wel
in hOQge IIl!a.te, voor den luchtoorlQg.
Van Duitsche zijde houdt men er
rekening mee, dat Britten en Amerika.
nen het bombardeeren van Duitsche
steden, voor wover de rutmosfeT.iBche
omstandigheden g;unstdg zijn, ook in de
laatste maand van 1943 zullen voortzetten.
Tegelijk met de verwachting, dat
1943 in militair opzicht nog slechts
weini,g opzienbarends zal brengen, kan
men in de Geallieerde pers - zoo als
o.a. uit de Geallieerde bladen, die te
Berlijn worden ontvangen, blijkt - de
verwachting lezen, dat in 1944 alles
wat tot nu toe aan militaire botsingen
heeft plaatsgehad zal worden overtroffen en dat dit jaar zoowel in materieel
als in strategisch opzicht het hoogtepunt van den oorlog zal vormen. Deze
gangbare Geallieerde opvatting is, voor
zoover men dit te Berlijn kan overzien,
gebaseerd op de redeneering, dat de
kans, Duitschland vóór Kerstmis tot
capitulatie te dwingen, zeer gering is.
Vandaar dat het beroep op het Duitsche volk voorloopig zou zijn uitgesteld. De leiding der Geallieerden zou
dit hebben voorzien en daarom de laatste maanden van 1943 hebben gebruikt
om de politieke en militaire voorbereidingen te treffen voor de groote beslissende slagen tegen Duitschland en Japan in 1944.

Nog meer conferenties?

GENERAAL-VELDMAIARSCHALK VON RUNDSTEDT insp€cteert de ver.
dedigingswerken langs de Fronsche Middellandsche Zeekust.
J;P.~.l{oO&mlillfl1"- Wb.-C.N.F.)

h

Ter gelegenheid van den twaalfden verjaardag van de N.S.B. zijn
tusschen den Führer en den Leider Mussert de volgende telegrammen
gewisseld:

Dit jaar geen gebeurtenissen van ingrijpenden aard meer
verwacht . . . :. . Berlijn ziet ook het volgend jaar met kalmte
tegemoet
0

IJ

Twaalfde verjaardag der N. S. B.

Zal 1944 in militair opzicht een
hoogtepunt vormen?
Duitschland gereed voor
twee-fronten--oorlog

•

Telegramwisseling tusschen den
F ührer en Mussert.

In twaalf iaren kwamen de sterke
karakters naar voren.
ZONNESCHIJN kan iedereen ver"
dragen, maar wanneer het onweert en stormt, dàn pas komen de
sterke karakters, die hun zenuwen
niet verliezen en standvastig blijven,
naar voren en ook dàn pas ontwaart
men den zwakkeling." .
ZoO' zeide het de Führer in zijn
jongste rede van 8 November, op den
avond van den dag, waarop t w i nt i g jaar geleden de eerste nationaalsocialisten in München de trouw aan
hun ideaal met den heldendood bezegelden. Deze woorden van Adolf
Hitler gelden ook als criterium voor
de schare nationaal-socialisten, die
Zaterdagmiddag bij\l«ln waren gekomen op twaalf pl~sen in den lande
om het feit te gedènken, dat op dien
dag t w a alf lange, moeilijke jaren
van strijd waren verstreken tusschen
het tijdstip -14 December 1931 - ,
waarop twee hartstochtelijke Nederlanders Mus ser t en Van G e e I·
k e r ken de Nationaal-Socialistische
Bewegrl.ng stichtten en den dag van
Zaterdag, die een hoogtepunt mag
heeten in de geschiedenis der Beweging. De oude strijders onder de
leden der Beweging het zijn er
onder hen niet weinigen, die Zaterdag het tienjaren-insigne voor tien
jaren onafgebroken lidmaatschap
ontvingen - hebben getoond karakter te bezitten in de afgeloopen jaren,
waarin hun geen beproevingen bleven
gespaard.
Een stortvloed van hoon, laster,
verdachtmaking, terreur en broodroof, allemaal middelen waarmede
de demO'cratie op ondemocratische
wijze de jonge, idealistische Beweging te lijf ging, hebben zij over zich
heen moeten laten gaan en daarbij
voegde zich in de laatste jaren nog
de moorden van de crapule van den
tegenstander. Edoch, niets heeft mogen baten: Zij, de strijders, bleven
en blijven staan in deze branding,
indachtig het ge7.egde, dat hetgeen
hen niet kapot maakt, hen alleen
sterker kan maken!"
Zoo waren dan Zaterdagmiddag in
"Tivoli" te Utreoht een uitgelezen
schare nationaal-socialisten, oude
strijders en jongere, bijeen gekomen
om met den Leider, wien zij trouw

Hoofdredacteur: S. S. Hoogterp, Hilversum•

Terwijl 1943 aldus werd beëindigd
met een politieken climax van den oorlog - aldus de Geallieerde opvatting
- zou 1944 den militairen climax brengen. Geheel in deze lijn ligt de enorme
publiciteit, die op het oogenblik aan de
terugreis van Roosevelt en Churchill
wordt gegeven. Vele Geallieerde organen verwachten, dat de twee staatslieden behalve !nönü nog andere regeeringsleiders zullen ontmoeten. Zoo
noemt men Benesj, Salazar en Franco.
De Spaansche staatschef zou zelfs volgens een - onmiddellijk door Duitschland tegengefilproken gel'U~t in

In Nederland teruggekeerd iB het mij een behoefte U mijn dank
te betuigen voor uw hartel;j1re cmtvangst en voor het diepgaande
en uitvoerige onderhoud, dat ik met U mocht hebben.
Volkomen doordrongen V(l//l, de zedelijke plichten, wella8 'VOor
het behoud van Europa op etk volk van dit continent rusten, 2'ij
het mij vergund u de verzekering te geven, dat de NationaalSocialistische Beweging der Nederlanden b~ het begin V(l//l, het dertiende jaar van haar IjtriJd sterker dan ooit bereid. en genegen is
haar taak te vervullen, nl. het Nederlandsche volk voor te gaan
op den weg der Europeesche en Germaansche solidariteit met het
behoud van het eigen volksche leven, zooals gij tot heil van allen
wenscht.
In nationaaZ-BocialiBt18che verbondenheid.
(w. 1iJo)

~chte

Ww KUSSERT.

heer Jrussert!

Voor de gelofte 'Van trouw van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden en 'Voor de verzekering, dat de Beweging
met nog grootere 'Vastberadenheid. het Nederlandsche volk . //lal
voorgaan op den weg der Europeesche en Germaansche solidariteit, die gij mij bij het begin 'Van het dertiende strijd;aar hebt doen
toekomen, betuig i.k U mijn oprechten dank.
De Beweging kan ervan verzekerd ziJn, dat //lij op dezen weg
vergezeld wordt van mtifl beste wenschen en die van het Duitsche
volk.
(w. g.) Uw ADOLF HITLER.

Nieuwe landing der Sowjets bij
Kertsj mislukt
Talrijke plaatsen in gebied van Sjitomir en Korosten
door Duitsche troepen veroverd.

Plaatselijke gevechten
in Zuid-Italië
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
F"ÜHRER, 11 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend:
Bij K er t s j veroverden Duitsche en
R;oemeensche troepen in den aanval een
meuwe dornineerende hOC!gte. Nieuwe
landingspogingen der bols)ewlsten werden door eenheden van het leger in aamenwerking met ;:narine-artilleriepramen en kustbattenJen van de marine!
verijdeld. Hierbij Werden 15 volgeladen
landingsbooten tot zinken gebracht.
De heen en weergolvende afweer gevechten ten Zuidwesten van Kr emen t s joe g duren met onverminderde hevigheid voort. Talrijke vijandeliilre pan bierwagens werden Mtukge.......
schoten.
In het gebied van T • j e r kas s 1
werden den geheelen dag zware vijandelijke aanvallen afge~eld met eigen
t~.genaanval1en.
HierbIJ verloor de
VlJand, behalve vele dooden, 24 pantserwagens.
In hoc gelJlied van Sjitomir en
K 0 'r 0 s ten won de eigen aanval i:l
weerwil van hevige tegenaanvallen der
bolsjewisten verder terrein. Tusschen
P r i p jet en B ere zin a was de
vijandelijke aa.:lValsactie gisteren zwakk er. Enkele p~tsen. werden al aanDuitsche opdracht contact met Roos€velt zoeken.
Berlijn stelt tegenover deze thesen
en deze Gealieerde diplomatieke activiteit niets anders dan een "wacht op
onze daden".
Wat eventueele verdere besprekingen
van Roosevelt en Churchill betreft,
verwacht men niet, dat zij anders zullen uitvallen dan die met Inönü, - die
- naar moen hier consta.teert - in de
principieele neutraltteit van Turkije
geen wij~ging hebben gebraCht. Dat te
Moskou, en vooral te Teheran, uitvoerige militaire plannen zijn opgesteld en
wellicht :relfs tot in details geregeld,
neemt men evenzeer aan.
Wanneer men desondanks in de Duit.
sche hoofdstad de sttuatie ook voor
1944 rustig beoordeelt, komt dit, doordat men ernsttg betJwijfelt, of de verzekerdlleid de oveJ:Winlning te behalen,
die de GeallieerdJe openbare meening
aan den dag legt en die door de <reis
van Roollevelt en Ohurchill nog schijnlt
te worden versterkt, ondanks den opvallenden stilstand aan de fronten, wel
dQOr de verantwoordelijke leid>ers dezer
staten wordt gedeeld.
Ten slotte houden de verantwoordelijke mamlen In Engeland, naar men
hier aanneemt, en naar ook uit zekere,
onopvallende maar interessante berich_
ten in de neutrale pers blijkt" ernstig
rekening met den factor, die in de
GealHeerde en soo:n.rnige neutrale beschouwingen over het militaire verloop
van 1944 vaak vergeten wordt:
de
mogelijkheid dat Duit.schland, gediekt
door zijn taade Oostelijke front en d~r
het in de krj,tiekJe zomerdagen gestabIliseerde front in Midden.Italië, eigen
ondernemingen heeft voorbereid, die
hetzij de Geallieerde acties z~,~en .doorkruisen of ontzenuwen, hetzlJ rueuwe
gezichtspunten zuJ.len openen. Men heeft
uit den verstijfden weerstand ~~r
Sowjets als uit de toenemende actiVIteit der Geallieerden, die vooral bij hun
luchtaanvallen in het begin van 1943
gebruik maakten van het feit, dat
Duitschland volkomen in beslag werd
genomen door de militaire acties in het
Oosten, leerdng getrokJlren. Zoowel pr0.ductie als bewapendng zijn gereorganiseerd.
Duitschland is zonder twijfel gereed
voor den twee-fronten-oorlog. Het is
logisch, dat het zich in 1943 In
de periode van reorganisatie en afweer
van oden oplaaienden storm in het
Oosten en van de zijn productie bedreigende luchtaanvallen vooral tot het defensief heeft bepaald. Het staat echter
geenszins vast, dat Duitschland ook 111
1944, nu het 7lich, naar men hier aanneemt, ondanks de bombardementen
aan het gewijzigde aspect van den
oorlog potentieel heeft aangepast, in
deze houding zal blijven volharden.
Een nieuw jaar nadert. Ongetwijfeld
kan 1944 het hoogtepunt van den oorlog
brengen. Belangrijker dan de VTaag,
wanneer dit hoogtepunt te verwachten
is, is die, wie bij het overschnIden er
van nog op de been staat. Met defaitistische gevoelens gaat Duitschland 1944
zeker niet tegemoet. Het weet, dat het
voor beslissende slagen staat, maar het
heeft meer vertrouwen in zijn zaak dan
men aan Britsche en de Amerikaansche
zijde - om van de bolsjewistische te
zwijgen - gaarne had gezien.

vallende genomen. Er werden gevatllgenen gemaakt en buit behaald. AaIIl
het overige OOiStelijke front werde.,
slechts aan de meerengte ten Zuiden
van N e wel levendigere plaatselij~e
gevechten gevoerd.
De tn den centralen sector van het
front in den strijd geworpen Pommersch-Mecklenburgeohe 292ste infanteriedivisie, onder nevel van generaalmajoor John en de Silezische 5e pantserdivisie, onder bevel van generaalmajoor Decker hebben een schitterend
aandeel in de' tijdens de afgeloopen
weken i.:l den centralen sector behaalde
afweersuccessen.
Aan het Z u i d - I t a I i a a n. s c h e
fr 0 n t . on~tonden bij levendige actie
van artil:lene en .luchtmacht alleen m
den sedor ten ZUldrwesten v!Ul Ven at r 0 en a~ de Ad r 1 a t i s c h .e
k u EI t leven<;hge gevechten. Ve~cheldene vUandeltJke aanvallen werden ugeslagen en een kleine penetratie af·
gegrendeld.
Boven het Italia.a.msche front schoot
de luchtdoelartillerie van de luchtmacht
gisteren 9 vijandelijke vliegtuigen neer.
Van vijandelijke vliegtuigen, die
overdag het N ede ria lil! d IJ C h Duitsche grensgebied en in
den
afgeloopen
nacht
W estD u i t ~ c h I a Xl d aanvielen, werden er
6 vernneti~.
Form~ties van de Duitsche lucht.
macht Vleien in den nacht van. 10 op
11 December doelen in Z u i d 0 0 8 t Engeland aan.

Weermachtsbericht van
Zondag.
HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 12 Dec. (D..N.B.) Het opperbevel der
weermacht deeltmede :
"Ten Zuiden van K e r t 11 j hebben de
bolsjewisten opnieuw een nachtelijke landing beproefd. Zij mislukte in liet afweervuur van alle wapenen, waat'blj 12 lan.
dingsbooten werden vernield.
Ten Oosten van Kir ow 0 grad zette
de vijand over een breed front zlln aanvallen voort. Zij werden in verbitterde gevechten afgeslagen, waarbJj 68 Sowjetpantserwagens werden stukgeachoten.
Nieuwe vJjandelJjke aanvallen bij Tt jer.
kas s y bleven eveneens zonder resultaat.
In het gevechtsgebied van Sj i tom! r
en Kor o. ten namen onze troepen atormenderhand talrJjke plaatsen. Aan de rest
van het oostelJj~ front vonden geen groote gevechtshandeU"g-en pla3.ts. De luchtmacht opereerde met geconcentreerde formaties gevechts- en ~lagvilegtuigen overdag en des nachts tegen den vIjandelIjken
aanvoer te land en te water en vernielde
talrijke zwaar geladen treinen en een aantal sleepbooten.
Aan het Z u i d-I t a 1i a a n $ eh e front
kwam het ook gisteren slechts tot plaatselijke gevechten. Vijandel\jke aanvallen
aan weerskanten van Ven af r 0 en aan
de Ad r i a. t i s c hek u B t werden afgeslagen.
Formaties Amerikaansche bommenwer_
pers deden gisteren overdal': een ter-r"uraanval op de woonwjjken van de st"d
Emden. In hevige luchtgevechten en door
luchtdoelgeschut werden 24 vl.1andel\tJ' ..
vliegtuigen, voor het

rneerendeel

ZWll re

viermotorige bommenwerpers. neergeschoten. Jn den afgeloopen nacht vlogen enkee !toorvliegtuigen over West-Dultschland."

I
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Eikenloof voor commandant der
n pantserdivisie "Wiking".
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FtlHRER, 12 Dec. (D.N.B.). De
Führer heeft het Eikenloof, behoorende
bij het Ridderkruis van het IJzeren
Kruis verleend aan H Gruppenführer en
luitenant-generaal der Waffen 1\ , Herbert Gille, comrrnandant van de I!
pantserdivisie "Wiking".

•

BENESJ ON[)E)RTBEKENT
PACT IN MOSKOU
STOCKHOLM, 12 Dec. (D.N.B.).
Naar de Britsche berichtendienst meldt,
heeft de Moskousche zender bekend ge·
maakt, dat tusschen de Sowjetregeering
en Benesj et:.Il 20-jarig pact van bijstand
en vriendschap is onderteekend.
De tekst van het door Benesj met de
Sovjetregeering te Moskou gesloten
vriendschaps- en bijstandspact zal, naar
de Sowjet-Russische berichtendienst
meldt, op 14 December worden gepubliceerd. De onderteekening van het verdrag geschiedde in aanwezigheid van
litalin en Benesj door Molotov en den
"Tsjechischen ambassadeur" in Moskou,
VIerlinger.

. ..

Op de terugreis van Cairo heeft
Churchill een bezoek gebracht aan GIbraltar, waar hij de verdedigingswerken
bezichtigde.

HERUITZENDING REDE
VAN DEN LEIDER

N.S.B. groeide door trouw en
offervaardigheid der leden

rede, welke de Leider
ZatfWdag ter gelegenheid van het
lR-jong bestaan der N.B.B. heeft

De roeping der Beweging i5 den weg vrij te maken voor

g6hottden, .rol morgen,
.DiInsàag,
t. 13 'Nur over den eender Hfl-

De
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Biljartkampioenschap
vierde klasse

v.u.c. door Blauw Wit met 3-2

I

BMrlliChe politiechef
vecoordoold

Piet WMlig aan het hooái.

geslagen

(Vtm
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Sportredacteu.r.)

Hij ea ien wachtmeester ....en

. Hoom biedt tweema ElI een w~
met hun fttncU~ dartV69'nHn I opmeuw warden
uiteinde
g&stv."Md &aD de keur VaDoure
een Nieuw Nederland en een Nieuw Europa.
g~.
bi1j~
der vierde cat~e
destien vervoer.
~Il eiee~r<tig protest. - Amsterdam5Che clubs winnen
Klrijt
op
Tijd
ÎIl de a.fdee~, die als
teit en die l6at zich niet denken zongastvrou~ optreedt en l:I.e dat op
AfN
LEIDER
afte vier. - A.D.O. klopt E.D.O. - Een goede (WelV_ Ju.Il tot Novem'ger VUl dit jII.K~
der de Germaanscbe soiid6nteat. He!
v~ wiJze doet! 4iIl in 't d.... 8lulttttUldelaar uit Baarn V~
is
de
eenige
weg,
IDe:J.
wij
kunnen
gaa.n
Vinden
van
de
synthese
tuaschen
deze
(Vervolg V'8.Il bladz. 1.)
winning van Heracles.
Hoornsche Kof~iellUis spee)t àch dit geen stroobreed in den we~ ~egd,
i
noodzakelijke
solidariteit in grOO<ter de natuurllJke wEg Il6.ar de solidanteIt
gebeuren, het vierde-lUe.s-kampioeDl- hij aleh had v"erzekeord V&.ll d. m~
tueamen.
Il6tuurllJke
bondgenooten.
Na Oe Meidagen van 1940 konden formaat zonder verlies V8.!l den volk
In het Oo.tllll zijD ~ V'QN ss9AQe Wt- schap, af.. Er is da.&T een ~r mOOle ki~ van BaaNlsche politle-embt_
Wij moete!1 komen tot een Europa
iTUIVI!RT}E WJSSEIJEN IN
wij weer voortgaan met onz.en arbeId. 8ctlen et.g'ell aard, het nabQna.le fil1al&gen.
G<> .Ahe6d B;~ _
'Wlii OD~tee ~ en de familiè AtteveId met 8Al.n het hoofd de chef o~lu
gellJk
de Relchspressechef dr:
Van den Berg Deze slulkhandelia&r aD
Het W&S een tout "an velen onzer te respect, ja met versterking daarvan, dat,
kenenden
wed«trt,}d
tegen
N.E
C
(1--4), zorgt atipt, dat alles in de puntjes is.
DIS11Ucr IV
Wijk,
wU!t op de Veluwe en eld. . clanwa.a.rm g~ van belde &a4lIVa.t.liUIM eigendenken, dat ons volk door de keiharde dat is het, waar het op aan komt en Dietrich het dezer de.gen Uitdrukte,
De t~ eerste dagen, welke nu achgebeurterussen tot het besef was geko- waann de BewiglIlg het geheele volk cultureel een veelheId, economisch een ;{ 1 ~ ZIJn er eemge verras- lijk g6Vae.rlijk .... eoo. Er werd ov~nge.... ter ODS hgg6ll, gaven een maxunum de.stien vieesch en te BUfl3choten clAndestiene paling te bemachtIgen. 1ilIj wlal
forllCh g>eIlDeg ges~d Eveneens m een
men van de juistheid van ons streven. heeft voor te gaan, ja, waarI:! xlj wel- een held e:l politiek een gemeenschap
aan sportief gEIlOt. 't Bleek :ras, dat contact te krijgen met den waoh~r
tV aingoen te vermelden: de overwm- gelljkJlipel
(1-1)
eIndigde
~
onttn04lting
van
zelf8tanclige
naties
Is.
WIJ
moeten
Het was een fout te denken, dat de licht een voorbeeld kan zlJn voor
Boender en daarna met de hOOg.ste polltleO.V.V -Enschedesche Boys 't W ..... V a II Mee 1 de gevoeligste speier was
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Ten 810tte werd gehoord de opper-luIMtanks, vliegtuigen en kanonnen
In het Noorden gingen _ar twee wed- klomen
nant Van den Berg, di'! het hem ten lute
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GEEN KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN NAAR
BUITENLAND

IK HOUD VAN HOLLAND ...
Wie houdt er nu niet van zijn geboortegrond? Wie is er nu niet gehecht aan de plaats, waar hij is opgegroeid? En wie zou het kunnen dulden, dat die grond eenmaal door den
bolsjewiek zal worden vertrapt? Niemand! Geen enkele onder u. Maar wie
staat er borg voor, dat dit nooit of
te nimmer zal geschieden? Wie anders
clan de soldaten van den Ftihrer en
onder hen ook de mannen van de
Watfen-It.
Sluit u aan, meldt u bij de WatfenIt of bij den Landstorm Nederland.

De Duitsche Kamer van Koophandel
te Amsterdam deelt ons mede, dat op
grond van de verordening van den
Rijkscommissaris betreffende het berichtenverkeer met het buitenland, de
verzending van gelukwenschkaarten
zoomede van briefkaarten alsook de
vroeger gebruikelijke gedrukte kaarten
van firma's enz. voor Kerstmia en
Nieuwjaar naar Duitschiand en het
niet-vijandelijke buitenland is v e rbod en. Gelukwenschen in vorengenoemden vorm worden door de controleerende instanties a a n g e hou den
en vernietigd.

..

DUITSCHE AANVALLEN TEN
N.O. VAN S}ITOMIR
Sowjet-bruggenhoofd op den westelijken oever van.de Teterev
uiteengeslagen. - Zware afweergevechten bij Kirowograd en
Tsjerkassi duren voort.
'

RUST IN

ITALI~

HOOFDKWARTIER
VAN DEN
FOHRER, 13 Dec. (D.N.B.) Hetopper_
bevel der Duitsche weermacht deelt
mede:
In den sector van Kirowograd
en bij T s j e r kas s i deed de vill1!ld
ook gisteren talrijke aanvallen met afwisselende sterkte. De zware afweergevechten duren onverminderd voort.
Jll het gevechtsgebied ten NoordOosten van S j i tom i rondernamen
de bolsjewisten met pas ~voerde
strijdkrachten hevige t~aanvallen,
die werden afgeslagen.
nze troepen
gingen daar opnieuw tot den aamral
over en sloegen een vijande!lijk brug_
genhoofd op den westelijken oever van
de Teterev uiteen.
Ten Noorder va." het Ilmenmeer
drongen stoottroepen van een divisie
jagers bij verr8.5SJllg !n een gOed ver.
sterkt vijandelijk steunpunt binnen. De
bezetting, bestaande uit een Sowjet..
bataljon, werd na kort -:n, hevigen strijd
vernietigd of gevangen genomen.
Aan de rest van het oostelijke front
kwam het slechts tot gevechten van
plaatselijke beteekenis. In de gevechten
zuidelijk van Kert:.j heeft de Sde Roe..
meensche bergdlvisle onder bevel van
generaal.majoor MocluIski zich bijzonder onderscheideL..
Aan het Z u i d.I t :l. 11 a a n s c h e
front verliep de dag zonder groote gevechtshande~

Eenlge vijandèltfke vliegtuigen, waar.

van er een werd neergeschoten, onder.
namen in dell afgeloopen nacht stoor.
vluchten bovm', het Rijn I a n d s c ho
We s t f a a I sc.' e inodustriegebied.

•
BRAZILIAANSCHE KWARTIERMAKERS IN N.-AFRIKA
STOOKH9LM, 12 Dec. (D. N. B.)
Naar de Bntsche berichtendienst meldt
heeft het Geallieerde hoofdkwartier ui
Noord.Afrika medegedeeld dat dertien
Braziliaansche officieren á.ls kwartiermakers in N ..Afrika zijn aangekomen
teneinde voorbereidingen te treff~,
Voor de aankomst van een Braziliaansch
expeditieleger op dit oorlogstooneel.

•
ROOSEVELT OP

I

SICILI~

STOCKHOLM, 13 Dec. (D. N. B . )
Naar de Britsche berichtendienst
meldt, heeft het Witte Huis medege_
deeld, dat president Roosevelt een
bezoek heeft gebracht aan Sicilië.
Volgens berichten van de grens bij
Gibraltar heeft Eden op den terugweg
van Kairo korten tijd in Gibraltar
vertoefd. Daar de Britsche ambassa_
deur Sir Samuel Hoare tezelfder tijd
in de EngelBche vesting vertoefde, ver.
moedt men, dat Eden waarschijnlijk een
~Qou~

met hem. heeft

~
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FRANKRIJK NOG STEEDS IN
D'E BRANDING
Het Fransche individualisme leidde niet alleen tot een onverminderde verdeeldheid, maar ook tot een volkomen gebrek aan
tegemoetkomendheid tegenover den nieuwen autoritairen staat.

STRIJD OM HET NIEUWE
I.

VOORDAT
pen op

de Amerikaansehe troe8 November 1942 in
Frans.ch-Noord-Afrika landden, had de
Amenkaansche generaal Clark in den
zomer van datzelfde jaar met een
Britsche duikboot een bezoek gebracht
aan het toekomstige operatieterrein,
waar hij in alle stilte onderhandelde
met diverse Fransche autoriteiten.
Maanden na de landing vertelde hij aan
een Britsch~ journali9t, dat hij bij
de vervulling van zijn geheime mi!'sie
tot een accoord had moeten komen
met Franschen, die onderscheidenlijk
zes uiteenloopende meeningen vertegenwoordigen. Wanneer men bedenkt,
dat Clark daarbij niet eens sprak over
de verschillende groepen, die FrA.Dk.
rijks toekomst het best gewaarborCTd
achten in een door Duitschland gclcld
Europa, beseft men hoe groot de verdeeldheid onder de Franschen ook na
de capitulatie van Juni 1940 nog is
gebleven.
De oorzaak hiervan moet
volgens de schaarsche Duitsche cor.
respondenties uit Frankrijk in het on·
verminderde Fransche individualisme
worden gezocht, waarbij ieder zijn
eigen meening en zijn eigen standp".nt
Iilijft verdedigen, ook al zal men het
in bepaalde groote trekken eens zijn.
De uitschakeling der oude democra..tische partijen bracht aldus geenszins
het einde van de verdeeldheid in de
openbare meening, evenmin als een
tegemoetkomender houding tegenover
het staatsgezag. Door hetzelfde indivi.
dualisme stond men al van ouds onverscbi1lig of critisch t egenover het staatsgezag en toen dit een autoritaire

neh-

ting insloeg. werd deze houding zelfs
vaak vijandig.

"Attentisme. "
Hoewel de toestand. . van voor den
oorlog tot de grootste nederJa&g in de
Fransohe geschiedenis leidden, veribindt
de Franscihman er nofl' altijd bepa81de
voorstellingen van VTiJheid en van een
prettig leven aan en dit was volgens
een recent artikel in een Duitsch tijdschrift de voornaamste reden, dat een
aanzienlijk deel van het vol!k de ou.de
instellingen terugowenscht. Onder de gegeven omstandigheden heeft deze voorkeur tegenover het oude tot het "atJtentIsme" tegenover het nieuwe geleid.
Deze houding ma8.'kte op den Duitschen
schrijver den indruk, alsof Frankrijk is
verstijfd in afwachtmg van het einde
van den tegenwoordigen toestand. Al
te graag, aldus verklaart hij, verwijlen
de Franschen, die in alle standen meer
historische boeken 1e7.e,1 dan ee~
ander volk, bij hun verleden, waarin zij
niet alleen vele parallellen met de
tegenwoordige situatie vinden, maar
voors! de voortdure:lde afwisseling tusschen den diepsten nationalen nood,
tweedracht en machteloosheid eenerzlids en een plotseling herrijzen anderzijds. Het komt hun voor, dat deze afwisseling hun geschiedenis :\ls een fun-.
damenteele wet beheersoht, die door
een langdurige ervaring steeds weer is
bevestigd. In dien geest voortxedeneerend, kOlIllt de Franschman er dan al
ge ' ~ toe om na de debacle van 1940
van de geschiedenis een nieuw herstel
van Frankrijks oude mechtspooitie te
verwacihten.
Dit laatste zou men ook aldus kunnen
uitdrukken, dat tal van Fran"Jchen <lIP
grond van !hun rijkstraditie niet geloo-

ven

~ eeIIi~ging~dentfgen-

~

.......

waarin ' Duitscih:'.'
woonu,gen toestaJ1li'bet coJlltinent heeft
land de leidir
vaJl ()()Ig'6ll: mannen als
genomen, ook al J:)e;aak. dat Frankrijk
LaVa[ ook no~ z~.eUw Europa geen
-buLten zulk een I:.... In de meenin
toekomst meer he<":~:d look al"
.!:',
dat de nieuwe orde tij e IJ' . z ZlJ~ zijn
zij dus als zij zich met "actief er
tegen wiLlen verzetten - op ZIJn hoogst
palssdeve toeschouwers. Lavalg argumenten. dat men door die houding in
geval van een Duitsche OVerwinning
zijn paaats heeft verspeeld en in geval
van een Duttsche nederlaag een ongeevenaarde machtspositie voor het bolg.jewisme zou hebben bevorderd, vinden
geen ingang.

Engeland en Vichy.
Naast een blind vertrouwen in de
geschiedenis hebben namelijk velen
nog altijd groote verwachtingen van
Engeland. Bij sommigen was volgens
een Franschen schrijver niet al!et'n
meer sprake van Anglophille of
Anglomanie, maar van .. AnglolA.trie",
d.w.z. van de zuiverste afgoderij tegenover Engeland, al wijzen anderen er
op, dat bij de herhaalde bombardemen_
ten van Fransche ku!ftsteden tot
Paschen 1943 werd Br.1st b.v. 93 maal
aangevallen - tal van Fransche buro
gers zijn getroffen.
Een tweede factor. die eveneens mm.
der gunstig is voor de stemming ten
aanzien van het nieuwe, is een zeltere
teleurstelling over het regiem van
Vichy, waarvan de door allerlei moeilijkheden belemmerde activiteit wordt
vereenzelvigd met de nieuwe orde. Een
mroewerker van de .. Köln. ztg." te
Vichy schreef hierover onlangs. dat
die teleurstelling duidelijk blijkt uit
twee brochljres: "De Tijd der Rechters"
(Saison des Juge8) en .. De groote man
alleen". resp. van de hand van oud·
minister Anatole de Monzie en van den
schrijver René Benjamin. De Monzie
signaleert daarin een duidelijke wijziging in de stenuni" g sedert den et'rsten
tijd na de capitulatie. In die eerste
dagen was Pé ~ain de redd"r in den
nood en men was bereid op de pulnhoopen van secten en klassen een
nieuwe eenheid op te bouwen. Priesters

DUITSCHLAlNlD NA DEN

Polen zou eventueel kunnen
toetreden.

Reeds paraat door voortwerken

•

HVLL TEGEN BULGARIJE,
HONGARIJE EN ROEMENIE
STOCKHOLM, 12 Dec.
(D.~.B.)
Naar de Britscne berichtendienst
llleldt, heeft de Amerikaansche minister
van buiten1andsche zaken Hull een ver!daring afgelegd, w.~arin hij de ~egee
rbgen van BulgarlJe,
HongarIJe en
Roemenië aanmaant zich van de
lIlogendheden van het Pact van Drie
los toe maken. Zouden zij dat niet doen
dan zouden zij, aldus de verklaring, bij
een latere behandeli:lg niet op eenige
consideratie kunnen rekenen. De voorzitter van de Senaatscomn;issie van
buitenlandsche zaken senator ConnalIy heeft zich bij de opvatti:lgen van
Hull aangesloten eI). h eeft volgens
den
Amerikaanschen berichtendienst
soortgelijke dreigem~mten aan het
.dres van Hongarije, Roemenië en
llulgarije geTIL
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worden geacht De Fr
h aardlg mO,et
ter 'et,
.
an:sc e oud-zrums.
a"ZJ.
VdJ.gens helll de bittere nood
-....., waarvoor Vichy zich steeds wee;
zagdg~ld, over het hOOfd, namelijk
op e nnneo van een volkomen ineen
~rt.en staat ten minste 'een nood:
C?ns ructle oP. te bouwen, hetgeen
Ulteraanlal vele Improvisaties, omwegen
e~ zoo s vanzelf spreekt, ook ver .
sIngen meebracht Ondanks een ~t
gebrek aan discipline moest ViChfb v
derij!1 overgang bewerkstelligen van e~~
venaar een gebonden economie en
van een ongebonden politiek leven naar
e~n alleen verantWOOrdelijke staatslei.
dlllg. D~ groote fout was echter volgens
den DUItschen schrijver, die da8.I'ib~i de
woorden van de Monzie aanhaalt . dat
de mannen van Vichy ordel\S in ;aam
van het staatshoofd geven zonder er
(* Zie "Poginge.l om Laval fen val tt
bij te bedenken, dat "orde' niet wordt brengen"
en 0Dd.el'W~ verbroederdGQ 5ch ~t. bereikt door ~ ee:woudige optelling. 25 Nov. j.l.in onze editie van Donderdllf

BIJZONDERHEDEN VAN PACT
BENESJ-MOLOTOV

STOCKHOLM, 13 Dec. (D.N.B.).
Het tusschen Molotov en Benesj gesloten pact bestaat, volgens den Moskouschen omroep, uit zes artikelen. In het
protocol van het verdrag wordt ter inleiding gezegd, dat de twee verdragsluitende partijen een "pact van duurzame vriendschap, wederzijdsche hulpverleeni.ng en samenwerking voor den
tijd na het sluiten van den vrede hebben gesloten." Wat de bijzonderheden
betr~ft, verplichten zij zich tot "wederzIJdsche ondersteuni.ng en militaire
hulpverleening tegen het
Duitschland of een met dit
bonden staat," benevens tot .. wederzijdsch volstrekt vertrouwen en ~:~~t
mische hulpverleeni.ng van den i?
mogelijken omvang na het sluiten van
den vrede". Geen der verdragspartners
mag een bondgenootschap aangaan
toetreden tot een coalitie die
Is tegen den anderen partner.
verdrag wordt terstond van kracht. De
ratificatie moet binnen zoo kort mogelijken tijd in Moskou geschieden. Het
verdrag heeft een looptijd van 20 jaE!-r
en wordt na verloop van dezen termijn
telkens voor 5 jaar verlengd wanneer
niet een der partners 12 maanden tevoren een schrifteliJke verklaring aflegt, dat hij het verdrag wil opzeggen.
Voorts wordt in het protocol gezegd, dat
wanneer een derde land, dat. grenst aan
de Sowjet-Unie of ae.n "TsJecho-Slowakije" en dat in <lezen oorlog het vO<?rwerp
van Duitsche agressie" wordt, tot dIt ver,drag" wenscht toe te treden, dan ~ordt
aan dit land, na weder~ijdsch g0e?vmden
tusscheoJ de verdragslUItende partijen, de
mogelijkheid gegeven, het verdrag mede te
onderteekenell. Dit krijgt dan het kilLrakter
van een Driemogendhedenverdrag.
Bevoegde Poolsche kringen te Londen
verklaarden In dit verband, volgens Reu"
ter bet volgende: ,Het verdrag berust .oP
het beginsel der eerbiediging van de TSJ':chlsche OOlafhankelijkheid en souvereimteilt en van de rulet-inmengim.g in binnenlandsche aangelegenheden van TsjechoSlOWlakije door de Sowjet-Unie. Wanneer
de Sowjet-Unie ditzelfde beginsel zou toepassen op de Poolsche republiek, zou de
Poolsche re~eering bereid zijn, binnen 24
uur een Drlemngendhedenverdrag te onderteekenen,"

elkaar en het proletariaat wilde 1 t
:de~s. "Waarom", aldus vraagt n~e
:Ul e dan, ,,,werd deze idylle door het
sc
e g:eluld van de grendels 0
gevangeDlspoo.rten verbroken?" pZi~e
groote"klacht 18 namelijk, dat Frankr·q~
een .. tIJd van de rechters beleeft
IJ
overmaat a~n wetten en straife~. .s~f

OORLOG
op onveranderden grondslag.
BERLIJN, U Dec. (A. N. P.) Tegenover het groot. aa.nta.1 pla.nnen, van
DultachlanlÜ vijanden na den oor\oc',
valt heot op, dat _n Dudtsehe zijde met
~n
woord er over gesproken wordt.
wa.t dit Ia.nd op economIsch-polItiek gebied na. d n oorlog voornemens Is te doèn.
De economische redacteur va.n de "VölkLscher Beoba.chter" Nonnenbruch merkt
thana o.m. op: Wij hebben heot Iloch noodlg om dergelijke plannen op te stellen.
noch te tra.c.hten door het pubUceeren
van dergelijke plannen recla.me te ma.ken.
Wij hebben voor den oorlog geen werk·
loosheid gerekend en wij vreezen haar
ook niet daarna. Wij aUo erin &,esl&&fd !--_
de moeilijkheden op b« gebied van 0Il-1II"'~_ _
zen bultenlandechen handel vóór den
oorlog op te lossen en wIJ hebben de zekerheId, dat na den oorloc de a.ctieve In cha- ~==~
keIlng VLD den Euroreschen pre.tt&t1e- IruU ~lcb zonder vee moeilijkheden zal
voltrekken.

WIJ werken na den oorlog eenvoudig
op dezelfde baal. verder, welke wiJ v66r
den oorlog hebben gelegct. WIJ kunnen
zooveel produceeren al. wIJ willen , want
aangezien alle productie onmiddellijk de
welvaart van de bevolking verhoogt, beataan voor haar evenmin grenzen al,
voor den wil tot een ateeds betere ontwikkeling van ona materieel be.taan.

In het ja.e.r 1938 heeft de n at Ion al.
pro d u c tI e In Dult8chlLDd de waarde
van 100 mllliard R.M, bereIkt.
De tegenwoord Ige jaarproduct.le V&l1
Dult8chland beweegt zich volgens raming tus9Cohen 150 en 200 mUllard R.M.
Deze 200 m~Ulard R.M., a.ldUS N .• bedragen het dubbele VLD de j.... rproduCllle van
1938, d,w,z" dat wanneer ook de uitgaven
voor de b6wapenl.ng het dubbele zouden
bedragen van 1938 - hetgeen hIer wordt
vel'ondereteld, teneinde leder verwljt over
bewapeningsuitgaven na den oorlog reeds
lote'vOl,èn ve.n de hand te wIJzen - wij dan
het dubbele bedrag van 1936 voor het verrichten van uitgaven voor vredesdoeleInden tot onze beschikking zouden hebben. Wij zouden ook in staat zijn tweema.a.1 zooveel te invewteeren. Het Dultsche volk zal precies denzelfden leven,,etanda.a.rd weer kunnen hebben ale In
1938 eon zal dan nog over eenzelfde bedrag aan middelen de beechlltklng hebben. De verklaringen van den FUhrer,
waarin voor het herstel der oorlogsschade
een verwonderlIJk korte tijd wordt voorzien, komen overeen Vlet oovenstaande
berekening.
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Distribuant

en verbruiker

~Iachten

over knoeiende distrJbuanten Qelden niet den middenstand in het algemeen. - Wat doet echter het tot bedrijfsgroep
vereendgde bedrijfsleven zelf tegen knoeiers in zijn midden?

HET ZUN NIET STEEDS
"ANDERIE N"
(Van onzen socialen redacteur.)
AN het onderweI1p "Distri'b uant en
verbruiker" zouden wij wel afscheid
V
willen nemen, niet omdat het uitgeput

doch omdat het eindeloos is. Het ontmoet van verschillende zijden zooveel
belangstelling dat wij er toch nog iets
van moeten zeggen. Er zijn winkeliers
die ons schrijven dat vroeger de klanten overdreven eischen stelden, dat de
winkelier cadeautjes en korting moest
geven enz. Zij meenen dat nu de
winkelier dan wel eens ztjn verhaal mag nemen op het publiek.
Zij schrijven dan vellen vol met
verwijten aan het publiek... van
vroeger. Blijkbaar weten deze menschen
nog niet van de t~genwoordlge organisatie van het bedn]fsleven. Ons interesseert in hun mededeelingen alleen dat
zij geen pogingen doen de toestanden
zooals wij die allen kennen te ontkennen, doch dat zij de schuld op anderen
schuiven. Die "anderen" waren hier
echter niet in het geding. De aanleiding
tot onze artikelen waren klachten van
klanten over winkeliers: Zij hadden het
over zwarten handel beoefend door offlc1éel erkende handelaren en niet over
Wie daarbuiten staan. Wij hadden tevoren verwacht dat onze artikelen ons
blaam zouden bezorgen. Eventjes zijn
wij toch wel geschrokken toen het vakblad voor de Nederlandschen Kruidenier, orgaan van de vakgroepen Detailhandel in Kruidenierswaren en Detailhandel in Vleeschwaren tegen ons van
leer trok. Het is vroeger altijd zoo geweest, dat de publicist, die zich als
individu, met het algemeen belan.g op
het oog, tegen een belangengroep
richtte een geteekend man was. Hij kon
wel hard schreeuwen als hij zich met
de eene groep tegen de ander richtte,
doch als hij als eenzame het opnam
voor een groep menschen, die geen verdedigers of pleitbezorgers hadden en hij
kwam daarbij in botsing met het economisch belang van een groep ... Laat
ons maar eindigen en niet vertellen
wat in zoo'n geval wel een.s kon gebeuren. Nu belangengroepen, in erkende vakgroepen vereenigd, ook nog hier
en daar probeeren zoo'n beetje overheidsallures aan te nemen wordt het
natuurlijk nog hachelijker.
Blijkbaar hebben wij het Vakblad
voor den Nederlandsehen Kruidenier de
s-e1egenhe\d geopend om eeN! te sch1'\iven over iets waarover het zoo zonder
!Illeer niet durfde beginnen. Wij hebben
in het verleden van den kruidenier nooit
kwaad gesproken en ook in deze artike~en niet. Wij zouden wenschen dat het
naar verhouding bii andere distributietakken even gunstig was gesteld
als hier. Heeft het blad eerst een
hoofdartikel noodig om te betoogen
dat alweer de kruidenier het gedaan
heelt (hetgeen niemand uit onze
Illrtlkelen kan lezen) dan komt in
een tweede artikel de aap uit de
mouw: wij hebben onverdiende blaam
geworpen op den middenstand. De
zwarte handel wordt door anderen bedreven. Ons artikel ging echter over
dlstrlbuanten en niet over "anderen" en
er wordt ook zwarte handel bedreven
door di8t.r!buanten. Gevraagd wordt
ons dan bij wijze van voorbeeld of, omdat er tientallen distributleambtenaren
achter slot en grendel zitten de dlstrlbutied.ienst niet deugt.
Hier hebben we nu het punt waar
heel de zaak om draalt. De fraudeerende ambtenar"6D gaan naar de revange.n1t. De fraudeerende distrlbuanten bewegen zich overal In de

maatsch8JP'Pij vooraan. Zij koopen met
het geld dat zij hun klanten ontstolen hebben de huizen dezer klanten
op. Wij wiJlen aannemen dat liet aantal
eerlijke d1stribuanten grooter is dan
het aantal oneerlijke. Wat doet dan
echter de bedr~ifsorga.Itisatie, die eerlijken en oneerlIjken vereenigt om de oneerlIjken te ~ljderen?
Zoolang het bij den tegenwoordlgen
toestand blijft kan het publiek niet
anders dan klagen. Het klaagt SOIIllIl al
niet meer omdat het niet durft. Er
blijft inderdaad weinig anders over te
doen dan deze dingen op te teekenen in
de geschiedenis. Zelfs dat staat het
Vakblad voor den Nederlandschen Kruidenier ons niet toe. Toch 'zal de geschiedenis in deze richten. De regeling
van de bedrijfsorganisatie, zooals wij
die nu kennen, staat aan het bed1'\ifsreven toe vele zaken zelf te regelen. In
de practijk zal natuurlijk rpoeten blijken of de belangen van de verbruikers
daarbij gewaarborgd zijn. Nu hebben
wij omtrent kruideniers tot dusver geen
onaangename ervaringen opgedaan. In
verschillende branches Is ons echter in
eigen omgeving - en velen met on.s gebleken dat daarin vele distribuanten
zijn opgenomen, die niet In staat zijn
hun taak eerlijk te vervullen. Nu vragen wij weer met het aangehaalde voorbeeld van de distributie-J3.mbtenaren,
die in de gevangenis raakten: wat gebeurt er met deze distrlbuanten, waarbij wij, om een tweede woedend protest
te vermijden, opmerken dat wij hen
niet in de gevangenis wenschen, doch
ergens waar zij kunnen werken zonder
dat zij de gemeenschap bestelen.
Vakgroep organen doen er werkelijk
geen goed aan als zij onmiddellijk fel
protesteeren uit naam van den geht:elen
middenstand indien slechts met den
vinger gewezen wordt naar elementen die geen schakel kunnen zijn
tusschen fabrikant of grossier en publiek. Nu moet men zich er niet afmaken met te zeggen: dat is de zaak
van de Prijsbeheersching, of: de vakgroep heeft al eens een boete opgelegd.
Wij blijven vragen: wat doet het georganiseerde bedrijfsleven zelf met
distribuanten, die hun klanten zeer ernsti~ hebben te kort gedaan of bestolen.
Wij verwachten op die vraag-geen al te
spoedig antwoord. Het is gemakkelijker
ons te betichten van onsociaal gedoe.
Wij zullen ons daardoor niet laten athouden van het stellen van deze eentonige vraag. Ten slotte ls het zoo doodeenvoudig. Fraudeerende distrlbuanten
behoeven niet naar de gevang.enil ZOOall
fraudeerende ambtenaren. Zij behoeven
alleen maar van toewijzing van goederen, die onder de distributie vallen, te
worden uitgesloten. Boeten helpen
niets. Indien het thans in leder opzicht - -.......
geregelde en georganiseerde bedrijfsleven zelt tegenover de buitenwereld
liet merken dat het in zijn midden geen
knoeiers duldt zou dat een zeer weldadigen invloed op de stemming van het
publiek hebben, dat maar al te gemakkelijk geneigd is de goeden met de
kwaden te vereenzelvigen.
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BULGARIJE EN TURKIJE OP

DEN VOORGROND
Geallieerden zouden hebben gehoopt door de jongste
conferenties op de politiek dezer landen invloed te
hebben kunnen oefenen.

Succesrijke bestrijding
der Balkanbenden
,
(Van onzen Berlijnschen redacteur.)
Be r I ij n, 15 Dec.
Zweden korten tijd het meest
NADAT
van alle continentale
in het
brandpunt der belangstelling van
staUm

treden, die gekenmerkt wordt door
groote en suc~ke acties. Bijzonder
veel resultaat schiJnt de Duitsche actie
te hebben gehad in het in 1941 door
Italië bezette Voor-Alpengebied aan de
Adriatische Zee tusschen Triëst en
Spalato, dat ook de provincie Laibach
en Fiume en Beneden~Krain omvat. De
hier sinds 1941 opereerende benden
ontvingen na de capitulatie van Badoglio op 9 September ondersteuning
van de hier gestatioIllleerde Italiaansche troepen. Na krachtige Duitsche
acties zou het pa.rtisa.nendom in deze
gebieden echter tot eeltige kleine resten
zijn gedecimeerd. Zooals wij reeds
me!rlden, is ~en tijd gel~en een
Dwt.sche gouwleIder, dr. Ramer. tot
H<>?gen Commissaris van dit door
DW~and ?ezette - en d~ weer van
I~~e geschel~n - voormalige Oostenruksche ~l?led benoemd, dat vroegeT
~.~t kerngebled vormde v:an de 9°stenrlJksch-Hongaarsche marmetradltie,
•

Duitsche en internationale waarnemers
te Berlijn had gestaan, zijn de zoeklichten der publiciteit thans weer definitief naar den Ba kan omgezwaaid. Na
~ bekenden stap van minister von
RIbbentrop bij den Zweedschen zaakgelastigde te Berlijn waarin hij de
Zweedsche mmenging in aangelegenheden van door Duitschland bezetJte I
rebieden van de hand wees, heeft de
publicatie van de inspectiereis van
reneraal-veldmaarschalk Rommel naar
Noord-Jutland (Ie schakel in den
Duitschen verdedigingswal van het
vasteland naar het Scandinavische
TOESPRAAK VAN QUISLING
schiereiland - de belangstelling van
het Noorden en zijn problemen nog even
een nieuwen impuls gegeven. Temeer is
Noorsche frontstrijdersinsigne
dit het geval, omd:lt berichten over
uitgereikt.
inspectiereizen slechts
~lden,
en
meestal niet zonder bepaald politiek
doel, worden gepubliceerd.
OSLO, l ( Dec. (D.N.B.) In een
Van militai:- en politiek standpllOt plechtigheid
heeft
de
Noorsche
lijkt het Balkangebied, van Turkije Ih minister-president, QW:sJing, aan 355
het Oosten tOt Kroatië en het door vrijwillige frontstrijders het onlangs
Duitschland bezettl~ Voor-Alpengebied ingestelde
Noorsche
frontstrijder~
van Istrië, Laibach en Beneden-Krain bsigne uitgereikt.
in het Westen, op het oogenblik echter
In een toespraak wees Quisling op
interessanter.
de nationale beteekenis van den
Op den voorgrond staat daarbij nog weerbaarheidswil van een volk. Hij
lJteeds de houding van Turkije ten aan- gispte de nalatigheid, waaraan de
zien van den oorJog. Ofschoon men te vroegere Noorsche machthebbers zich
Berlijn in diplomatieke kringen sterk in dit opzicht hebben schuldig geden nadruk legt op de TUrksche ve~
klaringen, afgelegd na de conferentiè maakt. De defensie-uitgaven bedroevan Kairo, dat Turkije zijn neutrale gen b dien tijd per hoofd ell per week
buitenlandsche politiek niet zal wijzi- nog niet de kosten van een tramrit je.
gen, volgt men tegelijkertijd de discus- Reeds sinds jaren heeft de Nasjonal
sie in de Geallieerde landen en bij de Samling gewezen op de verderfelijke
neutralen over Turkije's positie met rol der destructieve en negatieve krachgroote aandacht. Naar de hier heer- ten in de wereld. Op Europa ell zijn
schende opvatting teekent zich de cultuur storte!l zich de kapitalistische
laatste dagen in de beoordeeling der plutocratieën en het bolsjewisme, verTurksche politiek een nieuwe tendens eenigd door het joodsche streven naar
af. Aanvankelijk spraken de Geallieerde de wereldheerschappij.
bladen openlijk de verwachting uit De frontstrijder, die de zegeningen
zoo doet men hier opmerken - dat van het bolsjewistisch-joodsche systeem
Turkije zeer binnenkort zijn houding leert kennen, zoo vervolgde Quisling,
zou herzien, hetzij door volledig in den doorziet tegelijkertijd het wereldbedrog
oorlog te treden hetzij door, met behoud
van zijn officieelen neutralen status, van het driemanschap Rooseveltmekere tegemoetkomingen, b.V. nopens Ohurchill-Stalin.
de Dard~llen, aan de Geallieerden te
doen.veeleer
Thans de
zouden
de Geallieerde
bla- t=~=~~~!!~iiiijiiiiiiïiiiiîii_~
den
verwachting
uitspreken,
dat door de conferentie van Kairo
zekere spanningen tusschen Turkije en lilliiii_iÎII~
iiiL..'-':"__:':"~~~~
Duitschland en zijn bondgenooten zijn,.
ontstaan, v.-a.arvan men hoopt, dat zij
zullen toenemen en op deze wijze de
intrede van TUrkije in Q.en oortog ten
~olge zullen hebben.

___..

Druk op Bulgarije.
Na de besprekingen van !nönü in
Kairo heeft Duitschland, aldus deze
redeneerinK, voor zijn veiligheid troepen
ln BulgarÏJe aan de Turlcsche grens
moeten concentreeren. Bulgarije zou
onder druk zijn gezet en de Turken
zouden wellioht tot tegenmaatregelen
moeten overgaan, en zoo zou er een
sfeer ontstaan, die de Geallieerden bewust door de conferentie van Kairo
ihebben willen scheppen. Te Berlijn
ikem.schetst men een dergelijke tactiek
indien hier werkelijk van een
Geallieerde tactiek en niet van de bemanteling van geringe successen bij de
!besprekingen met de Turken sprake
is als "joodsohe methoden", wellke
met in staat zijn de Duitsch-Turksche
betre'kkinrgen te vertroelbelen.
IntussOOen soltijnt BulgM'Ïje ook op
ander gebied door Geallieerden en
So'wjet-RJUsland te zijlIl uitverkoren a.l5
een object, waarop politieke druk kan
women geoefend. Hiervan getuigen,
naar BeI'llijnsahe opvaotting, de bo!lIlIbardementen van Sofia en de jongste rede
IVan Hull, die zich tegen Roemenië en
HOIlg'arije en vooral ook tegen Bulgarije
irlclhtte. Naar Dudtsclhe_ opvatting. maat
!het a.n~ro, dat de .BUlg'8.ansclh.e Tegearing door Ihaar jongste verkilaringen
heeft gegeven, geen twijfel bestaan aan
Bulgarije'.!! bereidheid om aan de zijde
van Duit:scirland te blijven en zoo DOOrlig te strijden.
Interessant voor een beoo:rdeeling
'Van de situatie op den Balkan is voorts,
dat bijDJa gel\iktijdig met de benoemàng
van den partisanenJeider Tito tot maarschalk en de vorming van een communistische Joego-Slavische regeerlng'
een tegenregeer.ing van de exilIl'e.geering van Koning Peter en generaal
Mihailowitsj te Kairo kr'achtige
Duitsche acties tegen het benxiewezen
langs de geheele AdriatiBche kust zijn
~evolgd.
Britsche berichten en mededeelingen uit het "hoofdkwartier" van
TUo spreken zelfs van een algemeen
offensief der Duitsche en met hen verbonden ~.~oepen, dat .zijn zwaartepunten
in Servie en Kroatië zou hebben. De
laatste dagen zouden de Duitschers
aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt.
Van Duitsche zijde deelt men omtrent
de bewegingen op den Balkan geen bijzonderheden mede, maar het staat wel
vast dat de bestrijding van het bendewezen, na uitgebreide voorbereidende
acties, thans in een nieuwe phase is ge-

FRANKRIJK NOG STEEDS IN
DE BRANDING
Ook ambtenaren en rechters toonen ten aanzien van de
regeering te Vichy vaak een groot gebrek aan medewerking.
duwd" door een ambtenaar van den
veiligheidsdienst, reisde hij naar Parijs
en vervolgens naar Le Mans, waar hij
regelrecht naar het huis van Lenay
11 *)
~g. De. gendarmerie deed daarop een
ET besturen van een wIk, dat voor hwszoekmg en vond niet alleen een
I
een groot deel in een passief "atten- wapenarsenaal, maar ook een grooten
tisme" volhardt. omdat het eenerzijds voorraad levensmiddelen, die voor onmet Britsch-Amerikaanschen steun zijn dergrondsche bewegingen waren be.
oude machtspositie denk.t te heI'lkrijgen stemd. Twee dagen later werd de amben anderzijds is teleurgesteld over drie tenaar: Lenay gearresteerd.
jaar practijk van het nieuwe reg:i.em,
kan onmogelijk gemakkelijk zijn. De
Klachten over de rechters.
taak van Laval is echter nog moeilijker
door de tegenwerking, welke hij in
Deze gang van zaken was het tijdallerlei vormen in F'raIIikrijk ontmoet.
schrift "Au Pilori" natuurlijk zeer aanHet minste is wel, dat velen, onder genaam en het versterkte slechts zijn
wie talrijke ambteJll8.ren. niet naar den grieven tegen de rechterlijke macht.
minister-president willen luisteren, doch Onder de voorstanders van het nieuwe
wel naar de propaganda uit het buiten_ regiem is trouwens al herha.aJ.delijk
land en uit Noord-Afrika. De radio over een soon sabotage van de rechspeelt hieI1llj natuurlijk een zeer groote ters gesproken. In een vorig artikel *)
rol. In het geval van d~ ambtenaren is zagen wij, dat volgens oud-mÏlllister de
het gevolg, dat men de zaken niet Monzie de "tijd der rechters" Vichy
krachtig aanpakt en al zijn daden laat impopulair had gemaakt waaruit men
beÏIlJVloeden dOOl' de verwachting, dat ten onrechte een nauwe samenwerer een keer ja} de situatie zal komen. king tusschen rechters en regeering
Maurras hekelde zoo a.1 eens in het zou kunnen afleiden. Veeleer echter
bijzonder de lrouding van de ambtenaren doelde de Monzie met zijn "tijd der
tegenover de ar·beidJsweigeraars, die o.a. rechters" op het enorm toegenomen
niet in Duitschland willen gaan werken. werk van pOlitie en justátie door de
"Ongetwijfeld," aJdus schreef hij, "wor_ uitvaardiging V8JIl een overmatig aanden de lbevele:.:l van boven Il! ~even. tal wetten en verordeningen met een
Maar wat gebeurt er dan beneden en dito aantal straffen dan op de wijze,
daarnaast? Ons oude bestuursapparaat, waarop de rechters zich van hun taak
dat zich verbonden voelt met het omver- kwijten.
Verscheidene Fransche bladen blegewOl'peJl regiem en hoopt, dat dit eenmaal in buitenlandsche bagagewagens ken b.v. zeer verontwaardigd over het
naar Fir8JIl'kiI1ik zal worden terugge_ volgende geval: In een stad in het
bracht, weigert den Franschen 9taat departement van de Seine ontving de
allen steun en saboteert ondanks aHe gedelegeerde van het departement van
voorlichting een anonymen brief,
bevelen, welke het krijgt."
waarin hij met den dood werd bedreigd,
tenzij
hij 25.000 francs op een bepaalDe affaire-Lenay.
de plaats deponeerde. Het gelukte de
Kort geleden werd in dit verb8JIld nog politie - van wie wordt getuigd, dat
een ~r merkwaardig geval bekend, zij bij "onderzoeken in zake aanslagen
dat overigens reeds een jaar geleden of dreigementen niet altijd bijzonder
eèn openbaar voorspel had. Het Pa- flink doortast" - den dader te arresteeren. Het gerecht veroordeelde hem
rijsche tijdschrift "Au Pilori", dat ge- tot
voorwaardeHjke gevangenisheel aan de zijde van de !l'lieuwe orde strafeen
van
maand, nadat de verdestaat, v;i,el destijds zeer scherp den diger o.a. één
had 'verklaard: De beklaagambtenaar René Lenay aan, die zich de heeft als een ware patriot gehanin den oorlog bij de intendance aan deld Hij wilde zich, ook al ging dit
groote nalatigiheid zou hebben schuldig ten koste van de overheid, geld vergemaa.lct, maar die dank zij zijn ouden schaffen om de deserteurs en arbeidsrelatles onmiddellijk na zijn demobili- weigeraars, met wie h~; in contact
satie een nieuwen post kreeg bij den staat, materieel te steunen".
dienst voor de pensioenen te Le Mans.
Het genoemde tijdschrift beschuldigde
Benden en overvallen.
hem er van ondanks
zijn openbare
functie tegen de regeering te ageeren
Hiermede is meteen op het probleem
en verscheidene personen, die hem
der
arlbeidsweigeraars gewezen. De
- vooral door hun nieuwe denkbeelden moeilijkheid
voor Vichy is daarbij nog
op politiek gebied - niet sympathiek millider de we1gerachtáge
hou.d!ing der
waren. door kuiperijen in de gevange- betrokkenen dan wel het feit. dat zij
nis ·t e hebben gebracht. Voorts zou hij zich hier en daar tot benden hebben
de distri'butie van groote hoeveelheden vereenigd, die zich in bergwouden heb- L..=;;;;;J
peulvruchten en meelspijzen
hebben ben verborgen en die daarom den
verhinderd. welke daardoor in de pak_ naam "Maquisten" (van het woord
huizen bedierven. terwijl de bezetting8- maquis = dicht kreupelhout) hebben I
autoritei·t en en Pétain de schuld kre- gekregen. Hoewel Engelsche berichten
gen. Daarbij zou hij den steun hebben over een completen opstand van zulke
van den prefect van Le Mans, die ook lieden in Savoye in de Fransche pers
al door het bewind van Pétaln werd werden tegengesproken, heeft meh in
Frankrijk - mede door de actie van
benoemd.
andere elementen - toch een soort
Lenay diende naar aaD1ejlling van bemlewezen ontw:ik1reld. De offieieele
deze beschuldigingen een aanklacht te- klachten over terreurdaden illustreeren
gen het tijdschrift in, dat door het ' ge- dit maar al te goed.
recht te Le Mans wegens beleediging
Het begon met het stelen VI8IIl een
tot 10.000 francs boete en tot publi- paar duizend Il'!UlItsOOIreeringskaar:t~
catie van het vonnis werd veroordeeld uit een distributiebureau of het in brand
Het Hof van Appèl te Amgers heves: steken van een boerderij. De daders
werden vri.jwel nooit gegrepeIll en in het
tigde dit vonnis.
ergste geval werden zti tot ,b etrekkelijk
Voordat het vonnis ten uitvoer was lichte straffen veroordeeld. Vervolgens
gelegd, gebeuTde er echter iets zeer begonnen de "incldenJteele gevallen"
'bijzonders. In de omgeving van Ver- ~ch op te hoopen en thans :is dit volsailles werden door een EngI61sch vHeg- gens een Dut1:8chen correspondent aantuig wapens neergeworpen en iemand, gIegTOei.d tot een "terreurgolf, waardie in het complot was, nam ze mee. tegen hetgeheele machtsapparaat van
Zonder te weten, dat hij werd "gescha- de overheid 1J.()i()t(}ig is" . Dat aam. de
prefecten, procureurs,%ene~aal eilll andere leidende fUIllCtionanssen . ~s
speciale richtlijnen in deze ;kJWe8tIe zIJn
gegeven, spreekt voor Zich zelf. De
benJden, die OInmidJdellijk ~!;W .haar vuurwapens gebrUik maken, !ZIJn m zoovex're
in het voordeel, da,t zij ~eeds ov~r ee:I1J
uitmWlJtende terreinkeIJllllls beschiklken.
Zoo is het te verklareno dat er geregeld nieuwe a.an.slagen zijn gemeld..
In Toulouse weIrl de procureur~generaal
~hoten, omdat hij voor samenWeI"king
met Duitschl8JIld was. Te
.AnDecy in opper-Savoye ~erd ee.n gendarm.erie-officler op een mspectietocht
doodgeschoten en m een grensstad bij
de Zwitsersche 1P'8DS. vermoordden zestien ~t machine-,p lstolen ~apende
bendeleden den Fran.l!!chen leider VIUlJ
het Duitsche &anlWervmgsbJlrea.U VQOl'
vrij,w illig wer<k in D~tschland. w-men
met ztin vrouw en zijn moeder.
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Nationaal-revolutionnake
groepen.
Toen een Zwitsersch blad het laatste •
geval een "strafexpeditie" noemde,
moest dit wel felle reacties uitlokken,

t
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FRANKRIJK NOG STEEDS IN
DE BRANDING
Ook ambtenaren en rechters toonen ten aanzien van de
r,egeering te Vichy vaak een groot gebrek aan medewerking.
door een ambtenaar van den
veiligheid'sdienSlt, reisde hij naar PaI-:ijs
en vterVolgens naar Le Mans, waar hij
regelrecht naar het huis vam Lenay
TI *)
ging. De genrlarmerie deed daarop een
ET besturen van een wIk, dat voor huiS2loeking en vond niet alleen een
\
een root deel in een passief "atten- wapenarsenaal, m.aar ook ~en grooten
tisme" :Olharot. omdat het eenerzijds voor.raad levens=dd~len, die voor onroet Britsch_Amerikaanschen SteUlIl zijn de'!1grondsche bewe.gmgen waren bed
chtspositie denkt te beI'lkrijgen sl:emd. Twee dagen later werd de ambou e ma...
estel.d
drie j \t~U~ll C'"~ ~ ~uI.JJ..I"el.C-Pa;ga.ted.li:)t:a:::J.t:a.J.. 'tv t::J.
~n anderZll.?ts IS teleurg.
over.
. actief toon en zich de z.g. nationaalJaar praotIJk .. van het ~uwe ..reg;J.e~~ I revolutionnaire partijen. Zoowel de beKan onmogellJk gemakk,JIJK ZIJn.. ..
I weging van Marcel Déat als de Frantaak van Laval is ech~er nog mOeIlr.!k~ . sche Volkspartij van Doriot en de . \
do()(L' de tegenwerkmg, welke hl] In t
• t
"
allerlei vormen in FraJIlikrijk ontmoet.
~ "FranCiS en van Bucard namen reeds
Het minste is wel, d.a.t velen, onder I ~ eo~giek~ l'eSOlu1:ies ~tr~e
wie talrijke ambten.a,ren.. niet naar den t I den strIJd .. tegen.. de terroristen aan.
minister-president willen luisteren, ~och ( Ver~er WijZen ZIJ voortdurend op h:~.t
wel naar de propaganda uit het bUltenSowJetgevaar en het lot van Italle,
18.IlJd en uit Noord-Afrika. De radio , waarbij zij het publiek trachten te bespeelt hierbij natuurlijk een zeer groote ~, wegen, daaruit de noodige conclusies
rol. In het geval van de ambtenaren is
in zake steun aan Vichy en de con.tinenhet gevolg, dat men de zaken niet
tale samenwerking te trekken.
kr!'-chtig aanpakt en al zijn da?en laat ~
Overigens ziet men in, dat .men zijn
bemvloeden dom' de verwachtmg, dat ]I denkbeelden ook door daden moet proer een keer in de situatie zal ~o:men. pageeren. Zoo schreef een zekere Michel
Maurras hekelde zoo al eens m het Lafond b.V. in een brochure dat voor
bijzonder de houding van de ambtenaren P de regeneratie van het Fra~sche volk
tegenover de arbeiJd!srweigeraars, die 0.8..
meer noodig is dan een plakkatenactie
niet in D~tsc~and willen gaan.~erken. P voor grootere gezinnen. De werkelijke
"OngetWiJfeld, aldus schreef hij, "wor- gezondmaking van het gezin kan slechts
den de Ibevele;J. V!llnl boven ld gegeveIlJ. P door een rechtvaardige oplossing van
Maar wat gebeurt er dan beneden en het sociale vraagstuk worden bereikt.
da~aast.? Ons oude bestuursapparaat,
~J.!:'lt alleen in de kwestie der gedat ZIch ver~nden voelt met het <?mverbooilen, maar ook in vele andere gegewOl'pen reg;J.em en hoopt, dat dit een- z vallen blijkt het soeiale vraagstuk het
maal in buite~andsche bagagewagens cardinale punt en al is de uitwerking
naar F1r8Jll'~ll''l]k zal worden terugge..
op het publiek voorloopig nog niet
b!:,acht, _ weigert den Fransch8!l_ staat 1 groot, toch heeft Vichy reeds eenige bel1lP 'rurwolla.ä' .lal/[pe .la az u~z UlIU" wijzen van zijn activiteit op sociaal ge=!.
,,·p~1l1l.lAa.ä P"Bq mo Jlaz .I1l1lp n l'8 bied gegeven. De salarisverhooging
p -.lOOA p.lnnlsa..ä uaqqaq noz ptrBm~r !til voor ambtenaren en spoorwegpersoneel
:{ l1lP 'S'SA\ $lOTsa.älIn laq l1lP 'raz iiH'~ is daarbij nog niet zoo belangrijk als
~ ·ap.äar lllmq uap do' wooq uap az rflM.x het ~.g. charter van de~ ar~eid, dat
s '1lnam'Bh.!IlaZ '"uooJaral ap trB'B Jl<l'Z S'B ovenge~ nog in wordmg lB. Voorz rapÄas .laaqufu;'i[" ·P.lOOA\ltrBaq pu~ma l()Opig lB er alleen nog maar een l~b.y
B 1 110 pa.np p.laA\ .ä"B"B.lA .l"B"BH 'rapA
rmth van paragrafen, plannen, mInISi{
lfB'BZlll0q' ap trBA .laummu laq apr'8'B terieele beschikkingen en voorstellen,
r tIa ralsaol laq .l'B'Bll dalI 'Bllaunih.!l doch, al vordert men slechts langzaam,
toch hoopt men op den duur een ste:::±=========".,=======::ij vige basis voor alle arbeidsverhoudingen te scheppen.
Zoo gaat de strijd om het binnenlandsche front in Frankrijk verder. Voorloopig is de eenheid, in het bijzonder
UlO uaAflq:Js ap .l"B"BU safpua~
tusschen de regeering en de groote
apl aq uauoq "BU.l"B"Bp !ua:jJalq:Js;t8 massa, nog v.~r te zoeken. Wanneer die
,
er wel zal Zijn, hangt geheel van de
uarHd a1.lP .ä"BUi Hq .Jrlqos u~ veertig millioen Franschen af .
.äooq ua.äla UHZ :j2!'!J:ll .lapal
-...- ,.....
.~'O
aH-t"- tra a.l'BA\ .81uw ap .8alljUaldJnae qO!
·iSaaJS.lal ll{l}ltIQaq 'ptrBra1tw.iI .lOOA urJZ tWp~h .!lal
-lnqos unq sa[puap.IA ap uauUl-ä door trap ~ l!P IW .talff!F!OOiW ~ rae..
ooOOH 'I9p1I1l1 aqostl'S'BllI'.l<lO a.ä'[o.laAO al
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SLAG OM KIROWGRAD ZAL

SPOEDIG BEGINNEN
Van Newel tot Leningrad, waar de strijd gedu~e.nde
geruimen tijd was verstard, is een grootere actIvIteit
waarneembaar.
ticiteit <Wer het algemeen - ook hier
is ingesteld op de mogelijkheden der
toekomst, zal moeten worden afgeOP DEN VOORGROND
wacht In elk geval heeft de poging
BERLIJN, 14 Dec. (0. N. B.) De van ~steren der bolsjewisten geen
militaire correspondent van het D.N.B., resultaat gehad. De g~vechten .. duren
Martin Hallensleben, karakteriseert den nog voort. A8J1 beide zijden sdhUnt het
toestand aan het Oostelijk front door pantserwapen weer op den voorgrond
een verdere verschuiving der gevechten te komen, ten minste op dit gevechtsten Zuidwesten van KT e men t s joe g terrein.
en door een hervatting van de bo13jeVan hier naar boven tot Len1ngrad
wistische doorbraakpogingen in het valt opnieuw een grootere activIteit
gebied V8J1 N e weL Hij schrijft:
van bolsjewistische verlrenningstroepen
Terwijl de tegena8J1val der divisies waar te nemen. Deze schijnt in vervan generaal-veldmaarschalk von Man- band te staan met het plan der bolsjestein ten Westen V8J1 Kie j e v thans wisten dezen tot nu toe verstarden
tot den T et ere w is vooruitgeschoven sector van ihet front tijdens de komende
en de pogingen der bolsjewisten ten vorstperiode weder tot leven te brengen.
Westen V8J1 Gom e 1 in den zooge- Daarop duiden ook de aanvallen van
naamden natten driehoek tu.sschen gisteren door de bolsjewisten aan het
D n j e p r en P r i p jet min of meer Wol c h 0 v f ron t ondernomen, ditzijn blijven steken, concentreeren de maal ter sterl<.te van een regiment. Inbolsjewisten hun krachten nu op de tussohen is daar echter de dooi weder
Duitsche stellingen ten Zuidwesten V8J1 ingevallen, 7lOOdat de vijand zijn plan
Krem en tsj oeg.
op het oogenblik nauwelijks tal:. uitvoeHet moet derhalve als een tactlschen ring zal kunnen 'brengen.
tegenzet V8J1 de Duitsche leiding worden beschouwd, W8J1Deer deze, ondanks
het succesvolle handhaven van de
Duitsche posities in en om T s j e r!k as s i g'OOurende de zware gevechten
der laatste weken, juist thans het bevel tot ontruiming van deze stad heeft
gegeven. W 8J1t hier, in de Zuidelijke
fl8J1k V8J1 het tegen Kie j e v opereerende l~er V8J1 Manstein, bevond zich
het Dwtsche front in een tactisch
Maar er bestaat toth geen
ongunstige positie door een dunne uitstulping V8J1 het front. Dat de terugreden voor lichtvaardig optrekking daarvan naar een gunstiger
timisme, zegt Eden.
stelling eerst thans ge.schiedde, dwingt
tot de gevolgtrekking, dat men de
STOCKHOLM, 14 Dec. (D.N.B.) De
bolsjewisten hier zoo l8J1g bezig wilde
Britsche mini ter van buitenlandsche
houden tot de slagen ten NooIXien en
za'ken heeft bij de opening der debatten
ten Zuiden van dit ~ebied een tactisch
over den oorlog in het Engelsche Lagergunstigere uitgangslinie zouden hebben
huis een rède gehouden, waarin hij,
bereikt. Dit tijdstip is blijkbaar th8J1S
naar de Britscbe berichtendienst meldt,
aangebroken.
ook iheeft gesproken over de jongste
Zuidelijker zijn de gevechten th8J1S
conferentie der Geallieerden.
Kir 0 w g rad zoo dicht genaderd, dat
het gerechtvaardigd is te spreken van
IDden verklaarde, dat de eerste der
het begin V8J1 den slag om deze plaats.
beide conferenties te Kairo, alsmede de
Dit betee!kent niets anders dan een
conferentie van Teheran geheel en al
voortzetting van de gevechten in het
in het teeken stonden van de militaire
gebied ten Zuidwesten van Krementaangelegenheden. Eden beweerde, dat
sjoeg, die sedert langen tijd ononder_
het op deze conferenties is gelukt de
broken voortgaan. Met een dergelijke
militalre aangelegenheden der Geallieerontwikkeling moest men aan Duitsche I
den in een compleet en omvattend
zijde rekening houden, en men heeft
"voorbereidingsstadium" onder te brendat ook gedaan. De bo13jewisten lijden
gen, zooals td du ver in dezen oorlog
hier buitengewoon bloedige verliezen.
door de Geallieerden nog niet was
a8J1 hun reeds weken op deze plaats
bereikt.
voortdurend in d n strijd geworpen
Met betrekking tot de kwesties over
reserves, die gedeeltelijk bijeengeraapt
den
strijd der Geallieerden tegen Japan
zijn uit alle lichtingen en dikwijls ook
en
die,
welke op de ~rste conferentie
steeds weer worden aangevuld door
te Kairo zijn behand d, zeide Eden:
burgerlijke elementen V8J1 dicht bij het
.. Wii moeten Japan bestrijden tot het
front. Ook hier moest de massa bereibittere einde, ongeacbt de k ten en
ken, wat de kwaliteit ontzegd bleef.
den tijd, die hiervoor noodlg zijn." Eden
En de massa bereikte in feite nog m~
verklaarde verder, dat hij uitdrukking
der. Nieuwe harde buitengewoon vergaf
aan zijn hoop, dat deze be!preklnbitterde gevechte~ zijn aansta8J1de.
gen
den
grondslag zouden vormen voor
Want. de leiding der bolsjewisten zal
een
toekomsti~e
samenw rking tushet Zich op den duur niet kunnen verschen
Groot-Bnttannië,
de Sowjet-Unie
oorloven haar front in dezen geheelen
de
Ver.
Staten
en
Turkije.
Hij noemdè
sector met eIken stap voorwaarts door
het oRdeI'lhoud met den Turkschen preeen voortdurend toenemend gevaar
sident "zeer bemoedigend".
~reigd te zien, dat verder naar het
ZUlden op de loer ligt. Want ten
Met betrekking tot den toestand in
N o?rden van Kriwoi Rog springt het
;~~:;it~'Î.ë~ bevestigde Eden in
Dwtsche front nog tamelijk ver naar
i:
dat Groot-Brittannië Tito
het ~sten naar den Dnjepr naar voren.
met alle
steunt en hiervooc de
Om di~ reden zal men ook in den in
toestemming der Sowjets en der Ver.
h~t ~Uldel!- a.ansJ.uitenden sector spoeStaten heeft. Een Britsche mis.sie onder
dig mtenslever gevechten moeten VelT
leiding- van het parlementslid lWotenant
wachten.
F'itzroy MacLea.n zal!lll6t de
owjetDe :quitsdhe Operaties ten Westen
missie !bij Tito samenwerken. Overigens
;:':~ .K 1 e j e v !hebben den T e ter e w
stelt Groot.<Brittannië pogingen in het
...,relkt een riv'
d'
werk om alile Joeg06laviache kril'lgen.
kraChtig h bb Ier, Ie de bolsjewisten
lin
D €I en versterkt door steldie tegen de~oemeenScb.appeljjken
gen.
e vraag is nu !hoe Ma.n.stein
vijand willen stri' en, te vereenigen.
~~er Zla!l opereeren, of \bij op frontale
Venvolgens ~af
en toe, dat Engefand
IbO~ z~ taanVa!llen of de stellingen der
ook in Grie>keruanld naar eetwe1tde doel
]ewts en aan den Teterew van de
streeft.
f~anken uit zal oprollen. In e!'k
val
ResUllD.eeNnd zeide de mj.nà,ster van
Z>let het er n~et naar uit, dat de lfiuit_
!bu1tenlandscihle zaken, óa.t de dt'ie con.~
s:e , mtaarschalk zijn divisies den pas
ferenJties Groot-Brittannië en, naar hlJ
Z .•a en :marIkeeren. Zijn tot nu toe
geloofde, 00Ik ~n GealUeer'den rwel zeer
~etkte SUccessen 'keIlJIllerken het beste
!hebben aangemoedigd, maar da.t.ex toc~
". sedeI1t Sjitomir en Korosten naar
geen reden voor een liohtvaarxhg opblhe:'i°OoSt~ gerichte Duitsche initiatief
m'i8me bestaat. Het ~e'koren pIIan zal
wi~ 'IS de hervatting van de bolsje:
in de komende maanden van alle ver.
e dOOr'braakpogingen in het
bonden naties geweldige krachtsl~an
~~~Ied ten Zuiden van Newe[. In !hoeningen vel1gen. Groot-Brittannië r~iet
ba re de aderlating van gisteren den
zich geplaatst voor een zware taak.
~t~'Sten zal hebben geleerd, dat de
De Britsohe m1~ter van !buiten1anJd...... e afweer - oilidanks alle e'la:sBChe IZaken, Eden, heeft in !het !Verder
verlloop van ~n rede ten aanzien van
de gevechten in Italië verklaard, dat
moet worden toegegeven, dat de opmarsclh der Geal1ieerde 1egers in de
derde en 'Vierde maand va,u den lYe!ldtocht "niet heelemaaJ. 200 opzienA:>a,r ode
e.fstanden \beeft adlgeJ.egd" als in de
twee eerste maanden der gevechten.
Eden verk!laarlde dit met er op te
wij!Zen, dat thans de nauwste plaats van
het Italiaansche sc.h:iereiland w_Oereikt, waar de Appenljnen ziclh ib)jna
uitstrek>ken van kust tot kust. Waar
geen bergen zijn, komen ovel'stroomingen in \bun plaats en de Duitsdhers
buiten deze voordeelen buitengewoon
~ uit.

PANTSERWAPEN WEER

TEHERAN EN KAIRO
HEBBEN ENGELAND
AANGEMOEDIGD
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Sowjets verloren ruim 15.000 man
ten N.O. van Sjitomir
In één sector in één week 927 stukken geschut, 254 vechtwagens en vele infanteriewapens vernield of buitgemaakt.

TSJERKASSI ONTRUIM'D
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FüHRER, 14 Dec. (D.N.B.) Het oppel"_
bevel van àe weerma<lht maakt bekend:
In het !ebied van Kir 0 w 0 g rad
en T s e r kas s i versterkte de
vijand gisteren zijn druk. Er oDJtstoDden
verbitterde, llJOg voortdurende gevechten, waarbij de boJsjewiaten door zware
bloedige offers op enkele plaa1:.<!en ter~
rein konden veroveren. De stad Tsjerkassi, welker bezetting de vijand in
wekenlange
gevechten
tevergeefs
trachtte te o1Mringelen, is in den aigeloopen nacht door 0IWe troepen overeenkomstig het bevel OIlItruimd. (Tsjerkassi ligt aan den Dnjepr tusschen
Kiejev en Krementsjoeg. - 'Red.)
In het aanvalsgebied ten NoordOosten van S j i tom i r zuiverden
onze troepen dien westelijken oever van
de Tete.rev van uiteengeslagen vijandelijke afdeelingen. Van 6 tot 13 December verloor de vijand daar 4400 gevangenen en ongeveer 11.000 dooden;
927 stukken geschut, 254 vechtwagens
en een groot aantal lichte en zware
infanteriewapens werden buitgemaakt
of ver.-.i eld. Bij deze gevechten hebben
zich de Thüringsche 1ste pantserdivisie
onder bevel van luitenant...generaal
Krüger en de Brandenbur~;sohe 68ste
infanterie-.dli.visie oDJder bev I van
1oolonel Scheuerpf.Jug bij!ronJd€r onderscheiden.
Ten Zuiden van N e wel vielen de
bolsjewisten na krachtige voorbereiding
door de artHlerie met verscheidene
divisies en sterke pantserstrijd'kreeJhten
aan. Zij werden teruggeslagen; enkele
plaa.tselijke penetraties werden af,gegrendelrl, andere in een tegenaanval
opgeheven. Talrij'k e vechtwagens bleven
stukgeSChoten op het slagveld staan.
Aan het Z u i d-I tal i a a n s c h e
f ron t verliep de dag, met uitzondering van plaatselijke gevechtsactie aan
de Adriatische kust, ook gisteren kalm.
Formaties vij'anrlelijke bommenwerpers vlogen gisteren in de middaguren
onder de bescherming van mist en het
dichte
wQ]'k endek naar N oor dW e s t-D u i t s c h 1 a n d. Talrij'k e brisant- en brandbommen veroorzaakten
sChade in woonwijken van verschillende
plaatsen. Elf vijandelijke vliegtuigen
werden neel"gesohoten,
In den afgeJoqpe:D, QIWlht ~

vijandelij'k e storfngsvliegtUigen bommen
<lIP het Rijnlandsch-Westfaalsohe industriegebied.

Britsch-Amerikaansche
verliezen in Italië.
STOCKHOLM, 1<1 Dec. (n. N. B.)
Eden heeft, naar de Britsche berichtendi~nst meldt! in het Lagerhuis de
Bntsch-Amerlkaansche verliezen bij
de gevechten iin Italië opgegeven.
Volgens deze verkJaring hebben de
Engelsehen van den dag der landing
af tot en met 23 November 3212 man
aan dooden, 9709 aan gewonden en
3153 aan vermisten, in totaal 16.074
man verloren. De verliezen der Amen.kanen in Italië van den dag der landing tot en met 23 November bedragen, naar Eden beweerde, 1603 man
aan dooden, 6361 aan gewonden en 2685
aan vermisten, in totaal 10.649 man.

BOSE BRENGT EEN BEZOEK

OP]AVA
TOKIO, 14 Dec. D.N.B.). Soebhas
Chandra Bose, de president der nieuwe
Voor-Indische regeering, heeft zich
naar Java begeven om een bezoek aan
de Japansche troepen te brengen. Op
12 December is hij te Batavia aangekomen, waar hij een bezoek aan den
commandant der Japansche troepen
bracht. Des avonds sprak Bose op een
vergadering van een duizendtal VoorIndiërs.

.

Stampfli bondspresident
van Zwitserland
BERN 5 Dec. (D.N.B.) Bondsraad
Stampfli is met 197 stemmen gekozen
tot Zwdtsersch bondspresident, bondsraad Pilet--GQlaz met 147 stemmen
tot
vice-president.
Bondskanselier
wordt dr. Leimgruber, tot dusver wcekanselier.

Socialist in Zwitsersche
Regeering
BERN, 15 Dec. (D. N. B.) De Zwit_
sersche Bondsvergadering heeft de
leden van den Bonàsraad Pil et--Golaz
Etter, Cello, Stampfli, von Stetger en
Kobelt voor vier jaar herkozen.
Als opvolger van bondsraad Wetter, die zijn ontslag had ingediend, is
met 122 van de 233 uitgebrachte stem-===--.::.._men het lid van den Nationalen Raad
Ernst Nobs gekozen. Hierdoor heeft
voor het eerst een sociaal-democraat
_~~~~_ _ _ _ _ __ zi
~t,-"
ti~n~~·n
M-.lde Zwitsersohe regeering.
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STRIJD OM INITIATIEF

HET OOSTEN
Vrijheid van handelen meer en meer in Duitsche handen.
Duitsche terreinwinst ten W. van Kiejev. - Afleidingsacties der Sowjet-troepen op de flanken bij Kirowograd
en Sjlobin bleven zonder resultaat.

RESERVES REDDFJN
KIROWOGRAD

worden afgeslagen. Evenmin hadden
de Sowjet-Russische aanvB:l:len ten
Zuiden van Newel succes. ZIJ werden
aUe na hevigen strijd verijdeld.
Aan het front tusschen Newel en
Leningrad is het nog steeds rustig.
Weliswaar hebben de bolsjewisten hier
van tijd tot tijd aanvallen ondernomen,
doch deze hadden kennelijk het doel,
het froot naar zwaklke plekken in het
Duitsche front af te tasten.
Het is
nauwelijks aan te nemen, dat deze rust
in den wiThter zal voortduren. Met de
intrede van de vorst doen zich hier
volkomen gewijzigde omstandigheden
voor. De vefe moerassen in dit deel van
het front worden dan min of meer voor
gemotoriseerde strijdkrachten begaan_
baar en het is te verwachten, dat het
Sowjet-Russische opperbevel zal trachten, zich deze omstandigheden ten nutte
te maken. Van Duit.sche zVde wordt in
elk ~val met deze mogelijkheid rekening gehouden.

De militaire medewerker van het
D.N.B. schrij~t, dat de situatie aan het
OOBtelijoke front de laatste 24 uur een
opvallende wijziging heeft ondergaan
tengevol~
van krachtige Duitsche
tegenbewegingen. Er zijn opmerkelijke
DuitBche afweersuccessen behaald.
Wat op het oo~enblik aan het Oostelijke front geschIedt, zoo vervolgt hij,
is niet meer en niet minder dan een
strijd om het initiatief. Aan weersk~
ten streeft het commando er naar, ZIJn
vrijheid van handelen volledig te herwinnen. Van dit oogpunt uit moeten
de gevechten ten Westen van Kiejev,
en vooral ook de groote Sowjetoperaties
in het gebied van Kirowograd, alsmede
de nieuwe operaties ten Zuidwesten van
Sjlobin worden beschouwd.
De bolsjewisten willen de tegenactie
van von ManBtein, die steeds meer
voelbaar wordt, haar dreigend karakter
•
OIltnemen en hebben daarom naar hun
oude middel gegrepen: het vormen van
Engelsche reederijen en de
zwaartepunten aan de flanken van het
bedreigde gebied, nl. bij Kirowograd
burgerluchtvaart.
en bij Sjlobin. Zij hebben daarbij,
operatief gezien, niet alleen niets geLISSABON, 13 Dec. (Europapress.) De
wonnen, maar klaarblijkelijk tot dusver
door
de Blue Star Lino bij ae bevoegde
veel verloren. Hun manoeuvres Wa:eelll rechtbank
ingediende sta.tutenwijzlglngen,
vroegtijdig door de Duitschers opge- welke de maatschappij
een verstrekkende
merkt en daardoor stuitte de nieuwe bewegingsvrijheid zou geven op het gegroote Sowjet-aanval bij Sjlobin op een bied der burgerluchtvaart, werden afgez6ó dicht vuurgordijn der Duitsche wezen met het .notief, dat het luchtvaartartillerie, dat no~ tijdens den aanval verkeer der maatschappij zich dient te
de Duitsche divistes op haar beurt tot beperken tot de scheepvaartroutes, welke
den aanval konden over&"aan. De Duit- door de Blue star Line worden bediend.
Binnen afzien baren tijd moet niet geschers leden daarbij Ulterst geringe
verliezen, de Sowjetformaties werden rekend worden op een verwezenlijking
van een regelmatigen luchtdienst Londenletterlijk gedecimeerd.
Buenos Aires door de Engelsche scheepParallel hiermede ontwikkelde zich vaartmaatschappijen, welke op Zuidde strijd bij Kirowograd. Op den Amerika varen. De lijnreederijen, waarbij
tactischen tegenzet van het Duitsche behalve van de Blue Star Llne ook sprake
commando, nl. het terugnemen der is van de Royal Mail Line en Lamport cft
Duitsche stellingen in het gebied van Holt, waren reeds bezig met de voorbeTsjerkassi, volgde met verwonderlijke reidingen voor de inrichting van een
gemeenschappelijke;]. luchtdienst tusschen
snelheid de Duitsche tegenaanval. Hier Groot-Brittannië
en Zuid-Amerika. welke
wreekte zich de meeDing der bolsjewis- dienst onafhankelijk
van de scheepvaartten dat zij voor hun actie bij Kirowo.. lijnen zou worden geëxploiteerd .
gTad het zg. front van Sjitomlr meenDe gerechtelijke uitspraak heeft ook
den te kunnen verwaarloozen. Duitsche voor de op de Noord-Atlantische routes
pantserformaties wierpen hen op aan- varende Engelsche scheepvaartmaatschapzienlijke schaal uit hun stellingen naar pijen, welke een luchtvaartverbinding tusbet Oosten terug. Niettemin zal men schen Engeland en de U.S.A. willen
moeten verwachten, dat de bolsjewisten inrichten, een nieuwe situatie geschapen.
hun pogingen voortzetten en de actie
De scheepvaart heeft echter haar
van von Manstein. waartegen den laat- plannen om in den na-oorlogschen tijd in
sten tijd alle bolsjewistische inspanning concurrentie met de ImperIar Alrways een
was gericht, gaat intusschen onweer- wijdvertakten luchtdiem.t te organiaeeren,
In het geheel niet opgegeven. Men bestaanbaar voort. Het verdient de aan- schouwt
de uitspraak van den rechter
dacht, dat de bolsjewisten er tot dus- niet als steekhoudend,
nog afgezien daarniet in zijn geslaagd, den Duit- van, dat de maatschappijen aan rechterlijke
schen tegenaanval ten Westen van Instanties niet het recht wlllën toekennen
Kiejev tot. staan te brengen. Duitsclte uit formeele 0 erwegingen ~ uItvoering
divisies zijn bezig met het overweldigen van de plannen der reederll tegen te
van de barrière aan de Teterev. Men werken.
kan aannemen, dat ook de Duit.sche I--~~-----~---~-divisies in het Zuiden van dit gebied
weldra haar taak krijgen. De ontwik.
keling wijst er dus op, dat den bolsje_
wisten de vrijheid van handelen en
besluiten meer en meer wordt ontnomen en dat het initiatief in dezelfde
mate overgaat in handen van het
Duitsche commando.
De A.N.P.-correspondent te Berlijn \
meldt:
Van het Oostelijke front worden
hevige Sowjet.Russsiche aanvallen in
verschillende sectoren gente.ld, waar_
tegen de Duitschers met succes weer_
boden.
De pogingen van het roode leger in
bet gebied van Kirowograd, door een
omtrekkende beweging deze stad af te
snijden, acht men van Duitsche zijde
voorshands verijdeld. De Duit8che
tegenaanvallen in dezen sector hebben
opmarsch der Russen, die Uo de
aankoillSt der DuiJtsche reserves vrij
de Duitsche stellingen hadden
kunnen binnendringen, tot staan ge·
bracht, alhoewel de strijd hier nog
steeds voortduurt.
De bolsjewisten
streven er bU.ikbaar naar met de
troepen, die Tsjerkassi hebben bezet,
in verbinding te komen.
De Duitsche aanvallen ten Westen
van Kiejev, die zoowel naar het Oosten ,
els naar het Noorden zijn gericht,
hebben tot nieuwe terreinwinst geleid,
ondanks het feit, dat ook de Russen
in dezen seector aanvallen ond~em~n.
De Sowjet-Rwsische troepen zIJn hIer
thans van den Westelijken oever van
de rivier de Teterev verdreven.
Er schijnt een zekere wisselwerking
te bestaan tusschen den strijd in dezen
sector en dien in de bocht van <:ten
Dnjepr. Wordt bijvoorbeeld de. SowJetRussische druk in het gebl~?- vB:D
Kirowograd vergroot, dan schIJnt. ?it
ten koste van den sector van KleJev
te gaan, waar de Duttschers dan kans
hebben, hun tegenstander terug te
dringen.
Een nieuw zwaartepunt van het
front is het gebied van Sjlobin, het
.spoorwegknooppunt halverwege Gomel
en Bobroeisk. Nadat de Russen sedert
geruimen tijd in den driehoek, ~evormd
door Prijet, Dnjepr en Berezma, een
sterke troepenmacht hadden geconce!ltreerd. zijn zij hier tot den van Duitsch.e zijde verwachten aanval overgeaan. Alle aanl'aJlen konden tot dusver
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SOW}ETS BIJ KIROWOGRAD
BLOEDIG TERUGGESLAGEN
Krachtige bolsjewistische aanvallen bij Sjlobin en Newel
in harde gevechten volkomen verijdeld.

MISLUKTE BRITSCHEI
ACTIE IN ITALIË
UIT HET HOOFDKWARTIER VAN
DEN FüHRER, 15 Dec. (D.N.B.) Het
opperbevel der weermacht deelt mede:
In den sector van Kirowograd werden de over een breed front uitgevoerde
aanvallen der bolsjewisten op bloedige
wijze afgeslagen. Duitsche pantserformaties, door de luchtmacht op doeltreffende wijze gesteund, gingen tot
tegenaanvallen over. braken den tegenstand van den vijand en wierpen dezen
uit enkele penetratieplaatsen. Daarbij
werd een tijdelijk verloren gegaan belangrijk plaatsje ten Noorden van
Kirowograd heroverd.
In het gebied ten Noordoosten van
S j i tom i r wierpen onze troepen den
sterkeren vijand terug en brachten hem
gevoelige verliezen toe.
Ten Zuidwesten van S j lob i n gingen de bolsjewisten met krachtige
infanterie- en pantserformaties tot den
verwachten aanval over. In verbitterde
gevechten belbaalden onze troepen een
volledig afweersucces. T~ideliik door gedrongen vijandelijke gevechtsgroepen
werden in een tegenaanval teruggeworpen. De bols;ewisten leden in dezen
sector bi.jzonde~ zware verliezen. Veertig pantserwa~ens werden kapotgeschoten. (Sjlobin ligt aan den Dnjepr :
ten N.W. van Gamel aan de spoo:-l\in
Gomel- Minsk. - Red.)
Ten Zuiden van N e wel versterkte
.. d
.
t '"dk cht
te
d e vIJan , na meuwe s TIJ ra en
hebben aangevoerd, zijn druk belangrijk. Ook hier wer(1en de aanvallen in
harde gevecbt,:,n af!?"eslagen, enkele
plaatseli;ke penetratie.:; afgegrendeld.
In Z u i d-I t a I ! è viel d~ vijand

gisteren aan
de A d r i a ti s c 11 e
kus t over een smal front opmeuw aan.
De aanvallen der Britten leverden
ondanks sterken steun van artillerie en
vliegtuigen slechts op eDikele plaatsen
geringe terreinWÎ1llst op. stortten echter
voor het overige in het afweervuur of
in gevechten van man tegen man ineen.
~~ gevechten om de penetratieplaatsen
zIJn nog aan den gang.
Een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen viel in der nacht van 13 op 14
~cemoor het vijandel~ike ravitailleermgssteunpunt Bar i aan en plaatste
treffers op de haveninstaHaties
Boven het M i d rl e 11 a n d s c h eZee geb i e d
z~in
gisteren zeven
vijandelijke vliegtuigen neergeschoten.

•
ARlBEIDERSLOONEN IN DE
SOWJET -UNIE.
De algemeen gevolmachtigde voor den

al,beid,

Sauckel, bespreekt vol.gens het
in een al'1tikel de arbeidsloonen in
de Sowjet-Unie, waal'bij hij gebruik maakt
van de gegevens welke de EngelsCihe
vakvereeni!l'ingsleider Sir Walter Citrine
in de "Daily HeraId" publiceert. Volgens
deze gegevens v€rdient in de vliegtuigindustrie, waar gewoonlijk de hoogste
loon en wonden bertAald, een arbeider bij
een ll-urigen arbeid!>dag 1.45 à 3.60 roebel per uur.
De koopkracht van den
roebel bedraagt 10 Reichspfen:tig. Voor
de andere industrieën worden de loonen
aangegeven op 1.10 à 3.10 roebel per uur.
Vaor het koopen van een wint erjas moet
een arbeider derhalve zijn verdienste van
900 uren besteden; bij een gelijke arbeidsprestaJtie heeft de Duitsche arbeider hiervoor slechts 83 werkuren noodl.g. Een gesohoolde Sowjet-arbeider
moet V'OOr den aankoop van een winterI jas tot 360 uur werken, een Duitsche vakarbeider slechts 56 uur. Naar Cttrine verder mededeelt, kunnen de arbeiders in de
A .N.P.
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GEALLI'E'ERDE
IN ITALIE
Superioriteit in de lucht over-, moeilijkheden ten gevolge
van de weersöittstandigheden ohderschat.

Critiek van Engelschen
deskundige
(Va.n onzen Berlijnsehen redacteur.)
Be r I ij n, 16 December.
Het langzame vorderen der Geallieerde:t aaJn het ltalia.a.nsche front iB,
volgens Geallieerde militaire deskundigen, te herleiden tot een onnauwkeurige berekening va.n verschillende
factoren. waartoe de bekende E!lgelsche militaire publicist, Liddell Hart,
in de eerste plaats den. factor van het
overwicht in de lucht en ook dien
der :meteorologische omstandigheden
rekent.
"Een analyse va!!. de/Dl Italiaanschen
veldtocht", zoo sch.r.ijft Lidd:ell Hart,
"toont, dat wij de beslissende werking
van het overwicht in de lucht, zelfs
wanneer dat overweldigend is, hebben
overschalt. Een dergelijke analyse bewijst verder, dat wij de moeilijkheden
van de oorlogvoerln!g in Europa,
in
het bijzonder in de regenperiode, hebben onderschat, waardoor wij thans
met transportmoeil~ikhed~ hebben te
kampen." Liddel1 Hart is verde>r van
meeDing, dat een " betere weg" moet

rtegenQver
tsdhe Rijk
r" na het
II nog de
'<lrag van
land hierhet DuitI zij thans
ed'; ng dan
amen.
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J' }.'I!

SOW}ETS BIJ KIROWOGRAD
BLOEDIG TERUGGESLAGEN
Krachtige bolsjewistische aanvallen bij Sjlobin en Newel
in harde gevechten volkomen verijdeld.

MISLUKTE BRITSCHEJ
ACTIE IN ITALIË
UIT HET HOOFDKWARTIER VAN
DEN FtJHRER, 15 Dec. (D.N.B.) Het
opperbevel der weermacht deelt mede:
In den sector van Kirowograd werden de over een breed front uitgevoerde
a8llJvallen der bolsjewisten op bloedige
wijze afgeslagen. Duitsche pantserformaties, door de luchtmacht op doeltreffende wijze gesteund, gingen tot
tegenaanvallen over, braken den tegenstand van den vijand en wierpen dezen
uit enkele penetratieplaatsen. Daarbij
werd een ttidelijk verloren gegaan belangrijk plaatsje ten Noorden van
Kirowograd heroverd.
In het gebied ten Noordoosten van
S j i tom i r wierpen onze troepen den
sterkeren vijand terug en brachten hem
gevoelige verliezen toe.
Ten Zuidwesten van S j lob i n gingen de bolsjewisten met krachtige
infanterie- en pantserformaties tot den
verwachten aanval over. In verbitterde
gevechten belbaalden onze troepen een
volledig afweersucces. Ttideliik doorgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen
werden in een tegenaanval teruggeworpen. De bols;ewisten leden in dezen
sector bijzondelè zware verlioezen. Veertig pantserwa~ens werden kapotgeschoten. (Sjlobin ligt aan den Dnjepr:
ten N.W. van Gomel aan de spoo:'ltin
Gomel- Minsk. - Red.)
Ten Zuiden van N e wel versterkte
de vijand, na nieuwe strijdkrachten te
hebben aangevoerd, zijn druk belangrijk. Ook hier wer(len de aanvallen in
harde gevecht.m af?"eslagen, enkele
plaatselijke penetratie.:; afgegrendeld.
In Z u i dOoI t a I. è viel de vijand
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gisteren aan de A d r i a ti s c h e
kus t over een smal froM opnieuw aan.
De aanvallen der Britten leverden
ondanks sterken stetro van artillerie en
vliegtuigen slechts op enikele plaatsen
geringe terreinwiLnst op. stortten echter
voor het overige in het afweervuur of
in gevechten van mali tegen man ineen.
De gevechten om de penetratieplaatsen
zijn nog aan den gang.
Een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen viel in der nacht van 13 op 14
December het vijandeltike ravitailleeringssteunpunt Bar i aan en plaatste
treffers op de haveninstaHaties.
Boven het M i d ct e 11 a n d s c h eZee geb i e d ztin gisteren zeven
vijandelijke vliegluigen neergeschoten.

•
ARBEIDERSLOONEN IN DE
SOWJET-UNIE.

I

De algemeen gevolmachtigde voor den
al'beid, Sauckel, bespreekt volgens het
A.N.P. in een antikeI de arbeidsloonen in
de Sowjet-Unie, waarbij hij gebruik maakt
van de gegevens welke de Engelsooe
vakvereeni~inogsleider Sir Walter Citrine
in de "Daily HeraId" publiceert. Volgens
deze gegevens verdient in de vlie.gtuigiIlJdustrie, waar gewoonlij'k de hoogste
loonen worden bert.a.ald, een arbeider bij
een ll-urigen arbeidsdag 1.45 à 3.60 roebel per uur.
De koopkraoot van den
roebel bedraagt 10 Reichspfen~l:Îg. Voor
de andere industrieën worden de loonen
aangegeven op 1.10 à 3.10 roebel per uur.
Voor het koopen van een win<!.erjas moet
een arbeider del'halve zijn verdienste van
900 uren besteden; bij een gelijke arbeidsprestaJtie heeft de Duitsohe arbeider hiervoor slechts 83 werkuren noodlg.
Een
gesch()()lde
Sowjet-arbeider
moet V()()r den aankoop van een winterjas tot 360 uur werken, een Duitsche vakarbeider slechts 56 uur. Naar CUrine verder mededeelt, kunnen de arbeiders in de
Sowjet-Uruie met de verdiensten van een
66-urige werkweek nauwelijks de k09ten
voor woning en de meest noodzakelijke
levensm.i"drlelen
betalen.
Hiertegenover
stelt Sauckel, dat de in het Duitsche Rijk
te werk gestelde .. Oost-arbeider" na het
betalen
van lo~ies en voedsel nog de
beschikking heeft over een bedrag van
50 à 87 R M. per maand. In verband hiermede ~.
alle Oostarbeiders in het Duitsche R ij k goed gevoed en dragen zij thans
over het algemeen betere kleed';ng dan
men zij in Duitsohland aanklwamen.

._------
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Jaaroverzicht van dr. Goebbels
Het Duitsche volk speelt het ook met de •
moeilijkste problemen klaar.

Onwrikbaar voor de
laatste beslissing

het onderwerp der Anglo_Amerikaanr de
sche luchtterreur gespro~en.
Goebbels heeft Woens ag voo. che
leiders der Berlijnsche econoIIllS
wereld een rede gehouden over ~~ ~
gjnselen
en methoden der DU.I c
olitieke en militaire oorlogvoenng.
p Na een terugblik op de afgeloopen
maanden zette dr. Goebbels voor de ..op
verantwoordelijke posten in het BerllJ n .
sche eCOl[lomische leven werkende mll;nnen de krachten uiteen die de c;mtWlk.
keling van het komende oorl~~sJaar op
beslissende wijze zullen belnvloed~.
Daaruit concludeerde hij. dat er stellige
kansen uät voortvloeien voor de overwinning der Duitsche wapens.

I

BERLIJN, 15 (D.N.B.) Rijksminister dr. Goebbels heeft gisteren de lei.
ders
d~r rij~spropagandabureaux in
vergadermg blJeengeroepen om hun
een overzicht te geven van de politieke
en militaire gebeurtenissen in het ~fgeloopen jaar en om hun nieuwe nchtsnoeren voor hun practisch werk in de
gouwen te geven.
Het kan niet worden ontkend,:roo
It.. 10).,« ~ los .. ,
zeide dr. Boebbels iIl: zijn rede, dat
front en vaderland In het thans ten
I y~- ... - - - einde spoedende jaar aan buitenge·
k achten OVt: de grossiem aan de vak.
woon zwaren druk hebben blootgegroep
moeten worden gemeld opdat
staan. Terwijl aan de fronten de held,
deze
zich
tot de bevoegde instanties kan
haftig strijdende Duitsche soldaten.. alle
wenden,
wordt aangevoerd dat men
vernietigingsplannen van den VlJ8;lld
r
daarvan
verschoond
wil blijven OIr.dat
verijdelden, heeft het vaderland ZIch
dan
niets
meer
krijgt
men
hun waardig betoond, door tegenover
Een waar woord van een vakHet blad schrijf dan:
de tot een brutale hevigheid opge.
groep
tot
haar
leden.
"Moeilijk
kunnen wij ons indenken
voerde luchtterreur en het hiermede
dat het. zoover is gekomen, dat men~
gepaard gaande zenuwoffensief
~er
(Van onzen socialen redacteur.)
schen dIe h~ rechten vragen zonder
vijanden van Duitschland een schier
meer worden wtgesloten. Dezulken moe.
bewonderenswaardige houding aan te
E klachten van deIJ verbruiker over ten bedenken,,, dat ook na deze tijden
nemen.
In de afgeloopen maanden
den groentehandelaar zijn vele. weer andere tlJden komen. Zou !het niet
heeft
het Duitsche volk weliswaar
Helaas zijn die klachten over het getuigen van wijs beleid, indien beide
wonden en lidteekens gekregen, doch
algemeen
gegrond. Uiteraard richt het groepen, zoowel groot.. als kleinhandel
het staat onwrikbaarder dan ooit en
publiek
zijn
verWten tot hen met wie poogden baar bedrijven op hooger pl,,~
is voor de laatste beslissing tot het
het
onmiddellijk
in'21 ;nraking komt en te brengen? Is bet nu dus ZOO\ ,'! ge.
uiterste bereid.
waar het vaak "neen" UJ'll de kla.n.ten-.··
en, d ' ··p.n ltl de m("'~:ijkheden
Vervolgens schetste de minister de kaart en "ja" voor
l;Iiizondern
1 de 1 •
'ele stropper. en onkosuit de verkorting van de Duitsche prijzen wil besteden. Het pûlw . ' . weet 'f .I op deu . 1llhand< .. û afwentelen?
frontlinies voortspruitende illusies vil? echter niet dat er nog andere stt!re'
Nij kunnen ~ . - di' niet indenken en
den vijand over een militaire en poli- krachten in den groentehandel wer, j I'och schijnt "'P. .~aarheid te zijn, doch
tieke ineenstorting van Duitschland zaam zijn: de grossiers. In h<>t Centraal \'1àn wo.rdt. h<!t tIJd, dat ~~ ~einbandel
en die thans gelaten het mislukken OI'P'aan voor del' Handel in Aardappe. tot .~ng komt, en ZlJ, die n:et de
van zijn plannen en de ongebroken len, Groenten, Fruit enz. worden enkele leldmg zIJn bel!lSt om de beschikJ~e
militaire en economische kracht van zaken behandeld, die kleinhandelaren groente en frUlt te verdet:l~n, ernstig
Duitschland moet constateeren. In zoowel als ander~n zich kunnen Ran- gru:n bedenken, dat. de positie van den
Moskou Kairo en Teheran probeerden tr2kken.
kleiIihandel onhoudoaar en een ~er
de vijati.den van Duitschland, roo verIn de gebiede::t waar klantenbinding groot deel van de consumenten hlerklaarde dr. Goebbels, zich te verzoe· bestaat is het voor den kleinhandelaar van de dupe wordt. La.a;t de kl~nen met den nieuwen toestand. Zooals een groote moeilijkheid aan producten te handel nu eens alle laksheId van ZIch
uit de nietszeggende c:ommuniqué's komen waarop hij volgens zijn bonnen af schudden ,en de. yakgroep bekend
over deze conferenties echter is r eble - recht heeft. Honderd.:..'1 kleinhandelaren maken ?let z n moel!-ükheden door conken, blijft hun geen andere w~g over blijven met bonnen zitten waarop zij crete feiten, welke met door den beugel
dan de beslissing te zoeken m een nimmer producten bekomen.
kunnen, aan haar bekend te maken. De
wanhopige poging om een inv~sie. o p .
d
Vakgroep zal zeker zorg dragen, dat
het continent te ondernemen, dIe ,?or
.De ~ante~ loopen weg ~aar an ere zij op de plaats komen, waar deze zijn
hen gepaard zal gaan met g-eweldJge wmkeliers dIe gelt'k!?ger zlJn. Tot ons moeten;"
. ,
offers aan bloed en over den aflcop leed~ezen moeten WIJ constat~ren, :Z:OO
Betoogd wordt dat Iedere kleinhan.
waarvan na Duinkerken en Diepp( schrijft het blad, dat sommIge klem- delaar voor de belangen van den conhandela~~n het met zoo nauw nemen en sument moet waken, omdat daarmede
g een twijfel kan besta9.n.
..
d soms PflJzen ~rekener een goed zak~- het eigen bestaan is ~emoeid. Eex1 waar_
In het verdere verloop van z~n re e man onwaardig. Doch dat neem~ met schuwing wordt gencht aan het adres
SrPerfafkenddee d~~~J~tooOr~~~. ~~~S~:Sh~d weg, dat velen heb~ beproefd Zich te van die kleinhandelaren die è-en gros_
t
~
d houden aan de regeling, met het gevolg siers emoJ1tmentcn aanbiedeIl om meer
van enkele voorbeelden
bewees
r. dat h un wm
. k e1 s teeds Ieeg 15
. en ZlJ.. p TOducten te bekomen d
"
t
het
Duitsche
volk
het
an waarop
ZlJ
Goebbels, da
dientengevolge ook geen klanten meer recht hebben.
Wij maken van deze uitingen mei.
ook met de moei1~ikste problemen weet over houden.
klaar te sp~len, w.aarvoor fhe~ als feNa opgemerkt te hebben dat ",J>'
ding, omd!\t z, blijk geven van een
volg van den Bnts.chen os oroor og zeggen: ik houd h~t zoo niet langer vol juist besef van de verhouding tusschen
tegen vrouwen en kinder~ w;rdt ge~ en noodgedwong"n ~al ik mij tot minder. distribuant en verbruiker. Tevens echo
plaatst, en dat. het weelr~ fn dsvermo waardige prak Ui ken wenden, wi;.;;t het ter omdat hier het besef aanwezig is,
nerdVUtur- blad er op dat tegen het a.rgument dat dat het. qnder de tegenwoordige orga.gen van het DUltsche vo
zee na een terreuraanval wo
ge- '":==~===;:::===~~ ~~===:=::
staald.
...:
Wanneer
de
eindoverwining
ts
be,
haald roo besloot dr. Goebbels, zullen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IL-- _ _ _~"-=
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EUVELEN IN DEN

GROENrrEHANDEL
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'.Je

'-.!Ii..r..,,-nisatie van het

bedr"fslev n
groep zelf moet zijn, J1te m~t :ekovaktegen misbruiken.
P' men
Er is alle aanleiding d
nd ht
eens te ~tigen op de gr~ at ac
siers, die in de groote stede: ;~r~fk
maken. van !\ebouwen en diensten der
overheid en"zlCh toch niet ontzien verre
van ~IDI~telIJk te handelen. Te Amsterd~ IS .m ~.n enkel geval ingegrepen.
mE'ttemm blIJft het kwaad voortduren
dat de winkelier in groenten om eeniga:.
zi.ns zijn klanten te kunnen bedienen
zwart moet koopen van den groosid.
Ons dunkt, dat dit in Amsterdam
althans, waar de bemooiingen der gemeente met de voorziening van levensmiddelen als aardappelen en groenten
vrij uitgebreid zijn, wel anders geregeld
kan worden. Het bewijs daarvan is ge_
leverd omdat in een enkel geval de
. al
gemeent e de taak van den groSSleT
heeft overgenomen. Deze grossiers zijn
een bele=ering geworden voor een
bill~ike verdeeling van de groenten over
\ winkeliers en klanten.
..
Nu er eenmaal klante~mding is
moet deze naar de bedoeling worden
uitgevoerd.

I

I

..

leed en nood die de vijand over 0J?s
bracht spoedirc; zijn overwonnen. Bil]·
vend ~oor de gesèhiedenis is alleen de
houding, waarmed~ wij onze vrijheid
verdedigen. In de2lC weken en maanden
schrijven wij een roemvol hoofdstuk
van onze geschiedenis.
Op de bijeenkomst werden voorts
lezingen over actueele vraagstukken
der Duitsche oorlogvoering gehouden.
oZo hebben o.a staatssecretaris dr.
Ganzenmliller over den verkeerstoestand gouwleider Lauterbacher.Hannover' en Ministerdirektor Berndt over

IN HET HOOFDKWARTIER, VAN DEN DUCE. - De DuitscM opperbevelhebbu
in Noord-Italië, generaal-veldmaarschalk Rommel, bevindt zich als gast in het
hoofdkwartier van Mussolini, waar UI) besfXeking plaats vond qver militaire
lJf'aagstuJc.lren.
.~P.K. Bern'd 'Lome-D.V~-R)

Goebbels voorspelt ondergang van
Britsche Rijk
Invasie zal mislukken, wanneer de EngeIsCfhe troepenreserves
zijn UJitgeput en de nederlaag op het slagveld za'l op den voet
worden gevolgd door de nederlaag in de wereldpolitiek.
daarbij zijn manlijke kraCih'ten door bloedverlies inboeten en vriend en vijand zuIlen zijn lot voor kennisgeving aannemen.
BERLIJN. 16 Dec. (D.N.IB.) RijksDeze oorlog zal meer dan een beSilisminister dr. Goebbels voorspelt Enge- sing brengen. Hij vormt een totalen ommeland, dat het deren oorlog zoowel mi- keer in onze tot nu toe gehuldigde open voorstellingen der verdeelitair als politiek verliezen zal. Hij va.ttingen
Ung van de wereld. Hij is in den waarschrijft in het hoofdartikel in het week- sten zin een revolutionnaire oorlog, en
blad "Das Reieh" onder het opschrift het wereld!beeld ZaH, nadat hij zal zijn af"De vallende kolos" o.a.:
geloopen, bijna niets meer gelijken op
Engeland zal binnen afzielJlbaren tijd [ dat, ooen de volken den oorlog begoneen invasie in het Westen moeten pro- nen. Wij staan aan het begin, Engeland
het einde. Wij zullen omhoog kobeeren. Daar RooseveH: voor een ver- aan
men, En,geiland zal vaJ.len.
kiezingscampagne staat, waarin iedere
De Zuid-Afrikaansche premier heeft
doode Amerikaansche soldaat op zijn onlangs
gezegd, dat Engeland zijn
minst honderd of zelfs duizend stem- imperialereeds
wereildpositie aan de Ver. Stamen tegen hem zal uitbrengen, zal ten zal afstaan en dat Europa onder
Engeland zelf den bloedigen last van heerschappij van den Sowjet-Russischen
dezen offergang moeten dragen. De kolos zal komen. Het was kenmerkend,
invasie zal mislukken, maar, naar wij da.t onder het communiqué van Teheran
Churchill kennen, pas wanneer Enge- Clhurchills handteekening geheeil onderaan
lands troepenreserves zijn uitgeput en stond. Deze plaats neemt Groot-Brittanook in de natuurlijke rangorde in.
uitgebloed. Dat is de Britsche neder- nië
Smuts
sJechts zoo voozobarig dit
laag op het slagveld, die op den voet openlijk was
uit te spreken.
KOJ en goed.
zal worden gevolgd door de Britsche Engeland staat tlhans V'OOr he. a.larmeenederlaag in de wereldpolJ..tiek.
rende feit, da.t het in plaaJts van voor
Deze vooruitzichten, zoo vervolglt dr. Dantzig voor zijp leven vecht. dat nl>g
Goebbels, zijn voor Engeland alles be'ha..Jve meer door zijn' "'3nden en bondgenooten
verlokkend. In tegenstelling met vele dan door zijn v . nden wordt bedreig;d.
andere oorlogen, die de Engelsche plutoWij beleven in dezen oorlog de langcratie over Europa heeft gebracht. moeit zame verbrokkelin,g van het Br~tsche
het EngelsCihe volk d4tmaal zeI! het gelag wereldrijk, dat den een of anderen .dag
betalen. Zwarte dagen breken daarmede door zijn vrienden en vijanden gemeenvoor het BrLtJsche wereldrijk aan. Einde- sclhappelijk zal worden verorberd, waarbij
loos leed zal het komende jaar <>'Ver on- men aUeen nog niet weet, wie het leeutelbare Bl"l.tsohe gezinnen komen. Dat zou wendeel zal wegdragen. Ook in Lontien
nog te dragen zijn, wanneer het land er vallen stemmen te vernemen, die de vrees
door werd gediend en er een nieuwe toe- uiten,
dat Engeland. ook wanneer het
komst door zou worden geopend. Doch dezen
oorlog mil~tair zou winnen, hem
het tegendeel zal het ge,val zijn. Het polltiek zal verliezen. Wij gelooven zelfs
Engelsche volk, toe;h al njlmeriek h~t te kunnen voorspellen, dat het den oorlOog
kileinBite der ooI'l1ogvoerende landen, za:l zoowe'l militair alIs poJoltiek zal vel'liezen,

"DE V.A!LIBNDE KOLOS"
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BRITTANNIE'S INVLOED IN
EUROPA UITGESCHAKELD
Eden heeft in zijn jongste rede in feite erkend, dat
Engeland te Teheran voor de Sowjets heeft moeten
capituleeren.

StHltand op politiek en
militair terrein
" . . 0D2I8Il Berlijnsohen Redacteur.)
Berlijn, 17 Dec.

N

A een periode van veel politieke
bedrijvigheid, waarin althans aan
Geameerde ~ijde de eene conferentie op
de andere volgde - een verschijnsel,
dat zich in den loop van dezen oorlog
op de kentering der seizoenen reeds
vroeger manifesteerde - is een fase
1!Igetreden, die ten deele wordt bebeerscht door de echo van de laatste
ea~:~;:~: ten deele door nieuwe

heeft benadeeld. Onder de vernielde
Geallieerde handelsschepen bevinden
zich 5 Amerikaansche.
Volgens een bericht van geloofwaardige zijde zijn in totaal 17 Geallieerde
schepen tot zinken gebracht. Bovendien
zouden 1000 man zijn gedood, o.w. 37
Amerikaansche matrozen. De aanval
heeft slechts enkele minuten geduurd
en werd uitgevoerd door 30 bommenwerpers, die zeer laag en snel vlogen.
~aar het schijnt hebben zij de verdedigmg verrast. In officieele kringen bestaat geen neiging te ontkennen, dat
bet een ernstige slag is geweest.

•
TOJO OVER TOENEMENDE
KRACHT VAN JAPAN

Binnen het kader van dit beeld is de
mllitaire situatie voor de Geallieerden
alleen opvallend door haar onbeweegTOKIO
lUkheld en door het ontbreken van
' 16. Dec. (D.N.B.). Miniatertactoren, die het uitzicht op een nieuwe president TOJo heeft in de algemeene
ol
verdere
ontwikkeling
kunnen I ve~gadering. der Japansche economlopenen
sc e vereeruging een rede uitgesproPolitiek gezien vertoont de situatie ~en, waarin hij zeide, dat de toenemen'tOor de Geallieerden, naar Berlijnsche
e vrees voor de voortdurend toenemenopvattIng, een niet minder problema- ~e kracht van Japan de voornaamste
U80h beeld. Zoo is het te Berlijn op- actor. is die de Anglo Amerikanen
pallen, dat de jongste rede van den at. anleiding geeft tot de wanhopige
.lDllgelaohen minister van buitenlandegenoffensieven, die zij ondanks
.me zaken, Eden, zeer zwak geargu- enorme verlie~n tegen Japan ontmenteerd was en dat nieuwe elemen- ketenen. De leidende Anglo Ameritea - die men op grond van de hoog- kanen ~llen langzamerhand inzien,
.-temde commentaren op de laatste dat de t~d niet.. ver meer is, dat het
conferenties toch zou hebben mogen Groot Bnttannie en den Vereenlgden
Yerwachten _ volkomen ontbraken. Staten onmogelijk zal zijn een einde te
Te Berlijn legt men er vooral den na.. maken aan het toenemen der Japandruk op, dat Eden in feite heeft er- sche gevechtskracht. Een nauwkeurige
ad, dat Engeland te Teheran tegen- beschouwing ~~ d~ toestanden in
over de Sowjet-Urue ten aanzien van Groot Brittannl~ en m de Vereenigde
de kwesties in Midden-Europa heeft Staten, doet Zlen, dat duidelijke oormoeten ca.pituleeren. Hiermede, zoo l<?,gsdoe~~n volkomen ontbreken. In het
!legt men, zou En~ela.nd politieke posi- ViJandelijke kamp zijn ook de Angloties hebben ontruimd, waarom het den Amerikaansche belangen in vele opoorlog is begonnen. In dit Terband zichten onvereenigbaar. De materieele
herftmert men aan het Tsjeehi8che en gevechtskracht, de eenige hoop der
het Poo1sche vraagstuk.
Vereenigde Staten, neemt snel af.
Men neemt hier aan dat Engeland
Tojo verklaarde verder, dat er weinig
tot de wijziging va.!l zijn politiek niet verbeeldingskracht voor noodig is om in
dan onder den druk van de Sowjet8 Is te zien, dat Engeland en Amerika.
mergegaan, waartoe het ook al ge_ thans staan tegenover een verontrusdwongen was door de verhouding, tend .~chaarscher worden van het bewaarin het tot Moskou is komen te langI1Jkste oorlogsm~terlaal, met inbe.taan. Overigens is dit echter een grip van tin, gummi, kinine en teak2I8&k van secundair belang. h
de hout. Bovendien. lijdt de vijand onder
eente plaats legt men er in die Wil- een sterke. dalmg van de ijzer- en
beJmstra.see
den nadruk op, dat staalp'roducbe .. Het gebrek aan menI1lermeóe de geheele Engelsche poli- schelv.ke arbeuiskracht is in het vijttek i:n Europa in feite is uitgesclla- andelijke kamp echter nog aC'Uter dan
keld. Heeft Engeland, zoo zegt men het afnemen van de materiaal reserve.
bier. zijn politieke posities in Midden- Vervolgens zeide Tojo, dat de Anglo
Europa 6&!l de Sowjets prijsgegeven. Amerikanen hun snel verminderende
dan heeft het indirect ook zijn nog reserves reeds twee jaar lang door
re8teereode posities aan den weste- volkomen mislukte pogingen om de Jaltlken rand van ons werelddeel opge- panache verdedIgingsstellIngen te vergeven. Naar Berlijnsche opvatt~ Is p!etteren, hebben verspild. Terwijl de
het namelijk door den zeer sterk dOor- vgand met nuttelooze tegenoffensieven
4lbjge!lden invloed van de Sowjet-Unie be~g was, heeft Japan deze twee jaar
'\'OOl' Engeland niet mogelijk een Weste- met goed succes gebruikt tot stabllllijke itLvloed8sfeer op te bouwen na een aatle van zijn structuur voor de eindGeallieerd-bolsjewistische overwinning. overwinning op basis van nauwkeurig
"Het trekken van een demarcatiélijn vastgelegde oorlogsdoelen.
door Europa. en ee!l Engelsche politiek
De rijke natuurlijke hulpbronnen van
tot aan den Rijn is een fictie", aldus Oost Azi!! zijn snel omgezet in oorlogsBerlIjn. Ten slotte doet men hier op- ma.terlaal tot verhooging van de Jamerken - in overeenstemming met pansche gevechtskracht. Het tempo en
wat wij hderover reeds vroeger in een de omvang van deze verhooging zijn
artikel betoogden - dat het Europee- verbazend. Bovendien werken de verlICbe contlne!lt te zeer een eenheid schillende volken van Groot Oost Azië
"Ol"Illt om de beetaan9IIlogelijkheid nauw samen met Japan om dezen oorv&n een Enge1schen invloedsgordel in log op succesvolle wijze tot een eInde
het uiterste WeBttn van Europa. te te brengen. Van dag tot dag versterirt
arara;n.deeren.
Japan zijn gevechtskracht om den
Kenm.erkQlld voor de fase van stil- vijand op alle oorlogstooneelen te veret&nd en verwa.ch.t1ng
waa.rin de in- pletteren. Hoe ongeduldiger de vijand
tAtma.tlonale toestand' is gera.a.kt zijn wordt, des te kalmer blijft Japan bij
ten slotte de vele geruchten, die 'in de zijn gestadigen opmarseh naar de overGeallieerde &n ook in de neutrale pers winning.
de ronde doen over politieke gebeurteROOSEVELT TmUG IN DE
nIasen, die op handen :rouden zijn. Te
:Berlijn, waar men van deze geruchten
STh\TEN
uit de daar ontvangen bladen kennis
neemt, toont men zich zeer gereserLISSABON, 16 Dec. (D.N.B.). Volveerd. Noch over het bericht, dat een gens een bericht van den Engelschen
Bulgaarsche delegatie voor het voeren nieuwsdienst uit Washington is presivan besprekingen in de Turksche dent Roosevelt van zijn conferenties in
hoofdstad zou zijn aangekomen, noch bet Midden-Oosten in de Ver. Staten
over het bericht, dat een ontmoeting teruggekeerd. In de mededeeling wordt
tuaec.hen Franco en Rooseve.!t aan- e~~ter niet gezegd, wanneer en waar
lltaande zou zijn, is in de Wilhelm- hij is geland.
atraaae, naar de officieuze spreker
Jt1steren verklaarde, iets naders bekend. Over de ziekte van OhurchUl be8Chikt men in de Wilhelmstrasse over
geen andere informaties dan die, \\'elke
door den plv.v. eersten minister Attly
in het Engelsehe Lagerhuis zijn ver-

vm.

Irtrekt.

Duitsdle aanval op Bari richtte
groote schade aan.
STOCKHOLM, 16 Dec. (D.:!T.B.). De
:A.merlkaansche minister van oorlog,
Stlmson, heeft naar de Britsche berichtendienst meldt te Washington verklaard, dat de Duitsche luchtaanval
van 2 December op de havenstad Barl
groote schade heeft veroorzaakt. Twee
munttieschepen zijn getroffen en in de
lucht .gevlogen, waardoor zware bL'anden zijn ontstaan. Bovendien zijn nog
vencheidene andere geallieerde schepen in den grond geboord.
Volgens Reuter zeide StirnSOn nog, '
dat de aanval de Geallieerde scheepvaart in de haven van Barl zwaar I
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BELANGRIJKE SECTOREN BIJ
KIROWOGRAD VEROVERD
Mislukte Sowjet-actie tegen landingshoofd van Cherson
aan de Pripjet en bij Sjlobin. - Zware afweerstn;d
bij Newel.

Amerikaansche aanval
op Innsbruck
HOOFDKWARTIER VAN DEN
FV"HRER, 16 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermaoht maakt bekend:
Verscheidene aaIllVailen der bolsjewdsten <liP het landingSihoofd van
C her S 0 n stortten in het geconcentreerde afweervuur ineen.
In het gebied van Kir 0 w 0 g rad
zetten onze troet:>en n . het afweren
van vijandelijke aamilllen hun tegenaanva1 voort en veroverden stormender_
hand in weerwil van het taaie vijande_
lijke vt.nzeI: vijandeiijke plaatsen en belangrijke terreinsectoren.
Aan de P r i p jet vielen de bolsjewisten met steur. van pantserwagens
aan. Zij werden met 21Ware, bloedige
verllleaen teruggeslagen. In het gevc"btsgebled van S j lob i n misluk-

Duitsche steden zullen
niet ondergaan
Hoe men zich den wederotJbouw denkt.
BERLLJN, 16 Dec. (D.N.B.) In het
weekblad "Das Reich" bespreekt
Hans SOOWan; van Berk uitvoerig
steden- EU woni:lgbouwkundige kwesties. Uitgaande van het feit, dat in alle
oorlogen de particuliere woningbouw
voor andere werkzaamheden heeft
moeten wijken, zegt hij, dat er in het
vijfde oorlogsjaar in DuitschJla.:ld nog
steeds ongeveer een millioen menBChen
in het bouwbedrijf werkz.aam zij!l1, hetgeen volgens hem bewijst hoe intensief
in Duitsch1amd verdedigingabou~r
ke:!. uit den grond worden gestampt.
Onlangs heeft de FUhrer rijkemi.nJister Speer opgedragen de plannen
voor dIeo. wederopbouw der vernielde
steden ter hand te nemen. Speer heeft
toen in :laam van den FUhrer bepaald,
dat eerst woningen zullen worde.l ~
bouwd en dllit daama p8.'3 andere bouwwerken aan de beurt zullen komen. Al
met al 2l8il omstreeks 1945 een huis hela:lgrijk sneller en goedkooper verrijzeuJ dan in 1939.
Omtrent dan wederopbouw van de
Duitsche steden heeft rijk:sm.inUltar
Speer gezegd, dat de vem.tetigi.n.g der
binnensteden bij alle onlreil toch ook
het voordeel heeft opgeleverd, dat het
probleem mn- verstikk:i:lg der &l:eden,
d.w.z. van de bloklkeerlinlg wn het verkeer door de sa te nauwe sb'aten, uit
den weg is geruimd. Men zal dus
centra der streden meer open ' maken,
de binnenhoven e!l achterhuizen
~, de straten en pleinen Vp.lr'hr~
den. het
Daarbij
zal in
men
met
net ~
denre~~~:l~=~:
leidi!lgen, rioleeri1nJgen en Jtllil>e1B
daarvan gebruik maken. Aldus zal
dan ook een groot deel der woningen
weder in de oude stadskern verrij~.
Tallooze slechts ten deele vmnielde gebOuwen moeten worden hersteld. Door
deze herstelwerkzaamheden zal men
volgens Speers schatting reeds in het
eerste jaar drie tot vier maaI zooveel
woningen verkrijgen als er tegelijkertijd door den bouw van ned~ttlngen
tot staind komen. In de eers1:Je overga.!lg'Sjaren moeten er ook nog :loodwoningen worden .rebouwd, die later
als weelrend- of zomerhuiSje8 voor de
stllid kunnen worden
'gebnIfj1It
Op
dQe dt?e manderen zulle!l er ~ het
ee~~e J~ waaI'SChijnlijk 1i tot twee
Inilhoen lUeuwe woningen WOI'dea ~
kregen. Den bouwburea.ux der steden
wordt ~ reeds thIme de toekoms~ stnitenindeeling in hOOfdzaak vaat te leggen. De Duitsche steden
zullen 1uchtw-er zijn, doch g"ee:n gigan_
tische atmetringe:n AAnineme:t In '
geval mogen mammoethsteden ~
staan. Geen der Duitsche steden zal
onder gaan, hoeveel bomm~
ook op terecJvt zijn gekome!l Missch' er
zal de eene wat meer de ~
l'e:nt

~~~!e~r8 tell~,
t"d

doch

~e~it~

ijke beVOlking heeft in deze
~ J:k een 8&Il!hankelljkheid voor
oot })eOl i'e'toond, dat m611 zich wel
k
enken, alvorens in de toem~ ~e~ woord ontW'()rteling Û1 den

ten ook gisteren na heen-en-weer gol_
vende geveoht~n alle doorbraa!tpogin.
gen van den vIJand.
Ten ZUiden van N e wel zijn zware
afweergevechten tegen de met supe_
rieure strijdkraohten aanvallende bolsje_
wisten ga~de. Aan het oostelijke front
werden gtsteren 76 vijandelij'k e vlieg_
tuigen nee~esdhoten.
In den Westelijken sector Vlm het
Z u i d-I t a I i a a n s c hef ron t ging
de vijand gisteren aan weerszijden van
Mig n a n 0 met vrij sterke strijdkrachten tot den aanval over. De aanvallen
werden afgeslagen, waarbij talrijke
pantserwagens werden stukgeschoten.
Om een verloren gegane hoogte ten
N()()l'I{}westen van Mignano wordt nog
gevoc!bten. Bij de voortzetting van hun
in (Jen Oostelij·k en sector met steun van
pantserwagens ondernomen aanval
leden de Britten ook gisteren zwarè
Verliezen aan menschen en materieel.
Een formartie Amerikaansche bommenwerpers viel gistermidda~ de stad
In nsb ru c k aan. Door brasantbommen ontstond voorarl schade in woonwijken en aan culturee.Ie gebouwen.
In den af,g eloopen nacht vlogen
enkele vijandelijke storIngsvliegtuigen
boven het Rljnsch-WestfaalS c hei n dus tri e geb i e d.

Binnen zes weken meer dan zes
Sowjet-divisies vernietigd.
In de gevechten ten Westen van
Kiejev en door Duitsche tegenaanvallen
van het gebied van Sjitomir uit, verrnietigden de Duitsc.he troepen, naar het
DoN.R. verneemt, in de periode van 3
I November tot 13 December alleen 3
bolsjewistische infanteriedivisies,
3
bolsjewistische cavalerie-divisies,
1
cavaler,i ecorps en 2 bolsjewlstisc!be
pantserbrigades. De bolsjewisten leden
voorts 'bij de gevechten ten Westen van
Kiejev en bij Duitsche tegenaanvallen
van het gebied van Sjitomir uit, ongewoon zware verliezen aan menschen en
materieel. Alleen in de periode van 3
November tot 13 December verloren de
'b olsjewisten ca. 8500 man aan gevangenen, meer dan 20.000 man aan
dooden, meer dan 1000 pantserwagens,
ca. 500 stukken geschut, meer dan 1800
rpantserafweerkanonnen en 46 stukken
luchtdoelgeschut.

Benden achter het Engelsche
front in Italië.
ROME, 17 Dec. (D.N.B.). De zender
Rome meldt, dat zich volgens verklaringen van naar het Noorden gevluchte Napolltanen in den rug der Engelsche troepen een volslagen bendenactie ....
heeft ontwikkeld. Patriottische jOllge-!Jeft
mannen uit de dorpen hebben zich ver- ut
eenigd tot groepen, die de Britsche r·
verbindingen door sabotage en overvallen op alle mogelijke manieren trachten
te storen. Deze stoottroepen, die het
republikeinsch-f8.'3cistische insigne dragen, staan onder leiding van uit NoordAfrika teruggekeerde Italiaansche officieren.
Volgens een ander bericht zijn te
Napels 22 jongelieden door de Britsche
militaire politie gearresteerd, omdat zij
een republikeinsche driekleur vervaardigd en in hun bezit hadden.

...

.,.

,.

.......

CHURCHILL HEEFT LONGONTSTEKING
STOCKHOLM, 16 Dec. CD.N.B.) Naar

de Britsche berichtendienst meldt, heeft

de plaatsvervangende Brit.9che min"isteroresident Attlee in het Lagerhuis medegedeeld, dat OhurohilI koude heeft gevat en bedlegerig is. In de linkerilong
heeft zich een ontsteking ontwik'keld.

/6' IJ & ~4 .... , a
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GEZONDHEIDSTOESTAND
VAN CHURCHILL BETER
STOCKHOLM, 17 Dec. (D.N.B.) In
het jongste bericht omtrent den gezondheidstoestand van Churchill wordt, naar
de Britsche berichtendienst meldt,
medegedeeld, dat de longontsteking
zich ni~ verder heeft uitgebreid. De
verbetering van den algemeenen toestand 1h0000t aan.

Besluiten van Italiaanschen
ministerraad.
NOORD-ITALlF 17 Dec. (D.N.B.)
De ministerraad heeft onder ~orzit
terschap van den Duce en in aanwezigheid van alle kabinetsleden en van den
partijsecretar"is, minister Pavolini, naar
Stefani meldt o.a. de volgende besluiten genomen:
De wetgevende vergadering, die de
grondwet van de Italiaansche sociale
republiek definiti~f moe~. vastleggen
en de fascistische nationale republiek
proclameeren, zal bijeen komen zood ra
de Italiaansche fascistische republiek
haar plaats in deL strijd weder heeft
ingenomen.
De civiele lijst van den voormaligen
koning en van de leden van het voormalige regeerende koningshuis worden
afgeschaft.
Om de Italiaansche marine de mogelijkheid tot nieuw optreden te geven
wordt een marine-infanteriecorps gevormd, dat ook na de tijdelijke faze
waarin zich de marine bevindt, zal
blijven bestaan en voor landingsoperaties, verdediging en bewaking van de
havens en voor kustversterkingswerken
zal worden gebruikt""~
Op voorstel van den minister van
opvoeding zal een onderzoek worden
ingesteld naar de geschiktheid van de
in de laatste jaren benoemde professoren, de leiders der hoogere onderwijsinstellingen en d~ privaat-docenten
door een uit v~if leder bestaande commissie, die door den minister van opvoeding zal worden benoemd. Degenen
tessen wier benoeming door de commil!sie in het belang van cultuur en
wetenschap bezwaar wordt gemaakt,
worden onmiddellijk ontslagen en gepensionneerd. Dit heeft ten doel het
goeheE'lE' leerarencorps van het land te
bevrHden van onwaardige of onder in_
vloed van vriimetl'elarij of joden staande elementt'n

Haagsche Malieveld omgeploegd. - Het
Malieveld te 's-Gravenhage, het 5.5 hectare
groote gra..t!veld, is gescheurd om In gebruik te worden genomen voor de voedselvoorziening van de gemeente. Het zal met
aardappelen worden beplant. Ook elders
worden nog flinke stukken grond voor
hetzelfde doel bestemd, zoo o.a. een terrein
van 10 hectare bij de waterleiding te Wassenaar. Het Is de bedoeling van den
Haagschen dienst voor gemeente-plantsoeDen de in 1943 beteelde oppervlakte drletot viermaal te verçooten.

NIEUWE ORGANISATIE
VOEDSELVOORZIFJN1NG
In eenlge nummere van de "St.-ct."
ia onlangs bekend gemaakt, dat een

aantal criBiscentrales wordt opgeheven. Dit 8ta.at in vellband met -de op
grond van het ()rg'a.msatiebesluit Voedselvoorziening 19U geleidelijk opgebouwde nieuwe organisatie van de
voedselvoorziening, als gev~lJ, waarvan
in de af~eloopen jaren bOO.r:Ufschappen
zijn gesticht. Deze bedrijt8Cha.ppen sijn
in de pl&ata gekomen van de vroegere
organen ter uitvoering van de landbouwcrlslsmaatregelen.

Aanvankte.Jt)k ded.en d_ orc- nog
dlerurt bil de uitvoering TaJl de voedee,vool'lli6l1ll.ngsmaatregelen. Nu de VNl'kza.amheden van deze oude er\$laorg-a.Naatiee geleidel1Jk geheel zijn overgeheveld
ll4l.U
de rueu_ bedrllf9Cha;ppen en
n68Z' M daaraan verbonden z.g. aan- en
v8llkoopiburee.ux. zijn de oude crl!!lsorganlsa.t1es overbodig geworden en Is tot Uqul<!atle besloten. De opheffing van de
crisieoentrales, doe provlncJa.le lnkoopc8l1traI.. en de llUldJ>ouwcrisiaorganl6a.tl...
heeft dU8 eloeohu forme~l1e beteekenis.
Met ingang V&Il 1 November jl. -uo
opgebeven , de Ned. Veehouderij06lltrale,
de Ned. ZUiveloeotra .• en de Ned. Pluimvee- en lDI!IIrencentrale. De ophetlf1.ng van
de overlf!'e oentnl.kw. 'W8.8.rvan het beelult
tot d. CIflbe«IDofI' . _ reedtI iA doe

..st.-ct." 111 OPI---. .-abJed.t met

'----I

1 Januari ..... Ook de Iand.bouWtt'i~t1es en de provlncla.le
ln.koopoentre.lee worden met ingang van l......:=.:~ =1
dien datum o~heven, omdat ook voor
dit oude .-ppuut on&Ir de nieuwe arp.ni.tie va.n de voedMlvoonzien4nc m d.
provlincle .reen ar~"ld meer la overpblevm..
ingaIlg

'ftn

Alla bedrijl8Ob&ppeo maken oa.IMIijk.
met u1tlwndering van h.t bedrijlt.cba.p voor
rrud~ dat qen prov1nclaJe afdeel1ngen
bezit, voor de ultvoerlng van hun rege~ gebruik ven de burea.ux van de
provinciale
voed.Mroomm1 'T ar'" en
en
d. daaronder NeUl t.eerende pl8.!Ltsoe~
burt'au h ud

BRITSCHE DOORBRAAK IN
ITALIË MISLUKT
Sowjetaanvallen op landingshoofd van Cherson, bij Kirowograd, Sjlobin en Newel afgeslagen; 106 vechtwagens vernield.

Vannacht 38 vliegtuigen LONDEN ERKENT VERLIES
VAN 30 TOESTELLEN
boven Berlijn neerBERLIJN, 17 Dec. (D.N.B.) De
gesdhoten
Britsche luchtmacht heeft in den 'na.cht
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FtJHRER, 17 Dec. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend:

van 16 op 17 December 00:l terreuraanval gedaan op de Duitsche hoofdstad.

Naar uit Stockhol.m wordt gemeld,
wordt te Londle!l toegegeven. d6t bi.i
den terreuraanval op Berlijn in den
nacht van 16 op 17 December 30 Engel·
sche vliegtuige'n van het type Lancaster
verlO1"e!l zijn ~ge,an.

In . de Straat van K e r t s j boorde
een kustbatterij van de marine een
bolsjewistische torpedomotorboot in den
grond en schoot een vijandelijken bommenwerper neer.
Hernieuwde door vechtwagens en
slagvliegers ondersteunde aanvallen
der bolsjewisten op het landingshoofd ver is geconstateerd. 38 der aanvallende Brit8ch-Amerikaansche bommenvan C her s 0 n weroen door 0IlIZe werpers.
bergjagers onder hooge bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen,
waarbij 19 vechtwagens werden stukBritsch-Amerikaansche
geschoten.
De Sowjets vielen ook gisteren m
verliezen in Italië.
het ~bied van Kirowograd op
talrijke plaatsen met vrij sterke kraçhBIDRLIJN, 17 Dec. (D. N. B.) De
ten ie vergeefs aan. Bij onze tegenaan- door den Britschen minister van buivallen wonnen wij in haroe gevechten tenlandsche zaken, Eden, in het Lageropnieuw terrein. De vijand veI"loor hier huis medegedeelde cijfers betreffende
33 vechtwagens en 23 stukken geschut. de Britsche en Amerikaa.nsche verlieTusschen P r i p jet en B ere sin a zen op het ItaJiaansche vasteland in
mislukten talrijke vijandel\ike aanval- den tijd van 3 September tot 23
len der Sowjets.
November betreffen ca. 10.000 geOok in het gebied van S j lob i n wonden, ruim 3000 vermisten en 3200
Een nader onderzoek dezer
werden krachtige aanvallen der Sow- dooden.
zoo verneemt het
jets af~lagen, concentrll;ties van troe- cijfers wijst uilt pen en van vechtwagens wteengeslagen. D.N.B. - dat Eden hierbij alleen de
Ten W. van Kritsjev viel de vijan~ vel'liezen der Engelschen uit het
onder de beschermin;g van kunstmab- moederland heeft genoemd, doch niet
gen nevel zonder eemg succes aan.
de zware ver1iezen der C8.na.deesche,
In het gebied ten Zuidwesten van New-Foundlandsche, Nieuw 7Jee'l.andN e wel duurden de zware afweerge- sche en l'ndiSIChe eenheden In Zuid.
vechten gedurende den geheelen dag Italië.
voort; 51 vijandelijke pantserwagerus
Uit betrouwbare meJcdeelingen van
werden in het gebied van één a.rm.ee- gevangengenomen Britsche officieren
corps stukgeschoten. De bolsjewisten blijkt, dat de verliezen der Britsche
breidden hun aanv!lllien ~eren ook hulpvolken sedert het begin der geuit tot het gebied ten Westen en ten vechten op het ltaliaansche vasteland
Noordwesten van Newel.
I alleen aan gesneuvelden
ten minste
Plaatselijke aanvallen op een voorui,t - I 22.500 man, en aan gewonden ca.
springenden stellingsector ten Zuiden I 60.000 bedragen.
van L e n i n g rad mislukten met I
Ook omtrent
de
Amerikaan.sche
zware verliezen voor den vijand.
verliezen in Italië heeft Eden zich
Aan het Z u i d.I tal i a a n 8 c h e zeer gereserveerd uitgelaten. Terwijl
front duren de afweergevechten aam de door hem gegeven cijfers betref.
weerszijden van Ven a f r 0 voort. In fende de gevangenen bijna nauwkeu.
den oostelijken sector zetten Britsche rig overeenstenunen met het aan
strijdkrachten; door sterke artiLlerie- Duitsche zijde getelde aantal, noemt
en luchtstrijdkrachten gesteund, hun hij nauwelijks 10 % der gesneuvelden
aanvallen voort.
Tijdens verbitterde en slechts een fractie van de gegevechten behaalde de vijand, in weer- soldaten, die tijdens het transport
wil van zware, bloedige offers, slechts wonden, de
12.000 AmerikaansClhe
ge~ terreinwinst. De beoogde door.
Il'.I.ar IWië zijn !Verdronken, worden
braak mislukte. Talrijke pantserwagens in liet geheel niet vermeld, aangezien
van den vijand werden vernield. 10 zij niet op het vasteland zijn gelmeuBritsch.Amerikaansche
vliegtuigen ; veld. De gevallen Amerikaansche 801- t
I daten van de bloedige gevechten int
neergeschoten.
Formaties vijandelijke vlie,gtuigen het gebied van SaJerno zijn naar het
vlogen overoag boven de D u i t s eh e schijnt evenmin opgenomen
in
de
Boc h t en wierpen een groot aantal cijfers van Eden.
brisaDlt- en brandbommen neer op
Gevangengenomen
Amerikaansche
woonwijken van vers'Cheidene N oor dofficieren
becijferen
de
totale verw est - D u i t s eh e plaatsen. Hierliezen
der
Amerikaansche
troepen van
door onitstonden voora.l te B rem e n
3
September
tot
23
November
op ten
groote verwoestmgen. Onvervan,gba:re
minste
50.000
man,
waarvan
ca.
cultuurmonumenten wenl.en vel1lllietigd.
21.000
zijn
gesneuveld
en
23.000
geIn de avonduren de'den formaties wond.
Britsch-Amer:ikaansche
bommenwerHet totale verlies der Geallieerden
pers opnieuw een zwa.ren terreuraanval
op
op de Rijk s h 0 0 f d s ta d. Er ont- sedert het begin der gerechten
bedraagt
stond aanzienl\ike schade. Str\idkrach- het ltaliaansche vasteland
ten van de luchtverdedigiLng vermelden derhaJlve 150.000 man, waarvan ca.
ondanks de ten gevol~e van de weers- 50.000 Amerikaansche soldaten.
omstandigheden moeilIjke voorwaarden
_ _-,v oor den afweer, voor zoover tot dus-

--- ---- -.,

VERGELDING KOMT BINNEN
AFZIENBAREN TIJD
Het Amerikaansche persbureau "United Press" vermoedt,
dat de Duitsehers enorme raketten willen gebruiken,
welker uitwerking zich over een oppervlakte van 50 km2
zou uitstrekken.

legenactie steeds meer
gerechtvaardigd
BERLIJN, 19 Dec. (D.N.B.) Het
Engelsche persbureau "Exchange Telegraph" heeft een bericht verspreid
over de tactiek van den jongsten Engelsch-Amerikaanschen terreuraanval
op de Rijkshoofdstad, waarin concreet
wordt vastgelegd, dat de aanvallende
formaties bommenwerpers Donderdag
j.l. als gevolg van het gebrek aan
zicht door het dichte wolkendek haar
bommen eerst welbewust lukraak hebben uitgeworpen op de woonwijken der
Berlijnsche bevolking. Eerst konden de
bommenwerpers hun doelen niet vlnden. Pas na het uitwerpen van een
groot aantal brandbommen werden zij
Zichtbaar, waarna men ze door het
neerlaten van llchtfakkels nog heeft
moeten markeeren.
Martin Hallensleben, de militaire
medewerker van het D.N.B., acht dit
Engelsche bericht zeer opmerkelijk
met het oog op den komenden Duitachen vergeldingsslag. Hij schrijft:
Geen uitlating van Engelsche zijde in
de laatste m aanden is, wat de oorlogvoering der Engelschen en Amerikanen In de lucht betreft, zoo verhelderend geweest als deze. Het bericht gaf
gedetailleerde bijzonderheden van de
methode, waarmede men aan Britsche
zijde gelooft den oorlog toch nog een
beslissende wending te zijnen gunste
te kunnen geven, en zet daarbij alle
terughoudendheid aan den kant, welke
anders aan de officleuse publicistiek
Ja geboden.
De schildering op zich zelf zegt den
bevoegden Duitschen militairen instanties niets nieuws. Dat zij echter van
Engelsche zijde thans wordt gegeven,
onmiddellijk in aansluiting op de bewering van den onderstaatssecretaris
in het Britsche ministerie van luchtv rt Sherwood, dat men uitsluitend
militaire doelen bombardeert, acht
men te bevoegder plaatse in Duitschland even verhelderend als opmerkelijk.
Hierin ziet men de tegenover de wereld
afgeleg'de bekentenis, dat de Engelscheil hun bommen in het wilde weg
neersmijten, om p~s in den gloed van
brandende woonWIJken hun z.g. doelen
te kunnen vinden. Met behulp van
"kerstboomen", zooals het "chrlsteIijke" Engeland de lIchtfakkels noemt,
heeft men de brandende binnenstad van

Berlijn In 32 vierkanten verdeeld en
toen het bombardement op de "militaire doelen" geopend, zooals in het
Engelsche bericht verder wordt beweerd.
Militaire doelen In de binnenstad van
Berlijn, waar zich, naar den Engelschen heel goed bekend is, geenerlei
wapenindustrie, doch wel tallooze onvervangbare cultuurmonumenten bevinden? Den Duitschen militairen interesseert deze agitatiethese der Engelschen dan ook In het geheel niet.
Hun Interesseeren uitsluitend de gegevens, die de Britsche oorlogvoering
voor Duitsche tegenmaatregelen biedt.
Men moet er zich in Engeland wel van
bewust zijn, dat de aanhaling van het
bericht van "Exchange Telegraph" in
dit verband volstrekt niet een theoretlsch constateeren beteekent zonder
meer.
Neen, men moet er zich in Engeland
ter dege van beWUllt zijn, dat de bevoegde Duitsche instanties een en
ander nuchter constateeren in het bese!, dat zulke aanvallen van den vijand,
zooals hij die hier zelf schlldert, steeds
meer de Duitsche vergelding rechtvaardigen en dat de Duitsche vergeldingsslag van grooten stijl, dIen men op
het Britsche eUand tegemoet kan zien,
binnen afzienbaren tijd een feit zal
worden.
"UnIted Press" ziet de Duitsche vergelding reeds plastisch voor de Engelsche huisdeur en uit vermoedens over
het nieuwe Duitsche wapen, dat daarbij zal worden gebruikt. Volgen dit
Amerlkaansehe persbureau zou hierbil
gebruik worden gemaakt van een
"enorm raketkanon", waarbij door het
gebruik van ruwe olie de noodige heweegkracht zou worden verkregen.
Voorts zegt dit persbureau, dat de
voorbereidingen voor den Dultschen
tegenslag reeds in vollen gang zijn,
zoowel in Noord-Frankrijk als in
Duitschland zelf. Ten aanzien van de
uitwerking van het nieuwe Dultsehe
wapen vennoedt "United PreM", dat
deze zich uitstrekt tot een kring van
niet minde .. dan 50 vlerk. km, hetgeen
d?or den aard van de lading moet worden verklaard.
Het spreekt van zelf zoo besluit
Martin Hallensleben zijn' uiteenzetting,
dat men zich van Duitsche zijde om begrijpelijke redenen onthoudt van het
\ innemen van eenig standpunt ten aanzien van de gegevens van United
Press."
..
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DUITSCHE TERREINWINST
BIJ KIROWOGRAD
N~euwe

Sowjet-concentraties ten Z.W. van Sjlobin UJiteengeslagen. - Sowjet-troepen vallen ten N.,W . van Newel met
toene.mende hevigheid aan.

HEUVlELmRlaEIN IN ZUIDITALm HmOVFlID
HOOFDKWARTIER VAN DEN
Ftl'HRER. 19 Dec. (D. N. B.) Het
opperbevel der Duitsche weermacht
maakte Zon dag bekend:
Op het bruggenhoofd van G her s 0 n
stortten herhaalde vijandelijke aanvallen in het afweervuur van alle wapens
bloedig ineen.
In het gebied van Kir 0 w 0 g rad
konden gisteren alle pogingen der
Sowjets. door onze s~ellingen heen te
breken. worden verijdeld. Eigen tegenaanvallen wonnen verder terrein.
Ten Zuid-Westen van Sj lob i n
nam de gevechtsactie af. Een plaatselijke penetratie werd in een tegenaanval gezuiverd. Nieuwe concentraties
der Sowjets werden door doeltreffend
artillerievuur uiteengeslagen.
Ten Zuiden van Newel mislukten
alle doorbraakpogingen van den vijand
in harde gevechten. Ten Noord-Westen
der stad valt hij. ondersteund door
sterke pantserformaties. met toenemende hevigheid aan. Onze taai
vechtende troepen scihoten hier 41
Sowjet-vechtwagens stuk en brachten
den vijand zware bloedige verliezen toe.
In deze gevechten hebben zich de
Noord-Duitsche infanteriedivisie onder
bevel van den luitenant-generaal Heinrichs en de PommerJIC'" 122e infanterjedivisie onder bevel ván den luitenantgeneraal Chili bijzonder onderscheiden.
In den tijd van 16 tot 1.8 December
vernielde de luchtmacht 52 Sowjetvliegtuigen. Twee eigen machines worden
vermist.
Bij aanvalsgevechten ten Noordoosten
van SjitOlJllir op 9 en 10 December heeft
zich luitenan.t Schumacher, compagnies-

CHURCHILLS TOESTAND
VERBETERD
STOCKHOLM, 18 Dec. (D. N. B.).
Va.1'l Zaterdagmiddag over
den gezondheid~tand van d~n
Britschen minister-president ChurchilI
luidt: "De pols is ietwat onregeJmlatig
geweest, doch de temperatuur daalt 611
de 10000gontsteking wrdmHnt <>'4>leide_
Het bulletin

lijk".

'""J

.,-

De d'tplomai!:ieke medewerlrer van de
"0bse;,ver" schrijft Zondag: "Het is
~ogellJk, ~t de voor het nieuwe jaar
m overwe~g genomen wijzigingen in
de Il"egeenng wegens de ziekte van
Clj.~i'll zullen moeten worden ul+..... ·
@."
'''e~

commandant in een regiment grenadiers
dool' ongewone dapperheid onderscheiden:
I Áan
het hoofd van zijn compagnie op-

rukkend, vond hij den heldendood.
In den westelijken sector van het
Zuid-J.taliaansche front
bleef het ook
gisteren kalm. Aan de Adriatische kust
werd een belangrijk heuvelterrein door
onze troepen heroverd.
Tegenaarwallen
van den vijand werden onder zware verliezen voor den viiand afgeslagen.
De
gevec'h ten duren nog voort.
Beschermingsvaartuigen der marine en
het geschut aan boord van een convooi
schoten voor de kust van West-Frankrijk
drie 8J11.nvallende vijandelijke bommenwerpers neer.

•••
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FOHRER. 18 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der weennacht maakt bekend:
Op het bruggenhoofd van C he rs 0 n zetten de bolsjewieken. gesteund
door tanks en slagvliegers, hun aanvallen voort. Zij werden bloedig terugg'e slagen.
Bij Kir 0 w 0 g rad mislukten ook
gisteren talrijke vijandelijke aanvallen
in hardé gevechten. Eigen tegenaan_
vallen braken taaien tegenstand van
de bolsjewieken en bereikten de gestelde doelen. Daarbii werden 54 vijandel~ike tanks vernield
Onder den invloed van de op de
vorige dagen geleden zware, bloedige
verliezen ondernam de vijand in het
gebied van S ilo 15 i n slechts vrij
zwakke aanvallen. Door doeltreffend
artillerievuur werden
concentraties
infanterie en tanks uiteengedreven.
Ten Zuiden en Noord-Westen van
N e wel bestormden de bolsjewieken
ook gisteren bijna zonder onrlerbreking
onze stellillig'en. Plaatselijke penetraties
werden afgegrenJdeld. In de wisselvallige en verbitterde gevechten le.den
de bolsjewieken biizonder zware, bloedige verliezen. Een infanteriedivisie
sloeg alleen in de laatste twee dagen
34 aanvallen af, sloeg- talrijke concentraties uiteen en vern,ielde 21 tanks.
In de Fin s eh eGo I f hebben heveiligingsfonnaties der mariÏle in de
afgeloepen maanden 6 vi,jandelijke
duikbooten, die trachtten naar de Oostzee door te breken, tot zinlken gebracht.
Bovendien kan word'e n aangenomen.
dat andere Sowjet-duikbooten door
mijntrefiers zi.in verloren. B~i de voortdurenJde g'e'Vechten werden nog anrlere
vijanldeliike booten zwaar besohadigd .
. Aan het Z u i d - I tal i a a n s c h e
front is het na de zware gevechten der
laatste dagen, waarbij de tegenstander
in het gebied ter weersz\irlen van Venafro en aan de Adria.tische kust de
doorbraak in de richting van Rome en
naar Pescara wilde afdwingen, niet · "t
gevechtshandelingen van eenigen
v~ gekomen. B~i dezen afwec"
de vijandelijke doo~braakpogingeD L
t
de '29ste pantsergrenadieroivisie en _ .-.r
vooral het 15e gemotoriseerde regimeDJt
grenadiers zich in hooge mate onrl~r
scheiden door weergalooze staoovastlgheid.

••••• ••••••••••

EEN FELLE STRIJD OP
NIEUW-BRITTANNIE /
Ook tanks in actie.
TOKIO, 18 Dec. (D.N.B.) Na den
zesden luchtslag bij Bougainville op
3 December j.l. trad in het Zuid-Westelijk deel van den Stillen Oceaan een
periode van rust in, welke te Tokio
echter aIs een stilte voor den storm
werd beschouwd. Men geloofde niet,
dat de Amerikanen zouden afzien van
nieuwe aanvalsacties tegen Rabaoel,
het voornaamste steunpunt van de
waaiervormige Japansche verdedigingslinie in den Zuid·West·Pacific. Integendeel was men er van overtuigd,
dat de tegenstander niets onbeproefd
zou laten om de Japanners van NieuwBrittannië te verdrijven. (Rabaoel ligt
namelijk in het uiterste Noord-Oostelijke deel van dit eiland. - Red.) De
jongste gebeurtenissen hebben deze opvattingen intusschen bevestigd:
Op 13 December zijn troepen van
het Amerikaansche zesde leger in de
nabijheid van Kaap Markus op het
schiereiland Arawa op het zuidwestelijke deel van Nieuw·Brittannië aan
land gezet. Zij hebben volgens Geallieerde berichten de taak, RabaouI van
de landzijde te veroveren. Het iboofdkwartier van generaal MacArthur
noemt de landingsactie de grootste
operatie welke tot dusver in het zuidwestelijk deel van den Pacific is uitgevoerd. Aan de landing zelf gingen,
zooals steeds bij zulke operaties, zware
bombardementen uit de lucht vooraf.
Japa.nsche bezettingstroepen vielen
den gelanden tegenstander onmiddellijk
aan en wikkelden hem in 2'!Ware gevechten. Ook de Japansche marinevlieKdienst k1x~am onmiddellijk in actie
en Dracht den vijand vóór de landing
groote verliezen toe. Bij herhaalde aanvallen werden door Japansche torpedovliegtuigen op 15, 16 en 17 December
ruim 70 met troepen en materieel beladen transportschepen, landingsboaten
en andere vaartuigen tot zinken ge·
bracht of beschadigd.
Desondanks slaagden de Amerikanen er in een landingshoofd te vormen
waaruit zij thans met steun van vechtwa.gens in het binnenland trach,t en
door te dringen. Volgens het AntJWerpsche dagblad "Volk en Staat" vernielden de Japansche troepen de opslagplaatsen op het zuid-westelijk deel van
het eiland en trokken zich vervolgens
terug op nieuwe stellingen in het binnenland. van waaruit de J apansche
artillerie de Amerikanen blijft beschie.
ten. - Red.)

/1

dingsboot, alsmede twee andere groote
landingsbooten. Acht Vijandelijke vlieg.
tuigen werden neergeschoten. De Japan'lche verliezen bedroegen vier vliegtUIgen,
die nog Diet op hun basis zijn teruggekeerd.
3 Japansche marine· luchtstrijdkrachten
schoten 18 van ongeveer 40 vijandelijke
vliegtuigen neer die in den morgen van 17
December Raba'oel trachtten aan te vallen De Japan"che verllezen bedroegen
tw~e vliegtuigen, die niet zijn teruggekeerd.

.
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Eilanden van Gilbert-groep
ontruimd.

TOKIO 20 Dec. (D. N . B.) Uit een
uitzending. van den Japanschelll .omroep
blijkt, dat volgens een mededeelmg van
het hoofdkwariter van 20 Deoember het
uit 3000 mariniPTs bestaande Japan's che
garnizoen van de eilanden Tarawa en
Mak:in is teruggenomen. Sedert 20
November hati dit garnizoen zich dapper geweerd lIli hevige gevechten met
een vijandelijke ovennacht van 50.000
man (Tarawa en Makin behooren tot
de .g'roep der Gilbert. eilanden. - \
Red.)

Generaal Neditsj oefent
critiek op Engeland
Het steunde eerst koning Peter,
daarna Miohailowitsj en
thans Tito.

BELGRADO, 20 Dec. (D.N.B.) In
een radiorede tot het Servische volk
heeft generaal Nerlitsj doe plannen der
Geallieerden om Tito tot onbeperkt
heerscher in het voormalige Joe~o
slavië te maken, besproken.
Nedltsj
noemde dit plan een laag complot tegen
de Serviërs. Hij zeide o.a.:
Het speJ. van intriges, dat men met
den plotseling tot oppe.rbevelhebben
van het partisa.nenleger benoemden
Mihailowitsj is begonnen, wordt thans
met Tito voortgezet. Voor de Engelschen is het tot dusver vergoten bloed
nog niet genoeg geweest en zij probee.
ren opnieuw het ServiSChe volk te
bedriegen. Het eerst deden zij dit in
1914 toen zij Servië door hun beloften
in d~ oorlog sIeep~ en he~. vervol.
gens aan zijn lot overlieten. ZlJ hebben
het in 1942 met Mihailowitsj herhaald,
wien zij de tot dusver nog niet verrichte
landing op den Balkan beloofden.
In 19.13 is Engeland Mihailowitsj
voor zijn plannen blijven gebruiken en
heeft het tegelijkertijd in Londen de
actie van Tito in Kroatië ondersteund.
Japansche successen.
Ofschoon men indertijd te Londen ex.
koning Peter de kroon en de monarchie
TOKIO, 18 Dec. (D.N.B.) Het Jahad gegarandeerd, moet Tito thans
pansche Keizerlijke hoofdkwartier deelt
een volksstemming houden en nagaan
mede:
of het Servische volk de monarchie
1. Op het eiland Nieuw-Brittannië
wil of Tito en de republiek. Dat is de
zijn Japansche bezettingstroepen op 15
dank van Engeland, dat steeds de;zelfde
December in de nabijheid van Kaap
politiek van het bedrog voert, die ~et
Merkus tot den aanval overgegaan op
Servische volk van 1914 tot 1943 met
door den vijand gelande strijdkrachten.
minder dan een millioen verdwenen ......_ _
Zij zetten de zware gevechten met eeJll....=""~;:;aServiërs heeft gekost.
Het uur der
deel dezer striidkrachten voort.
vergelding nadert echter en de bolsje_ ..-_,
2. Japansche marineluchtstrijdkrllchwistische bijl die <ie Engelschen han.
ten, die op 15 December bij het aanteeren om ~t Servische volk te ontbreken van den dag een vijandelijk conhoofden, kan gemakkelijk ook hun eigen
vooi ontdekten dat Kaap Merkus natreffen. Wanneer Engeland thans
derde, vielen het in de wateren bü
het Servische volk met behulp
Kaap Merkus aan en brachten het seden Kroatischen communist Tito
dert dien herhaalde zware slagen toe.
zijn joodsch.bolsjewistische benden lA
Zij behaalden de volgende successen:
een complot smeedt, dan verandert
Bij den eersten aanval op 15 Decerob~r
Engeland daardoor reeds voor de ~rde
we:-den een groot transportschip, drie
maaI van kleur, doch het houdt het_
zelfd d~-1
d
·t I"
kleme transportschepen en meer dan dertig landingsbooten tot zinken gebracht.
e .".,. voor oogen: e UI roe lOg
~eschadigd weNien een groote kruiser,
der Serviërs.
d1e waarschijnlijk is gezonken, alsm~de
Servië moet daarentegen zijn eigeJll
een klein tra~portschip, c!a.t waarsch\J~
weg gaan. Het kan den Amerikaan. ~
lijk eveneens IS gezonken. Deze transport·
schen minister HuIl op zijn jongste )ZJ
schepen en landingsbooten werden ,,:Ile
"vennaning" alleen maar antwoorden,
vóór
de landing
met beschadigd.
troepen tot Zindat ook Hull ver we% aan de overzi;de
ken gebracht
of vol
zwaar
De
" H
JapaILSche verliezen bedroegen drie vlieg·
van den Oceaan de ervische mentali- a
t~Igen, die nog niet op hun steunpunt
teit niet kent, die bestaat in d~ wencch a
ZIJn teruggekeerd
om Servisch te zijn en te bl~ven. De p
Bij den tweeden aanval in den middag
Anglo-Amerike.nen hebben Zich alleen 'l
v,,:n 16 December werden een çoote
met de bolsjewisten vereenigd om dezen 9
vIJandelij~e lan.<!ingsboot en meer. dan 20
wereldoorlog met hun troepen te k~- 1\
andkere
v\Jandehjk.e
landingsvaartUigen
tot
nen voeren v~n stemmen zoodoende U1 p
zm, en gebraoht; zwaar beschadigd of Jn
brand gebombardeerd werden twee spealle bolsjewistische eischen toe, vho~r 'l
c:ale tTansportschepen. één groote. landeze anderen treffen. Zoo e - '9
dmgsboot alsmede vele andere landmgsben zij gemakkel\i'k staten, ,volken en ~
booten. Vijf vijandeIljke vliegtuigen werden
hun eer opgeofferd voor de elschen van ..
neergeschoten. Ook de hier beè.oelde
best t r tegen den.
tralU!portsohenAn en landin.f9booten war.en
Moskou. Derhalve
ae. e
t
Tito 1\
... ~ werden v ór de landing
stormJ.oo~ van het raode
vol troepen en
S mons
Isch er
afweer ti.
tot zin'k en gebracht of ·zwaar beschadigd.
slechts én gesloten erv
- .I
De Japansche verliezen bec1roegen ~kle
l:
vliegtuig,en, die tlJiet op hun steunpunt
}
zijn teruggekeerd.
SUCCESSEN
l
Bij den derden aanval in den vroegen
JAP ANSCHE
[
morgen van 17 December weraen een klein
RT
EILANDEN
'[
transportschip, vier groote landingsbooten
BIJ GILBE en verscheidene andere landingsvaartul[
gen.
tot
zinken
gebracht.
Zwaar
beschadigd
Amerikaansche
vloot
leed
'
en m brand gebombardeerd werden twee
wederom verliezen.
kleine transportschepen. een groote lanTOKIO, 20 Dec. (D. N. B.) In. ver-',
hitterde gevechten hebben de .l~dmgs
troepen der marine onder leldmg van
Sjibasaki op de eilanden Tarawa en Makin ~~~, ~cces de
vijandelij,k e vl()ot;' ·:t'I~'d4!· wa;tél'én der
Gilbert_eilanden kunnen houden .. en
den eenheden der keizerl1J,k e
marine en van het luchtwapen d~
mogelijkheid gegeven in deze~ seC!~n
vijandelijken vldoteenhe en
te
.......k... vernietigende slagen toe
totaal werden van 19 Novembe~
5 December
_
0
_ _ de volge~d~,.l?~::~
__
--

_ _

,~.

_~

..s

_ '~l
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EEN FELLE STRIJD OP
NIEUW-BRITTANNIE /
Ook tanks in actie.
TOKIO, 18 Dec. (D.N.B., Na den
zesden luchtslag bij Bougainville op
3 December j.l. trad in het Zuid-Westelijk deel van den Stillen Oceaan een
pe~ode van rust in, welke te Tokio
ec er als een stilte VOOr den storm
werd beschouwd. Men geloofde niet
dft de Amerikanen zouden afzien v~
~ euwe aanvalsacties tegen Ra.baoel
et Voornaamste steunpunt van dé
waaiervormige Japansche verdedlgingsUnJe in den Zuid-West-Pac1fic. Integendeel Was men er van overtuigd
dat de tegenstander niets onbeproefd
zou laten.. om de Japanners van NieuwBrttt~le te verdrijven. (Rabaoel ligt
namelijk in het uiterste Noord-Oostelijke deel van dit eiland. - Red.) De
jongste gebeurtenissen hebben deze opvattingen intusschen bevestigd:
Op 13 December zijn troepen van
het Amerlkaansche zesde leger in de
nabijheid van Kaap Markus op het
8C:hlereiJand Arawa op het zuidwestelijke deel van Nieuw-Brittannië aan
l8rui gezet.. Zij hebben volgens Geailieerde berichten de taak, Rabaoul van
~dzijde te veroveren. Het boofd,
-.Y.AR.. ~r~v.L Mac,Arthur

l

~1tI~ e.l9q1l1olAUlo BlUO UI ~",A UB

~a. "lIeJllNaq llOOoIlf 'lIl U1I'VlI Il J"S"S1I19
Aq _~ .lOOp U. UlIOp ll{<>nd uallUO
PI~..pa\lll .,.. uennl a/A ·.l/urdaoJ 9ZUO
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dingsboot, alsmede twee andere
l~dingBbooten. Àcht Vijandelijke 't'if~t~
tUIgen werden neergeschoten. be Japag_
sche verliezen bedroegen vier vliegtuIgen
die nog niet op hun basis zijn teruggekeerd:
3. Japansche marine-luchtstrIJdkrachten
schoten 18 van ongeveer 40 vIJandelljke
vliegtuigen neer, die In den morgen van 17
December Rabaoel trachtten aan te vallen. De Japansche verliezen bedroegen
twee vliegtuigen, die niet zIJn teruggekeerd.

Eilanden van Gilbert-groep
ontruimd.
TOKIO, 20 Dec. (D. N. B.) Uit een
Uitzending van den Jllipanschelll omroep
blijkt, dat volgens een mededeeling van
het hoofdkwariter van 20 December het
Uit 3000 mariniM'S bestaande Japansche
garnizoen van de eilanden Tarawa en
1 utUCLlL.lU • 0 v VG.J.n.Jt:::1-vn,e v J..u:~6AC11.u. !-,~\,.oucl'pen tot zinken gebracht en 7 andere
beschadigd, een vijandelijk oorlogsschip
~van niet identificeerbare categorie in
II den grond geboord, 2 slagschepen of
kruisers beschadigd, 4 kruisers tot zin~ ken gebracht en 3 andere beschadigd,
een tOI\pedobootjager tot zinken gebracht, in totaal 14 oorlogBSchepen tot
zinken gebracht en 12 beschadigd,
Voorts zijn 22 tr8.Il.'Jportschepen bescha.
digd en in totaal 145 vlie,rtunigen
waarvan
niet met stelligheld, neer~
Igeschoten.25 Deze
SUccessen werden
behaald bij een verlies van slechts 33
eigen vllegtuigen, die zich öf vrijwillig
op hun doelen stortten Of niet op hun
steunpunten terugkeerden.
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EDEN EN DE UITGEWEKEN
POOLSCHE REGEERING

"IClOJn:ll l"f. 'IJ JfJpoou lilt{ l"sPUlO u~BI~
UI (eJ{UI ""l8 1U()"Q lel{ UTI ooq oor;
"Jda tnpl" ,,'JIMII pYq lil
t{oop
PU"I
-qo.tl1l(I ut UIJIJI. lle.l9.lfuof puuln ppJap
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ut •
'uè.ledc1..p ap eplllPtnq JaJli.ids
·.!uluap.loIJlI04 uaJflQ UI
.ape, "481 1JeUUtllf .Iea..... e.IL ueun. UW(l
1t{ooJl'" W Jnnp Il 191U t{ool uwp I BIQ q
l"P 1_ u~ ue peolq UWA aH ua" 19J1t
'U""" IIItlnl JtHll uluwdo.ln:a: 11" qoop
'Ue.l1I04 UBlltl. n'l1I1' U.~l JOIJoo J911~
llOOU l1li11104 BQö>IQedOJn:a: Bp l"P 'uadl'lJ
lBMq ~ lllOUI ~Jl' uanp llfi
'ueA9'
.rewq JooA ' UQlI{;)QA '"8doJn::![ 100Ul 1lU1Iq.J,
'uB~lln PJ- "loouaäpuoq lOl
pu..RA U"A" OnOUl lIIH ·pt'J{III~lUO u~
-qeq OKt jeJ( 'VU q<>111 91P "110011 UlIpU"Slil
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STOCKHOLM, 20 Dec. (D. N. B.)
De Britsohe berichtendlp.nst meldt dat
Eden vandaag in hllt Foreign OOice
een onderhoud heeft gehad met den
voorzitter var de uitgeweken Poolsche
regeering. Het lag in het voornemen
Dinsdag een bijeenkomst van deze
regeering te houden.
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DE SOUVEREINITElT VAN
BELG IE
BRUSSEL, 20 Dec. (D.N.B.) Verklaringen van de naar Londen gevluchte
voormalige Belgische ministers Delfosse: en Spaak, volgens welke België
bereid is een deel van zijn souvereine
rechten aan Groot Brittannië af te
s~aan, en dat een aansluiting van Belgil
bij het BritscJle rijk een uitstekende
oplossing vormt, wekken bij de Belgische bladen een reactie, die verrassing
en verontwaardiging van de openbare
meeDing weerspiegelt, Alle dagbladen
publieeeren de verklaringen van de
belde emigranten onder groote slagzinnen.
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WINTERSLAG IS IN HET
OOSTEN ONTBRAND
Snerpende vorst heeft de wegen weer berijdbaar gemaakt, waardoor de strijd bijna over
het geheele front is hervat.
ALLEEN IN HET NOORDEN
NOG RUST
BERLIJN, 20 Dec. (D.N.B.) Aan
het oostelijke front is de winterslag
ontbrand, schIiift Marotin HaJlensleben,
de militaire correspondent van het
D.N.B., in zijD beschouwing van heden,
en h\i vervolgt;
Snerpende vorst heeft de laatste
dagen de aarde in het Oosten weer hard
en daarmede de straten en wegen weer
berijdbaar gemaakt. Wa;t algemeen
werd verwacht is nu bewaarheid geworden. De winJterslag is ~onnen.
Hij strekt zich uit over bi;jna het 8'eheele oostelijke front, met wtzondenng
van den noordelijken sector. De oude
strijd sectoren zijn weer geworden tot
brandpunten van de wèderzijdsche activiteit. De worsteling om het initiatief
kemnerkt opnieuw de strategische
plamlen. Maar in tegenstelLing tot het
begin der winterslagen van 1941/42 en
1942/43 is ditmaal de activ·i teit geen
eenzijdige bolsjewistische aangelegenheid.
Eerder Is het tegendeel het geval.
Men moet derhalve aannemen, dat de
Duitschers zich in de winterperiode van
dit jaar niet tot een defensieve houding
willen beperken, doch dat zij veeleer
juist dit jaargetijde willen gaan gebrui.
ken om de eigen vrijheid van handelen
sterker uit te breiden. Op bepaalde
vitale punten van het front hebben zij
die vrijheid met een opvallende krachtsontwikkeling volledig herwonnen.
Klaarblijkelijk is het dit gevaar, dat
de Sowjets er toe gebracht heeft, hun
toevlucht te nemen tot hun oude uitwijktactiek, t.w. tot verplaatsing der
zwaarotepunten van hun aanvallen. In de
gebieden van Nik 0 pol, ten Zuiden
van D n j e pro pet r 0 w s k en in
het gebied van Ne wel probeeren zij
den laatsten tijd hun activiteit te ontwikkelen. Echter schijnen ook de Duitschers hun groote aanvalsactie, die tot
dusver oostel\ik van S j i tom i r en
Kor 0 8 ten naar Kie j e v liep,
te hebben verplaatst. Want bij Kir 0w 0 g rad treden zij thans op met een
aanvalskracht, die hierop duidt. Daarbij ziet het er naar uit, dat de Duitschers Ddettemin in het gebied ten
Westen van Kiejev hun doel hardnekkig
blijven najagen.
Als eerste aanvalswapen treedt weer
de pantserwagen te voorschijn. De
enorm zware verliezen der bolsjewieken
aan pantserw~ zijn een graadmeter
voor de IDtensiteit der Duitsche tegenmaatregelen. De hevige pantselll'evechten ten Zuiden van Nikopol dwden op
belangwekkende initiatieven van beide
parotijen. Groote belangstelling f;aat uit
naar de Duitsche tegenbewegmgen in
het gebied van Kirowograd. VoorlOOp1g
kan hierover evenwel niet meer worde.i!.
gezegd, dan dat de Duitsche bewegingen
aan den gang schijnen te blijven en de
Sowjets hier blijkbaar niet sterk genoeg
zijn om den Duitschen tegenaanval tot
staan te bre~.
Vast staat alleen, dat de Sowjets nu
hun hoop op den winter hebben ge.vestigd.
De winteroorlog was tot dusver hun
hoofdelement. Daarmede willen zij nu
berei'k en wat hun van den zomer en
het najaaT niet is ~ukt. Bij N ewel
ondernemen de bo1.sjewij!ken op het
oogenblik een nieuwe enorme krachtsinspanning om te trachten een doorbraak te forceeren door de Duitsche
stellin~. De ervaring leert, dat groote
offenSIeven, wanneer zij niet in den
stormloop van de eerste dagen sterk
aan t~ein winnen, ondanks alle aanva.nke4~lke successen ten slotte op niets
ui~l?, '~n. Evenwel zijn de Duitsche
~ht;\1ren van meening, dat de sla
Zijn hoogtepunt nog pas tegemoet gaaf.

Luchtaanvallen op N. W. en
Z.W. Duitschland.
BERLIJN, 20 Dec (D NB)
formaties Vijandelijkè vIi 'gt '. . Sterke
namen in de midd
e ulgen onder_
aguren
van 20 Dec.
weer een terreurallll.
al
den van Noooowest
.~ woongebi~_
In de avonduren vanUi h e plaatsen.
d en 2 Osten ec.

'f>

hebben Britsche bommenwerpers brio
sant_ en . ~randbommen geworpen op
de w.oonwl.:)ken van Verscheidene .plaatsen In ZUldwest Duitschland. Zij ver_
oorzaakten schade en verliezen onder
de bevolking.
De krachtige formaties Amerikaan_
sche bommenwerpers, die in dAln loop
van den 20sten December, beschermd
door jagers, naar het gebied van de
Duitsche Bocht vlogen, stieten op ge.
concentreerden Duitschen afweer. De
zeer hoog vliegende viermotorige bom_
menwerpers kwamen in goed liggend
VUUr der luchtdoelartillerie terecht.
Een groot aantal Duitsche jagers en
jachtkruisers vielen de vijandelijke
forInJaties aan.
Tot nu toe zijn reeds berichten ontvangen over het neerschieten van een
dertigtal viermotorige Amerika.a.nsche
bommenwerpers.
Daardoor heeft de
vijand volgens voorloopige opgaven
meer dan 300 man vliegend personeel
verloren, terwijl aan Duitsche zijde
volgen;s totdusver ontvangen rapporten
elf plloten met hun jachtvliegtuigen
niet op hun bases zijn teru~gekeerd.
Naar de Britsche berlchtendienst
meldt, is in een officieel Londensch
bericht toegegeven, dat na den aanval
door "vliegende vestingen" en Libera:
tor-vliegtuigen Maandagmiddag
op
woonwijken van plaatsen in Noordwest-Duitschland ondernomen, 25 bom.
menwerpers vermist worden.

Strijd tegen benden op den
Balkan voortgezet.
BERLIJN 20 Dec (D N. B.) Ondanks de moeilijke gesteldheid van weer
en wegen duur. de succesvolle strijd
tegen de benden op den Balkan voort.
Stap voor stap worden de communisten
teruggedreven ..:n de bergen ingejaagd.
Bendengroepen, die bij Bihac, Nebljusi
en Prijedor de bevolkinl!' hadden overvallen en uitgeplunderd, werden dezer
dagen door Duitsche troepen verslagen
en verspreid. De communisten leden in
den verbitterden strlJ(i weer zware
verliezen.

•

"KRAFT DUReH FRIEUDE"
TIEN JAAR

•

BERLIJN, 18 Dec. (D.N.B.) Hitler heeft
naar aanleiding van het tie'ljarig bestaan
van "Kraft durch Freude" in een telegram
zijn waardeering uitgesproken voor de
voorbeeldige prestaties van deze organisatie in de afgeJoopen tien jaar op sociaal
en cultureel gebied.
Rijksminister dr. Goebbels heeft naar
aanleiding van den tienden verjaardag der _~
N.S. Gemeenschap "Kraft durch Freude"
een manifest uitgevaardigd, waarin wordt
gezegd, dat de eerste tien jaren arbeid van
deze N.S. Gemeenschap het bewijs hebben
geleverd, dat haar bestaan gerechtv~r
digd is. De minister wijst er op, dat in deze
tien jaren tallooze arbeiders, boeren en
soldaten voor het eerst tooneel- en operavoorstellIngen en concerten hebben bijgewoond.
De oorlog heeft geen einde kunnen maken aan dit zich steeds veelbelovender
ontplooiende gemeenschapswerk. In samenwerking met het rijksministerie voor volksvoorlichting en propaganda. de rijkscultuurkamer en het opperbevel der weermacht is het reusachtige werk der "Truppenbetreuung" ontstaan. De N.S. Gemeen_
schap "Kracht durch Freude" brengt thans
vreugde, en dus kracht, daar waar het
puik der Duitsche mannen strijdt voor het
b~staan van het Rijk en de vervulling van
zijn zending: bij de strijdende troepen.

...

1.6'4"_

van den natio- tische ondernemingen en haar hand·
Bolivia hecht 111 hand~gde Estensoro. langers te vernietigen. Ik vertrouw,
n allstischen afgevaar eegedeeld dat zoo besloot Estensoro, op de hulp van
Voorts wordt nog JII
'h
enkele jongere officieren Maandago c - het volk, want wij worden slechts getend het presidium binDend rongen en dreven door de liefde voor Bolivia.
De
secretaris-generaal
van
het
generaal Penaranda arresteerden. Ook
nieuwe
kabinet
heeft
in
een
onderhoud
de ministers en generaals werden in
hun particuliere woningen gearres- medegedeeld,
dat de nationalistische
teerd. Nog in den OChtend van denzelf- beweging haar omwenteIingsplan r eeds
den dag deelde president Penaranda drie maanden geleden heeft uitgewerkt.
zijn ontslag mede. Hij verklaarde dat Een regeeringsprogramma is gereed.
hij hiermede in overeenstemming hanDe nieuwe minister van landbouw
met de wenachen van het volk en verklaarde, dat de beweging den
en cavalerie in de hoofdstad zullen delde
leger, die besloten hebben hem uit zijn levensstandaard der groote massa wil
aankomen.
ambt
te ontzetten.
verhoogen en recht en gerechtigheid
De.. a.fgezette president, p enaranda.,
De leider der BoUviaansche natio- wil herstellen.
en zIJn broeder zouden, naar de Brltsche berichtendienst nog verneemt, nalisten en de tegenwoordige voorlooNaar uit La p az wordt vernomen,
naar Arica in Chili worden gebracht. plge chef der regeerlng Estenssoro ontwaakten de bewonerd van de hoofdDe revolutionnairen deel en mede, dat strijdt reeds sedert verscheidene jaren stad Maandag vroeg door het geknetbij de gevechten van MaandagmorÇ"~ in het Parlement tegen de toenemende ter van machinegeweren in de straten.
tien personen zijn gewond. De politie buitenlandsche overheersching van zijn Na een gevecht van vier uur met een
patrouilleert door de straten van vaderland. Zijn aanvallen tegen het regiment, dat de regeering trouw was
einde van het vorige jaar ter gele~ gebleven, waren alle belangrijke gebouLa Paz.
heid van de rat1tica.tie van het handels.. wen bezet. Het aantal dooden is nog
en financieele verdrag met Washington niet bekend, doch schijnt niet groot te
verwekten een geweldige opschudding. zijn.
Wat aan den staatsgreep
Hij verklaarde toentertijd, dat Bolivia
Winkels en kantoren waren geslovoorafging.
door de Ver. Staten op ondraaglijke ten. de bladen zijn op last van de
wijze onder druk werd gezet.
nieuwe regeering niet verschenen. Het
Reeds in December 1942 Is in de
publiek werd door radiotoespraken van
mijnen van Catavi een algemeene stahet welslagen van den staatsgreep in
Radiorede van Estensoro.
king der mijnwerkers uitgebroken.
kennis gesteld. In de provincie teeft
Deze staking werd door de regeering
het leger zich onmiddellijk bij de revo·
met behulp van het leger onderdrukt,
MADRID, 21 Dec. (D.N.B.) Esten- lutionnairen aangesloten.
hetgeen tot een verscherping van den soro, partijleider der. Boliviaansche
toestand leidde. Vooral de Boliviaan. nationalistische bewegmg en thans
sche nationalisten teekenden energiek minister van financiën, heeft voor den
Reactie te Washington.
protest aan tegen deze maatregèlen en omroep een rede gehouden, waarin hij
betoogden, dat de levens- en arbeids- vooral sprak over het doel der revo·
GEN~VE, 21 Dec. (D. N. B. )
De
voorwaarden in de mijnen menschon- lutie. De tijd VIJl de schande is voorbij omwenteling in Bolivia heeft te
waardig waren. Er Is intusschen echter door den val van Penaranda, zoo zeide Washington veel
opzien gebaard.
niets gedaan om in dezen toestand ver- hij. Voorbij is de tijd van Imoeierijen Officiee1e kringen nemen voorloopig
betering te brengen. Het bleef alleen ten gunste van de heerschenke krin- een gere.gerveerde houding aan. Zoo
bij beloften. Tevens brak zich in het gen, voorbij de verspi~Jing van staats- heeft minister Hull tegenover journa_
bijzonder in Boliviaansche officlers- gelden door ,,(Iure bwtenlandsche rei- listen geweigerd commentaar te levekringen een scherpe reactie baan tegen zen". Bolivia Is geen el"endom meer ren. De secretaris van het Witte Huis,
de steeds grooter wordende afhanke- van de famiHeclique van Penaranda. Stephen Early, verklaarde anderzijds,
lijkheid van Bolivia van Amerika. In De provocaties van het ten val ge- dat alleen het ministerie van buiten·
dit verband wordt ook gewezen op de
landsche zaken bevoegd is om in deze
jongste reis van president Penaranda brachte regime waren onlangs, zoo kwestie een verklaring af te leggen.
".A.sso<'iated Press" meent te weten,
naar Washington, die tot een offi- zeide hij, bekroOIld door het decreet
over
de
veilIgheid
van
den
staat.
Door
dat
het minlsterie van buiten!andsche
cieele oorlogsverklaring aan de Spil.
dit
decreet
hadden
de
"regeerende
zaken
door de gebeurtenissen volkomen
mogendheden leidde. Op grond van
atr:apen" .ond~ de Ie' ze "democrB;tie" verrast is, want hooge ambtenaren van
deze oorlogsverklaring werden door de
l'egeering-Penaranda drastische decre- o~~leuw Vler Jaar aan de mach~ WJllen het departement kwamen bij het tele.
blIJven.
Onder deze omstandigheden graa.fagentschap inlichtingen vragen.
ten uitgevaardlgd.
De staatsgreep in La paz is zonder moes.t worden gehandeld. De nationalis- J Ook de Boliviaan.sche ambassadeur
eenig verzet van beteekenis verloopen. tisc1'~ beweging der jonge officieren weigerde zich uit te laten over. de
De !'egeering 18 volgens berichten uit heefL besloten, de hydra der kapitalls- ~ebeurtenissen in zijn land.

STAATSGREEP IN BOLIVIA
President Penaranda gearresteerd en uit zijn
functie ontzet. - ' Nieuwe regeering gevormd
onder majoor Guarberto Villaroel.

,,REVOLUTIE" DROEG EEN I
GEMOEDELIJK KARAKTER
LISSABON , 20 Dec. (D. N. B.)
Naar de Engelsche nieuwsdienst
uit La PaL meldt, Is Penaranda., de
president van Bolivia., ~oor een
staatsgreep ten va.: gebracht.
VoIgens Reute... is door de revolutionnairen een nieuwe Boliviaansche regeerin« gevormd onder
leiding van majoor Guaberto Villa.roeI. Van deze regeeting maken
deel uit: José Tammyo, minister
van buitenlandsche zaKen; Vi ct or
paz Estensor) minister van finan.cIën; Albert., Taborga. minister
van binnenlandsche zaken; en José
Celestino Pinto, minister van
landsverdediginp".
Naar de Britsche berichtendienst
voorts uit La Paz meldt, heeft ViIlaroeI, de nieuwe Boliviaansche president,
tegenover Reuter verklaard, dat zijn
regeering in hoofdzaak democratisch
zal zijn, dat zij de constitutie zal eerbiedigen, de solidariteit met de "vereenigde naties" zal handhaven, de
internationale overeenkomsten zal res·
pecteeren en de "politiek van goede
buurschap" zal blijven volgen.
De Britsche berichtendienst ruel~t
verder nog, dat de orde te la paz IS
hersteld. Het is rustig in de stad.
Zevenentwintig hooge officieren der
luchtmacht, die zich in het paleis van
den president bevonden, verklaarden,
dat de gehe ~ Boli'iaansche luchtma<!ht de revolutionnaire beweging
steunt. Officieren der revolutionnaire
strijdkrachten qeelden mede, dat de
beweging den steun "an de garnizoensregimenten genoot. Men verwacht, dat
weldra regimenten artillerie, infant~rie

•

I

DE "INTERNATIONALE" ALS
VEROUDERD BESCHOUWD
Nieuw volkslied in Sowjet-Unie.
STOCKHOLM. 20 Dec. (D. N. B.)
De Raad van Volkscommissarissen van
de Sowjet- Unie heeft naar de SowjetRussische berichtendienl$t meldt, besloten den teks. VII.n het volkslied, de
"Internationale", te vervangen door een
andere. Voor het nieuwe volkslied, de
"Hymne der Sowjet-Unie". is de muziek
van den componist Alexandrov gekozen. Het zal mtlt ingang van 15 Maart
1944 algemeen worden gespeeld. In de
toelichting tot dit besluit wordt gezegd,
dat de "Internationale" wat haar inhoud betreft tUet de belangrijke veranderingen weerspiegelt die in de SowjetUnie na de overwinning V8l1 het ~jet-:
regiem

·
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De Burgemeester van Roermond.
maakt het volgende bekend:
Iedere consument in het kIantenblndingsgebled ontvangt
bij den winkelier, waar hij als klant Is ingeschreven, een
pond appels. De detaIllist komt Woensdag ~ December
a.s. in het bezit van dit fruit waarna hij direct moet af.
leveren. De consument moet het fruit vóór Kerstmi:; athalen, aangezien de detaillist nadien niet meer verplicht
Is het fruit op bon besch1k1baar te stellen doch vrij kan
verkoopen.
Oonsumenten die het toegewezen kwantum niet bij hun
leverancier ontvangen, worden verzocht hiervan niededee_
I!ng te doen aan het P.V.K., Hendrikiaan 33, Roermond,
tel. 3416. Den detaillisten wijs ik met ernst op de gevolgen
welke weigering van aflevering ten gevolge zal hebben.
Roermond, 20 December 1943.
Dè Burgemeester van Roermond,
H. RUIJTEN, l.b.
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huur gevraagd 2 JA.

PONNEN voor bruidsmeisjea.
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van Dtck. Neerstraat 39,
Roermond.
11615
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In twee dagen 412 Sowjet-tanks
vernield
Aanvallen der bolsjewieken bij Nikopol, Dnjepropetrowsk
en Kirowograd mislukt. - Sterke Britsche aanvallen aan
Adriatische kust in Zuid-Italië.
LUCHTGEVECHTEN BOVEN

MIDDELLANDSCHE ZEE
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FüHRER, 21 I)e{:. (D.N.B.) Het ower!:>evel der weermacht maakt bek8nd:
Aan het 18JIldingshoofd van Nik 0P 0 I en ten Z.W. van D n j e pro p et r 0 w s k zijn in harde gevechten van
twee dagen llille dOOTbraakpog.ingen der
bolsjewieken misluklt. De vijand leed
oplllieuw ~are verliezen aan menschen
en lIliaiterieeI.
Ten Z.O. van Kirowograd werden de met sterke strijdkrachten uitgevoerde aanvallen der bolsjewieken na
een zware wisselvallige worsteling opgevangen en doorgebroken gevechtsgroepen van den vij8.nd uiteengeslagen
of vernietigd.
Ten N. van Kirowograd en ten
Z. van T s j e r kas s i bleven plaatsel\ik ondernomen a8JIlvaHen der bolsjewieken zonder succes. Eigen tegenaanvallen wODlllen terrein.
Bij Kor" s ten en aan de B e r ez i n a rukten onze troepen ondanks
taaien vijandelijken tegenstand verder
op. Daarbi; werden alleen in het gebied
van Korosten 43 tanks der bolsjewieken
en 42 kanonnen vernield.
In het gewchf.s2'ebied vaoa Witebek
versterk.te:n de bo'Isjewieldm lwIl druk.
De zware afweergevechten dulmien
overdag en des nachts met sttirende
hevigheid voort; 80 tanks en 39 K8.n()Dl.
nen werden vernield.
Ten N.W, van N e wel ond,ernamen
de bolsjewieken vruchtelooze aanvlll1len.
Gedurende de twee laatste dagen
werden aan het Oostelijke front in
totaal 412 tanks der bolsjewisten stukgeschoten.
In den westelijken sector V8.!l het
Z u i d-I tal i a a n s c h e front werden
verscheiden vijandelijke stoottroepen
teruggeslragen. Vlak bij de A d r i a t i_
s c hek u s t zijal sedert gisteren krach_
tige Britsche aanvaJlen aan den gang.
Zij stortten onder zware ".erlieze~ voor
den vijand vóór onze stellmgen meen.
In het M r d d elI a n d IJ C h e-Z e egeb i e d werden gisteren in luchtgevechten en door luchtafweergeschut
benevens door lichte Duitsche zeestrijd_
krachten en marineafweergeschut. 18
vijand~lijk,e
vliegtuigen, w.o. 8 Vlermotorige bommenwerpers, vernield; 1
Dultsch jachttoestel ging verloren.
Formaties vijandelijke bommenwerpers hebben overdag opnieuw een zwaren terreuraanval ondernomen op woonwijken der stad B rem en. In zware
luchtgevechten en door afweergeschut
werden ten minste 45 vijande1ij,k e vliegtuigen neergeschoten.
Gisteravond hebben sterke Britsche
luchtstrijdkrachten het Rij n-M a i Dgeb i e d aangevallen Door het neerwerpen van brisant.. en brandbo~en
ontstond zware schade in woonWlJken,
vooral te Fran'kfor~' a. d. Main, O~en..
bach en Man'n heim. Luahtverdedtigings..
strijdkrachten schoten bij deze aanval-

1en 49 viermotorige

bommenwerpers
neer. Vier andere toestel!len verloor de
vijand boven de bezette Westelijke ge_
bieden. Daarmede werden op 20 December en in den nacht van 20 op 21 Dec.
volgens tot dusver ontvangen nog onvolledige berichten 98 vijandelij'k e vliegtudgen, waarv8.1l. ten minste 89 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Duitscfle vliegtuigen hebben in den
nacht van 20 op 21 Dec doelen in het
gebied van de Theemsmondilllg
gebombardeerd.

Vliegers der V. S. met opschriften
in gangster-taal.
(Van

obzen

Berlijnsehen redacteur).
_
B e r I ij n., 21 Dec.
De Duitsche pers van hederunorgen
brengt opnamen van den op het
,middaguur van 26 November bij
Eggese, ÎID de n8lbijheid VaJIl Breme::l,
neergeschoten Amerikaansehen vlieger Kenneth D. Williams uit Oharlotte (N. Carolina). Op de rugzijde
van zijn vliegeruniform en OP die van
zijn boo'rdkameraden ziet me::l, boven
het
Amerikaansche souvereil.'lliteitsteelten, over de geheele breedte
van den -rug het 6jiBChrttt "Mw-der
Inc."
(een moordenaamvereeniging).
Volgens dit bericht is dit de naam van .......
iiiflI:
een geheel eskader Amerikaansche ,....
Boeing Fortrees II en draagt elke ~t
daartoe behoore::lde vlieger het opschrift "Murder Inc." op den rug.
Atndere eskiaders zouden sooI1t:,gelij ke,
aan die gangLrter-taal ontleende, namen
dngen.

Zware artillerie beschiet
Leningrad.
BERLIJN, 21 Dec. (D.N.B.) Zw~
artillene van het Duitsohe leger beeft
op 18 Dec. indu9tri~ele doelen en
troepenbarakken te Lenilngrad met
goede uitwerking besohoten. Ook de
mari!lewerf en de haven van Kroonstad werden door de Duitsche batterijen met succes onder vuur genomen.
In dit verbelod verneemt het D.N.B.,
dat, in tegen.spraak met de herhaalde
beweringen van den Moskousehen
nleuwsdie!lst, geenerlei l"in~ch.e artillerie-eenheden aan de beschletmg van
Len.ingrad deelnemen. Deze ar~lerie
strijd wordt uiü-1u1tend dOor DUltsche
batterijen gevoerd!.

Nieuwe luchtaanval op Sofia.
,

BERLIJN, 21 Dec. (D. N. ~.) Een
a8.IliVal van Amerikaansche vliegers op
de BuIgaarsche hoofdstad, Sofia, op
20 Dec., heeft een aanJZienlijk aantal
dooden en gewonden onder de be~oners
der stad ,g eëischt. Opgestegen vliegers
schoten vier der aanvallende vliegtuigen neer.

WAARIN DUITSCHLAND ZIJN
VIJANDEN TELEURSTELT
In het Rijk is nergens ook maar het geringste teeken te
ontdekken, dat de Duitsche natie eens in een onbewaakt
oogenblik zwak zou kunnen worden.
weet merml;Ilè!.. Het is absU1'd te ve'l'()n~er
Oorlog thans in meest I stellen.
daJt het bo1sjewtisme a.an hetij e~~
van dezen oorlog de heeTSCh app
on1l oot1Jtlnent zal wrkrijgen. want dan
opwindende fase
zou de geschiedenis haAI' beteekenls hebt

Artikel van dr. Goebbels
in "Das Reieh" •
BERLIJN, 21 Dec. (D.N.B .) Onder
het opschrift "De imponderabilia van
den oorlog". schrijft rijk snrinister dr.
Goebbels in het jongste n ummer van
"Das Rei.ch" het volgende:
•
W ij maken thans een van die omwentelende gebeurte:liss~n en ontwikk elingen in de geschiedenis der menschh eid door, die een totale verandering
v a n het aanzien der wereld met zich
br«igen. Dr. Goebbels verklaart, dat
deu tijd begon:len is met den eersten
wereldoorlog en dat het einde voorlooplg nog niet Is te overzien.
De oude burgerlijke wereld, zoo
8Chrijft hij o.a., is op 1 Augustus 1914
te.!) onder gegaan en van dat tijdstip
af begint een nieuw tijdperk in de ge8chiedenis der menschheld. Wie drurft
te beweren, destijds reeds, zij het ook
maar in grove lijnen, een idee te hebben gehad over het vermoedelijke verloop van deze ontwikkeling, voor zoover wij haar thans kUllillen overzien?
Z ij begon met e!lkele revolverschoten
in Serajewo, ging via de modder- en
b loedvelden van het Westen naar de
democratische Duitsche republiek en
den val van het tsarisme naa'r het
bolsjewistische
systeem in RusIa:od,
leidde via werkloosheid en inflatie tot
de !lieuwe ordening in Duitschland en
vervolgens door de eeuwige vijanden
van het Duitsche Rijk tot een twee
contin~lten omvattend gewapend conflict. Tronen en altaren stortte!l ineen,
de vaste waarden in het samenlevten
der volken geraakten aan het wa;n,kelen. Van den grond af werd op!lieuw
begonnen en intusschen verandert
weer eens het aaIJlBchljn del' menschheid.

Wij staan thans in het laatste bedrijf
va.n dit grootste drama, dat de geschiedenia kenlOok deze oorlog Is een bewijs
voor het feit, dat in dergelijke tijden
bijoa. allee mogelljk i9. De oorlog 19 terechtgekomen in een gebied der imponderabilia.
Slechts voor een deel verloopt hU \"01gens de wetten, die de menschheid hem
h ebben gesteld, voor het overige echter
volgt hij zijn eigen wel En d~t wordt in
geen geval dOQI' de dagelijksohe OJl18tan<ligheden. doch uitsLudtend dool' diepere
h iatori.ache n<><Jdeaken en doeJmatigheden
bepaald. Hetgeen de oorllog OJllS aan zorgen
en amarten bereidt, behoort daartoe en
Ie onwnnijdelljk. Doch dit is niet het be~de van den oorJoog.
Wij gelooven
v eeleer VMt en onwrikbaar, dat de geaehiedends on.s in deZ6ll oorlog <!len van
h aar groote, voor eeuwen berekende taken
heeft toev&t..rouwè!.. Wij zijn bij de vervul_
« ng va.n deze taak in Gods hand. Wij
w eten zeer nauwkeurig, dat zij niet op
onze schouders zou zijn ge1Jegd, -.oneer
1Vlj met de krach.t bezaten ha:aJl' ook te
VOLbrengen(
H et zou vermetel zijn, zoo gaat de nl1~er verder, in het tegentwoordlge stadlU'ID van den ooorlog te willen voorspellen" wanneer hij ten einde z.a.l zljl'll. De
oorlog i8 op het oogenblik iIn Zljlll meest
opwindende stadium en eiken dag warden er nleuwe, verrassende momenten aan
toegevoe"ood. Men kan w~ld.sIwaar met
eenige 'W&M'schijnlijkhedd vam tevoren
bepalen, in welke richting hij zich ongeVeer zal ontwikkelen, doch of de afzonde rlijke fasen van deze ontwikkeLi."lJg korteren ot langeren tijd zulle,n duren, dat

ben verloren, en da.n zou Europa. terech
de
vraag
stellen, waartoe het dezen
omweg moest maken, da.rur h.etzelfde resultaa.t In 1918 veel gemaJtkelijlte!' te bereiken was geweest.
Het naUonaaJ.-s.ocia.lisme heeft in deze
ontwikkeling dezelfde taak te vervul~en ,
cUe de nationaaà-socialistisctl~ bew:eg'1ng
in de analoge ontwtikkeliin,g In DUitschlsJOd heeft vervuld. Th!. haar kort. voor de
d'l'amaJt!sclle
bes~i.ssing',
dde. wanneer
zij eenmaal ds gevallen. niet meer ongedaan kan worden gemaalr,t, tot staan te
brengen en haar zoodoende een fund!!;menteel meuwe wendling te geven. De minister wijst op de teleurstelling. die bij
de vljanden heerscht over het feit. dat in
Duitsc'hland nergens ook maar het geringste teeken valt te onJtdekken, dat de
Duitsohe natie eens in een onbewaakt
oogenblik zwak zou kunnen worden. Deze
vijanden hebben zelf, zoo verkJ«.art dr.
Goebbels het hunne er toe bijgedragen,
dat cUt ~ok In de toekomst .nooit he,t g:eval zal zijn. Er is lJn Dmtschland ruemand die ook ma.a.r speelt met de gedlaCh~ aan. den oor'lûg een einde te
maken door te woeg op te houden. In
dit opzicht heeGt het Duitsche volk in
het afgeloopen ja8.'l' meer geleerd, d~n
wij bij het begin drurfden ho~.n. ~et RIJk
Is tm.a.ns ons heiJ,igdom. WIJ ZIJn allen
vastbesloten het in geval van nood met
hand en tamd te verdedigen. De vijand
zal verbaasd sta.a.n, wanneer hU op zekeren dag den grooten stormloop op Europa
begint. Hij zal daarbU stooten op een
volk, dat door al het làjden en door alle
gevaren van dezen oorlog moest gaan en,
dJa,a.r het hierdoor l1!Îet ten onder is gegaan, a1leen nog haTder el!: sterker is geworden Nooit was het Dwtsche vollt zoo
eensge.zmd in hEIt besluit o~ dezen oorlog tot de definitieve overwuming "oort
te zetten als thans.
Wat denkt men aan de overzijde van
het Kanaal nog door terreur uit de lucht
te kunnen bereiken? Onze be,wapenil!:!l'sIndustrie blijft, zooals de ervarmg beWIJSt,
Intact. De eene stad na de andere en de
eene provincie na de andere .h~bben bewezen
dat brand en vermeling haar
ideëel~ krachten niet . vel'lamme~! doch
slechts stimuleeren. Hierdoor schIJnt dus
te zijn bewezen, dat men een tweedUizend
jaar oude Europeesche geschiedenis niet
op een zoo goedkoope wijze met fosfor
kan vernietigen. Met andere woorden: de
vijand moet zelf en rechtstreeks ?p het
!Ollagveld verschijnen om de pogmg te
~ndernemen een beslissing af te dwingen.

Wat dat wil zeggen weten de Et:l5'elschen
en Amerikanen even goed als WIJ. Waarom zouden zij anders zoo lang hebben
geaarzeld om dezen riskanten ga!lg te
ondernemen? Niet alleen het DUitsche
Rijk ook Engeland strijdt daarbij om zij.n
best8.an. Alleen zien wij Duitschers dit
helderder in dan de Engelschen. En dit
Is reeds een goed deel van de overwmnlng. Het zou mogelijk zijn, dat hier het
zwaartepunt van den oorlog Jlgt. De
Imponderabilia ven den oorlog zullen
daardoor weer rechtstreeks hun doel berellten Zij neigen over het aJgemeen meer
naar de zijde van den wil en de bel!luitvaardigheid dan naar die van het materieel alleen. Wat het laatstgenoemde betreft, zijn wij nauwelijks inferieur, wa.t
het eerste betreft, zijn wij verreweg
superieur.
Het Duitsche volk, zoo besklit de minister, staat dit jaar rondom een karigen
kerstboom. Veel van wat vroeger dit
meest Duitsche van alle feesten verfraaide,
hebben v,lj In het verloop van dezen oorlog verloren: het geluk der kinderen aan
het moederhart en den vrede van onze
steden en dorpen. Des te vaster echter Is
ons be.!.'luit geworden om dit alles weer
terug te halen en veel, wat het leven van
een volk mooi en waard om geleefd te
worden maakt, nog bovendien.

PARIJS STAAT VOfJR DEN KERSTTIJD
Wijn en een gans zijn nog wel fte verschalken, maar het vraagstuk is, hoe aan geschenken lte komen. - Het veelvuldige
bordje: "Exemplai.re de coHection".
GElD WORDT GEMlAJKK'ELIJK
UITOEGEVIEN
(Van onzen co1'NSpOIldeot.)
Par \1 s, December 1943.
ERSTTIJD: ParJjBche winkeltijd.
Men 'b ereidt de komende feesten
voor en hoewel de gastronomlliche geneurlen wat aan banden zijn gelegd,
weet de Parijzenaar van geen beperk~. Wijn is er nog en de .reizigers in
de treinen amuseeren zich met het gekakel der vette ganzen, die levend
worden aangevoerd, meestal in een
kistje met den nieuwsgierigen dommen
kop er uit, op een zeer langen hals, zoo
ongeveer als de Darwmtulpen den bloemkelk dragen, Een Parijzenaar heeft altijd
nog wel een familielid ,b uiten, bij wien
hij een gans voor den réveillon heeft besproken en die hem nu bepakt en bezakt
heeft met champignons, kastanjes.
noten en wat verder op den feestdiscll
niet mag ontbreken. Wî.in is er nog genoeg en naar geld wordt niet gekeken.
De kerstboomen a.lleen zijn zéér duur,
bespottelijk duur. Zoo van <ir,i e tot
vijfhonderd francs een klein boompje,
waarvoor vroeger in de Hallen vijf of
tien francs werd betaald.
Het g.roote vraagstuk is hoe aan
de geschenken te komen. Ze zijn noodig
voor het révci!:onfeest en voor de
Etrennes
de Nieuwjaarsgeschenken
zonder welke geen vriendschap is te
onderhouden.. Maar waar ze vandaan
komen is niet te begrijpen, ieder loopt
toch met pakjes. Het schijnt dat de
win'ke18 onuitputtelijk zijn. Maar dat is
aas maar schi;jn. De winkeliers heballes gedaan om Parijs 't gllzellig
aanzien van vroeger te doen bewaren.
Zoo op den eersten aanblik zou men
Jl.iet gelooven dat 't nog altijd oorlog is.
De éta.l~Ull8t werd ninriD.er zoo op_
~en als in d~ tijd en men vsr- .
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geet zelfs dat het woolijke avondwinkelen in de duisternis is verdwenen.
Dat !bespaart veel electriciteit en men
heeft ~eleerd zUinig met het stroomve.1"brlllk te zijn. -:Maar vooral heeft
men de middagstad weer leeren wa~
deeren. Het weer werkt mee; pal1JS
!beeft zelfs koesterende zonmge namiddagen en de boule.vM'd6 hebben de
oude drUkte reeds lang teruggevonden.
Wat echter de echte Parijsche
snuisterijen betreft, de mooie en kunstige en grappige "a.rtic1es de Paxis" is
er meer keus dan ooiJt. Dat z.it 'm in
het befaamde Parijsche aanpassingsvermogen. De meeste ateliers hebben
gemaakt dat de vaardige handen der
midinettes bleven verdienen en hebben
zich op het vervaardigen van allerhande modieuze versierselen toegelegd
en de "bijoux de fantasie" zijn er in
zulk een verscheide'nheid, dat het vaak
potsierlijk is wat een o~uk sommige vrouwen dragen, die tot voor
korten tijd nauwelijks wi.s.ten hoe een
bankbiljet er uit zag, maar door den
zwarten handel VR:l papa of manlief. DiU
niet weten hoe het wat al te gemakkelijk verdiende geld op te maken. Ze
moeten . winkelen \'OOrdaIt ze de kruk
aan dEl bar gaan beklimmen, ,om daar
het meest. vt>t'wOIIlderlljke taadtje uit
te slaan.
, Maar hoe onrustbarend groot dat
kweeksel van de zwarte markt ook Is,
Parijs heeft toch altijd nog z'n fatsoen1ijke beVOlking en die tenminste de
Parijsche élégance bewaart, ~ als
ze zich in het publiek wrtoont. De
Fransche vrouw is te handig, te bedreven om het te laten bemerken, dat
de mode haar beperkingen kent, ook al
bloeit zij niet minder dan altijd. Ze
wist trouwens te bewaren en weet te
verI'!laken; de oude stoffen zijn te Voor~ijn~~d..en ·doen 'tweer als In
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uitstaJHngen, die op zich zelf reeds
voor jong en oud een droomenrijk
waren. ~ sp4l!elgoed Is eenvoudig en
"op een koopje". Maar de voornaam8te ma.gazijnen hebben ten mtnate niemand hèt kijkgenot wUien onthouden
en zoo Is het een lust gebleven 's namidd.a.gB langs die u1~tall~ te
wandelen, die over het algemeen collecties van \'roeger vertoonen, waar_·
onder er zijn van groote waarde, uit
muaee. en utt particuliere ~rzame
lingen. · Zoo loopt heel Pa.rijs op het
oogenblik naar het hartje der boulevards waar "Aux trois quaI"tiers"
achter de talrijke spiegelruiten een
collectie van historisch speelgoed laat
zien, W&al'Qp zelfs de ouden niet
uitgekeken raken. Andere maga.zijnen
geven collecties van tinnen soldaatjes
te zien die de geheele geschiedenis van
't Fransche leger, ,door de tijden heen,
illust.reeren. Poppencollecties die een
encyclopedie zijn voor het costuum.
Als alles te koop was., ., ma.ar de
meeste magazijnen die hun moois éta.leeren zetten er het bordje bij .. exemplaire de oollection" en de kJeintjes
moeten
zich wel afvragen welken st.
:
Nicolaas
Père N oël die meneer
I colileotie" of
. is die zoowat alle speelgoed
ter wereld schijnt te bezitten.
't Ri;jkst vootzlen zijn de bloemelllwinkeis. · Parijs heeft er de laatste
jaren
verschJeidene mooie bloemenwinkels bijgekregen. Vroeger was men
j
er weleens verwonderd over, dat Parijs
niet zoovele en groote bloemoomagazijnen had als vele andere Europeesche
groote ~tedein, vooral d,ie .in de meer
noordelijke landen. Daar1!l 18 veel verandering gekomen, Nu 't moeilijk is
geworden cadeautjes te vinden, beeft
de bloemenhandel daar zij bij gespon, nen en is In elk opzicht er op vooruitgegaa:n. Wel zij:! de bloemen afzichtelijk duur; maar 't geld :wordt nu ee!l~~zoo gemakkeli,jk mtgegev..
- Langs de bl~enma.rkt op 't Oitêeiland langs de Selneboorden in de
oude Stad, in de Hallen en vooraJ. op
de tl1aditia.neele bloemenmarkt naast
die Ma.dIeleine geuren nu de dennen en
lachen de warme kleuren der bloemheesters en snijbloemen en de spraakzame verkoopstertjes komen handen
te kort om bloemstuk llII8. bloemstuk
te schikken en in de echt Parijsche
papieren "tUiten" te wikkelen.
De
kinderen bekijken dat met de hoop OP
het naderende feest, want er wordJt
voor gezorgd, dat de wereld der kleine:l Kerstfeest noch Etrennes zal
missen. Het "Secours NaUona:l" zorgt
daarvOOl' en door zijn belangrijke inkomsten, die voor een groot deel door
een rechtma.tige belasting op de luxe
uitgaven worde:! bijeengebracHt,
is
men eindelijk in staat die ker8tbedeelingen eens op werkelijk groote schaal
in te richten. Dat "Secours National"
is een oorlogskindje, dat hier de Franschen eens W8lt steviger op den weg
va:! sociale hulp heeft geret.
En de kinderen en hun ouders, die
door de bombardementen zijn getroffen
geweest, het bekende " e.o.s.!.", het
groote werkJiedencomité voor onmiddellijke hutp, gaat eIken dag voort
met niet alleen te toonen., dat er moet
word8:l geholpell, maar ook, hoe dat
!heeft te geschieden, wil men met z'n
hulp niet te laat komen.
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Het gehavende Berli]-n bereidt zich ~an';~oo~. :t ~ro!~~e:~o:i~
Op het Kerstfeest voor
~~!~geg~~~o~tfw~~o:;~n d:-eg~rr:

vul<lig de kleIDe geschenken lD, die zij
moeizaam voor hun soldaten hebben

scher - sparen hun rantsoen Schnapps,
tabak en koffie voor de feestdagen, die
De Rijkshoofdstad verbijt de pijn der herinnering
z~i bij moeder de vrouw en hun kleine
kinderen,
die werden ondergebracht op
aan vorige jaren.
eenzame boerderijen in den Warthegau,
in Oost. Pruisen of in kleine provincie--,1~,
hern:.a..IOU.',.I'~
werkt en zwoegt verbijt de pijn der steden van Mecklenb~, zullen doorUJA.'U"ut::
herinnering aan' de Kerstmis van ~!~. En de anderen zullen.:in Ber.
vorige jaren, toen zijn boulevards en lIJn blijven en zooveel mogelIJk het
zijn monumentale bouwwerken in het Kerstfeest vieren. Wellicht ook zullen
centrum nog ongeschonden waren, het zij denken aan hun kinderen, die onbe.
(VG onzen Berlljnschen redaoteur.)
hart van het uitgaande leven nog een zorgd Kerstmis vieren in de frissche
stroom van vermaak door de wereld. kampen der "Kinderlandverschickung"
B e r 1\1 n, 18 Dec.
stad joeg, in de overweging, dat het ergens in de bosschen van het Sude~n
slechts één mogelijkheid heeft: te over- woud of tusschen de bergen van Tirol.
Langzaam loopt het jaar ten einde. winnen of te verliezen en dat verlie- De totale oorlog heeft hard toege.
Terwijl de ~achten ste~s vroeger de zen het tegenwoordige leed slechts zal slagen. Berl~in. dat hanier zwoegt d~
dagen afWisselen, bereidt het ~e~a. vertienvoudigen.
weleer, dat bloedt uit dezelfde wonden
vende Berlijn zich voor op de Vlenng
.
.
1943
t als aanvankelijk de steden in het Duit.
van het Kerstfeest, het Duitsche famiDe KerstmIS van h~t Jaar
.' on· sche Westen, heeft er niet aan kunnen
liefeest bij uitstek. Een warenhuis moet een ander, een meuw BerliJn, d.a.D oIIJtkomeIL Ook achter de Kerstmis van
ergens in het centrum van de stad daJt ~an 1942, 0n:t;moet ook een anderen het tot dusver hardste oorlogsjaar staat
heeft in de galerij voor zijn etalages, ~ meuwen ~llJner., Met de bommen, de machtige schim van den tot.:len
te midden van de ruïnes te midden die krakend lD de hmzezwee ontploften, oorlog'.
d "d
heeft het oorlogsfantOQJll den menschen
·
va~ gebouw~, d Ie verzeng zIJn oor 'd e fakkel van den frontgeest in de hand
de lDtense hitte der fosforbommen, een
€drukt· in iederen bommennacht heeft
Kerstboom geplant, een frisschen spar ~un walm:!e in de weegschaal van het
uit de eeuwig groene bosschen, wel~e Lot gelegen Vlucht naar de Sahara
de gig~tische. hoofdstad .van het DUIt· is zinloos; zin heeft slechts het moedig
sche RIJk omnn.gen. Er IS een zon~r. aanvaarden, dat hard en strijdbaar
linge tegenstellmg tusschen de stille maakt in de ure des gevaars en het
en so~ere symp~.omerl van den Ad. leven der Berlijners dezelfde beteekenis
ventstüd: eenerzlJds het oude .moeder_ geeft als het leven der soldaten bij
tje, dat met haar sparr~boomp,le sleept, Kirowograd, Sjitomir en Newel en in
het Kerstgroen, dat hier en daar een het ItaliaaJlSche bergland.
étalage versiert of als ;\dve!lts.tooi een
Maar...
hardnekkig zal Berlijn
zakelijk "bureau even I~~ mtIems en Kerstmis vieren. Zwijgend en verbeten
persoonlIJks g-eeft; anderzIJds het harde gaan de Berlijners door hun geschon..
gezicht van Berlijn na de reeks zware den stad. Zij torsen spaITegroen om er
bomaanvallen, die telkenmale worden hun kamers mee te versieren, waar
herhaald, zij bet met langere tus· I wellicht de vensters met karton of. met
schennoozen dan in de laatste dagen planken zijn gebliIldeerd. Berlijn zegt:
van November. Zonderlinge Advent, "En toch ... " En de moeders, de bruiden,
zonderlinge Kerstmis, waarin de stilte
van de lange nachten wordt bepaald
~oor het al of niet gunstig zijn van het
vlf~ee~
_______________________~~~====~==~~~~ ;;;;;;;;;;~~;;~~;;~~~::::::
Het volk gaat voort en weet op de
vragen die de laatste dagen van een
moeilijk en pijnlijk jaar opkomen,
wanneer de tijd even schijnt stil te
staan, en door de simpele romantiek
van de Duitsche Kerstmis ~editat1ef
gMtemd, slechts één antwO<JoPd: Arbeid,
arbeid en oog eens ameld. ~dIj··il________

Een 4JlK.a:re,

I

Berlijner
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do lq:lIZ':nn JapwI arJa.lfaw r.rt/}I wa-S{o",
pMnoqJ~q ll?1?f ~
,'praadsa.8 p.zeA\ l{P.rapfII"Bt:{Jaq ueihIJ.ll[
'.I. al{emlod aqosJ"B'BuIPU"80S Ui aa\II.I'll1l.M
U~Utqq ~p~~S ~~SaoMJ~
: 'l{O{q tpeJOON tme tl1l'8 alqO"Bpw.8 ~
eIP 'sen'BJldSll ePnazep : ueJap;aa.lta'8r
I'eq aqosl{JnJ, UI alUn 'lerA\OS ep trIIA
I S'9n"BJjdS'B ap aW'"BU lew 'dW'"Bl[ apJ9a IIfll
"aoo laq Ui Plaq2!IT"BAf.WSlA\ el[<lllHod
" ep U"BA uaJZe2J11 'uaWJOA lq:>lA\Ua-Sal
ET bezoek van generaal.veklmaar• .: 1mA
\ apuaoPloA aaa U"Bl{flla aap do 2tqlI3~0
schalk Romm 1 aan bet hoofd. M 3pU~ uee rlq ua2U"B{eq aq08':nna Ual[9IQa2 ep
kwartier van generaal.veldmalU'6Chalk
ualPWAoq .rt/"BW 'Ied,qoJV aeqos!aJr.i!
von Rundstedt, ergens in West.Europa,
uap Ui ualund al{P.-z.8U"Bleq ~j~'IIJlil
" k antwoord van Hitler op
~o\ 2umezaq ep aaalf"B lalU noz tnlp
' S <>An duldelIJ
l ~
alllf.Ill.T. m DtrBT ~ U"BA
tluod ao
de aangekondigde voorbereidingen der
'~""'S
Geallieelden voor een in.vasle. Van
Duitsche zijde houd~ men er rekening
\o...L
mede dat de zinsnede van het commu·
niqué over de resultaten der Conferentie
van Teheran, welke de vorming van een
V V
V
tweede front In het Weste~ v~n ons
( continent aanduidde, e~~bg 15 ge.
eend zoodat er geen tWIJfel over beo ~.n"""''''''~:)oJt1''
:aat, ~f de invasie zàl kome,n. ,uit ~~.
,
"
.,
•
klaringen van Duitsche mil1talre ~e
_ en ook van von Ribbentrop - UI
bekend. dat een invasie·poging met ~ol.
doening zal worden tegemoet. genen,
daar de sterkte van den Atlantikwal en
de verdedigingsmaatregelen in het ach.
terland van di én aard zijn, dat de B~it. • •••••••••••••••• e. e . • e .. e .. ... .• .
ten en Amerikanen op een z66damge
A
// 1
ontvangst kunnen rekenen, dat zij kans " '"''''''
~
loopen, dat hun avontuur een twe~e
Dieppe.déba.cle zal worden. Aan de ZIJde
van Duitschland~ tegenstanders geeft plaats gemaakt voor een gevoel TM
men zich ongetwijfeld rekenschap van ontnuchtering. Het besef, dat de oor.
de enorme moeilijkheden, welke hun log nog làng niet uit is, laat staan.
daarbij te wachten staan. Men tracht dat hij door Duitschlands vijanden
nu door allerlei uitlatingen over de practisch al zou zijn gewonnen, begint
krachtsontplooiing, welke wordt voor· daar in breede kringen door te drinbereid, indruk te maken op het Duitsche gen. Een wel zéér typeerende stem uit
volk en het bij voorbaat te overtroeven. de Ver. Staten maakte gewag van het
Via de Anglo.Amerikaansche propa. sombere voorgevoelen, "dat het groote
\ ganda-kanalen verkondigt men, dat het sterven der Amerikanen op het Euro.
invasieleger, door ui~~ing en aan.tal, peesche slagveld nog voor de deur
onoverwinlijk zal ZIJn en dat nIets 8ta~t," m.a.w. van een militaire wan.
bestand zal wezen tegen de kracht, delmg zal in het vijfde oorlogsjaar geen
waarmede de poort tot het Europeesche sprake zijn, in tegendeel, er staan den
continent zal worden o~broken. A:merikarum bloedige verliezen te
Zoo weet de Londensche correspondent wachten.
van het Madrileensche blad "Ya" te
Daarbij komt dan nog het V8~
melden, dat in Engeland een legermacht voorgevoel
van onverwachte Duitsche
van vijf millioen man wordt klaar ge. tegenmaatregelen.
ZOo vergelijkt een
zet, voorzien o.m. van 50 to~ 60 divisies der leidende Amerikaansche journalis.
tanks en 15.000 vliegtUIgen. Deze ten, RaymOnd Clapper, de tegenwoor.
moderne "Armada" moet dan den beo dige situatie met de spanning van beslissend en slag toebrengen aan den gin December 1941, vlak vóór de ramp
Atlantikwal, naar de uitlating van den van Pearl Harbor en hij wijst er op
Amerikaanschen
stafchef
generaal
"hoe gemakkelijk opnieuw een zoo
MarshalI, en den weg naar BeTlijn vrij verrassende en adembenemende don.
maken.
derslag bij helderen hemel
Zal deze kortste weg ook de bèste zich thans kan herhalen."
weg blijken te zijn, welken de bekell.de
De radiocommentator Ernest Lindley
Engelsche criticus kapitein Liddell Hart
heeft
het gewenscht geacht, zijn luisonlangs heeft verlangd, toen hij moest
canstateeren, "dat het millimeteroffen· teraars te waarschuwen voor de
sief in Italië teleurstellend verloopt" , m 0 gel ij k hei d van een Dui!:sche
terwijl hij zich thans afvraagt, "of het vergelding tegen Engeland, op het
naaste doel, het bezit van Rome, de oogenblik, dat de invasie zal beginnen.
inspanni.ngen wel loont". Het offensief "Het zou een groote domheid zijn," zoo
der Geallieerden in Italië, dat in feite riep hij uit, ",er geen rekening mee te
een langzaam vernietigingsproces is houden, dat het Duitsche opperbevel de
ten aanzien van het landschap en de één of andere ver rag sin g in
bevolking, kan voor andere volken van petto heeft."
En het invloedrijkp Amerikaansche
het bezette Europa, naar Liddell Hart
onomwonden moet toegeven, "nauwe- blad " Ohristian Science Monitor" uit
lijks aanleiding zijn, om. caar het in· Boston geeft Ulting aan het respect,
grijpen der Anglo.Amerikanen te ver. dat men 6ók in de Ver. Staten heeft
langen". Maar kàn er een betere weg gekregen voor de Duitsche verdedi.
worden gevonden voor de Geallieerden, gingswerken van den AtJantikwal. De
alvorens zij ergens anders een offensief besr ende vr8.f g voor het gelukken
van een invasie zal, volgens genoemd
WIlden willen beginnen?
De Anglo-Amerikanen bevinden zich blad, zijn, of de Duitsohers een ~al.
in de dwangpositie, dat zij niet langer lieerden aanval over het Kanaal met
werkeloos mogen en kwmen blijven. groote reserves zullen kunnen opvan.
Hun bondgenoot Stalin eischt steeds gen. Het is echter b AmerikaanscM
luider het tweede front, iIlU hij alléén deskundige kringen bekend geworden,
het nog altijd niet kan klaarspelen, om dat de Duitschers hun reserves zeer
de Duitsche weermacht vernietigend te zorgvuldig voor die gelegenheid sparen.
slaan. Ook de b e v 0 ~ kin gen van "Hun hoofdmacht is in het geheel niet
Groot·Brittannië en van de Vereenigde verzwakt, zoodat het lic~tzi!lnig zou
Staten begrijpen niet, waarom Roose.. zijn te verwachten. dat zij zich zoo
velt en Churchill iIla zó6vele jaren van maar gewonnen zouden geven", zoo zegt
Duitsch initiatief nog langer aarzelen, het blad.
Uit deze verklaring van het Ameri.
den vijand in zijn eigen gebied aan te
kaansche
blad blijkt, met welk een ge.
vallen, teneinde daardoor het einde van
den hardgrondig verfoeiden oorlog te voel van onzekerheid men in de Ver
verhaasten, vooral omdat Britten en Staten de l'1aastp toekomst tegemoet
Amerikanen rotsvast overtuigd zijn van gaat. Men is genó6dzaakt een aanval
de naderende ineenstorting der Duit. te doen, maar men weet bij voorbaat,
sche weermacht, nu deze oorlog immere dat men groote kans loopt, de kous op
den kop te krijcren.
al langer duurt dan de vorige.
Is een dergelijk p ituatie in het
De inspectietocht van den beld van
Libyë, maarschalk Rommel, en diens v ij f d e oorlogsjaar! ~ niet E'ell vernieconferentie met maarschalk von Rund· tigend getuigenis omtrent de militaire
stoot, den opperbévelhebber in het bekwaamheid va" hen. die het in hun
Westen, die als veroveraar van de officieele propaganda tot nu toe steeds ..........,.........
Oekraine in het najaar van 1941 zijn zoo hebben voorgesteld, alsof zij maar leeft
sporen heeft verdiend, moet den Allglo- op het Europeesche Continent zouden :raat
Amerikanen duidelijk maken, dat de behoeven te verschijnen, Om de Duit. lg.
Duitsche weermacht g~ed is bet schers voor zich uit te jagen?
Voor de velen. 6ók in ons land, die
invasieleger te ontvangen.
Men is er in he~ AngIO-Amerikaan. 300 iets steeds maar weer hebben gesche kamp klaarblijkelijk niet gerust loofd, moeten die p r act i s c hestem.
op, wat r in den eerstkomend en tijd men uit het Geallieerde kamp toch wel
zal g beuroen. H
kunstmatige optJ. te denken geven
ml.~m e, dat door een lichtvaardige
propaganda was opgewekt, _ _beeft
______
_ __
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JAARBALANS GUNSTIG VOOR
DUITSCHLAND
Het spreekt in de Europeesche politiek nog steeds
het beslissende woord.

ENGELANDS POSITIE
VERZWAKT
(Vau onzen Berlljnschen redacteur.)
B ~ r 1 lj n, 20 December.

van Europa en van de Sowjet-R\UIIISC~:
aspiraties in toonaangevende Dtl~
kringen herha.a.ldelijk de aandach
gevestigd.

•

Verwoeste steden binnen
3 à 5 jaar herbouwd

Au het ~ van een jaar, dat er
naar Berlljnsche opvatting door de ~.
(Van onzen Berlljnschen redacteur).
allieerden vovr WB.8 bestemd, zoowel
Duitschlanas m111ta.rt! a.I. zijn buitenB e r 1ij n, 21 Dec.
landsche en blnnen'andsche politieke
Bij den tegenwoordigen stand der
positie te doen Ineenstorten, domineert techniek Is het, zooaIs de ervaring der
in politiek<. krtnge.o te Berlijn de these, laatste tien jaar bewtJst, mogelijk een
dat de Europeescl.e politiek der Geal. derde tot de helft van het volksinko!leerden na Moskou en Teheran uiteln. men voor openbare werken te besteden,
delijk heeft moeten w~kf n voor de waaruit volgt, dat bij een tota.a.l verSowjet.RussiiSche asplraues,
terwijl lorengaan van het volksvermogen dit
Duitschland,
mede door tie gebleken in 10 à 15 jaar zou kunnen worden gehechtheid van de stelling, die het in reproduceerd, schrijft prof. dr. Ernst
m.Uitair opzic .. , Inneemt. in de Euro· Wagemann, president van het Dultsche
peesche politit:k nog steeds net beslis. Instituut voor economisch onderzoek,
sende woord spreekt. Bijzondere betoo- in een artikel over de vraag, hoeveel
kenis bij het opstelleu van deze these tijd er noodig zal zijn voor den wederhecht men aan de politieke gebeurtenis. opbouw van de door bomaanvallen versen van do: laats~ e maanden zooals ook woeste stadswijken in Duit8chland, in
de bekende diplomatieke publicist Karl de "Völk. Beobachter" van heden. GeMegerle schrijft: "De laatste maanden zien het feit, dat gebouwen en roerende
behooren, wa de opheldering van de goederen resp. slechts 40 en 20 % van
situatie in Europa, de tegen Europa ge. het volksinkomen uitmaken en onmorichte doeleinde!' van -onze tegenstan. gelijk al het onroerende en roerende
ders en de posttif.·V'l Europeesche mis. goed kan worden verwoest, neemt de
sie van het Duitschc Rijk betreft, tot hoogleeraar aan, dat de totale schade
de belangrijbte vat' den geheelen In Dultschland, bij gelljkblijvende aroorlog."
beidskracht, in drie tot vijf jaar kan
Van het standpunt der Geallieerden worden opgeheven. Ten bewijze van deze
gezien, is doo d<l jongste I'!'ebeurtenls. stelling voert hij voorbeelden aan van
sen in Europa ~n geheel nieuwe poli. In een zeer korten tijd uit niets vertleke toestand ontstaan. over de proble. rezen groote steden als Del Horizonte,
matiek waarvan men in Duitsche poli. de tegenwoordige hoofdstad van den
tieke kringen g'aar~: ~ discussieert, even· Brazlllaanschen staat Minas Geraas,
wel onder de vooropstelling, dat iedere en Punta Arenas aan Straat Magelpolitiek voor buitenstaanders, en ook haen, alsmede van steden, die .la een
Iedere wijzigino tI · d.eze \politiek, slechts totale verwoesting door natuurrampen
theoretische beteekenis heeft, zoolang weer zeer snel werden opgebouwcJ, zoozij door de aanwezigheid van Duitsch. als Valpara.lso na de groote aardbeving
lands militair... posit'es op het Euro- van 1900.
peesche vasteland OIlultvoerbaar is. Een
dergelijke behandeling ondervinden b.V. SPOORWEGSTAKING DREIGT
de voor den ll1euwen toestand sympto.
matisch geachte Tsjechen in Oost.
IN VER. STATEN
Europa en de Joegoslavische kwestie,
STOCKHOLM, 20 Dec. (D.N.B.) De
die respectievel\jY no de overeenkomst
Britsche
berichtendienst meldt uit
tusschen Benesj en Moskou en de uitWashi.nigton,
dat de conferentie ter
roeping van de regeerin~.Tito sterk
voorkoming
van
een staking va.n spoorzijn geactiveer1
Het treffen tusschen Benesj en Mo- wegarbeiders Zaterdagavond is afge..
lotov schijnt op zichzelf reeds een aan- broken nadat viif uur llUlg ~reltfnten
waren jJevoerd tus&chen de ~
wijzing voor den nieuwen koers van woordigers
van de regeerl.nao, van cM
Londen, omdat bekend was, dat de directies en van de arbelders.lIet wttte
Londensche autoriteiten Benesj net rei- Huis heeft medegedeeld, dat men op
zen naar Moskolt hadden veroooen. De deze cOl'ltereot.i-e geen overee!liStemmmg
reactie van de Engelsche pers op de beeft k\lllIllen bereiken ten aanzl~ vaD
tusschen hem en Molotov gesloten over- de loongeschillen.
eenkomst Is een uitvloeisel van de geNaar het A.N.P. uit LI....bon V'erDMmt,
wijzigde Engelsche opvattingen tegen- zal deze week een la&tat. pogin« worden
over de kwesties in Z.O. en in O. gedaan om de dreigen<le staking c!er epoorte voorkomen. Een 8pecla.a.l
Europa, die in een door Duitsche waar- wegarbeidera
congres der betrokken partijen In Chicago
nemers te Lissabon naar Berlljn ge- zal trachten overeenatemmlng tot stand te
seind hoofdartikel van de officieuze brengen tuaechen de 8poorwegarbeldera
"Times" worden gepreciseerd. In dit ee~rzijds en de maatachappijen en de
hoofdartikel betoogt het Engelsche regeerln.g anderzijds. De geheele postUe 18
blad, dat de overeenkomst tusschen des te gevaarlijker geworden, daar ook
èe vakvereeniglngen der spoorwegbeBenesj en Molotov de mogelijkheden in ambten
met staking dreigen. Hoewel men
zich sluit te worden uitgebreid tot een rigoureuze
tegenmaatregelen der regeepact van goede nabuurschap tusschen ring tegen een eventueel uitbrekende staaUe landen van Oost-Europa IIn de king nIet uItgesloten acht, verwacht men
Sowjet-Unie, "zooals de Ver. Staten en nlef, dat de regeerlng bed·r ijven, waar
Groot-Brittannië deze overeenkomst wordt gestaa.kt, onder staa.tatoezlcht zal
plaatsen. De positie der arbeiden In het
willen zien toegepast".
geschil wordt zeer stel'k geacht, daar de
Het prijsgeven van de idee, onder oorlogsproductie door het Artllle8'11'6n va.n
wederzijdsche
verzwakking
van een gedeelte der Noorè·Amerlka.a.nsche
Duitschland en de Sowjet-Unie een in- spOorwegen aanzienlllk zou worden ver·
vloeds-Bone -door de lengte van Europa, stoqrd, terwijl de pos1t1e der regeerlng is
verzwakt doordat zij loonsverhoogin.g aan
van Finland via de Baltische landen, andere
bedrijven heeft toegeatae.u.
Polen en den Balkan naar Turkije te
trekken, beteekent naar Berlijnsche opHONGARIJE'S DEFENSIE
vatting het prijsgeven van de traditioneele evenwiehtspolltiek van Engeland
BOEDAPEST, 21 Dec. (D.N.R). In
en een ernstige breuk met die buitenden
Senaat heeft de m.Illister van de·
landsch-politieke traditie. Tot een der- fensie,
Csatay, !n een rede verklaard,
gelljk offer moest de Engelsche diplodat
Hongarije
den oorlog Is g~
matie overgaan, zoo zeggen Duitsche '. op grond van inden
nationalen wil 0
politici, doordat Engeland, gezeten tus- zelfbehoud. Na te hebben
gewezen op
schen een bondgenoot, die zich minder d~ beteekenis van M praemilitatre
voor Europa dan wel voor de eeono- leiding in de Levente, de sta.atsjeug ,:
mlscn belangrijke randgebieden In zeide hij, dat er een "arbeidsleger
Afrika en het Nabije Oosten Interes- voor de landsverdediging Is gevormd·
seert, en een bondgenoot, op wiens mi- Daarmede
niet a.lleen een stof litaire kracht het voor de oorlogvoering fel ijk maarwordt
ook een moreel doel bein Europa bijna geheel is aangewezen, oogd' want het kan niet worden toedoor het gebrek aan eigen mllitaire gelaten, dllit de landsverdediging in het
macht niet langer potent is zijn poli- kader van Mzen arbeid8<Menst a.ls een
tlelte belangen te verdedigen. Voor En· vernedering wordt beschouwd.
. '
geland Is deze situatie des te pijnlijker,
De dreigementen der vijandelijke
omdat zij voor dit land een omwente- propaganda, de moderne zenuw<?OrlDg,
ling beteekent in het politieke element vinden in Hongarije geen Innerlijk uit.
van dezen oorlog. Onder den druk ~.er geputte natie. Het tegenwoordige geomstandigheden heeft het datgene prIJs- slacht kent de waarde van de verklagegeven, waarvoor het den oorlog heeft ringen over vrijheid en zelfbeschikk1ng
verklaard. In haar gevolgen brengt der volken en weet, hoe het met de
deze omwenteling Engeland van de verwezenlijking van die verklaringen
eerste plaats onder de groote, Duitsch- in de practijk gaat. De tegenwoordige
land vijandig gezinde mogendheden na generatie weet, dat zij slechts op e~
de Sowjet-Unie en de Ver. Staten op de kracht mag vertrouwen, zij iII gere~_
tot den strijd, ongebroken en eensg
derde plaats.
zind.
"De oorlog", a.ldus Karl Megerte,
heeft zich zelfstandig gemaakt. De
twee çoote mogendheden, die Enge.
llllld op het eerste plan heeft gebracht,
de Sowjet_Unie en de Ver. staten, zijn
aan de EngelBche contr6le volkomen
ontglil~~
()n
s bepaa.lde territoriale concessies. aan de fronten, waartoe Duitschland door den gang van zaken in
Italii! werd genoopt, doch die in g~nen
dee1e de militaire spankracht SChlJMn
te hebben beïnvloed. blijkt uit ~ overzicht aa.n het eind van dit roenge jaar
l)Uitschlands politieke positie niet DOemenswaB.l'd te zijn verzwakt. Zou het
verlies van verschillende posities in het
Middells.ndsche Zeegebied a.I hebben
g~eid tot waardevermindering van den
factor Duitschland bij de. bepaIiEg .V:~
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pollLleK van een lana &IS J.urxije,
dan zou niet alleen de bezetting van
h
l't' k
g steeds
strategisch belangr\tke punten in den peesc e pO I Ie no
Egeischen Archipel, maar bovendien ende woord,
de gebleken lluit.sche belangen bij een
ordening op den Balkan een voldoende
van Europa en van de Sowjet.R1J.8III14Che
tegenwicht vormen, afgezien van de
aspiraties in toonaangevende DUI~
politieke wi9.selvalligheid in het Gekringen
herhaaldelijk de aandacht
allieerde kamp. Met name de aspiraties
gevestigd.
van de Sowjet. Unie in Turksche beo
•
~'?'Cenaferen; dezelfde aspiraties, die
... gedachte aan een Noorseh blok,
waarmee in SCandtnaatsche politieke
1
kringen herhaaldelt/k werd gespeeld,
0
volgeDil Karl Megerle leder uitzicht op r

u.,

Verwoeste steden bOnnen
3 à 5 Jaar herbouw d

=lij~ ~b~t o~~~:; ~~ I (Van onzen BerItlnschen redacteur),
:..ltu&tfe, waarin Duitschlands politiek
B e r I ij n, 21 Dec.
potentieel een stablllseerende rol speelt
BH den te.l!ten:y~or(~Jg~ _.~.t~dv c'4~r
en een land als Zweden tot de voort.
g . . . . . . u ... r. 13W
"qOS.l3A allOIA '
zetting van zijn neutl"aliteif:spolitiek in U~"NO" '.I33H 'qOB3g 'llrI'I:il,
staat steIL Men mag ten s10tte ook .:1.::11'"
'"
aannemen, dat Duitschlands politieke ~;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;
'W'8P.l31101I '09
invloed, gebaseerd op den militairen
nn z
·u31otu.S'll'8Z 'dO.l'3pu30H
toestand, juist in die gebieden, die door
U3A3Pa: '.liIar.l'8A.le 9jU'8
het requfreeren van de Geallieerde
ue~
'dsa.l.lOOSI9PU'8q
3qO
Eu
rtl k t
nste
d
ua eqoSf!na 'eqOSU"8J.![
ropa-po 1 e
en~,
van
e U leellel
'13jlu:![ "IJ9peN S,'8WOI
Sowjet. Unie bedreigd Zijn, aanmerke,
'O'8Jd 'U'8'9 u91SUaiP J'8'8
lök fn dit jaar is toegenomen. Dit geldt I ,ueuIJuoo ,e'l
met alleen voor de Balkanstaten, maar 3~Y'OOOHO
H.LN:!IGNOdS:!IH
ook voor de Baltische landen, die zich ~nelu ,eH
/:!ISS:!IHV.L:!IH:':>
nog niet lang geleden door de weder-I
I'UI 'WPY '9()61lÇ 'oN op
invoering van den algemeenen dienst.• IH
-s"8d llilw ueA9!Ja: 'S!I1I'11I'8
plicht met de wapens in de hand geheel 3113Q31
"UlI'8 p;lOO 'j u lIaA9 qu
aan de zijde van DuitBchland hebben
P19.1:)6 1'8'81 9B'Hna 3'p 19
geschaard, en voor Finland. dat het
_~~~~~I·pue1l9a: 'uadÁl apuauun
object-bij.uitstek was van de Geallieer008ES ·1iJ. 'apua!pag "laA\nOlA
de propaganda.
ua a}sJuo}ala.L ua.I
B\I het opmaken van de bal6ll8 bIt/kt
hW 9.1HSU9 rp
.9009 .I00A lllaw W'&t" 1
a&1l Duitsche zijde ook in politiek .L : 1-;)1 CP:jBJiI}J
opZicht een batig saldo te bestaan, dat aJrep '.Idsaqsl'8'8(1d IiIl .lIlIfl1~tiUIIIPllilqZIlAO·
grootendeels is te herleiden tot het 9q ()Ç'1-1JÇ'O ·.Id
'l{!'!N.I'8'9M '66Z l'8'll.llS
militaire overwicht In Europa. Dit te 1-______ 'pW'8'81I
U'&A '.![ 'M U'8'8 9
constateeren leidt tot de conclusie, dat,
'ltlueIPUOO}1I
hoe sterk het politieke element In den
UIM. l(elz~~ lI,
IiIJ1IOO~lIl ~lIn(1U1l1lll u
~liIqllqdJ1l·1Iqd.lell ,.ew u
oorlog ook m~ zijn, het militaire IINOllMn"!"!NS
'lIldweIlil IiIp~II\)UuOtZlla<il
uiteindelijk den doorslag geeft, Een
.:11.:11
conclusie, waarop bij een besp~king lNmlYWSOOH
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VUl de Geallieerde
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FLANOIN, PEYROUTON EN
BOISSON GEARRESTEERD

Zweden
•

Waarschuwende woorden van
opperbevelhebber.
STOCKHOLM. 22 Dec. (D.N.B.).
1 Thoemell, opperbevelhebber
d ene:aeedsche weemtacht, heeft, voler ~et zweedsche Telegraafagentge: ter O'elegenheid van de jaarwissc .ap, n dagorder tot de weermacht
selmg eewaarin hij waarschuwt voor de
geriCthtin~'
g , dat.. het oorlogsgevaar voor
opva
Zweden voorblJ is.
.
Hij verklaart, dat men met den geringsten waarborg voor de komende
ontwikkeling heeft. Vionder een perente militaire paraatheid kan de
; r i n g geen zelfstandige politiek
voeren en de Zweedsche belangen niet
behartigen. Ofschoon de discipline en
de geest der soldaten beter zijn geworden doen zich enkele gevallen
voor, ~arin deze eigenschappen op
bedenkelijke wijze ontbreken. Men ma.g
met verzwijgen, dat vele Zweden en
ook leden van de weermacht zekere
verschijnselen van vermoeidheid vertoonen, welke gedeeltelijk door de
lange periode van paraatheid zijn te
verklaren. Die verschijnselen hebben
zich uitgebreid, doorda.t veelvuldig de .
meening besta.at, dat het gevaar voor
Zweden voorbij is.
In dit verband wijst Thoeme1l er opnieuw op, dat er" spoediger dan men
denkt, een gevaarlijke situatie voor
Zweden kan ontstaan. Het is eerste
plicht, vooral voor de leden der weermacht, dat men dit beseft en dienovereenkomstig handelt.
G

BESPREKINGEN MARSHALL
EN MAC ARTHUR
STOCKHOLM, 22 Dec. (D.N.B.) De
Britsche berichtendienst meldt 1Itt het
Geallieerde hoofdkwartier op Nieuw.
Guinea, dat een conferentie is gelhouden tusschen generaal Marshall, chef
van den staf van het Amerlkaansche
leger en generaal Mac Arthur. Marshall
heeft voorts besprekingen gevoerd met
admiraal Nimitz, luitenant-generaal
Richardson, commandant der AmeTi.
kaansche legerstrijdkrachten in het
centrale deel van den Stillen Oceaan
en luitenant-generaal Harmon,
commandant VIlJIl het Amerikaansche leger
in het Zuiden van den Stillen OCea.a:Jj. '
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Te Istanboel vielen gisteren wOOor_
om grootere aankoopen van goud te
C?Mtateer~n. De koers van 1 gram
fIJngoud. hep op tot 517 piasters, na
den vorlgen da~ reeds tot 515 te zijn
gestegen. Ten tlJde van de reis van den
Turlkschen president naar Kairo stond
de koers. op 490 en Voor de eerste reis
naar KBll"o van den Turkschen minis
ter van buite~andsche zaken op 460~
Te Ankara IS heden de volkspartij
in vergadering bijeen gekomen. Men
meldt evenwel, dat er uitsluitend bin_
nenl~d.s.che politieke kwesties besprQ_
ke~ zlJn .en da.t de minister van gezond_
heId UItvoerige verklaringen heeft
afgelegd

STERKTE VAN TURKI]E'S
LEGER
Het Antwerpsche blad .. Volk en
Staat" verneemt uit Berlijn, dat volgens zeer bevoegde neutrale kringen de
sterkte van het Turk8Che leger, nietstrijdende organisaties en diensten in_
begrepen, op 1.500.000 man wordt
geschat, hetgeen neerkomt op 600.000
strijdende manschappen, verdeeld over
35 infanteriedivisies, 5 cavaleriedivisies en 4 bergdivisies; 500 vechtwageru
varmen het geheele gemotoriseerde
effectief. De vloot omvat een slagschip
van oud model, 2 kruisers, 8 torpedojagers en 30 duikbooten. De luchtvloot
bestaat uit 600 vliegtuigen van verschillend model.

SICILIAANSCHE KINDBREN
NAAR SOWJET-UNIE

PROCES KIMiMEL EN GEN.
WALTER SHORT
STOCKHOLM, 21 Dec. (D. N. B.)
President Roosevelt heeft, naar de Britsche berichtendienst uit Washington
meldt. het wetsontwerp onderteekend,
t den termijn binnen welken schoutIj-nacht Kimme! en generaal-majoor
alter Short voor den krijgsraad geacht kunnen worden. wanneer tegen
en een proces noodzakelijk wordt ge.
cht. met zes maanden verlengd. Zoos bekend, voerden deze beide officieten tijde van den Japanschen aanal het bevel over de Amerikaansche
trijdkrachten van Pear1 Harbour. Volde wettelijke bepalbgEm in zake .~e
erjaring zou normaal een dergelIJk
es niet meer na den 7den D(>Cem!ber 1943 geopend kunnen worden..

STOCKHOLM, 21 Dec.
(Dl.N.B.)
Reuter meldt uit Algiers, dat op bevel
van het "Fransche comité voor de
nationale bevrijding" Flanài.:l <*dpremier, .~eyrouton, oud-gou~eme\.)r
van AlgerIJe, ~ Boisson, oud--gouverneur van Framsch West-Afrika
gearresteerd zijn. Zij zijn overge'bracht
naar de militaire gevangenis te Algiers,
nadat tij reeds een m8&l(I onder bewaking hadden gestaan In een Zuid.
Algerljnsche plaats.

Reeds zes schepen vertrokken.

I

ROME, 22 Dec.
(D.N.B.)
Radio
R~e meldt: De laatste twee dagen
zijn reeds zes schepen met Siciliaan.sche k1.nderen uit de haven van Syra.
cuse vertrokken, met bestemming naar
een SOWjet-RUSBlsche haven. Volgeru
betrouw,b are berichten worden nieuwe
transporten voorbereid.
De moeders,
die nMt tot de kade werden toe~aten
konden, naar radio Rome meldt. slech~ -Iiii!'f
met moeite door de Anglo.Amerika.aD- h
sdle ptOfJten worden tegengehouden.
craat
r :u:,,~ ~;.a. D" ...-•
in de Zwit.sersohe regeermg.

GOEBBELS PRIJST HOUDING
BERLIJNSCHE BEVOLKING
Steeds sterker wordende afweer en de komende
vergelting zullen aan de vijandelijke luchtterreur een einde maken.
WAARDEERENOE WOORDEN
NAlMENS DEN FUHRfJR
BERLIJN 22
.
, . Dec. (D.N.~.) RijkBmlDlater dr. Góebbels heeft Dinsdag de

reeds jarenlang je boordjes Plde er ::
koopen kom je tot de ontdekkmg, a 0
deze ~Inkel Is .. ausgebombt". Daarvoor
heb je dan een treln- en tramreis ac.hJer
den rug. De winkel Is zes straten wr er
ondergebraoot en je moet dus loopen.
Ook dan bewijst de flets een kostb~ar
bond~noot te zij.n. Gelukkig is de wmter tot nu toe vrij zacht geweest. zoodat
men nog kan fletsen zonder een dubbele
longontsteking op te loopen.
.. eh
Ten liIotte dan nog het BerllJnsd e
Kerstfeest 1943 dM wel zeer onder en
Invloed van de bombardementen staat.
Geen Kerstetalages en geen Kerstversieringen. Eigenaardig is het dat er toch
een zekere Kerststemming heerscht, een
gewijde bezinning, die zich baseert oop
datgene, wat Is geschied, en Oop datgene,
W&t nog zal komen.

I

leiders der Berlijnsche partijorganlsa.
ties, der weermach~ del' politie, der

ltedelijke autoriteiten der brandweer
en der luchtbeschermln~ ontvangen
<
,
teneIn d e hun na de zwa~
ter,reuraanvallen op de rijkshoofdstad zijn dank
te betuigen Voor het schitterend optreden. Tegelijkertijd bracht dr. Goebbela hun ook de waardeering van den
Jl'Uhrer over.
ID een toespraak zeide de gouwleider, dat men ook in de toekomst met
nieuwe terreuraanvallen
op Berlijn
rekening moest houden. Desondanks
ZUllen eens de steeds sterker wordende
afweer en de a .s. vergelding aan het
optreden der luchthunnen een einde

Luchtgevecht boven grensgebied
van N.W.-Duitschland.
BERLIJN, 22 Dec. (D.N.B.) In de
midrlaguren van 22 December zijn formaties Am.erikaansche bommenwerpers,
krachtig beschermd door jachtvliegtu~n. het grensgebied VIID Noordv.:-~
DUltschland binnengedrongen.. De vIJandelijke formaties werden door de
telkens weder aanvallende Duttsche
eskaders jachtvliegtuigen en jachtkruisers uiteengeslagen. De vijand had
bet er blijkbaar op aangelegd te kunnen opereeren onder beschel'!Itin.g van
het wolkendek, teneinde aldus verliezen
van grooteren omvang t.e vermijden.
Dit mislukte echter. Een aanzienlijk
8.8JlIta1 viermotorige bommenwerpers en
enkele Amerikaa.nsche jachtvliegtuigen,
die ter beschemnin.g meevlogeIl!, werden
in verbitterde gevechten neeI1ge9choten.
Te Londen is Woensdagavond medegedeeld, zoo meldt de Britsche berichtendienst, dat na den aanval van Amerikaansche bommenwerpers op het
grensgebied van NoordweBt-Duitschland in de middaguren van 22 December, 21 Amerikaansche bommenwerpers
en vier jagers worden vermist.

maken.

Evenals talrijke andere Duitsche
ateden heeft ook de Rijkshoofdstad in
de afgeloopen dagen en weken bewezen,
' dat de vijanden het Duitscbe volk door
de luchtterreur niet op de knieën kunDen brengen. Behalve aan de bewonderenswaardige houding der bevolking is
dit in de eerste plaats te danken aan
het optreden der partij, der weermacht,
der politie en van het stedelijke ba&tuur. Uit de verbeten woede, zoo ging
dr. Goebbels voort, waarmede alle betrokkenen optreden bij de bestrijding
van de branden en de schade, en uit hun
lICh.itterende prestaties heeft hij de
zekerheid gekregen, dat het na het be'Yechten der eindoverwi.Iming in korten
tijd zal gelukken de Rijkshoofdstad
grootsch en in nieuwe schoonheid weer
op te bouwen. Berlijn zal dan, zoowel
uiterlijk als ook op grond van zijn
moreel standhouden, terecht den eeretitel van Rijkshoofdstad lmIIJlen opei.schen.

Berlijn na de bombardementen.

•

De A.N.P._correspondent te Berlijn
meldt:
De vernieling van vele woonwij'ken
te Berlijn en het verlies van cultuurmonumenten
en
cultullrinsteBingen
mogen het uiterlijk van de wereldstad
hebben geschonden, het dagelijk3ch
leven stoort zich daaraan minder,
zoo8Jls de ervaringen der laatste WIeken
ons hebben geleerd. De oorlog eiBcht
veel van de men.schen en van den Berlijner eischt hij nog iets meer dan
jammerklachten over het doorstane
leed en de onvrij~ gebrachte OIffers
op het altaar der Britscbe humaniteit.
De oorlog geeft den BerJijner nauwe_
Uiks gelegenheid om veel en lang over
dIt alles na te denken. Zijn plicht roept
beID aan den arbeid en dat is ook goed,
want wat helpen kniezen en jammeren
over datgene, wat nu eenmaal is geschied en dat in de volgende oogenbtikken toch niet direct weer kan
worden goedgemaakt.
Werken Is gezond en het is juist de
om zijn vIlijt bekende Berlijner, die dit
het eers.t en het spoedigst zal inzien en
na de verschrikkingen van een luchtaanval den &nderen dag trouwen vol plichtsbesef weer zijn bureaukruk of zijn draaibank opzoekt.
Toch Is er natuurlijk wel het een en
ander In het da.gelijksche leven van Berlijn veranderd. Vroeger hebben wij b.V.
In de stad zelf nagenoeg geen krijgsgevang_men aan het werk gezien. Tegenwoordig is d't anders geworden. SowjetRussen en "Badoglio-'Itallanen" zijn In
la~ kolonnes bezig met het opruimen
van de rulnes en het uitgraven van de
kelders, w&arln dikwijls nog groote voorr&den kostbare goederen liggen. FranIIche M
En,gelsche krijgsgevan~nen
IIchljnen voor dit werk niet te worden gebruikt.
Een tweede verandering In het dagelljk.sche programma vindt men onder
l)et hoofdstuk theaters en bioscopen. Wie
ha.d bijvoorbeeld een paar weken geleden
kunnen vermoeden, dM eens nog de dag
lIOU komen, waarop men 's middags <ml
1 uur, na een korte wandeling door de
ruïnes, In een van de grootste Berlijnsche
opera's een nieuwe ensceneering van
Richard Straus' opera "Der Rosenkava.lier" zou zien en bij die gelegenheid In
de ac.hltterenode ma.! zou zitten tegenover een In rok gestoken orkest en geflankeerd zou worden door twee lieftallige damés In avondtoilet. Let wel, 's middags
Oom 1 uur, terwijl daarbuiten de
sirenes der brandweerauto's nog huilden
en de rookwOolken nog somber over het
troostelooze ata.dsbeeld hingen. Heeft het
betooverende en sprookjesachtige wezen
van het tooneel ooit een Ironischer accent
..-vonden?

001c.

de bioscopen

FINLAND TELEURGESTELD
OVER ZWEDEN
HELSINKI, 22 Dec. (D.N.B.)
In
verband met de onderteekening van
het nieuwe Zweedsch-Finsche handelsverdrag 1944 is den laatsten tijd in de
Finsche pers herhaaldelijk de verhQUding tusschen Zweden en Finland
besproken. In een hoofdartikel schriift
thans het Finsche blad .. Kauppalehti",
dat het thans eens duidelij'k en open_
hartig moet worden gezegd, dat FInland ten opzichte van de samenwel' kinlf met Zweden, waarop het op
politiek gebied gehoopt had. is teleua
g'e5teld.
Wanneer el' voor Zweden mogelijkheden voor een concreet optreden ten
behoeve van Finland ztin geweest, dan
hebben die bestaan in het Vlel'loop van
dezen oorlog.
Ten aanzien v8.!1 h~t
werkel\ike arbeidsprogram, dat In dit
verband van Zweedsche zijde is .gevolgd
kan Finland evenwel mets
andeM zeggen dan dat het i~ ~eleurg:~
sl:eld.
Het ziet geen aanleldmg. Zl~n
toekomst te orienteeren op mOOIe
woorden, die toch niet in overeenstemming zouden zijn met de daden.

\
\
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vroeger en Oe laablte vooratelUng neg1nt
ulteriijk om .. uur. Aa.n. het peU der vooratelUngen doen deze veranderingen ech-

ter n1ets a.f. Nog in de laa.tste week wer-

den In de rijkshoofdstad zes nieuwe films
ten doop gehouden, waaronder b.v. de

schitterende "Immensee", een nieuwe kleu-

renfdlm van Velt Harlan met in de hoofdrol Krlstlna Söderbaum. Het theater was
vol! en het publiek was verrukt, hetgeen
natuurlijk ook van een psycho1oglsch
sta.n.dpuIllt uit begrijpelijk Is, da.a.r het
zien van Harlana kleurenpracht en frlschheid een heele verademing beteekent na \
de weinig opwekkende tochten door de
atre.ten van Berlijn.
keUjk 18 het 001<. dat het aantal
Opmoer hier op het oogenbllk a.a.n.merfletsen I gestegen. De Berlijner gebruikte
kelijkka;retje niet, zooa.1s wij dat gewend
.ijn
boodschappen mee te doen of
zijn, om
De fl t was VIOOr
naar bureau te gps:a~USCh ':e~oermiddel
hem meer een
b ngen en
de Zondagen op door te
re
d
~h op deze ~ijze onafhankelij~.;::en.e
stampvolle tremen te kunnen
heb
I
der la.a.tste weken
De e~n~nt na een luohtalarm het
ben gelee dlkwÛ!s vrij la1;)g wordt opgeverkeer da
d rall.s en de trajecten. de
houden
ar d~ overwegen eerst nauwbrug~en eren worden onderzocht. Dan
~:urd~ ~~ echter het laa~ge~e~~n~~;;
"
Iddel
vooral a 8 Je
.
...eersm
. ' Zehlendorf werkt. Als je lets
woont en \Ok
n In den winkel, waar je
wilt gaan 00

GOEBBELS PRIJST HO'UDING
BERLIJNSCHE BEVOLKING
Steeds sterker wordende afweer en de komende
vergelding zullen aan de vijandelijke luchtterreur een einde maken.
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b.be1s heeft I?insdag de

gevon~e{ff Jmrll:i'b~"ifto~'ö~~"'lm

vroeger en de laatste voorstel1ing begint
ultel1lijk om 4 uur. Aan het peil der voorste\lingen doen deze veranderingen echter niets af. Nog in de laatste week werden in de rijkshoofdstad zes nieuwe films
ten doop gehouden. waaronder b.V. de
schitterende "Immensee". een nieuwe kleuren1\ilm van Veit Harlan met in de hoofdrol Krlstlna Söderbaum. Het theater was
vdl en het publiek was verrukt, hetgeen
na.tuurlijk ook van een psychologisch
st&ndpurut uit begrijpelijk is, daar het
zien van Harlans kleurenpracht en frischheld een heele verademing beteekent na
de weinig opwekkende tochten door de
atlaten van Berlijn.
Opmerkelijk I..s het ook, dat het aantal
fletsen bler op het oogenblik aanmerkelijk Is gestegen. De Berlijner gebruikte
zijn karretje niet, Zoo&l9 wij dat gewend
zijn, om boodschappen mee te doen of
naar bureau te gaan. De fiets was VlOOr
hem meer een practisch vervoermiddel
om de Zondagen op door te brengen en
zioh op deze wijze onafhankelijk van de
stampvolle treinen te kunnen bewegen.
De ervaringen der laatste weken hebben geleerd, dat na een luchtalarm het
verkeer dikwijls vrij la~g wo:dt opgehouden. daar de rails en de trajecten. de
bruggen en de overwegen eerst nauwkeurig moeten worden onderzocht. Dan
is de fiets echter het aangewezen verkeersmiddel, vooral als je in P~n~ow
woont en in Zehlendorf wer.kt. Als Je lets
wilt gaan koopen in den wmkel, waar je
- - . - - , . . . . - - ....- !!'1 UiIfN!ltp!/U{
U<lpJggMJOOIo <I'I:JS!P~d
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NlOO9 jaren'lang je boordie;s pleegt
koopen. kom je tot de ontdekkmg. dat 00
deze winkel is ausgebombt". Daarvoor
heb je dan een t~eln- en tramreis achter
den rug, De winkel is zes straten verder
ondergebraClht en je moet dus loopen.
Ook dan bewijst de fiets een kostbaar
bondgenoot te zijn. Gelukkig is de winter tot nu toe vrij zacht geweest, zoodat
en nog kan fietsen zonder een dubbele
ontstek!lng op te loopen.
Ten Slotte dan nog het Berlijnsche
erstfeest 1943. drut wel zeer onder den
vloed van de bombardementen staat.
en Kersteta.lages en geen Kerslversiengen. E!.goenaardig is het dat er toch
en zekere Kerststemming heersoht, een
ijde bezinning. die zich baseert op
vgene. W1at is gesc'hied, en op datgene,
a.t nog zal lromen.

uchtgevecht boven grensgebied
van N.W. -Uuitschland.
BERLIJN, 22 Dec. (D.N.B.) In de
. aguren van 22 December zijn foraties Amerikaansche bommenlWerpeTS,
achtig beschermd door jachtvl!egui.g"en, het grensgebied Vaa:ll NoordwestDuitschland binnengedrongen. De vijallJel~ike
for.maties werden door de
ellrens weder aanvaJlende Duit5che
aders jachtvliegtuigen en jacht. ers uiteengeslagen. De vijand had
t er blijkbaar op aangelegd te kunen opereeren onder besche1"l'l1in.g van
het wolkendek, teneinde aldus verliezen
an grooteren omvang te vermijden.
·t mislukte e te
IDen aanzienlijk
. - __ ,____
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a I tijd heb ben 0 ver won n e n,
Onderstormleider De Haas besloot
zijn rede met de woorden van den
Ftihrer "Wie ~oof in het hart heeft,
bezit de sterkste kracht in de wereld'"
Na deze woordën werden de twaalf
kaarsen aan den boom ontstoken, die
brandden voor onze voorouders, het
gezin, de kinderen, de grooten van ons
ru, de gevallenen, de moeders, vrou.
wen en kinderen van de gevallenen, de
kameraden, die aan de fronten staailll
de moeders in de Germaansche la.nden
en als laatste kaars werd ontstoken die
voor den FUhrer, in wiens handen de
toekomst van de Ge.rmaansche wereld
ligt. Hierna werd door een M man een
brandende fakkel, - voorstellende het
licht, - overgedragen aan een van de
jongere genexatie, welke was vertegen_
woordigd door een Jeugdstormer.
N A het spelen van het Trio van BE~t
hoven ging men over tot het uitreiken
van de joelluchters.
'
De joelluchter is een kandelaar van
aardewerk, gebakken in de eigen werkplaat&en van de H, met het hart en
zonneratl als zinnebeelden er in. Het is
gebruik in de tt, dat iedere tt-man die
in het afg.eloopen jaar huwde en V:aarvan de bruid in 'ie sibbe-~meenaehap
werd opgenomen, zoo een joeUuchter
krijgT(;, Ook de bruid van een gevallen
kameraad of diens ouders, indien z\I
verstaan waarvOOr hij viel, onJtvlLDgt
den joelluchter.
ÛOIk dezen keer werd een aantal
luchters uitgereikt aan oudel'S en
vrouwen van gevallen kameraden, evenals aan de in het atgeloopen jaar g1Eltrouwde M-mannen.
Op den laatsten dag van het jaar ontsteken zij allen de kleine kaars binnenin den luchter en om twaalf uur, bij de
wisseling van oud en nieuw, de groote
kaars er boven op. Alle M-Ieden voele?
zich dan verbonden met alle tt-kameraden in heel del· Gennaansche wereld,
met hun sibben en den Ftihrer. Het
teeken is daarbij het wentelend zonnerad, het symboql van de eerste vrijwilligers in de dVisie "Wikmg" en .?at
daarom in den tot> van den boom prlJkt.
Met toepasselijkeigedichten en spreuken
omraamde men let geheel en he:t joelfeest kreeg hi~oor een gewijd karakter.
.
Tot slot werd het tl-lied der Trouwe
gezongen, waarna tI-hoofdschaarleider
J. H. Slot die de bijeenko=t leidde,
een driewerf Si€g-Heil op den FUhrer
aller Germa.nen uitbracht, waarmede
alle aanwezigen instemden.

Geloof in het hart de sterkste
kracht ter wereld
De Germaansche geschiedenis zoude geen zin hebben

gehad wanneer wij niet zullen overwinnen, zooals onze
voorv~deren altijd hebben overwonnen. - Nico de Haas.
GERMAANSCHE ti VIERT
JOELFEEST
(Van onzen lt· redacteur)
'UIT M grijze oudJ!.eid i. llet
,
; 0 elf e est
lIan den Ger·
fPl,(UJnschen mensch aan ons over·
geleverd. In den midwit1ternacht
brandden onze voorouders vuren
om het nieuwe jaar 1lan de zon
te begroeten. In dezen "IlCM schaar.
den familie en sibbe ?ich rond het
haardwur, De vrouw en moeder
vormde het middelpunt als draagater en hoed.9ter van 1let leven,
Het woord "joel" ia geen Ne.
derland.9ch woord, maar een leenwoord uit Scandinavië. Ift het
Noorden ~ifn naam en gebruiken
UQ.f& het
joelfeest bewaardgebie·
ven en daarom hebben wit dien
Mam overgenomen,
In de tt ia de oude beteekenia
van dit feest tot "ieuw leven gewekt. Teven.! ziet de M -man de
wende van het Zicht als een groot
keerpu"t in de geschi8denia uan
het Germanendom.

•••

•r de continentale Germaansche la.n-

1 .at.s
den, waar de It als orde reeds een
in de volken heeft ingenomen

<!n overal daar aan de front~n, waar
Germaanache mannen in de rijen der M
voor OIlze wereld in de bres staan, werd
gisteren op den kort.sten dag van het
jaar - mldwinter - het jOelfeest ge-

;vier<!.
Mijn gedachten gingen onwillekeurig
teruc naar àrie jaren gelede~, toen ik
in een der jonge compagnieën van de
tH11viaie "Wiking" temidden van de
kameraden voor de eerste maal met
andere Germa.ansche vrijwilligers het
joelfeest beleefde. Wij gedachten op
dien avond al degenen, (He met ons
door banden des bIoeda waren verbonden, maar ook gedachten wij onze vooroudera. die IXM!t OM zijn verbonden,
zooal.t de generatlel!l, die na OM komen
zich verbonden zullen weten met ons,
hun voorvaderen. En wij beleefden het
opnieuw Il00&111 een.! onze voorouders
het beleefden, dat het licbt de dui8ternts overwon, W'&8l'blj ons reltgteUoll fevoel OBI te kennen gaf: de Voorziemgheid weDdt het Ucht
Nu drie jaar later, zijn van de vele
nge gezichten, die toen ro~om den
RTOeoen boom waren vE>reeJl'gd, etteIjke niet meer In den kring der k~e
raden Ver weg in de o~telijke
,s teppé, l'U8ten hUn lichamen, slechts
bedekt door ~ laag Ru8llische
Mur toch waren ~ gisteren in

midden, de geVallen Wikingera, want
gisteren hebben ~ hun lichten gebrand
en hun daden hebben tot ons gesproken.
De tt is een SIbbegemeenschap, een
orde van mannen en vrouwen. Zoo
waren dan ook gisteren in Bellevue te
AllllIterdam mannen en vrouwen der tt
vereenlgd, en met hen ook familieleden
van gevallenen en vrienden van de tt,
die allen waren gekomen om tezamen
een oogenbllk stil te staan en zich te
bezinnen OP het !!Tonte wonder: den terugkeer van het licht.
In een uitvoerige beschouwing zette
!!-onderstormleider N 1 c 0 d e H a as
den zin en de beteekenis va,:t het joelteest uiteen.
"Wij staan aan de zuiwre bronnen
van QOs geloof, zooals ook onze voorouders", zoo zeide de onderstormleider.
"Zij voelden de doode:t in llun midden
en zij herdachten de daden der gevallenen evenals wij qat tha.ns doen.
Wij weten dat deze wereldorde
slechts door strijd in stand kan worden
g'ehouden. Het soldaat zÏ)n is daarom
voor 0:18 een natuurlijke I~BVe'rV'Ul
ling. Wij erkenden den heilige als een
held, daarom is ook de zonneheld ,v oor
ons het teeken van licht en rechtvaardie-heid. In dezen zin zien wij ook de>o
Ftihrer als een soldaat ond«- ItOlda.ten,"
zoo zeide Nico de Ha&.!!.
Komende op de beteekenis van den
frontsoldaat, zeide spr., "de "Wiking"
is geen hi8torie meel', maar werkelijkheid." De tijd van de groote Germaansche éénwording is de tijd, waarin
over de toekomst van ons ras wordt
besli~. Wij danken daarom den FUhrer
voor de stichting van de tt ·divisie
"Wiking". Geen offer is om niet geweest; iedere slag die ons niet doodt
maakt ons sterker. De Ge r m a a nsche geschiedenis zou geen
zin hebben gehad wanneer
wij niet zullen overwinnen
zooals onze voorvaderen

De wereld in vogelvlucht.
Kritieke voedsel positie In Zuid ·Itallë.-

De "Times" publli~rt een llitvoerig cr!. tlsch overzicht over de vQedselpositie der
burgerbevo~king in het door de GeaIMeerden bezette ltal'ë. Het zal een zware
taak ziJn dezen winter een honger~nood
te verhiind>eren. Het broodramtsoen in
Italië bedraagt ongeveer 150 gram per
dag. I'n den clandestienen handel zijn de
prijzen voor alle levensntiddelen 20 à. 40
maal zoo hoog als de officieele. Vooral
den toestand in de omgeviJng van Napels
~ de "Times" kritiek. (D.N.B.).
De rechterlijke macht In italië.

-

De

minister van ju~title, Pisentl, heeft een ' - - : = ' - - " - - - ' - " 3
onderzoek bevolen naar alle benoemingen
en pensloneeringen van rechters en offieieren van justitie gedurende het bewind raat
van Badoglio. Het is nl. gebleken, dat de g.
regeering-Badoglio tijdens haar kort interregnum talrijke rechters en officieren van
justitie, die lid van de fascistische partij
waren, op pensioen heeft gesteld en vervangen door haar eigen aanhangers. Deze
mutaties betroffen meer dan 60 % van het
aantal rechters en bijna 30 % van het aantal officieren van justitie.
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Generaal
troepen. -

Juln

bevelhebber

expeditie·

,.Exchange Telegraph" meldt
uit Algiers, dat generaal Juln is benoemd
tot bev-elhebber der pas gevormde Gaul_ _ _ _ _ _-'ll~stische expeditietroe en.
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Mislukte Sowjetactie bij Nikopol, Dnjepropetrowsk, Witebsk
en Newel, bres in front bij Retsjiza weer gesloten.
Vijand~lijke

aanvallen
Italië verzwakt

m

HOOFDKWARTIER VAN DEN
FttHRER. 22 Dec.
(D.N.B.)
Het
opperbevel der weermacht deelt mede:
Aa.n het Noordelijke K r imf ron t
la een aanvallend Sowjetbataljon ingesloten en vern1et~. Nieuwe hevige
ILIIIaVallen V!l.:l den vijand op het
landi!lgshoofd van Nik 0 pol en het
front ten Zuidwesten van D n j e 1> r opet r 0 w s k bleven zonder resultaat.
Ten Zuidoosten van Kir 0 w 0 g rad
rukten O:lZe troepen ve'l'der op. Va;n
5 tot 21 December werden alleen al
in het ressort van één hier aanvallend
legercorr. 1300 gevangenen binnengebrach , 274 tanks ~n 306 kano~
van allerlei soort. benevens talrijke
andere wapens buitgemaakt of ve'l'niettgd.
In het gebied ten Noordooste:l van
S j i tom i r weerde:n onze tl'Oep(:l!l
sterke vijandelijke tegenaanvallen af
en vernielden 37 tanks der bol~e
wieken.
Ten Noordwesten van Re sj i t z a
leidde een eigen aanval in moeilijk terrein na het overwinnen van taaien
tegenstand der bolsjewieken tot het
sluiten van een bres in het front. Het ·
grootste deel van een vijandelijke
garde-infanteriedivisie werd daarbij
verslagen. Talrijke gevangenen en
omvangrijke buit werden
binnengebracht.
In het gebied ten Noorden en ten
Oosten van Wit e b s k mislukten herhaalde doorbraakpogingen van den
vijand in zware wisselvallige g-evechten. Plaatselijke penetraties werden
opgeheven of afgegrendeld. Op eenige
penetratieplaatsen wordt nog gestreden. De bolsjewieken verloren in dwen
sector 20 tanks.
Ook ten Noordwesten van Ne wel
zijn felle aanvallen van den vijand afgeslagen.
Uit het H oog e N oor den wordt
levendige wederzijdsche activiteit van
stoottroepen gemeld. Verkenningsaanvallen der bolsjewieken mislukten on·
der zware verliezen voor den vijand.
In Z u i d..I t a I i ë verzwakten de
vijandelijke aanvallen aan de Ad r ia t i s c hek u 8 t weer. Vrij zwakke
aanvallen in den sector van 0 r ton a
werden afgeslagen. Aan de rest van
het front verliep de dag, afgezien van
vergeefsche vijandelijke stoottroepbe_
dIiivigheid, rustig.
In de wateren van Sic i I i i! hebben
Duitsc.b.e vechtsvliegtuigim 2 vijaDde-

lijke koopvaarders van gemiddelde
grootte met bomtreffers zwaar beschadigd.
VlJ" and-'IJ"ke
Afzonderlijk vliegende
""
toestellen hebben in den afgeloopen
nacht bommen geworpen in W e s 1D u i t s c h I a n d.
Duitsche vliegtuigen hebben in den
nacht van 21 op 22 Dec. storingsaanvallen gedaan op Z u i d 0 0 s tEn g e1 and.

Sündermann prijst houding
van Duitsche volk.
BERLIJN, 22 Dec. (D.N.B.). Stabsleiter SUnderrnann, de waarnemende
perschef van de rijksregeeling, heeft
in ewl hoofdartikel in den "Angriff"
onder het opschrift "Prtifu.ng und Bewährung" o.a. geschreven, dat na de
vele zegetochten in de voorafgaande
jaren, het laatste jaar vele ernstige
uren heeft gebracht en vele offers heeft
geëiBCht. .~Wij werden zwaar op de
proef gesteld," schrijft SUndermann
letterlijk, "maar meer dan &J.leen die
beproevingen te hebben doorstaan zijn
wij door de hardheid van het gebeurde
als natie rijper en als 9trijdgemeenschap sterker geworden. De "totale
oorlog" is uit het kader van het slagwoord in dat van de werkelijkheid getreden. Het geheele Duitsche volk
heeft een nieuw standpunt gewonnen,
dat wellicht sterker door stonnen
wordt omloeid, maar daarvoor vaster
staat dan elk vovig standpunt. Het
Duitsche volk is zich bewust geworden,
dat het de vastberaden medewerkingnoodig heeft van allen, om den oovlog
te winnen. Het jaar 1943 heeft getoond, dat Duitschlar.d sterk genoeg Is
om de zwaarste beproevingen te boven
te komen. Het jaar 1944 zal het bewijs voltooien. De lauwer van de overwinning ZIIII zich verbinden met den
palm van de standvastigheid, en het
volk dat beide heeft verdiend, kan met
opgeheven hoofd de toekomst tegemoet zien."

Braziliaansche strijdkrachten
naar Zuid-Italië.
STOCKHOLM, 22 Dec. (D.N.B.) De
Braziliaansche militaire delegatie, die
oolangs in Noord-Afrika is aangekomen, onderhandelt, naar de Britsche
berichtendienst meldt, met de Geall1eerden in Zuid-Italië thans over plannen, die de aankomst van Braziliaansche expeditiestrijdk.rachten mo&'elijk
moeteo mak~ .
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NIEUWE BONKAARTEN
V oor boter en melk ,,stad"
en "land" gelijk.
De plaatselijke dlstrlbutiedienBten
zullen van 27 Dec. tot en met 22 Jan.
&.& tegen overlegging van de . stamkaart en tegen in ontvangstnemmg V'an
een bon van het inlegvel, bonkaarten
voor voedinpmiddelen uitreiken.
Uitgereikt worden: aan h ouders van
eeft Inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart
KA (02 aan houders van een inlegvel
K 2 of ' L 2 een bonkaart KB 402, aan
houders van een Inlegvel K 3 of L 3 een
bonkaart KC 402, aan houders van een
Inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart KD 402
of KE 4()2, naar gelang zU geboren zIJn
tusschen 23 Januari 1940 en 24 Ja.nuari
1942 dan wel na 23 Januari 1942.
D~

kaarten ziJn alle uitgevoerd met
zwarten opdruk. In verband hiermede zal
voor de artikelen boter en melk geen
onderscheid meer worden gemaakt tusachen "stad" en "land"·gebled. VOQ ~
aardappelen zal de bestaande regelin~
evenwel gehandhaafd bliJven . De aard·
appelbonnen van de kaarten, welke In
landgebied worden uitgereikt, zijn voor·
zien van het woord "land".
Zij, die geboren z\1n tusschen 26 Dec.
van de jaren 1922. 1929 of 1939 en 24 Jan.
van de jaren 192>3, 1930 of 1940, dienen
hun inlegvel te rullen vóór zli hun bonkaart in ontvangst nemen. Men kan zUn
kaarten uitsluitend afhalen bli den dl~trl
butiedlèn.t der gemeente waar men In
het . bevolklngsre,:rister I1 ingelIChreven.
~n uitzondering
wordt gemaakt met
8chlJ)~rs; woonwagenbewoners (voor zoover" zij zijn opgenomen In het Centraal
Bevolklngsrel!:lster). gedetacheerde maréchaussée's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen, die tengevolge
van oorlogsomlttandigheden tIjdelijk elders
verblIJven. BU de uitreiking der kaarten
wordt de bon K of L 1-25, 3-25 'Jf 4-25
van het Inlgevel verw\jderd. Voor.:s wordt
rechts naast het vakie S 2 van de stamkaart een kruis geplaatst.
Bij de uitreiking van bonkaarten voor
bUzonderen arbeid, welke eveneens gedurende dit t\1dvak geschiedt, wordt rechts
naast het vakje S 2 een aanteekenlnK
geplaatst.

~

DE KLANr IN DEN
SCHOENWINKEL
(Van onzen sooJ.8ilen
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hebben wij,
op gezag
~ .....e I NDERTIJD
van deskundige zijde,
..... dat uit OOna, synthetische rubber, ook
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schoenzolen werden. vervaardigd. Bij
de proeven., die daarmede waren genomen, bleke:! deze zolen goed te vol(U (U
doen. De verwachiting is dan ook, dat
(U
~
na den oorlog deze zolen zullen blijven.
~ c:: Natuurlijk komen zij dan vooral in
~
(U
a.a.nmerking
voor
schoeisel
voor
~
speclaJ!e doeleiJnde:!. Wa.t 0Ill8 aangaat
iiij zouden wij wel willen, dat wij nog eens
een paar schoenen met bune,-zolen zou.....(U
den kunaen laten verzolen, W"a.."lt het
~
paar van deze zolen, die wij in gebruik
hebben, 18 buitengewoon duurzaam.
, De schoenhandel klaagt echter, dat
het publiek bezwaren maakt tegen
schioerlen met hijna-onderwerk en dan
vaak beweert, oat schoenen met leeren
onderwerk
worden
achtergehouden.
Wie, gewa.pend met een bon, op welks
verstrekking zij in den regel lang hebben gewacht, naar een wl!1kel tijgen,
geven zich er niet altijd rekenschap va!l,
dat de lederpositie op het Europeesche
vuteland niet bemoedigend
is.
De
gTOOOstoffen voor de bereiding
van
leder kwamen vroeger
groote!ldeels
van overzee. De ir.dustrie mnet zich dus
behelpen. Inàien al het vervangingsmateriaal van een kwaliteit is als het
bUllA-onderwerk, zal het ook nog wel
gaan, al spreekt het vanzelf, dat men
voor schoeisel voor dllg'elijksch
gebruik gu&roo leere:l zolen heeft, behalw dan de dames, die reeds voor den
oorlog op houten hakjes en vaak ook
reeds op houten zooltjes liepen, welke
laatste trouwens goede eigenschappen
hebben als zij op de juiste wijze zijn
vervaardigd.
Toen
bleken nieuwigheden ~ dus
wel b te gaa.n. Daarom moet het
publiek nu ook niet het onmogelijke
eischen van zijn schoenwinkeJier en
niet terstond VaiJl hem vero::lderS'tellen,
dat hij hen slechter beh8!ldelt djUl
anderen. Ook hij heeft te kampen met
moellijldleden, die door den tijd ont-
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LEBENSMITTELKARTEN
Met Ingang van 23 Januari zijn de groene
"Lebenamittelkarten der Deutschen Wehrmacht in den Niederlanden", met zwarten
opdruk, niet meer geldig. Met ingang van
dezen datum mag dus op deze bonnen
ni e t mee r worden gekocht. Met Ingang
van 26 December worden ni eu w e
"Lebensmlttelkarten" In gebruik genomen,
welke blijkens het zoowel op de kaarten
zelf, als op de bonnen voorkomende opIIchrlft geldig zijn tot en met 31 Maart
19((.

ft'/ .

Evenalll de oude kaarten hebben ook
deze kaarten een geldigheidsduur van een,
drie of vijf dagen. De nieuwe "Lebensmittelkarten" zijn uitgevoerd In bruine kleur
!!let zwarten opdruk; op alle kaarten
komen bonnen voor voor 50 gram brood, 50
&Tam vleesch, 25 gram kaas, 10 gram boter, 20 gram suiker, 20 gram jam en i liter
taptemelk. Op de kaarten. welke een geldigheidsduur hebben van drie of vijf dagen, komen bovendien bonnen voor 25
gra!!l nährmittel en 250 gram aardappelen
voor. Bonnen voor koffiesurrogaat zijn alleen aanwezig op de Lebensmittelkarte
MM _
geIGlgheidsduur van vijf dagen.
Lo_ bonnen zijn uitsluitend geldig, wanneer tevens de Lebensmlttelkarte voorzien
'Van het stempel der bevoegde Dultsche ~-
autoriteiten wordt overgelegd. Het weigeren, zonder dat daarvoor gegrollde redenen
zijn, O!!l de bonnen dezer kaarten aan te
nemen, 111 strafbaar. De inlev ering dezer
bonnen tegen toewlizlngen of rantsoenbonnen bIJ de distributIediensten dient op
gelijke wijze als destijds bij de oude bonn
te
den.

"'

etaan,

Onderscheiding voor
Rijkscommissaris
Benoemd tot president van
de Deutsche Akademie.
De FUhrer heeft, op voorstel van
Rijksminister dr. Goebbels, RIjksminister dr. Seyss-Inquart, als opvolger van
den overleden minister-president Ludwig Siebert, benoemd tot president der
Deutsche Akademie.

Ernst NobS ~koZè"Ïi. - HierOOor heeft
voor het eerst een sociaal-democraat
zUtiug in de ZWitsersche regeering.

...... ........------
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STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE & TELEFONIE

ZEER BELANORIJKE MEDEDEELINO AAN DE ABONNt'S
1. Het aantal telefoongesprekken, zoowel locaal als interlocaal,
is zoodanig toegenomen, dat, volgens mededeeling van de Du itsche
autoriteiten, een vlotte afwikkeling der "kriegswichtige" gesp rekken ,
vooral in het geautomatiseerde locale en interlocale telef oonverkeer, daardoor ernstig wordt belemmerd.
2. Ter verzekering van een vlugge totstandkoming van deze gesprekken overwegen zij thans, een groot aantal abonné' s tijdelijk
of voor den duur van den oorlog van het telefoonverkeer uit te
sluiten, tenzij de abonné's vrijwillig er toe medewerken zich een
zoodanige beperking in hun gesprekken op te leggen, dat bovenbedoelde belemmering wordt opgeheven.
3. Deze beperking wordt in hoofdzaak verlangd gedurende de z.g.
spitsuren van het verkeer, nl. van 8.30-12 en van 14-17 uur.
4.

Den abonné's wordt daarom met den meesten nadruk, in hun

z. O. Z.

L 63517 • '43 • K 983

MEDEDEEL/NG VAN DEN
FVHRSORGEOFFIZIER
Het tt-Ersatzkommando deelt ons
mede: Het spreekuur van den FUhr~c1er, dat lederen Woensdag te
'8-Gravenhage, Kort Vijverberg 5 wordt
gehouden, zal op Woensdag 29 Dec.
n let dool'g'aan. Het eerstvolgende
.spreekuur 1B op Woen.sdag 5 Jan. a.s.
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DE TERREURAANVAIJoEN OP DE DUlTSCHE
Nif.EUWE TAAK VOOR SPEER:
BEVOLKING.
Bermn, 20 Dec. <DNB). De "Voelk1sche Beobaeh.
WEDEROPBOUW DUITSCHE
er" bevat de foto van een op 26 November 1943 boven
remen neergeschoten Amerikaanschen vliegenier,
STFDEN
ens overall op den rug bet opschrift ..Murder in·
rporation" <moordvereeniging) droeg, da.t ook op
BERLIJN. 23 Dec. (D.N.B.) De
et neergeschoten vll~gtuig stond. Ook de e!cadrUle,
FIlhrer heeft rijksminister Speer voor
waartoe het toestel van dezen pUoot behoorde. draagt
na den oorlog belast met de taak van
officieel den naam "murder incorporation". De ge·
den wederopbouw der steden, Iile door
vangen genomen vlieger, Kenneth D. WUliams, uit
de bommenterreur zijn getrotfen. Met
Charlotte (North CaroUna) heeft bij zijn verhoor
het
?1ltwerpen van plannen e3) de voor.
verklaard. dat andere escadrilles en bemanningen
van dezen wedempbouw zal
bel'elding
soortgelijke namen, die ontleertd zijn aan de gang.
terstond
wurden
beg~~ .' ~
atertaal. dragen.
ter Speer zal daartoe de beste D9i~
Het moordkarakter van de AnglO-Alru!rlkaansehe
st~en.bouwers, die vóór den oorioc- beterreuraanvallen
op de Duitsche burgerbevolking
WlJzen hebben gegeven voor het werk
heeft geen bewijs of toellchting meer noodig, zoo
van den stedenbouw bijzonder geachfkt
.sehIilft de V. B. naar aanleiding hiervan. De lijken
te zijn, om Zich vereenifgen en voor AI_
van vrouwen en kinderen onder de puinhoopen van
taak gebruiken.
......
un verbrande of vernl81de woningen, de rulnes van
eele st,aA:IswiJlIIen, de uitgebrande gedenkteekenen van
e Dult$ehe
bouwkunst,
bewijs genoeg
et
onomstootelijke
feit. vormen
dat de vijand
moordt voor
en .,iïiiiiiiiiii_;;'__iiiiiiï_====~::
_ _ _~brandschat uit onderwereIdmenta.liteit omdat hij te
laf is voor den eerlijken strijd der wa.pens of geen
doorslaand suoces verwacht langs dien weg.
De ,,MUrder Incorporation" en hun Opdrachtgevers
op presidents. en premiers-stoel kunnen ervan ver.
zekerd zijn, zoo hesluit het blad, dM de straf hun
treffen. Zij Joe bben dOOd gezaaid en zullèn een
brandenden. on ' uschbaren haat oogsten. Deze tut
groeit met elk nieuw slachtoffer van deze laffe ter.
~eu:r tot de reChtvaardige vergelding zal komen.

'DAL DES DOODS VAN DEN
SANGRO
Engelsche stormaanvallen hebben geen succes
tegen de taaie Duitsche verdediging.
OORLOG IN BERGEN

G ü n ter H 0 no! k a in de "Völki.
sche Beobachter".
N a deze hel moest de vloed van de
VA:NITALI~
vooruitstormende
infanterie zonder
E oorlog in de bergen van Italië tegenstand kuIUllen doorbreken.
Het
heeft zijn bijzondere wette.."1. Zijn doel was duidelijk: Rome. Had niet
..
k
d g beurte
Montgomery zelf het parool gegeven:
gevechten, zIJn voor omen e . e
- Met Kerstmis wilde hij zijn gans op het
nissen en mogelijkheden zijn nauwelijks KaDitooI eten!
te vergelijken met de ervaringen, die
En de aanval aan den Sangro zou
•
de Duitsche soldaat aan de overige de brug er naar too moeten zijn. Maar
fronten V&.:l den oorlog heeft gemaakt. zelfs na dit helsche trommelvuur, dat
Hier, waar de zware wapens, vooral onze mannen in hun gaten en loopgraeohter ook de luchtmacht zoo'n groote ven op de zwaarste proef stelde, zwaar.
rol is toegewezen. kan men de b~lang. h'
d
t"d
rijkheid van goede camouflage. in het der mloSSC len dan e s rIJ van man
bHzonder tegen vliegers, niet hoog ge- tegen man zelf is, was de afweerka'acht
'J
niet gebroken.
noeg aanBlaan.
Toen de eerste bataljoll3 van den
Ginds, waar wrsdhelde:te
meters vijand over de rivier trokken, waren
hooge bamboebosscl!en als een 8ohut- nog z66 veelloopen gereed om te
ting van palissaden bij elkaar staan, schieten, nog z66 veel handen gezond
ligt de vooruitgeschoven waarnemings- en sterk gebleven, om den vijand een
post. Zonder een vin te verroeren, perst vuur tegemoot te zenden, dat gruwe.
hij zich tu.,schen de weerbarstige stop- lijke vernielingen in zijn rijen werden
pels. De eenige, waarneembare bewe- aangericht. Omdat de vijandelijke druk
gL"lg ontstaat, wanneer hij het kijk- ondaIliks dit alles niet aüiet., werd het
glas voor zijn oogen neemt.
In de iederen enkelen Duit:.schen soldaat
korte gevechtspauze, die na de:t laat· duidelijk, dat de vijand hier een BUcces
sten grooten aanval van die Engelsehen terwille van het prestige trachtte te
is ingetreden, wordt den waarnemer forceeren. steedg weer nieuwe troepen
een beeld V&.:l het strijdgebied geboden, kwamen in de vuur;in4e. Langzadat bijna aan de coulissendecoratie .vMl merhand werden de hellingen en de
een groot theater doet denken. In oever van de rivier met gevallenen
diepe plooien. bÎjtl)a regelmatig golvend, bedekt. De Britsohe druk verminderde
als de braMing van de zee, wisselen niet.
dalen en ht'Alvelketens elkaar trapsHet mocht hun wel niet al te zwaar
gewijs af tot aan den horizon.
Zij vaàlen, de gevoelige verliezen op den
dragen op hun kammen en rug1ge:l de koop toe te nemen. Zij troffen - het
met torens gekroonde dorpen en stad- gaat hier om een oude Britsche
jes, die - al mogen ze nog zoo klein methode - in de eerste plaats, Cana.
en haveloos zijn toch van buiten . deesche, Nieuw-Zeelandsche en, ditmaal
oog iets hebben va:I het trotsche ook in de voorste linies, iniandsche
karakter van een weerbaar verleden. Indische formaties. De bruine gestalten
Overal wonen hier de menschen boven kwamen in weerwil van alle militaire
in de bergen. De dalen schijnen voor grondstellingen in geheele "kudden" over
de rivieren te zijn gereserveerd.
de vrije vlakte tegen den heuvel aan.
De waanemer laat zijn kijker zak- gestormd. Hun grijsgroene tulbanden,
ken en wrijft met den rug van zijn een grotesk beeld in deze omgeving,
hand over de pijndoende oogen, d~e boden een goed doelwit. Hun verliezen
nog zijn ontstoken van die slapelooze waren zoo zwaar, dat zij op het laatst
na.c hten van strijd Ï:l de laatste week. in heele scharen in de DuitJsche
Eén beeld kan hij echter niet uit- gevangenschap liepen. Zij kwamen met
wis8chen; bil heeft het in zijn geheu- schuwe bli1clten, a.rmzallge, wiJl.<>ooe
gen gegrift - daar ginds aan den huurlingen, die hun leVien duizenden
S a n g r o.
kilometers van hun vaderland verwijPrecies zoo had de compagnie voor derd voor hun eigen onderdrukkers ter
enkele dagen op de heuvels gelegen, beschikking stelden.
toen de woedende st011lIl van de Britten
De waarnemer blikt nog altijd met
hun stellingen trof. Hij werd voorbe- tezamen geperste lippen naar het dal
reld door het in den strijd brengen van van den Sangro. H\i denkt er aan hoe
zware w&pens en formaties bommen- hij met zijn kameraden het bevel kreeg,
werpers, zooals men het in dezen oorlog deze nieuwe stelling te betrekken, om
in zulk een hoeveellieid bijna niet be- onnoodige verliezen aan menschen en
leefde. Urenlang n!gende het in dezen m'aterieel te vermijden.
gewelldlgen slag tonnen bommen en
Of ze aan de overzijde bet twijfel.
artlJleriegnmaten op de stellingen van achtige succes gevierd en bejubeld
den DulItschen verdediger. De Engel- hebben? Of het stukje rivier, dat zij _ __
tden concentreerden aHe materieele met zooVleel kosten hebben gekregen,
krachten op een zoo klein mogelijk ge- de 2'eweldige bloed offers rechtvaardi.
bied, om eindellik de la~ gewenllchte digt? Wat speelt onder de duizenden
bres in OM zuidelijke front te ~aan, dalen van dit land één enkele voor een
... .~t de oorlopvenlaggever. rol?
De geweldige bergkam van de
M a jen a g roe p, die a.1.s een gra.nieten stootblok een aspunt van het
Zuidelijke front vormt, .staat zwtjgend
stil onder haar witte sneeuwkap
bmren doe da.len.
Zijn .schaduw valt,
~8.11g~~ wordend, ook over de stellJingen
van de compagnie.
De waarneIllJer slaat huiverend zijn
kraag omhoog. De nachten in Itadië
zijn Ijskoud geworden. Vannacht komen
de Engelscben weer denkt h\i. Ook dit
dal zal. voor ze een dal des doods wor.
den. Bij ad bun successen terwille V'8ll
het prestige zullen zij verbloeden zoo.
aLs aan den Sangro.
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ARBEIDSDIENSTPLICHT IN
IT ALlE
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lOr.
~Y t?t Eu.ropeesche
arbeiders DUitschland.

In
BERLIJN 23 Dec. (D.N.B.) ReiCh3organisationSleiter dr. Uey heeft b lj h~
Voor alle mannen van
isseling een proclamatie ge ri c
{~ in Dultschland werkende EuJ~i
16 tot 60 jaar.
peesche. arbeiders, waarwan~ ~, tervan den
v",
ROME, 23 Dec. (D.N.B.) . De staats- de nn<Mngen
r-e-='.11
d
burgerbe voIk;"'"
~ ...
commissaris voor de tewerkstelllng reuraanv .....en o~ e t <>1ldermljnen
heeft een verordening uitgevaardigd het moreel van durog~iepllne en enerdoor de
tot regeling van den &1gemeenen ar- ztln mislukt door e
beidsdienstpllcht. In de verordening gfe van aHe we~ken~~ ~~rgerbevol
wordt bepaald, dat elke Itallaan van voorbeeldige houd~ dat de Europee16 tot 60 jaar verplioht is tot per- king. Dr. Ley beW<>6"!...A.",,;_lineerd en
werklieden zich 6~h
~Ae front
800nlijken arbeid, hetzij va:! licha.me- sche
in
het
sc
epI!""-"""
blijmoedig
lijken, hetzij van geestell,tken aard. In bebben geschaard en daarmede een
alle gemeenten van Italië zal een telooten dienst hebben bewezen aan
I1ng van het aantal arbeidsdienstplich- ~itschla.nd en alle andere Europeesche
tlgen worden gehouden, die tevens zal
;;.. o"'er
dienen als !rondslag voor de levens- volken.
Dl" Ley geeft uiting aan z",..· middelenvoorzieni~_ Wi" niet voortuUrbuc, dat de Europeesche vo~Iren ~Ch
komt op de lijsten voor de tewerkstel· in liet-belang van Europa en zijn na es
ling, kan in de toekomst geen gedis. nog bechter tot een stalen bloc moetûn
tribueerde levensmiddelen krtlffen. Den- aaneeD.9luiten, waarop alle v~~
genen, die zich aan den arbeidsdienst ~en van de vijanden z ......en
pogen te onttrekken, zullen automa- iitstuft.eiï. opdat een Duitsche overwintisCh de levensmiddelenkaarlen wor- nin4r een weg zal vrtJmaken voor een
den ontnomen. De wet treedt onmid. recli.tvaardige nieuwe ordening en voor
dellijk in werking en geldt voor den de verwezenl\)king van een werkelijk
geheelen verderen duur van den socialisme.
oorlog.
•
De Duce heeft bij decreet van 23
Argentljn.ohe regeerlng.oommluarlnen
December op voorstel var. den secre- treden af. _ De receer1ng heeft de anttaris..generaal der fascisUsch-republi- sl&.i'&aDIVrage van generaal Verdaguer
keinsohe partij de leden van de bl;1- als regeerlngscommlssarls der prl1Vlncle
sondere provinciale gerechtshoven tot BuenoJ!l A4res aaDlVaard. Behalve Ver·
bestraftlng van de medeschuldigen aan daguer treden ook de regeerlngscommlssarissen der provincies San Juan en Menhet verraad van BadogUo benoemd. De doza
af. Kort geleden hebben ane -vertebijzondere gereclÏtsho,-:en bestaan uit genwoordigen
van de centrale regeer!ng
een president. twee bijzitters en den in de provincies hun olllt&lag aangeboden,
vert~woordiger van het openbaar ten einde den nleuwen minister van bln·
nenlandsche zaken, Perllnger, de vrije
ministerie.
haDd
te le.ten bij de keU118 van zijn mede•
wel'Ik.... .(J).N.B.)

FIlNILANIDS SAMENIWlERKING

MET DUITSCHLAND
HELSINKI, 23 Dec. (D.N.B.) Het
F1nsche blad "Hämeen Sanomat"
achTijtt in een hoofdartikel, dat Finland
zeer afhankelijk is van zijn wapenbroeder Duitschland, want zonder Duitache
troepen zou het volkomen onmogelijk
zijn geweest de "roode ww" ~n te
houden. Zonder de hulp van Duitschland
zou er in FInland hongersnood heer.
schen. Had Finland zijn strijd alIeen
moeten strijden, dan was zijn verdediging hopeloos geworden, hetgeen zeer
Spoedig tot volledige afhankelijkheid
van het bolsjewisme zou hebben geleid.
Het Finsche volk zou al lang naar de
steppen van Siberië zijn gevoerd, nadat
de besten van het volk vermoord en
In massagraven zouden zijn geworpen.
Ook buitenla.ndsche sympathieën beleekenen voor Finland geen troost, want
zelfs de grootste optimisten kunnen
niet rekenen op actieve hulp van
Zweden of van Anglo.Amerikaan.ooche
zijde

Hèt blad besluit met de woorden:
deze oorlog kan slechts worden ge.
wonnen z!jde aan zijde met Duitscb.
land, door biDonenlandsche eendracht en
voortdurende offervaardigheid van het
FiMChe volk.

GEMEENSCHAPSGEVOEL
IN EUROPA GROEIT
FugIesang: Engeland en Amerika
vernielen Duitschlands kUD6twerken, terwijl het strijdt voor
Europa.
OSLO, 23 Dec. (D.N.B.) "Europa zal
nooit capltuIeeren in dezen strijId, die
besldst over ~n bestaan, zijn recht en
zijn toekomst' zoo verklaarde de leider
van het departement voor volksvoorliooting en cu1tuur, minister Fuglesang,
in een radiorede.
De minister heril1lnerde aan de cultureele prestaties van Europa in de
afgeloopen UentaHen eeuwen. Dit oude
Europa zal ook verder leven en bij.
dragen tot den vooruitgang van de geheele wereld. Engeland en Amerfka
l'JuIlen de schuld, die zij op zich hebben
geladen, nooit meer van ddl kunnen
afwentelen. Die landen zijn er niet voor
-l:eruggesdhrolclam vrouwen en kinderen
op cynische, brute en stelselmatige
wijze te dooden. Zij vernielden Jtunst. en
clllt.uul'Weriken, die niet sledbta behoorden aan bet vdJk, dat ze 8CIh1ep, dodl
aan aHe Europeescbe volken, ja aan de
geheele wereld en we! op een moment,
waarop Du.i.tsolJ1and een verbitterden,
harden strijd in het Oosten voert voor
Europa en zijn cultuur, waaraan ook
Engeland en de Ver. Staten BOOVeel
hellben te danken. Hierop bestaat
sle<Us één anbwoord, nl. strtId tot de
detlndUewe bevrijddng en beveiliging van
Europa voor deze joodsohe onmenseb.e1ijkheld.
De minister constateerde met bevre-

iat bet Europeesche gemeen·
5~~~\:~~;lu~ in de landen van het oOOe
VI
groeit. Overal in Europa
staat een overweldigende meerderheid
tegen het balsjewdsme. Deze meerderhedd weet, dat gelheel Europa oIU1er·
gaat en e1Jk volk zal sterven, wanneer
bet Europeescl1e front in bet Oosten
zou ineenstorten en wanneer de door
Stalin gewensoote en door Roosevelt en
ChurClb.l:Ii p,'oedgekeurde pl&nnen zoudell
worden verwezenlijk.t. Dit inIlJicl1t heeft
de Iotsgemeensohap der Europeesche
volken gew-tlgd.
Ten aanzien van den toestand In
Noorwegen wees de miniSter er op, dat
de bekendste vertegenwoordigers der
Noren in de wereld reeds lang de Ger.
maanscbe samenwerkdng. hebben verlangd. De Noorsahe jeugd, die ZIIch
tlha'IIS uitspreekt voor minister:'President Qudsling, volgt den roep van Rlrsen,
Björn80n, Ha.msun en de oVeI'g'l'OOte
meerder:hedd van de geestelijke leiders
van het N oorsdhe volJk.

CONTROLE OP FASCISTISCHE
PARTIJLEDEN
V1IINETI1D, 23 Dec. (D.N.B.) Het
Florentl1n.sche blad "N&ziou" deelt
mede, dat de secretaris der partU. Pavollni. een onderzoek naar de vermovan alle partijleden voorbereidt.
• er fa hoofdzaak om ~ doe:l op I
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PROPAGANDA-COMMISSIE
VEREENIGING VAN VRIJZINNIG HERVORMDEN IN NEDERLAND
-

k€RstBRI€Ç
DELFT, December 1943.
Goeman Borgesiusstraat 4.

BESTE LEZER!
December, de maand van verstilling en verinniging zijn wij wederom ingetreden. Het is de maand
der kinderen en van het Kind.
In deze maand, waar de dagen het kortste en de nachten het langst zijn, vieren wij het feest van
het Licht.
Als alles dor is en dood lijkt komt daar de blijdschap der Geboorte van het Kind.
En in Zijn Gestalte worden wij door God geroepen tot een leven van liefde, vrede, barmhartigheid, 'waarheid en gerechtigheid.
Nu krijgt het geloof zijn tijd van overwinning in ons arme zoekende, veelgeplaagde menschenhart.
In de donkerheid en de nood van dezen tijd wordt het onafwendbaar, vast en zeker tóch Kerstmis .
Kerstmis is de daad der liefde Gods, die zich koepelt over deze naar het Licht hunkerende wereld.
Christus geboren!
En de vraag rijst: "Ook in ons 7"
God geve ons aIIen, U en mij, iets van de stilte, iets van de klaarte, ja ook iets van het heilig
verwachten van den Kerstnacht, opdat de ster van een die;J en sterk geloof stralen moge, ook uit
ónze oogen.
Veel zal er omgaan in de harten der menschenkinderen op deze Kerstdagen.
Wij kunnen elkander sterken en helpen door te weten, dat wij tezamen één zijn in het verlangen
naar het Kerstkind, dat vrede brengen wil in ons hart, in deze stormige wereld, waarin geen plaats
meer schijnt te zijn voor de stilte.
Moge deze Kerstgroet U daarvan, hoe gebrekkig en menschelijk ook, mede getuigen. Leg vol vertrouwen "al wat u 't harte deert" in Gods handen, Hij maakt het óver alles heen toch goed I
En dan: moogt gij in geloof. hoop en met een hart vol liefde voortgaan met een licht in de oogen,
een licht in het hart I
Met vriendehjken groet
gaarne Uw dw.

J. B. SCHOUWINK.
Penningmees.ter P.C.V.H.

Administratrice: Mevr. SEULUN-KRUYF, WesterIaan 33. Giro P.C.V.H. 121277 De Bilt, Utr. _
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TOENEMENDE ACTIVITEIT IN
HET OOSTEN
Sterke vijandelijke druk bij Kritsjev, Witebsk en Sjitomir.
Duitsche terreinwinst bij Retsjiza. - Britsch-Fransche
commandogroep aan Kanaalkust vernietigd.

STRAATGEVECHTEN IN
ORTONA
BERLIJN, 26 Dec. (D.N.B.) Aan het
ZUld-Italiaansche front werden op
25 December alleen op den lInkervleugel vrij groote gevechtsacties gevoerd.
Het zwaartepunt lag weer in den sector
van de eerste divisie valschermjagers.
Bij de hevige worsteling om Ortona
W8.8 de vijand erin geslaagd om nl! herhaaldelijk bloedig afgeslagen aanvallen
op 24 December des avonds in het zuidelijke deel van de stad binnen te dringen. Verbitterde straatgevechten duurden den geheel en nacht voort. 25 Deceber des ochtends werden de gevechten om elk huis voortgezet. Des mid.
dags probeerde de vijand herhaaldelijk
met stoottroepen en pantserwagens het
noordelijke deel van Ortona binnen te
dringen. De valschermjagers wierpen
de Britten telkens weer terug en hielden het noordelijke deel der stad in strijd
met een numeriek superieuren tegenstander In bezit. Ook op het kleine
plaatsje V ill a G r a n d e deed de
vijand herhsa!delijke aanvallen, na
krachtige voorbereiding door de artillerie. Ook deze aanvallen werden bloedig afgeslagen. Het plaatsje bleef na
een hevlgen heen- en weergolvenden
strijd In het bezit der dappere valschermjagers.
Ongeveer halverwege tusschen Ortona en Villa Grande waren de Britten
met superieure strijdkrachten en met
steun van pantserwagens en artillerie
met aanzienlijke verliezen erin geslaai'd, twee hoogten te bezetten aan
weerszijden van het kleine plaatsje
V 111 a S a nNi col a. In een tegenaanval werd de vijand van de hoogte
ten Oosten van dit plaatsje verdreven.
Het plaatsje zelf bleef In Duitsche
handen.

De Scharnhorst"
"
gezonken
BERLIJN, 26 Dec. (D.N.B.)
Op 26 December heeft een forma.tie Duitsche zeestrijdkrachten op
de Noordelijke Ijszee een voor de
Sowjet-UlllÎe bestemd convooi aangevallen.
In langdupgen strijd met superieure Engelsche zware zeestrijdkrachten is daarbij het slagschip
"Scharnhorst", tot de laatste
granaat vurend, na heldhaftige:1
strijd gezonken.
Het convooi en den Engelschen
beveiligingastrljdkrach ten
werd
zware schade toegebracht.
De slagkruiser "Scharnhorst", dat,
zooals gemeld, gisteren na heldhaftigen
strijd tegen sterkere zware Brltsche
vlootstrijdkrachten gezonken Is, was In
1936 van stapel geloopen en In 1938
voltooid.
Het schip had een waterverplaatsing
van 26.000 ton en een snelheid van 27
knoopen. Het voerde 9 stukken geschut
van 28 cm. en 12 stukken van 15 em.,
voorts bezat het 14 stukken luchtdoelgeschut van 10,5 cm. en 16 van 3.7 cm.
Er waren twee catapultinstallaties en
vier watervliegtuigen aan boord. Het
slagschip was 226 meter lang, 30 meter
breed, de diepgang bedroeg 7,5 meter.
De bemanning van de "Scharnhorst"
telde 1460 koppen.

hervatten de Sowjets hun aanvallen, die
in felle gevechten mislukten. 71 vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten, waarvan alleen 66 binnen het bereik
van een divisie infanterie. In het strijdgebied van Sj i tom i I' breidde de viJand
zijn met superieure strijdkrachten ondernomen aanvallen tot nieuwe sectoren uil
Vijandelijke aanvalsspitsen die onze stellingen waren binnengedrongen, werden
in verbitterde gevechten opgevangen.
Ten Noordwesten van Re s j i t z a won
UIT HET HOOFDKWARTIER VAN de eigen aanval verder aan terrein. In
den sector van Sj lob i n zuiverden onze
DEN FttHRER, 24 Dec. (D. N. B.)
Het opperbevel van de weermacht maakt grenadiers in een tegenaanval een vijandelijke penetratie. Ten Noordwesten van
bekend:
Ten Zuiden van Nik 0 pol, in het gebied K I' i t s j e v ging de vijand met vr(j sterke
van K i I' 0 wo g I' a d en ten Zuidwesten strtjdkrachten tot den aanval over. Hil
van T s j er kas s y kwam het gisteren werd afgeslagen. Een plaatsel(jke peneslechts tot plaatselijke begrensde gevech- tratie werd gezuiverd. In het gebied van
ten. Ten Oosten van Sj I tom i l' en ten Wit e b s k dUlIJ't de zware strijd voorl
Zuidoosten van Kor 0 s ten stortten vrij Pogingen van de Sowjets, hun penetratie
te verbreed en en een doorbraak te forzwakke aan vallen del' Sow jets Ineen. 111. ceeren,
vijandelijke pantserwagens werden vernie- verijdeld.werden door Ingr\fpende reserves
tigd. Ten Noordwesten van Re t s j I z a
In Z u i d-I t a 11 i! duren de zware
maakte de eigen aanval ondanks taaien
0 r ton a
tegenstand van de Sowjet" uleuwe vorde- gevechten in den sector van
voorl In een tegenaanval werd een
ringen.
hoogtepunt
heroverd.
In
Vijandelijke aanvallen op een bruggen- belangrijk
hoofd aan de Bel' e zin a werden onder Ortona zelf zUn verbitterde straatgevechzware verliezen afgeslagen en 32 Sowjet- ten aan den gang Aan de rest van het
verliep de dag kalm. met ultzondepantserwagens stukgeschoten. Ten Noord- front
!;"ing van vrij zwakke vijandelljke aanoosten van S j lob f n gingen de Sowjets vaUen
ten Noordwesten van KI g n a n 0.
met verscheidene divisies tot den aanval
Op 24 December probeerde ..n uit
over. Hier zijn zware gevechten aan den
gang. In het strijdgebied van Wit e b s k
Engeilehen
en
Franlchen
beataande
zette de vijand gisteren zijn sterke aan- commandotroep onze draadhindernillen
vallen voorl In verbitterde geve~hten
werden plaatselijke penetraties afgegren- aan de kUit van het Kanaal te naderen.
De troep werd In de pan gehakt.
deld en 71 vijandelijke pantserwagens vernietigd.
Bij· aanvallen van Engelsch-AmerlkaanIn de gevechten ten Zuid-Oosten van sche formaties vljegtuigen op den eersten
K I l' 0 W g l' a d hebben zich de 11e Silezi- Kerstdag op de stad Bol z a noen eenige
sche pantserdivisie va'} den generaal-ma- plaatsen in het gebied van Noord-Italië
joor von Wiettersheim en de 13e altmaer- werden vijf vijandelijke vliegtuigen neer~
kische pantserdivisie onder bevel van den gesohoten.
generaal-majoor Hauser bijzonder onderDuikbooten brachten de laatste dagen
scheiden. In de Noor del ij k e IJ 8 zee o~ den Atlantischen Oceaa,n en In de
vielen op den avond van 22 December 5 Mlddellandsche Zee vijf schepen tot zinSowjet-motortorpedobooten een Duitsch ken met een gezamenlijken inhoud van
convool zonder succes aan. In een korten 34.5~ brt. en torpedeerden
een
ander
Uit bescher"mende schepen van
felien strijd werden drie Sowjet-motortor- schip.
pedobooten tot zinken gebracht en belde convooien en dUikboot-jacntgroepen werandere door artlllerietref!ers zwaar be- den negen vijandelijke torpedojagers en
convoolschepen
tot
zinken
gebracht.
schadigd.
Aan het Zuld-Itallaansche front Boordafweergeschut der marine haalde
Bis c a y e
een
heerschte gisteren rust, met uitzondering bo.ven de Golf van
van
het
type
Sunderland
van den sector van 0 l' ton a. Ten Zuiden vÄegboot
en Zuidwesten van de stad 0 I' ton a mis- omlaag.
lukten ook gisteren alle vijandelijke aanvallen, hoewel zij werden ondersteund door
sterk artillerievuur, door pantserwagens
en slagvliegers. In deze gevechten heeft
zich de 1e divisie valschermjagers onder
bevel van den luitenant-generaal Heldrlch
door voorbeeldige standvastigheid bijzonder onderscheiden.
In den nacht van 23 op 24 December
vielen verscheidene Brltsche groepen motortorpedobooten met onderstellnlng van
jachtbommenwerpers In dell noordelijken
uitgang van het Kanaal herhaaldelijk een
Dultsch con voo I aan dat tevoren door
Engelsche kanonnen voor den strijd op
grooten afstand zonder succ.)S was beschoten. Een Brltsche motortorpedoboot werd
tot zinken gebracht, twee andere werden
zoo zwaar beschadigd, dat zij als verloren
kunnen worden beschouwd. Het Dultsche
convool bereikte voltallig en zonder noemenswaardige schade zUn haven van bestemming. Duitsche marlne- en kustbatterijen beschoten doelen In Dover, Deal en
Folkestone.
Brltsche bommenwerpers ondernamen In
de vroege ochtenduren van 24 December
weer een terreuraanval op de bevolking
van Berl\jn. In eenlge stadsdeelen werd
aanzienlijke schade aangericht. Bovendien.
bombarderde de vijand stelselmatig de
eerbiedwaardigste Dultsche plaatsen van
kunst en cultuur te Aken. Dom en raadhuis werden zwaar bt'schadlgd. de kronlngszaal werd vernietigd. Strifdkrachten
der luchtverdediging schoten onder bijzonder moeilijke omstandigheden voor den
afweer, voor zoover tot dusver vaststaat,
19 vijandelijke bommenwerpers omlaag.

Legerberichten van Vrijdag,
Zaterdag en Zondag.
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HOOFDKWARTIElR VAN DEN FttHRER, 25 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel
van de weermacht maakt bekend:
"Ten Oosten van Sj I tom I I' gingen de
bolsjewisten met sterke lI'fanterie- en
"".O "t"O"'Clt .. H~\r"A,..hton nv4llot" ppn
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Paus over aanvaI op
Vaticaanstad
Teeken van zedelijk verval, waarin
eenige verdwaalde menschen
zijn geraakt.

Istorm
van den oorlog ook steeds dichiter
genaderd bij de eeuwige stad." Daarna
wees de Paus nadrukkelijk op het verwoestenJde werk van den luchtoorloc
Aan allen en heel bijzonder aan de in:
woners van Rom.e beval hU aan, kalmte
en zelfbeheerschilIlg te bewaren en zicb
te on~houden van elke oIKloordachte
hBllldehng.
Vervolgens besprak de PatJa den
luchtaanval op de stad van bet Vatic~an en. betuiRde hij zijn ~k 8.M1 God,
die Vaiticaa;nslad had beschermd, toen
enikele weken. geleden hierop een luchtaanval geschiedde, en dit bericht door
alle menschen van fatsoen met eeJIi.,
parige verontwaardiging werd vernomen. "Een <;lergelijke aanval," aldus
Paus Pius, "die met voorbedachten rade
werd ondernomen en weinig eervol eG
doeltreffend met den sluier van den
oI!Jbek~.nden vlieger wem bedekt, een
dergel~lke aanval op een plaats die aan
alle Christenen heilig às en die 'door het
bloed van Petrus, den eersten stede.
houder van Christus, werd ge.wlj<:i een
plaats, die het middelpunt vormt' van
de wereld ook wegens haar schatten
aan kunst en cultuur, gegarandeerd
nog wel door een plechtige overeen.
komst, zulk een aanval !a een moeilijk
te overtreffen teaken voor den graad
der geestelijke verwarriIlg en van ~_
lijk verval van bet geweten, waarin
eenige verdwaaJde me.n.s<:hen zijn ge..
raakt."

ROME, 24 Dec. (D.N.B.) Radio Vati·
Iheeft beden een Kerstboodschap
cara zonden. die de Paus ter gelegen.
~ .~e van het Kerstfeest tot de wereàd
'h~eft gericht. De Paus zeide m deze
boodschap O.a.' het yolge!lde:
S:teeds versc:hnkke1uker vormen
be'~ft de oorlog aangenom.~n en zonder
onderbreking duurt de strlJd voort. H~t
is de verschrikkelijkste oorlog, die OOlt
is gevoerd en met huiveI'ling moeten de
volkeren wel zien, waartoe de perf~c
tloneering van de teclhnische hulpmtid.
dellen thans heeft geleid. Sleclhts
Christus alleen kan al deze geesten der
verschriklWl~ verdrij,ven. Dertha1ve zijn
al diegenen m dwalinp". die gansch hun
velltrouwen stellen op een steeds groo.
tere ecooomische ontwli.kkelin,g en zich
den vooruitgang en het welzijn der
mensohheid alleen belOlVen van een
ste...ds grootere organisatie.
Twee dingen vóoral willen wij doen . .
In de eerste plaats willen wij alles in
het werk stellen om de treurige gevolgen van den oorlog te verzachten.
In de tweede plaats wiHen wij niets nalaten om te zorgen, dat gij !het geloof
met verliest."
Na eenige woorden van dall'klbe!tuiglinrg aan aMe priesters en geloovigen,
die vaak met gevaar voor eigen leven
uit verwoeste kerken de H. Hostie heb·
ben gered, gaf de :~us KUitiru;tf
' aatill del
'hoop, dat het volgeulUe
ers ees za
k:unnem. worden gevierd in een waarlijk
Obrlstel~"n vrede.
• • •
Zooals gebruikelijk heeft de Paus op
den vooravond van Kerstmis het college
van kardinal~n ontvangen om de Kerst.
wenschen in ontvan"crst te nemen.
Als deken van het college sprak
kardinaal Granito di Belmonte den
Paus toe. Hij uitte zijn leedwezen over
de luchtaanvallen, welke zijn onder.
nomen op Rome en vooral ook op de
stad van het Vaticaan, "de !'\tl,mgste
neutrale oase van den vrede".
In zijn antwoord sprak de Paus
allereerst over de "zware en harè~
tijden", om vervolgens te wijzen op de
bijzondere positie van de eeuwige stud. /)
De Paus zeide hierover o.a. het vol.
geDide: ,,1"1 den loop van dit jaar is de
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EISENHOWER KRIJGT

BEVEL TWEEDE
FRONT
LISSABON, 24 Dec. (D.N.B.). Naar
de Engelsche nieuwsdiens uit Hyde.
park (N ew York) ~eldt. heeft pres!.
dent Roosevelt Vrijdag de benoeming
bekend gemaakt van generaal Eisen_
hower tot bevelhebber der Engelsch_
Amerikaanllche strijdkrachten voor het
tweede front. Generaa' Spaatz zal het
bevel voeren over de gezamenlijke
Amerikaansche bombardementsstrijdkrachten,
die
tegen
Duitschland
opereeren.
Naar de Engelsche nieuwsdienst
meldt, is te Londen officiepl bekend
gemaakt. dat generaal Sh Henry Malt.
land .Wilson is benoemd tor opPersten
Geallieerden bevelhebber iIl het gebied
van de MiddellandRche Zee.
~mtrent de wijzigingen in het GeallIeerde opperbevel meldt de Engel_
sche nieuwsdienst verder dat g-eneraal
Sir Harold Alexander is benoemd tot
opperbevelhebber der Geallieerde legers in Italië. Tot opperbevelhebber
van de Britsch'! legergroep onder
Eisenhower werd benoemd <reneraal
Sir Bernard Montgomery. Binnen_
kort zullen er bevelhebbers worden
benoemd.
Reuter meldt voorts dat It. generaal
Andrew Mac Naug-htol1 om gezondheid~redenen
ontheven is van zijn
functie als opperbevelhebber van beb
eerste Canadeeschp leg-er in Eng-eland.
Lt. generaal Kenneth Stuart. de chef
van den Canadeeschen gener alen staf _ _
is benoemd tot chef van den staf van
het Canadee8l:he hoofdkwartier in Lon.
den en tot de benoeming- van een opVOlger voor Mac NaU{~·hton tot plaats_
vervangend opperbevelhebber van het
eerste Canade~sche leger.

!
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TITO EN KONING PETER
Politieke toestand verscherpt.
GENtJVE, 23 Dec. (D. N. H.) Naar
Exchange Telegraph uit Londen meldt
Is er in den binnenlandschen politieken
toestanà van JoegoslavU! een buiten.
g~
verscherping ontstaan. De
"vrijheklszender Joegoslavië"
beeft
gemeld, dat de "commissie Voor de
bevri1dfna" van Joegoslavië" beeft be..loteit alle lieden der Joegoslavische
regeerlng te Kairo en elders in bet
buitenland vervaJlen te verklaren van
bun burgerrechten. Koning Peter mag
niet naar JoegoeJavië terugkeeren
zoolang- niet het bevrijde land in vrtIé
stemm1ng heert beslist over de kwestle
eener constitutioneele monarchie. De
uitzending besloot aldus: "Wij wijzen
er nadrukkelijk op, dat alle verplich.
tingen welke de ui~weken regeering
te Kalro voortaan op zich neemt, niet
zullen worden erkend. Wij behouden
OM bet recbt voor de reeds ~otèn
verdragen aan een nieuw onderzoek te
onderwenpen. "
Volgens een Reuterbericht uit KaIro
heeft de Joeguslav!ache opperbevel_
heb~, generaal Zizkowitsj, verzocht
van zijn functie.. te worden ontheven. In
Augustus van dit jaar was hU tot
op~rbevelhebber der
Joegoslav!acbe
strijdkrachten benoemd.
"Svenska Dagbladet" meldt
dat
Tito binnenkort een egen gedele'geerde
naar Ankara zal sturen, om .. toezicbt
uit te ~enen op den gezant van het
te K8.1ro zetelende Joeg08laVlsche
comité". Engeland en Amerika zouden
zich met dezen maatregel accoord
ebben verklaard.
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BINNENLAND

UNtIFORMIEN DER N.S.B.
BESCHEJRMD

BRAJNDWEERWEZ'EN NIEUW
GERIEGELD

Bij besluit van den secretarJS'-generaai
van het departement van Justitie betreffende het bralldweerwezen Jg. o.m. het volgoode bepaald: de bescherming van de geMisbruik strafbaar verkJaard.
meensch8ip tegen brandgevaar is oe taak;
poJltie, Deze wordt uitgevoer~ volgens
In het Verordeningenblad is een be- der
de v'o orschrifkn van de verordenmg orgasluit opgenomen van den secretaris- nisatie politie en de voorschriften van dit
generaal van het departement van Jus- besluit.
Ln gemeenten met staatspolitie-instantitie ter bescherming van de uniformen
en onderscheidingsteekenen van de na- ties wordt de taak van het brandweerwewaargenomen door de staatsbrand_
tionaal-socialistische beweging der Ne- zen
weerpolitie
onder leiding van de staatsdcrlanden.
politiegezagsdragers. De tot dusver lEl deze
Hierin wordt bepaald, dat hij die op- gemeenten bestaande beroeP8br~dweren
zettelijk, zonder toestemming van den worden in de staatsbrandweerpohtle opge_
secretaris-generaal van de N.S.B., uni- nomen.
secretaris-generaal wijst de gemeen'·
formen, deelen van uniformen of on- tenDea.8Jl1,
wa.a.rln voor de taa.k van het
derscheidingsteekenen van de natio- brandweerwezen een gemeentelijke br8.ndnaal-socialistische beweging der Neder- weerpolitei wordt opgericht. Deze staat
landen of van haar als zoodanig er- onder den burgmeeester in zijn hoedanigkende formaties of nevenorganisaties. heid van polItiegezagsdrager.
In zoover In de door den secretaris-genevervaardigt, in voorraad heeft of in het raaI
overeenkomstig de vorige 8.lInea 8.anopenbaar draagt, wordt gestraft met g>ewezen gemeenten beroeplibrandwenln
gevangenisstraf van ten hoogste zes aanwezig zijn. wor(!en deze In de gemeenmaanden of geldboete van ten hoogste telijke brandweerpolitie opgenomen
In gemeeenten zonder atas.ts- ot ge.
duizend gulden.
meentelijke brandweerpolitie bedient de
Het hier strafbaar gestelde feit burgemeester in zijn hoedanigheid van powordt beschouwd als een misdrijf.
Iitiegezagsdrager zich bij de uitvoering
van de taak van het brandweerwezen V8.n
De secretaris-generaal van het de- de
vrijwillige brandweroo, plichtbrandwepartement van Justitie zal in een in de ren en aangewezen b1'l8.ndweren. Deze
Nederlandsche Staatscourant te plaat- brandweren zijn technische hulporganen
sen uitvoeringsbesluit de onder bescher- der politie.
In gemeenten met staatspolitle-Instan- ,
ming staande formaties en nevenorgaties
behoort de aanschaffmg en het onder- '
nisaties aanwijzen.
houd van de voor de br8llldweerpolitie en
de brandweren benoodigde voertuigen en
bluschmaterieel, alsmede van kleedlng,
ROOFOVERVAL OP POST·
uitrusting, alarminrichtingen en kazernes,
tot de taak van den staat, In de overige
gemeenten tot de taak van de gemeente.
KANTOOR
De besluit treedt In werking op 1 Jan.
19H. Het wordt aangehaald als "bNiult
Op den avond van 21 December heb- brandweerwezen 1943".

ben gemaskerde mannen een roofoverval gedaan op het postkantoor te Sittard. Door een achterdeur drongen zij
het kantoor binnen en dreven met
pistolen de aanwezige ambtenaren in
een hoek. Vervolgens braken zij binnen
enkele minuten verschillende blikken
trommels met geld en met papieren
van waarde open en verlieten het postkantoor met medeneming van onder
meer de volgende voorwerpen: een
postzak met zeven pakketten oude distributiebonnen, die voor vernietiging
'bestemd waren; een vrij groote hoeveelheid wissel- en kasgeld; verscheidene
bundels brievenl vooral aangeteekende
en waarde-zendmgen.

VERORDENINGEN EN
VOORSCHRIFTEN
Diensthervatting docenten, die in hechtenis
zijn ge'!eest.
Krachtens beschikking van den CommissarisGeneraal voor Bestuur en Justitie mogen docenten, die in hechtenis zijn geweest en nadien zijn vrijgelaten, niet dan met zijn toestemming hun werkzaamheden hervatten.
De Inspecteur van het Onderwijs in Algemene Dienst te Apeldoorn is met de behande1ing van deze aangelegenheid belast.

DE N.Z.H. HEFT STADS·
LIJNEN OP ZONDAG OP
De directie va:n de Nooro..Zuid- '
Hollandsche Tramweg Maatschappij
deelt mede, dat met ingang van
2 Januari des Zondags de dienste!l op
de stadslijn in Haarlem en Leiden
wOl'den opgeheven. De dienst op de
interloca,le lijn Haarlem-Leiden zal
Zondags niet worden stopgezet. Wel
vervalt het gedeelte tU88chen st.tion
en Houtplein te Haarlem. Van het
Houtplein tot Herem&tede zullen locale
reizigers alleen worden vervoerd indien er plaats VOOr hen is. Op het
traject va,n Amsterdam naar Purmel'end en Volend&m zullen Zondags een
aantal diensten vervallen. De dienst
Haarl~-Ameterda.m otldergaat geen
wijziging.

------·.1 .

lABAKSAUS.
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Vol aroma met rhum gemeIl!gd . verkrijgbaar in de
smaken Camel, Virginia, Hav.a na of Pruimtabakaroma.
Flacons inhoud 50 gram roldoende voor het sausen van
6 K.G. tabak sI. 1.50 fr. hs.
Stort Il!Og heden op post!rek. -.~-~_
_
30076 of oond een postwissel ___""""
en U ontvangt per omgaande
post. VOlledige gebruiksaanw.
gratis. Tabakzaad Ingenieur
Slits No. 25 bij vooruitbetaling per pakje 40 cts., voldoende vgor 1 H.A. pla1;lten;
3 paktjes vi56rf r:OO.
P. WALRAVEN, Stationsweg
HILLEGOM. Tel. 5350.

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN.
Inlevering punt-draad en claddraad.

De Directeur-Generaal van den [,andbouw maakt in opdracht van den Wehrmachtsbefehlshat-er In den Nlederlanden
bekend, dat deze beveelt, dat iedere ,ebruiker ~'an grasland of h:unstweide In
Nederland, met uib:ondering van de provincies Noord'holland, ;?;uldholland en Zeeland, per hectare grasland of kunstweldo
tien meter puntdraad en 15 meter gladdraad gebruikt of bestemd voor afrastering, heeft In te leveren voor 1 Februari 1944 op tijd en plaats voor iedere gemeente door den burgemeester nader vasi
te stellen en bekend te maken. In plaat s
V'fUl
gladdraad mag puntdraad In geleverd worden. De afzonderlijke stukken
draad moeten elk een lengte hebben v3: n
tenminste veertig meter. at te leveren In
rollen van hoogstens 300 meter. yoor het
ingeleverde draad zal een vergoedmg worden uitgekeerd on den grondslag van 75 %
van de waarde van nieuw draad. Het niet
ot niet volledig of niet tijdig voldoen
aan bovenom schreven vrerplichtling. zal,
naar de Directeur-Generaal van den Land!;'()uw bekend heeft gemaakt. als sabotage
van het door de Weermacht gegeven bevel worden aangemerkt en als zoo danig
worden bestraft, onverminderd de In,'Orderlng van het niet of te wein,jg Ingeleverde OP kosten ,van den nalatige. De
Rilkslandbouwconlrulenten zijn, leder voor
hun ·ambtsgebied. bevoegd in daarvoor
naar hun oordeel tn aanmerking komende
lt'evallen algeheele of gedeeltellJ,ke vrijstelling van bovenom schreven 'verplichting tot inleyerlnl\' te verleenen. Vrijstelling zal alleen worden verleend In uitzonderingsgevallen wa.a.rbif kan worden
aangetoond. dat geen of vrijwel I\'een
draad aanwezl", Is. Indien op 1 Februari
1944 ",een beslissin", 0" het beroeD Is genomen. Is de betrokltene verplicht tot inlevering.
,
Regeling volkstuinen 1944.
Om In 1944 een volkstuin te mogen gebruiken moet de houder worden Ingeschreven bij het Bureau van den Provincialen
Voedselcommissaris te Alkmaar of moet
een reeds bestaande inschrijving voor 1944
worden verlengd. Bestaande inschrijvingen, die niet meer verlengd behoeven te
worden. moeten onmiddellijk worden Inge)p verd bIJ het Bureau P .V.C. met de mededrellng "vervaIJen". Aanvragen voor nieuwe Inschrijving geschieden door Inlevering
van het bestaande aanvrage-formulier, dat
tegen betaling van f 0.211 bij alle Plaatselijke Bureauhouders verkrijgbaar Is. Aanvragen tot verlenging (handhavIng) van
reeds bestaande Inschrijvingen geschieden
door terugzending van een door het Bureau P.V.C. toegezonden antwoordkaart.
Deze antwoordkaarten krijgen de volkstuinders, die reeds In 1943 als zoodanig
waren geregistreerd, nog toegezonden.

Oppervlakte volkstuinen.
De oppervlakte van in 1944 aan te leggeh volkstuinen mag niet grooter zijn dan
225 m2. De bepaling, dat tenminste 100 m2
met aardappelen moet worden beteeld, Is
vervallen, speciaal om den volkstuinder In
de gelegenheid te elellen In 1944 meer
groenten te telen. Gezien de verwachtingen
ten aanzien van de groenten voorziening
voor 1944 (o.a. In verband met vervoersmoeilijkheden) wordt men aangeraden In
leder «eval een groot gedeelt~ van aljn
tuin te benutten voor groententeelt.
Zelf bewerken.
Ultgelonderd het spItten en bemesten
van den grond moeten alle werkzaamhe. den op den volkstuin door den houder of
dlenl gezinsleden worden uitgevoerd. In
verband hIermede moet de volk8tuln op
zoodanl,en afstand van de woning van
den houder lijn gelegen, dat redelijkerwijs
kan worden aangenomen, dat men voor
bewerkl~~ en onderhoud
van den tuin
reg.lm..~ zelt zal kunnen zorgen.
Verpaolitlng gronden voor volkstuinen.
I
De bepalIng, dat geen nieuwe volkstuinen mogen worden aangelegd op land, dat
reeds als akkerbouwland Is gebruikt, Is
opgeheven. In 1944 mogen dus zoowel op
bouwland als op voor dat doel gescheurd
weiland volkstuinen worden aan,.-elel\'d.
De verpachter van ,",onden voor volkstuinen Is verplicht bij het Bureau P .V.C. een
vergunning a,an te vragen om vol1tgtulnen
te verhuren en daarbIJ mede te deelen:
a. de oppervlakte en de juiste I gglng der
als volkstuinen uit te geven gronden.
b. de namen en adres sen van de volkstuinders-pachters dier grenden.
Verhuurd mag slechts worden aan hen,
die als volkstuInder zlin ot zullen worden
Ingeschreven bij het Bureau P .V.C. te
Alkmaa.r.

Varkenshaar.
De directeur van het Rijksbured.U voor
wol en lompen wijst huisslagers er op dat
zij ten aanzIen van het varkenshaar' dat
bij door hen verrichte slachtingen vali als
volgt dienen te handelen: 1. DIt haar
van den varkenshouder, bij wten een huls
slachting plaats heeft, over te nemen e~
te verzamelen. 2. Het verzamelde haar
zorgyuldig te bewaren en wel zoo dut
broellng en rotting worden voorkomen 3
Het verzamelde haar t .z.t. tegen de vàst:
gestel~e prijzen te verkoopen aan de door
den directeur van het Riiksbureau voor
wol en lompen aan te wijzen Instanties
welke In een nadere publicatie worden
bekend gemaakt. Met het bedrlifschap
voor vee en vleesch is overeenge~omen
dat, Indien hulsslagers niet aan boven:
staande voorschriften voldoen. de Prkenning als hl.\lsslager door dit bedrijfschap
kan worden Ingetrokken.

(C.N.F.-Schimmelpenningh)

KOERS OOST
Eeuwen geleden trokken Nederland_
sche boeren en handelaars naar het
Oosten en vestigden zich in de steden
of bouwden zich boerenihoeven. Steden
als Dantzig en Marienwerder laten nog
heden den Nederlandschen invloed in.
haar bouwstijl herkennen.
Ook nu trekken weer jonge pioniers
naar het Oo.sten. In Dantzig en Bromberg
kan
men hen in het blauwe
Jeugdstormhemd ontmoeten .
In totaal bevinden zich reeds 500
Nederlandsche jongens en meisjes in
den Germaanschen Landdienst, om het
boerenwerk weer te leeren. Later
zullen zij zich eigen hoeven bouwen en
mede den grond8lag leggen voor een
nieuwen GermaalL9Chen boerenstand in
deze gebieden. De jongens en meisje8
zijn ondergebracht in kampen onder heeft
Nederlandsche leiding.
,eraat
Over e nkele weken begint de oplei- ng.
ding van kampleid ers(sters) VOOr den
Germ aanschen
Landdiens t.
Zij die
meen en h ie rvoor geschikt t e zijn kunn en zich v oor opleiding m elden bij den
Germaanschen Landdienst, Koningslaan 9, Utrecht.
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OVERVAL OP POSTAUTO
Op 22 Dec. j.l. werd bij Herwijnen, in
de nabijheid van Gorinchem des mor",ens vroeg een postauto door zes gewapende bandieten overvallen. De daders roofden een aantal pakken met
distributiekaarten en bonnen voor
evensmiddelen.
O'
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NIEUWE AMERJKAANSCHE
LANDING OP N. BRJTTANNJE
STOCKHOLM, 27 Dec. (D. N. R)
Reuter meldt uit het hoofdkwartier der
Geailieerden op Nieuw Guinea, dat marlnetroepen der Ver. Staten oij Kaap
Gloucester op de noordwestelijke kust
v~ Nieuw Brittannië zijn geland.

"SCHARNHORST" STOND ALLEEN
TEGENOVER OVERMACHT
slaagde de vijand er in, bij verras.~ing
nog meer zware strijdkrachten blJeen
te brengen, die ten gevolge van het
slechte zicht tevoren niet waren ge.
BERLIJN, 27 Dec. (D.N.B.) Om- zien.
treJ?-t het laatste o~~rede~. van het Slag -\
Na verscheidene uren van ze~r
Schlp ,,~~hamhorst' sc.hrIJft de "Nacht- zwaren strijd werd de "Scharnhorst ,
!L~8;be : Het ~lagschip "Scharnhorst" die onder bevel van kapitein-ter-zee
lS m een .moedigen e~ voor de totale
Hintze stond, door de vijandelijke oor~rJogvoe~?lg VaJD. DuiJts!?hland belang- logsschepen omsingeld. Tegen halfacht
rijken ~trijd voor. den VIJand .~bleven'. des avonds zonk het slagschip met de
De DUlt;sche manne heeft altl~ groote vla.g in top, nadat het, tot de laatste
en. kleme eenlieden, ook bulten den granaat vurende den viiand zware
dmkJbootoorlog, voor de belemmering.
'
"
van den vijandelijken aanvoer naar de sChade had toege~)I'3.cht.
..
oorl<>glStooneelen ter beschikking geDe andere DuitBche stnJdkrachten,
steld. Een onderneming van dezen aard die aan d~ operatie deelnamen, leden
is onder de omstandigheden., die de geen .verliezen. Over het lot "der beNoordelijke Ijszee biedt, altijd met het manrung van de "Sch~rnho~t zlllJen
gevaar van vrij groote verliezen ver- de verwanten m~edeelmg knJgen, zoo!><m:den. Het slagschip "Scharnhorst" dra rapporten zlJn ontvangen.
lS m den strijd tegen den vijand, die
* *
daardoor m belangrijke operaties werd
HOOFDKWARTmR
VAN
DEN
oolemmerd, door een verreweg superieure vijandelijke strijdmacht na een FûHRER, 27 Dec.
(D.N.B.)
Het
heldhaftigen strijd vernield. Voor zoo- opperbevel der weermacht deelt mede:
ver men volgens de voorloopige he.
Bij het landingshoofd van Nik 0richten kan ooroeelen., stond het slag- pol e!l ten Zuidwesten va;n D n j eschip in de beslissende uren alleen pro pet r .o w s k
zijn
v ijaiDdelijke
tegenover de overma.cht van den vijand. aanvallen afgeslagen.
De commandant heeft den strijd aan...
In het gebied van S j i tom ir hebvaard, zijn taak 'IJ" .:ijn plicht inziende. ben de bolsjewieken :lieuwe, sterke
De heldhaftige bemanning van he.t fonnaties infanterie en tanks in den
Schip heeft tOt de laatste gra.n.a.at ge- slag geworpen. Zware en wisselvallige
vuurd. De "Schamhorst" is met wap- gevechten zijn aan den gang.
perende vlag gezonken. Het DultBche
Ten Noordwesten V8.:l Re s j i t za
volk buigt jn rouw het hoofd voor de heeft onze aanval tegt:n hardnekkigen
heldhaftige strijders van het gezonken
slagschip en ziet met trots naar een vijandelijken tegenstand verdere ter- ,
marine, die ·i n Oil1vervaard optreden in reinwinst opgeleverd.
.
het kader van de totale plannen der
Bij Wit e b s k duurt de afweerslag ,
Duitsche oorlogvoering haar plicht met onverminderde hevigheid voort. '
De doorbraakpo~.ngen v8.:l den vijand :
doet.
De Britsche admiraliteit heeft he- zijn ook gisteren
mislukt.
Eenige !
kend gemaak,t , dat 42 Britsche vlieg- penetraties weroen afgegrendeld, aan- '
tuigen en eenlige torpedojagers vel'loren vals voorhoeden der bolsjewieken in :
zijn gegaan in den strijd tegen het slag- tegenaanval teruggeworpen. De vijand
schip "Schamhorst".
verloor hierbij 40 tanks.
Over den aanval op het voor MoerBij de afweergevechte:l ten Zuidmansk bestemde vijandelijke convoo westen van Dnjepropetrowsk heeft het
heeflt het opperbevel der Duitsche Berlijn-Brandenourgsche regiment gremarine nog de volgende bijzonderheden. nadiers no. 477 zich onder leiding van
medegedeeld:
kol. Maaraus schitterend gehouden.
Reeds eenige dagen tevoren had de
Aan het Z u i d-I t a I i a a n 8 c h e
Duitsche luohtverkenning een vijande: front heeft de vijand slechts hier en
lijk convooi opgemel'kt, dat op weg daar vergeefsche aanvallen ondernomen.
was naar Moermansk. Het had oor- De zware straatgevechten in de stad
logsmaterieel en levensmiddelen voo~ 0 r ton a duren nog steeds voort.
het Sowjetfront aan boord. Een geAan de D a I mat i sc hek u s t !s
vechtsgroep der Duitsohe vloot werd het eiland Korcula van commUllistlsche
tegen dit convooi in den strijd gebracht benden gezUiverd. Hierbij hebben onze
en ter hoogte van de Noordkaap trof troepen in harde gevechten ruim 500
men den vijand.
bendeleden gedood en verscheidene
Tegen 11 uur in den ochtend van 26 kan~np.en, benevens talrijke wapens,
December kwam het slagschip Scharn ~urutie en kleine voertuigen als buit
horst", waarop zich de com~andant bmnengebraoht.
der torpedoboot·
9p 26 December heeft een formatie
Jagers, schout-bij-nacht DUltsche zeestrijdkrachten onder OOm
Bey, als bevelhebber der gevechtsgroep mando van schout..bij..nacht Bey op d~
b~vond,.. in gevechtsconta.ct met de No? r de! ij k e IJ s zee een voor de
vlJatldehJke bewakingsvloot
die be- SOWjet_ Ume bestemd convooi aange
stond uit kruisers en torpedoboot- vallen en dit, zoowel a1s den vijander'jagers. Bij slecht weel' was het zicht kehn d beveiligingsstrijdkrachten zwai;
beperkt. Kort na het begin van den sc a e toegebracht. In langdouri e
strijd greep ook een zwaar vijandelijk gevechten met verre superieure Eng~l
oorlogsschip in. In het verdere verloop sche zeestrijdkrachten is het Oil1de;
c~mm.ando van den kapitein-ter_zee
Hmtze staa.I?-de slagschip "Schamhorst"
na heldhaftlgen strijd, vurend tot de
laatste ranaat ezonken

BRITI'EN VERWREN EENIGE
TORPEDOJAGERS

PLANNEN VOOR OPBOUW
VAN BERLIJN
.Aan een berlClht van den A.N.P ..correspondent te Berlijn ontleenen wtl
het volgen<le:
Voor de geweldige taak van den
wederopbouw ziet zich het Duttsche
volk na den oorlog in de eerste plaats
gesteld. Met de kalmte, waarmede men
de bombardementen opvat, wordt ook
reeds gewerkt aan de plannen, welke
eens de bases zullen zijn voor de vermelde steden. In het kader van de vele
groote bouwwerken, die reeds vó6.r
den oorlog tot stand kwamen en die
zoowel inwendig als uitwendig een
mauwen stijl in Duitschland brachten,
zal ook een deel van den herbouw der
steden worden uitgevoerd. De plannen
worden door een centraal bureau uitgewerkt, zoodat het algemeene beeld
der steden niet zal worden ontsierd
door stIjlconglomeraten. Deze centrale
staat onder leiding van prof. Albert
Speer. Hij volgt, vooral waA: de representatieve gebouwen betreft, het neoklaaalcisme, dat zijn degelijkheid heeft
bewezen In gebouwen van weermacht
en marine en te MUnchen in de partijhuizen. Velen achten het neo-klassiclsme
te
en te zakelijk en onder de
jongere Duitsche bouwmeesters is dan
c...k een streven merkbaar naar een
luchtiger uitvoering, die het zware en
sombere van het neo-klassicisme zal
moeten opheffen.
In ieder geval zal men naar eenheid
streven. Vooral voor een stad als Berlijn, waar een zonderling allegaartje
van bouwwerken elkaar m den weg
stond, zal dit een heele verbetering zijn.
Breeàe straten, veel plantsoenen en
boombeplan.tin&', bloemen en fonteinen
zullen het s1adsbeeld verluchten, de
huWen zullen niet te hoog worden, veel
:veDSl:ers hebben en dus een tegenstelUiDJr vormen met de licht. en luchtlooze

_reng

p6ouwen.

Ook wordt bij de genoemde plannen
rekening geh.ouden met het na den oorlog zeer sterk toenemende gemotorieeerrle verkeer. IDee. groot probleem
daarbij is bijvool"beeld de garagebouw,
die waarschijnlijk voor het grootste
deel OIlIder den grond zal worden uitgevoerd. De pl8llllle!ll voor de representatieve gebouwen der l"egeering en der
weermacht zijn op papfer reeds zeer
ver gevorderd. Prof. Wilhelm Kre!s
heeft deze plannen m opdraCht van den
FUhrer uitgewerkt.
De legerberichten der laatste jaren
hebben 54 namen van Duitsche steden
genoemd, die groote luchtaanvallen
hebben moeten doorstaan en dus zware
materieeIe schade hebben opgeloopen.
Hieruit k8D :men zich eenigszins een
voorst.eloUllrir maken van den jmmeJJBen
arbeid, welke het Duitsche volk na den
oorlog wacht, een arbeid echter, waaraan het zich met volle overgave en
volgens vaste p'lannen zal wijden, opdat
ook de uiterl~ke sporen van het geleden
leed zoo spoeddg mogelijk zuUeo
zHD verdwelleD. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~

SPOORWEGEN IN V.S.
IN HANDEN DER
REGEERING
Manoeuvre van Roosevelt tegen
dreigende staking.
STOCKHOLM, 27 Dec. (D.N.B.)
Roosevelt heeft Stimson bevolen,
de spoorwegen over te nemen, zoo
meldt de BritBche berichtendienst
uit Washington.
President Rooseve1t heeft in een
officieele verkla.ring gezegd, dat de
InbeslSJgneming der spoorwegen
.. voor het transport van troepen en
materieel en voor het reizi~rsver
keer, alsmede voor den aanvoer
van materieel en levensmiddelen
voor weermacht en burgerbevolking noodzakelijk en ook overigens
voor een succesrijke oorlogvoering
van groot gewicht is". Hij heeft
zich daarom genoodzaakt gezien
onverwijld de spoorwegen tijdelijk
in bezit en in beheer te nemen om
de voortzetting van het bedrijf te
waarborgen. Als thans spoorwegbeambten zouden staken, zouden
zij dat tegen de regeerlng der Vereenigde Staten doen.
Volgens
een
Reuterbericht
uit
Washington hebben thans twee generaala de leiding van het bedrijf op bijna
een kwart millioen mijl Amerikaansche
spoorlijnen op zich genomen. Stimson
heeft luitenant-generaal Somervell met
de leiding belast. Deze generaal wordt
geaasisteerd
door
generaal-majoor
Gross, chef van de legertransporten.

NIEUWE BENOEMINGEN IN

GEALL.

OPPE~BEVEL
STOCKHOLM, 28 Dec.
(D.N.B.)
Naar
de
Britsche
berichtendienst
meldt, is te Londen officieel medooeelingen gedaan van aanvullende benoemingen, die het ~'esultaat van de
besprekingen tusschen Roosevelt en
Ohurchiil zijn.
GeneJ'aal sir Bemaro
Pa.get is benoemd tot opperbevelhebber
in het Middlen-Oosten onder den
Geallieerden opperbevelhebber in het
Middellandsche Zeegebioo. Luchtmaarschalk sir Arthur Tedder is benoemd
tot plvv. opperbllvelhebber onder gene-l
raal Eisenhower.

I

Duitsche stellingen bij
verbeterd
Sowjet-aanvallen (bij Dnjepropetrowsk en Kirowograd
afgeslagen, doorbraakpogingen bij Witebsk verijdeld.

ORTONA IN ITALIt
ONTRUIMD
HOOFDKWARTmR
VAN
DEN
FttHRER. 28 Dec. (D.N.B.l Het opperbevel der weermacht deelt mede:
Jachtvliegers hebben b de S.tra a t
v a A K e r t s j een bolsjewistische
torpedomotorboot tot zinken gebracht.
Ten Zuidwe8ten van D n j e pro p e·
t r 0 w fl k en ten Zuidoosten van Kir ow 0 g r d zijn Sowjetaanvallen door
tege:::taanvaUen afgeslagen. Eigen aanvallen ten Noorden van . Kirowograd
ontwikkelden zich gunstig.
In het gevechtsgebied van ;s j i t om i r hield de krachtige druk van den
vijand ook gisteren aan. Twintig vVandel~jke pa.:::ttserwagens werden verDleld.
Ten Noordwesten van Re s j i t z a
konden onze troepen na het afweren
van vijandelijkle tegenaanvallen hun
etelllnge:J. verbeteren.
In het gebied van Wit e b s kstort.
ten herhaalde doorbraakpogingen der
bolsjewisten in verbitterde gevechten
ineen. Door eigen tegenaanvallen werd
de vijand op verscheidooe punten
teruggeworpen. In de succesrIjke afweergevechten ten Zuiden van S j I ob i n heeft zich de versterklte Thu.
il'ingsch.Hessische infanteriedivisie onder
bevel van luitenant-generaal Graf von
Oriola bijzonder onderscheiden.
Aan het Z u i d-I t a I i a a n s c h e
front kwam het iIIl den Westelijken sector
slechts tot gevechten van plaatselijke
beteekenis. Ten Noorden van Ven at r 0 ging bij een aanval van numeriek
veel sterkere vijandelijke strijdkrachten
een hoogte na zwaren strijd verloren.
In het gebied van 0 r ton a hebben
0Ill:Ze troepen, nadat zij den vijand in de
verbitterde gevechten der laatste dagen
de zwaarste verliezen aan mensohen en
materieel hadden toegebracht, de ruïnes
Van Ortona ontruimd en nieuwe stel.

a.

GeaHieerde bevel voering in
Middellandsche Zee
STOOK:HOLM, 28 Dec. (D. N. B.)
President RooseVelt heeft
naar de
' Britsche berichtendienst Uit Washington meldt medeg-edeeld, dat luitenantgeneraal J acob Devers is benoemd tot
commandant van de Amerikaansche
strijdkrachten in de Middellandsche
Zee.
Verder deelde RooseveIt de ben oemdng
mede
van
generaal-majoor
Jimmy Doolittle tot commandant van
de ..ia Gl.r1lOt Brittannië gestationneerde
ae!bt.Ste Amerl.kaansche luchtvloot.
Naar de Engel8che nieuwsdienst uit
het Geallieel'de hoofdkwartier in NoordAfrika meldt, is onder het bevel van
l~~enan.t-gl'neraal H. D. G Orerar een
C--adeesCh corps op het oorlogstooneel
van de M1ddelIand.sChe Zee gevormd.

Hngen dicht

ten Noordwesten van de

stad betrokken.

Dover en Folkestone
beschoten.
Naar het D.N.B. verneemt, we.rden

in den nacht van 23 op 24 December

door het Duitsche vèrdragende geschut
van de marine en het leger aan het
KlIJI1aal de Britsche havensteden Dover,
Deal en Folkestone met gunstig resultaat onder vuur genomen. De vijand
beantwoordde aanvankelijk het vuur,
doch na een artillerieduel van eenige
uren werd het vijandelijke g-eschut tot
zwiig-en gebracht.

Bomaanval op randwijken
van Rome.
ROME, 29 Dec. (D. N. B.) Naar de
"Trtbuna" meldt hebben vijandelijke
vliegbuigen gisteren tegen den middag
zware bOIIl!D1en laten vallen op wijken
aan den rand van Rome. In de woon..
wijk Gabatella, die niet ver van de
basiliek van San Paolo Fuori Ie Mura
ligt, stortten eenige huizen in, waardoor
talrijke personen werden gedood at
gewond. Aan de Via Appia, bij het
dorp Travertino, werden verscheidene
menschen bet slachtoffer van den aan.val. Bij Centocelle, ten Oosten van
Rome, zijn vele personen door b0mscherven getroffen. Ongeveer 50 menschen werden door machinegeweervuur
gewond. In Pietralata, Noordoostel!k
van de binnenstad, werden talr ·
personen gedood of gewond ten.gev
van instortingen.
Het verschijnen .an de Engel.9ch.A.merikaansche wie.g tuigen boven Rome,
aldus meldt de "Trtbuna" verder, werd
in Vaticaanstad onmiddeLlijk opgemerkJt. De Paus ging, zooals ook bij
vorige aanvallen, onmiddellijk naar het
venster om de manoeuvres der vlieg.
tuigen gade te slaan.
Toen hij de
bommen hoorde inslaan, liet hij zich
dadelijk rapport uitbrengen o'rer de
aangerichte schade,

GealUeerde Atlantische politie
STOCKHOLM;. 29 Deo.

(D.N.R)

De gedurende den oorlog geo'lganiseer-

de
Anglo-Amerika.a.nsob.e
"Atlantische patrouille-dienst" zal, volgeruJ
welingelichte Londe:::tSche kringen, ook
na den oorlog worden gehandhaafd.
Naar <Ie Lon.àensche correspondent
v'a n "Socialdemocraten" vemeeIllt, zal
deze
"Atlantische politie".
behalve
marInestrijdkrachten ook bela.n,grijke
eenheden van het luchtwapen omvatten, zoodRt de kwesti<e van het afstaan
van vloot- en lUchtwapensteu:n.pUDten
van bijzonder belang is. Men hJoopt, dat
men deze plannen ZO!lder het sluIten
van een direct pact kan verwezenlVIrenI.

(Van oru:en correspondent.)
UTRElCHT, 28 Dec. Reeds jaren lang
was het fraaie pand N'ieuwegracht 41 in
gebruik blj de Utrechtsche Volksuniversltelt die er haar cursussen gaf, terwijl op
de bovenoverdiepingen het Museum ten
behoeve van het Onderwijs gevestigd was.
De burgemeesttlr van Utreoht deelt
thans in een der gemeentestukken mede,
dat, "aangezien de werkzaamheid van de
Utrechtsche Volksuniversiteit een belets'e l
vormt voor de ontwikkeling van den vol~
geest In de richting van den meuwen tIJd,
en het bestuur blljkbaar n1et geneigd Is
van koers te veranderen, het gewensoht Is
bovengenoemd gebouw niet langer vOOl'
de Utrechtsche Volksuniversiteit te bestemmen". De huur werd In verband hiermede met 1 Januari 1944 opgezegd. Het
gebouw wordt thans in gebruik gegeven
,aan de Stichting, welke ten doel heeft de
organdsatie van opvoeders, ouders zoowel
als leerkrachte'
het z.g. "Opovoedersgdlde".
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Buitengewoon hevige gevechten
aan 'het Oostelijke front
\

,Duitsche terreinwinst bij Kirowograd. - Ook Sowjetaanvallen in gebied van KOMsten. - In Noord-Italië van
26 Amerikaanschè bommenwerpers 22 neergehaald.
ZEEGEVECHT IN GOLF
VAN BISCAYE

I sche
torpedojagers en torpedobooten
en Engelsche lichte zeestrijdkrachten.

De eigen en de vijandelijke luchtwa.pens
grepen voortdurend in de operaties in.
HOOFDKWARTIER ' VAN
DEN In den loop der harde gevechten ont- ,
FüHRER, 29 Dec. (D. N. B.) Het stonden beschadigingen aa.n beide .
opperbevel der weermacht maakt zijden.
'
bekend:
In den afgeloopen nacht hebben
Ten Noorden van Kirowograd eenige Britsche vliegtuigen storings.
hebben onze troepen ondanks taaien
tegenstand va.Îl den vijand verscheidene a8lJVa.11en ge<laa.n op W e s t.D u i t s c h
plaatsen stormenderhand genomen en gebied.
concentraties van de bolsjewisten in
Convooien te Gibraltar.
verrassend en aanval uiteengeslagen.
In het gebied van S j 1 tom 1 r heeft
de vijand zijn aanvallen versterkt. In
MADRID, 29 Dec. (D. N. B.) Uit
zware gevechten werden zijn aanvalB_ den Atlantischen Oceaan is een oonvooi
voorhoeden ten Z.O. van Sjitomir opge. in de haven van Gibraltar aangekomen,
vangen.
bestaande uit 77 schepen, voor he.t
Verder naar het Noorden mislukten meerendeel van 10.000 ton. Een ander
a.11e bolsjewistische aanvallen. In totaal cónvooi 20 schepen sterk, is naar de
Mlrden 41 vijandelijke tanks stukge- Middell8.ndsche Zee uitgeloopen.
schoten.
De bolsjewisten zetten gisteren na
sterke artillerievoorberei<llilg en met
talrijke tanks ook in den sector van
Kor 0 st enden aanval in. Verbitterde gevechten zijn aan den gang.
Bij Wit e b s k werden ook verde.T
alle doorbraakpogingen van den vijand 1
veriideld. Terstond ondernomen tegenaanvallen wierpen de bolsjewisten op
eenige penetratieplekken na harde gevechten terug.
In Z u i d - I t a H ë verliep de dag,
afgezien van een vergeefschen vijandeliiken aanval ten Noorden van Ven af r o. rustig.
Gistel"?n hebben 26 Amerikaan:sche
-iJIIl bommenwerpers onder bescherming van
jagers aanvallen gedaan op het
•
Noor d - I t a I i a a n 8 c h e
gebied;:rnst N bs
20 bommenwerpers werden in luchtge. ~r hetO
gekozen. Hierdoor heeft
vechten, 2 andere door afweergeschut iiiin g in eederstZWit.s..rsohe
een sociaal-democraat
regeering
van het luchtwapen neergeschoten; ,ier
.
Duitsche jagers gingen verloren. Hun
vlieg1uigcommandanten konden zich
echter met hun valscherm in veiligheid
brengen. Aan de W est kus t van
I tal i ë werden twee Amerikaansche
jagers vernield.
In de ochtenduren van 28 December
hebben de Britten getracht een com.
mando-actie te ondernemen tegen he1:
Kan a ale 11 a n d Ser c q. Dit mis..
lukte reeds in de dichte mljnvelden voor
de kust, waar de vijand bij zijn haastigen terugtocht dooden achterliet.
In de wateren van de G 0 1 f van
Bis c a y e zijn van 27 tot 29 Dec mb
ten
everd tusachen Duit-

BETEEKENIS DER BRITSCH'E
COMMANDÛ-RAIDS
Behalve een permanente verkenning, hebben zij ten doel,
de Europeesche kusten te verontrusten en een militairen
zenuwoorlog te ontketenen, aldus Martin Hallensleben.
DmTSCHE STRIJDKRACHTEN
OVERAL OP WACHT

NIEUWE BRITSCHE AANVAL
OP BERLIJN

BERLIJN, 30 Dec. (D.N.B.) Martin
HaUensleben, de mUitaire correspondent
van het D.N.B. brengt den Britschen
"commando.raid" tegen het Kan aaleiland Sercq in verband met de vlooten luchtoPeraties in de Golf van
Biskaje en spreekt de meening uit, dat
steeds meer van dergelijke Britsche
, resp. Amerikaansche operaties verwacht moeten worden.
Behalve een permanente verkenning
hebben deze vijandelijke ondeI"Mmmgen
I het doel,
de Europ'eesche kusten te
verontMlSten. De vijand poogt.!. ~egelljk
met het verkennen van den uuitschen
Kanaal_ resp. Atlantisohen wal, een
soort militairen zenuwoorlog te beginnen. Deze actie haalt niets uit. Zij zou
slechts kunnen baten, indien de Duit_
sche " rkenning op haar beurt niet
beschikte over middelen, waardoor zij
reeds bÜ de voorbereiding van ondernemingen van werkelijk militair belang
op de hoogte is.
Maar de vijand moet zijn beloften
inlossen. Men moet afwachte-n, in hoeverre hij meent door dergelijke operaties reeds een afbetaling te kunnen doen
op Stalins rekening, nadat Moskou de
kostbare Anglo-Amerikaansche campagne in Zuid-Italië niet als volwaardig
vervangingsmiddel voor het tweede
front heeft aanvaard.
In ieder geval staat vast, dat men
van Duitsche zijde in deze nieuwste
Brltsche operaties geen acties ziet, die
den oorlog een sneller verloop zouden
kunnen geven. De operaties tegen
Sercq zoowel als het zeegevecht in de
Golf van Biskaje zuilen wel voldoende
duidel~ik hebben gemaakt, dat de
Duitsche strijdkrachten overal op
wacht staan en op het beslissende
oogenbUk de juiste ontvangst bereid
hebben.

BERLIJN, 29 Dec. (D.N.B.) De
Rijkshoofdstad was in de late avonduren van 29 December op!.lieuw het
doel van een terreuraanval van vrij
sterke formaties Britsche bommenwerpers.
Bij een geheel dicht wolkendek wierpen de Britten brisant- en brandbommen op de dicht bevolkte woonwijken
der stad.

Sjitomir en Korosten brandpunten van den strijd. •
BERLIJN, 29 Dec. (D.N.B.) De Sowjets hebben naar het gebied ten Westen
van Kiejev het hoofdzwaartepunt verlegd van hun offensief, aldus Martin
Hallensleben.
Terwijl in het gebied van Newel, de
doorbraakpo~ingen
van de Sowjets
voorloopig zljn afgeslagen, hebben de
bolsjewisten in den gevechtssector van
Witebsk hun activiteit voortgezet. Maar
hun kracht is toch op het oogenblik
niet meer gelijk aan die van voor
Kerstmis. Hun reserves hebben zij nu
verplaatst naar het gebied ten Westen
van Kie j e v, waar zij met alle kracht
probeeren een succes te beha:en. Hun
voornaamste stoot gaat in de richting
Sj i tom i r, dat zij op 20 November
door den tegenaanval van generaalveldmaarschalk von Manstein weer
hadden verloren. Tevens hebben zij een
zeer sterke aanvalsgroep in zuidwestelijke richting uitgestuurd naar B e rdit s j e v en een andere numeriek niet
minder aanzienlijke groep in beweging
gezet naar Rad 0 m y s I met de taalt
ook Kor 0 s ten weer in handen te
krijgen.
Met juist begrip voor dezen toestand
heeft Manstein de vereischte tegenmaatregelen genomen. De gevechten
zijn uiterst ver bitterd en wis3elv~1lig.
De Duitscher:s pareeren met h~ beken-

I

de beweeglijkheid, die ten deele bestaat
uit offensieven afweer, ten deele uit
handige uitwijkbewegingen en wel zoodanig, dat daardoor de eigen plannen
steun ondervinden. De verliezen van de
Sowjets zijn weer enorm. Evenwel lijden
ook de Duitsche formaties, die vlak
tegenover de vijandelijke concentratIepunten stonden opgesteld en die de
eerste kracht van den aanvalsstoot
moesten opvangen niet onaanzienlijke
verliezen. Percentsgewijze zijn zij
echter gering, ook wanneer men ze afmeet naar de manoeuvre, die de Duitschers thans uitvoeren.
Het ligt voor de hand, dat zij bevel
hebben gekregen in een vrij groote uitwijkbeweging eerst de vijandelijke stootkracht te laten doodbloeden, een tactiek, waarmede de Duitschers het altijd
weer hebben weten klaar te spelen aanzienlijke voordeelen te behalen en waardoor zij de numerieke superioriteit van
den vijand altijd weer handig wisten te
nivelleeren. Ma.n:;tein is echter niet alleen een geraffmeerde tacticus! ?~h
n~ar de ervaring leert ~eeft hiJ JUIst
bIJ het gebruik van de rUImte als wapen
eigen operatieve denkbeelden.

Studentenfri,:lt in 1943
Een universiteitswereld stortte
ineen - het "Front" bouwde
een nieuwe 'op.
(Van onzen onderwljs-redacteur.)
EN studentenwereld is uit elkander
geslagen, een nieuwe is in wording.
Daarmee kunnen wij in het kort
den toestand op de universiteiten schetsen zooalB die door ingrijpende maat..
regelen van hoogerhand in het afgeloo..
pen jaar is geworden.
Alleen het NationaaJ.-SocIal1atJw:b
Studentenfront, dat z\;n taak versti&t,
is im. staat gevveest den schok op te
vangen en onder zijn vanen die studenten te scharen, die hun taak als
~~()~~iii~~~~e~~e~s~tte~~l.
~1j keI
der 8
yan het
volk e 1hebbetl
be grepen.
In de toekomst zal blljlren, dat het
mede aan het Studentenfront is te
geweest dac er een grondslag
voor een nl'~uwe universitaire samenleving kon worden gelegd
Maar ook in een ander op:2licht hebben
nationaal-socialistiscb" studenten baanbrekend werk verric . Nu de kolonisattemogelijkheden in NeèeIIlandschIndii! vool'lloopig zijn uita"~hakeld,
hebben zij in grooten getale Tuill vacantie productief gemaakt door im. het
Gouvernement-Generaal (distr. LubJin)
twee maanden ieder in zijn
eiliren vak, practisch te gaan werken.
is niet alleen hun studie ten goede
r~~l~~~ doch zij hebben ook mensdhen11:
opgeda8!l, waardoor er een type
stud.ent is ontstaan, dat niet, zooalB het
spreekwoordelijk geworden studententype, volkomen bulten het werkelijke
leven staat, doch er ten volle deel aan
heeft
Op' den derden landdag op 30 Oot. j.l.
heeft de Leide, dan ook al diegenen
bedankt, die onder de moeilijkste omstandigheden van het universitaire leven
hebben stand gehouden.
Wij willen hierbU diegenen onder de
studente-n herdenken, die met terd a a d voor de herwording van hun
vaderland en de eenwording van Europa
hebben gestred~n ~ in de uitoefening
van dien plicht zijn gevallen, want oolt
tientallen lede:1. var het Studentenfront
strijden in het Oosten mede.
Ten alotte sluit 1943 toch met een
gunstige balans, want er 13 dit jaar een
grondslag gelegd voor een .lieuwe studentensamenleving, die de vooraanstaande plaats, die ons land vele
lang op het gebied der wetenschap heeft ingenomen, zal blijven
hoo houden en handha
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SAUCKEL OVER HOOGEN ZIN
VAN DEN STRilJtD

Zeeslag in de Golf
van Biscaye

Van Sowjet-zijde schijnen voortdurend nieuwe aanvalsdivisies in dezen sector te worden geworpen, hetgeen doet
vermoeden, dat de hevigheid der gevechten haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt.
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DE MILITAIRE TOESTAND BIJ
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Europeanen

leven,

• •

1)

I

11l'EER is een jaar ten einde, dat
Yt' weinig vreugde heeft g-egeven.

werken

en:

ft

•

--_.---

van 1944

•

Ook 1943 is een jaar geweest van
vechten in een gemeenschappelijk, fana- teleurstellingen en onvervulde verwachtiek streven naar de verwezenlijkin'g van tingen, zoodat een terug>blik weinig of
een ideaal van sociale gerechtigheid. Zij, geen lichtpunten loiedt. Maar het is ook
die verantwoordelijk zijn voor het verdrag een jaar geweest van verrassingen en
van Ver.sailles en dit ideaal hebben verloochend, h&bben zich tugschen 1918 en onvermoede mogelijkheden, een jaar,
1939 schuldig gemaakt aan een misdaad waarin vooral aan Geallieerde
zijde
tegen de wereld en de geschiedenis. Zij veel ni et is gebeurd, van hetgeen men
hebben niet alleen de volken van MiddenEuropa in dezen tweeden wereldoorlog, !hoopte, dat wel geschieden zou.
maar ook hun eigen volken in den chaos
Voor de Asmogendheden is 1943 het
van het joodsch-kapitalistische regime jaar van den tot ale n oor log gegestort.
Het bolsjewisme, aldus Sauckel, is in- worden, waarin ook de laatste man en
derdaad' het einde van eiken menschelijken de laatste vroUIW werd ingeschakeld in
vooruitgang, het brengt de hel op aarde. het thuisfront. Daardoor is het voor
Onze tijd is die van den meest grootschen velen een jaar van 'beproeving geweest,
en beslissenden strijd uit de wer&ldgeschiedenis, tussohen het beginsel van van hardheid en ernst, maar ook van
IIDciale gerech tigheld en de onverbiddl)- per.900nlijke opotlerlng ten bate van
lijke onderdrukking der menschhefd. Deze het volksgeheel.
strijd zal een sociale gerechtigheid verOp het voontllamste oorJogstooneeJ,
wezenlijken. die dezen naam verdient. HIJ
is voor alle Europeanen een toekomst- het Oostelijke front, onderging de mi.vraagstuk, .een kwestie van leven en dood, litaire
situatie een i.ngrijpende wljzlwant het leven der volken wordt evenzeer
ging.
Onvoorziene
omstandigheden
bedreigd door de westelijke joodsche plutocratie als door het bolsjewistische jood- dwongen de Duitsche weermacht van
scha nihilisme.
de methode van den aanval over te
Deze gevaren te overwinnen, zoo be- gaan tot de tactiek van den afweer,
sloot de gouwleider, is de hooge taak van
den man, die op zijn schouders het lot waardoor veroverd gebied moest worvan alle Europeesche volken draagt. Door den prijsgegeven en !bet front van den
het ideaal van Adolf Hitle.. bezield, vechten de soldaten van het nationaal-socia- Kaukasus en de Wolga moest worden
listische Groot-Duitschland in de onwrik- verlegd naar den westelijken oc-ver
bare zekerheid van de overwinning hunner van den Djnepr. De heIdenstrijd In
rechtvaardige zaak. De millioenen Euro- Stalingrad was in Februari het voorpeesche arbeitlers moeten evenzeer hun
best doen en door ernstig werken bijdra- spel van een fundamenteelen ommekeer
gen tot de spoedige geboorte van een in de politieke en militaire verhoudinnieuw Europa.
gen, welke in Juli zou leiden tot den
afval van den trouweloozen bondge•
noot Italië.
De bolsjewisten hoopten de __are
BEKENDMAKING
crlSlS,
waaraan Duitschland werd
blootgesteld,
te kunnen uitbuiten, door
Extra keuringen voor Waffen·
een stormloop van. totdlliSver in de ween Landstorm Nederland.
reldgeschiedenis nog ongekende hevigheid te ontketenen op de Duitsche stelHet H-Ersatzkommando deelt mede: lingen. Maar dank zij een superieure
Om aan de vele aanvragen tegemoet leiding en het toepassen van de mete komen, zal op 8 Jan. nog een extra thode der "elastische
oorlogvoering"
keuring voor de Waffen-tt en den Land- wist de in hoofdzaak Duitsche weerstorm Nederland plaats vinden.
Deze keuringen zullen worden ge- macht steeds weer !bet gevaar te keehouden in het gebouw van het Ersatz- ren, zij het ook door middel van ,,'Ilitkommando, Korte Vijverbèrg 5 Den wijkbewegtingen", waar de druk te sterk
bleek. Ondanks moeilijke situaties, kon
Haag van 10-14 uur.
de
vijand overal worden verhinderd in
Alle inlichtingen omtrent de dienstneming In de Waffen-tt of Landstorm zijn pogingen een door,b raak te forceeNederland geven de Ersatzkommando's ren, zoodat het Duitsche tront Intact
Den Haag, Korte Vijverberg 5, Amster- bleef.
dam, Dam 4, Alkmaar, Langestraat 56,
Geleid door het beginJSel, dat het
Groningen, Heerestraat 46, Heerlen, Sa- kostbare Germaansche bloed en dat der
roleastraat 25.
Bij bovengenoemde adressen zijn verbonden volken niet den prijs van
eveneens kostelooze spoorwegbIlJetten vreemx:l. grondgebied waa.rd was, ging
voor de heen- en terugreis verkrijgbaar. Hitler over tot een frolllbvel'kortlng,
waarooor steden als Rostov, Charkov
•
en Kiejev weroen ontruimd en zelfs de
helft van de oekraine werd opgegevelDI,
in de overweging, d.at de veTdediging
"HET NIEUWIE JAAR"
van het eigenlijke cent1'llm van Europa
Maanda~ 3 .Januari is het politieke
weekpraatJe van Max Blokzijl over de alles beheers.cheme factor is en dat
den zend"r H1.lverS"lTn. I getiteld "Het ook de S<Ywjet.. l[Uet voor het volgende
aie~ j-.2"'.
-:IIIar' ,,_ Alm- YWI huIII Jï v#mlll!
gebfèd ~ pm1dcen.. Op baar beurt
paste dus de Dultsche legerleiding de
Russische ruimte als wapen toe, waardoor zij den Sowjets langere verbindingslinies opdwong en haar eJgen
ravitaiHeering vergemakkelijkte.
Zoo staat na een anafgebroken offensief van een h4)f jaar, dat ongehoorde
offers aan menschen en materieel heeft
gekost, de bolBjewistische ooIilogsmachine, die 6ók niet onu.itputtelijk Ü!\
nog steeds voor de ènop~loste taak
de Duitsche weermacht hes I i s sen d
te slaan en daardoor den weg naar het
nart van Europa open te breken. Dat
dit doel niet zal worden bereikt, daarvoor staat de O!lJjgebroken strijdlUSot van
de Duitsche weermacht borg, alsook de
gebleken geschiktheid van het Dultsche
volk, om de situatie aan het front
rea 1 i s t i s <! h te beschouwen, gehard
en gestaald als het lis geworden door
de crises, welke het onwrikbaar doorstond en gedachtig aan het lot, dat het
zou wachten, wanneer het ooit zou versagen dIl den strijd op leven en dood
voor het bestaan van het Duitsche volk.
lioenen

HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
vooral in het gebied van Berditsjev en FO HRER, 30 Dec. (0. N. B.)
Het
Sjitomir, gelukt de onafgebroken vijan- opperbevel van de weermacht maakt
delijke aanvallen met succes af te bekend:
weren. Een belangrijk aandeel hierin
Bij de gisteren gemelde gevechten
heeft het kruisvuur der artillerle gehad,
(Van <XnZen Berlijnschen redacteur.)
van
verscheidene dagen in de Golf van
dat den bolsjewisten uiterst zware verBiscaye
heeft de Britsche marine door
B e r 1 ij n, 31 Dec. liezen toebracht. De bolsjewistische leide
Duitsche
zeestrijdkrachten zware
ding echter werpt steedB nieuwe formaHet totale beeld van de situatie aan ties in den strijd, welks felheid van uur verliezen geleden.
Onze onder bevel
het Oostelijke front, IDeals dat zich uit tot tijd stijgt.
van den kapitein-ter-zee Erdmenger
de laatste te Berlijn ontvangen berichIn stoutmoedige uitwijkbewegingen staande torpedojagers en torpedobooClen laat destilleeren. vertoont een stij_ heeft Manstein op eenige plaatsen het ten hebben in felle en langdurige gefront teruggetrokken_ De stad Korosten vechten de Brltsche kruisers "GlasV&D de 1ntensllteft der gevechten,
.....,bti . . . .wez __ pr:'lWfl'teeiie wtfId- werd binnen het kader dezer bewe2'fnolr aow" en "Enterprise" beachadlgd en
l1IIIren (n den toestand $
te consta- na harde gevechten door de DuitBeJiers een daarvan in brand geschoten.
AAN BOORD JI<II< DE KLEINSTE MARINE-EENHEDEN in de Mrd.t:kllan&scM
opgegeven, hetg~en was te verwachten. Duitsche onderzeebooten mengden zich
ren.
De beweging der divisies van Manstein in den strijd en torpedeerden in kloekZeI!. Naast dm loop van het luchtdoelgeschut steekt de gebogen pijp van de
De ont.1'Iliming van de stad Korosten heeft klaarblijkelijk ten doel den tegenkachel in de lucht.
(P.K. Taureg-O.-H.j
uitgevoerde
aanvallen
zes
door d~ Duitsche troepen - de meest stander nergens gelegenheid te geven moedig
ppvallende gebeurtenis sinds het begin tot de door hem geprojecteerde door- Britsche torpedojagers. De ondergang
:van het Sowjet winteroffensief - h~ft braak door het Duitsche front. Dat is van vijf torpedojagers kon ondubbelin den seotor ten Westen van Kiejev hun tot dusver in vollen omvang zinnig worden waargenomen. De ondergang van den zesden torpedojager
geen veramdering van beteekenis ge- gelukt.
bracht. In de commentaren, die van
Behalve in dezen nog steeds dominee- is eveneens als zeker aan te nemen, ,
Duitsche militaire zijde op de C'ntrui- renden sector ontwikkelen zich tegeIn het verloop van deze gezamenlijke
ming van ~rosten zijn gelevero, ziet lijkertijd ook tegen het front van Newel operaties gingen na heldhaftige", strijd
men het op~even dezer stad uitsluitend en Witebsk diep geëchelonneerde onaf- tegen de met hun artillerie superieure
als een maatre~. die zeer verklaarbaar gebroken bolsjewistische aanvallen. In kruisers een Duitsche torpedojager en
is in het kader van de door de Duitsche het bijzonder houdt de bolSjewistische twee torpedobooten met de vlag in top
Verschillende feiten wijzen op de waarschijnlijkheid, dat
legerleiding herhaaldelijk gevolgde elas- d:uk op Witebsk aan. De strijd gaat ten onder. Gedeelten van hun bemantische verdedigingstactiek, om het hIer vooral om de sleutelposities, d.W.Z. ningen werden gered.
het centrum der oorlogvoering bezig is zich van het
front bij zvvaren vijandelijken druk ter de spoorlijn naar Polotsk en het bezit
Een
andere
Britsche
torpedojager
voorkoming van een doorbraak naar van .den parallelloopenden autoweg. De werd door Duitsche onderzeebooten in
Oosten naar elders te verplaatsen.
achteren te verleggen. Evenmin heeft bOlSJewieken werpen hun strijdkrachten den grond geboord in de wateren van
de ontruiming van Korosten
eenige in het veld tegen Witebsk zoowel uit de Newfoundlandsche banken.
Daargetallen IbertI1effende de veIiliezen der
klaarheid gebracht in de in dit gebied het Oosten als uit het Noorden en mede heeft de Britsche marine opnieuw
GROO'DER ACfIVITEIT IN
benden illustreeren haar uitgebreidheid
zeer onoverzichtelijke situatie. Van een Noordwesten, zoodat de slag weer in een verlies te betreuren van zeven toren versteriken :het lin kl1ingen van mildITALIE; VEJRWACHT
bepaalde frontlijn ten O. van Sjitomir volle ontwikkeling Is.
pedojagers, die zij voor convooieeringsIn.
de,
groote
bocht
van
den
Dnjepr
taire des,l wndLgen uitgespro~en veren bij Korosten kan niet worden gedoeleinden dringend noodig heeft.
ontploOlen
de
Duitsche
dlVisies
nog
moeden,
dat mert; het einde van deze
sproken. omdat tijdens het verloop van
(V8IIl onzen Berlijnschen redacteur)
steeds
een
verwonderlijke
bedrijvigheid.
onderneming
het beooewezen OR den
den strijd een groot aantal Duitsche
•
Vooral
op
het
hoofdgevechtsveld
ten
Balkan
zooal
niet vol~omen zal zijn
Berlijn,
31
December.
"egelstellingen" en plaatselijke penetrageliquideerd,
dan
toch practisoh nog
Noorden
van
Kirowograd
teekenen
zich
ties der Sowjets zijn gevormd, waarin
Zonder
dat
zich
nu
bepaald
sensasleohts
weinig
'beteekend.s
!kunnen
Duitsche
bewegingen
af,
die
succes
beMUTATIES IN FIMNSCHE tioneele wijzigingen in den algemeenen hebben. Men mag aanneo:nenzal- vroeger
de eigenlijke gevechtslinie verloren is loven ten aanzien van de vernietiging
gegaan. Van Sowjetzijde schijnen voort- van een sterke vijandelijke groep strijdmili.tairen toestand hebben voorgedaan, door DuitsCihe commentaJtoren uitgeREGEERING
durend niewe aanvalsdivisies in dezen krachten.
blijkt in de laatste week van het oude , sproken opvattingen reclhtvaardiigen
secto!: in den strijd te worden geworjaar een reeks "op zichzelf miEschien dit - dat deze nJieuwe ruiveringsactie
pen. hetgeen doet vermoeden, dat de
VIOHY, 30 Dec. (D. N. B.) Ten einde mänder belangnJ,ke, maar als symp- niet a1leen de ordening van !het leven
hevigheid der gevechten haar hoogte"de openbare orde te verzekeren en te toom niet te onderschatten gebeurte- op den Balkan ten doel hee:flt, maar
Korosten ontruimd.
punt nog niet heeft bereikt. Te Berlijn
handhaven" ihee!ft de regeering het mi- nissen een bepaBJlde spanning te heb- tevens de beveiliging van de DuitsCihe
onthoudt men zich dan ook nog van
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN nisterie va.:n hinnenlandsche zaken ge- ben geschapen, zooaIs men tot d,usver posities aan de Adria:t'isClhe kust betedere veronderstelling over den a.floop Ftl"HRER, 30 Dec. (D.N.B.) Het opper- reo,rganiseerd. De functie van staats- nog slechts kende, wanneer nleu.we oogt, wat met !hElft oog op de mogelijksecretaris is in het leven geroepen en groote gebeurteissell aanstaande wer_ heid van nieuwe onJtWlikke1mgen in
van dezen slag. Wel vestigt men er bevel der weermacht maakt bekend:
aan den prefect van Mar- den geacht. Zoowel de gevechten voor deze streken verklaaribaar is.
de aandacht op, dat ondanks den masTen Noorden van Kir 0 w 0 g rad toevertrouwd
seille
Marcel
Lemoine.
Er is een afdee- de Fransche klJ.'lt, de aanmer'kelijk
salen omvang van de hier ingezette heeft de eigen aanval ook gisteren
ling
opgericht
belast
Irult
het 'handha- stijgende intensiteit der gevechten in
Sowjet-strijdkrachten, die onder bevel nieuwe vorderingen gemaakt.
ven van de orde, wel'k e is geplaatst Ltalië, de vrijwel dagelijks her~aalde
van den legeraanvoerd~ WlIJtoetin
In het gevechtsgebied van S j i t 0- onder den chef der militie,
Joseph
van de Engelsch-Amenkaanstaan. de Duitsche troepen onder von ~ i r duurt ~e zware worsteling, waar_ DaNland
GOEBBELS SPREEKT OP
De secretaris-generaal van [pQgingen
Manstein tot dusver een doorbraak der m van belde kanten versterkingen politie, Bousquet, is op zijn verzoek sche luchtmacht om aanvallen te onderOUDEJAARSAVOND
Sowjets door de Duitsche lin:!es hebben werden geworpen, met toenemende ter be~hikking ge.steld. Tot zijn op- nemen op N oord-Italiaa.nB(:he steden,
zoowel
aIs
de
energie,
waarmee
van
felheid voort. 72 tanks werden stukge_ volger IS benoemd de
kunnen verhinderen.
gewestelijke
Duitsche zijde in een nieuwe fase van
BERLIJN, 30 Dec. (D.N.B.) Rijksprefect van Rouaan, André Parmentier
In het Noordelijke zwaartepunt van sohoten.
de
'bendenbestrijding aan de Adriati- milnister dr. Goebbe1s houdt op 31 DeDe
stad
Korosten
werd
na
harde
die den titel voert van "directeur-ge~
en wmterslag in het Oosten, in den gevechten opgegeven.
neraal der staatspolitie". De pl.v.v. di- lSOhe kust wordt oNetreden, versterken cember ter gelegenheid van de jaaretor van Witebsk en Newel, heeft de
Bij
W
1
t
e
b
s
k
zijn
opnieuw
onder_
recteur-generaal
der staatspolItie i8 !het vermoeden, dlJ.t' het centrum der wisseling een toespraak tot het Duittrö<! zldl na een korte onder bI eldLlg DOmeD doorbraa.kpogmgen
oorlogv~in !lllropa bezig is zich
van de eveneena afgetreden.
van liet
t.e verplaat_ sche volk. De rede zal des avonds om
~etODl uit breld_
De ~ 1IoIa~ mMlukt door .a- t ....n
8 uur door alle Duitsche zend.rs w'OrDe
mfnfst
r
van
taat
Lucien
Romier
,
weerstand van onze troepen. Plaatse_ heeft naar Ofi meldt zijn ontslag in- sen. Hetgeen ov~ in geen enkel den uitgelZonden.
worden geleid,
richten:lAch van lijke penetraties werden afgegrendeld
opzicht een vermindering van de berie zijden tegen Witebsk, nl. van het of in tegenaanval opgeheven, 28 vijan_ gediend, dat door maarschalk Pl'cain teelre!nis van het Oostelijke front behoeft
is aanvaard. Romier heeft swert in te houden.
Weliswaar blijkt het
oorden, hetN.W. en het Oosten uit, deli,;ke tanks weroen stu~geschoten.
12 Augustus 1941 in ver.schillende kaverder tegen de sleutelposities in
Zware artillerie VaJn het leger heeft ibinetten de functJie van minister van omstreeks Kerstmis begonnen Sowjetwinteroffensief slechts zeer begrensd
ezen sector, den spoorweg ~.a~r voor den oorlog belangrijke doelen in staat bekleed.
te zijn, doch zeer waarschijnlijk beoogt
olotzk en den daaraan evenwijdig LenÎlllgrad met goed effect beschoten.
In een officiee~e verklaring over de de Sowjet-Russische legerleiding met
oopenden verkeersweg. In óit gebied
Aan het Z u i d - I t a I i a a n s c h e reorgani:satde van helt Fransche mmlsterie
ISChijnen
de bolsjewistische aanvals- front ia te:l Zuidwest~ van Min tu r- van binnenlallidsche zaken wordt o.a. ge- deze plaat.selij'k e .slag-en nog slJechts het
kracht en de Duitsche weerstand el- no een vijandelijk steunpu'llt vernie- zegd: "Een van de voornaamste zorgen scheppen van Ultgangspuntelll in deze
kaar echter in evenwicht te houden. De tigd, de bezetting werd gevangen ge- der regeering is onder de bestaande om- sectören van het front waar haar dit
Duitsche berichte:l spreken zoowel vlIJn nomen en buit werd binnengebracht. standigheden de handhaving van d& ord... tijdens het verl.oop van. den herf.s:tslag
een standhouden der Duit9Che lillJies Herhaalde as;ovalle!l van den vijaDd Het behoud van de veiligheid voor den ontzegd bIeef.
Over het geheel genomen vertoont
Franschman, zoowel wat betreflt zijn perals van eigen tegenaanvallen.
ten Noordwesten van Ve n a f r 0 en soon als zijn bezit, is een dringende het beeld aan het Oostelijke front een
Uit het verloop van den strijd op aan de A d r i a t i s c hek u s t mis- noodzakelijkheid, evenals de eisch om de wederzijds trachten de eigen posideze
twee
zwaartepunten aan het lukten in verbitterde gevechten.
toekomst van Frankrijk te beveiligen ties, hetzij met den aanval, hetzij. door
Een nieuwe terreuraanval van Brit- door het te be~chermen tegen wanorde. de verdediging te verbeteren, en IS het
Oostelijk front is nog niet met zekerheid af te leide!l. welke ~aktiek va'O sche formaties bommenwerpers iJn de De regeering is vastbesloten met ver- aan te nemen, dat de gevechten een
Duitsche zijde de ontwikkeling van den avondure!l van gisteren op Be r 1 ij n stel"lkte kraoht den strijd ~e voeren tegen aIgemeener karakter zullen krijgen,
winterslag zal bepalen. In de Duitsche heeft verscheidene gebieden der Rijks- de bandieten en het terrorisme, die CliP wanneer een toestand van labiel evenverf'Oeilijke wijze in stad en land tot ui1ting
tegenstand in den sector v!lln Newel en hoofdstad zwaar getroffen. Er we'r den komen
en overal opwinding en onrust wicht zal zijn ontstaan.
vooral in woonwijken, veroorzakeal- Om hieraan een einde te
Witebsk als het ware een voortzetting vernielingen,
Gelijktijdlg met deze eerste,. nog
van de ook gedurende de:l. herfstslag . veroorzaakt.
maken is besloten het ministerie van steeds onbesliste f8.'3e van den WInterStoringsaanvallen werden voorts ge- binnen.landsohe zaken te reorganiseeren slag in het Oosten, heeft men aan
gevolgde taktiek van den besliste~
weerstan-d
de gang van zaken bIJ richt op eenige plaatsen in We s t- en te verslterken. Dit min.isterie krij,gt tot Geallieerde zijde na een lange pauze het
taak de openbare orde te handba-ven. De ondernemen van qua omvang en beteeKorosben 'too.n,t de bereidheid van de D u i t ach I a n d.
Nachtjagers en afweergeschut van reorganisatie en versterking hebben ten kenis niet zeer belangrijke raids tegen
Duitsche legerleiding om indien noodig
terrein prijs te geve:!, waDneer daar- het luchtwapen hebben, ondanks zware · doel den bureaux, die resS"orteeren onder de Fransche Kanaalkust hervat. Het
mlinister
mede het f1'Ollt intact kan worden 'l!:e- belemmering door de weer80mstandig- den minister-president, tevens
van binnenlandsche zaken, de middelen ligt voor de hand, dat men tusschen
hede'!l,
volgens
hetgeen
tot
dusver
is
houden.
op voorpostengevechten gelijaan de hand te doen voor een meer doel- deze
Overigens is de vraag, welke taktiek gecoostaJteerd, 23 der aan'Vallende treffende actie. De veranderingen wijzen kende ondernemingen en de eerste
zoowel door de heI'V'orming van de struc- plaats'elijke slagen in het winteroffende Dudtsche legerleiding gedurende den bommenwerpers neergeschoten.
DE PAARDENTRACTIE heeft het druk ... dus de hoefsmid ook!
(C.N.F.)
tuur, die hiervan een gevolg is, als ook sief der Sowjets een parallel. trekt, . m
winterslag zal toepassen, niet het eenige
•
door de gekozen persoonlijkiheden 0Ip den het bijzonder wanneer men ZIch hermonderwerp, dat met groote belangstelwil der regeering om de orde . te hand- nert hetgeen van Geallieerde zijde na
ling in Berjijnsche kringen besproken
haven.
Teh~an over de coördinatie der Gealwordt. ZO(' wijdJen militaire commenVLOOTCOMMANMNff VAN
schot in den oorlog kan brengen. Er
NIEUWJAARSREDE VAN
lieerde en Sowjet-Russische oorlogvoetatoren groote aandacht aan de ge•
moet dus W8it gebeuren in het EuroALOIrnS
MGEZET
beurtenissen in den Zuidelijken sector
ring is gezegd en ze in verband brengt
DEN LEIDER
peesche Westen, maar het risico is voor
van het front welke sector het interesmet de nog steeds in heftigheid stijgenFranco
verleent
gratie.
Franco
heeft
BERN, 31 Dec. (D.N,B.) Volgens in Catalonië aan 35 politieke gevangenen de invasie-campagne in de Engelschsantst en het belangrijkst wordt geacht.
De Leider van hElft Nederlandsche Londen en Washington enorm, want
een
bericht
van
ExchaJn'ge
Telegraph
uit den burgeroorlog, die ter dood waren Amerlkaansche pers. In de Wilhelm- volk zal op Nieuwjaarsdag van 12.45- waJt zal er in eigen land gebeuren als
Het interessantst, omdat de daar sinds
eenigen tijd min of meer stabiele situatie is admiraal Gervais de la FO!lt, vloot- veroordeeld, gratie verleend en hun straf strasse merkt men op, dat indien niet 1.15 uur over den zender Hilversum 1 de invasie eens zou mi.slukken? Daarvan zijn gewijzigd in levenslang-e g-evangenis. tot de merkwaardigste van dèn gehee- commandant van Algiers,
zeer spoedig op deze campagne de in- een Nieuwjaarsrede tot het Nederland- entegen is men aan Duitsche zijde volontih<even.
Ah motef wordt (D. N. B.)
len strijd in het Oosten wordt gerekend; functie
vasie in Europa volgt, de door de pers sche volk uitspreken, in welke rede de ledig gel'eed tot de ontvang1st van Britmet de' reusachtige egelstelling De Krim, aangevoerd, dat hij heeft toegel'a ten,
aangekweekte
invasiestemming zich als Leider drie VOOT het N eder~al!lldsche ten en Am.erikanen, men is er volk<>men
Besprekingen voor Chineesche immigradie reeds eerder het object was van een dat met Kerstmis in de kapel van zijn tie in Costa-Rica opgeheven. - Naar het een boemerang tegen het Engelsche volk belangrijke wenschen tot uitdruk- ge.rust over den uitslag, want men kent
hardnekkig Sowjet-oftlensief, dat mid- hoofdkwartier een mis is gelezEU ter Zweedsche telegraafagentachap uit San volk zelf zal keeren en dan gevolgen king zal brengen.
de eigen kracht. Het afweerapparaat,
José meldt, heeft l.et c()(Jgres van Costa'- hebben die niet te overzien zijn.
den in zijn ontwilkkeling atlbrak en nagedachte'!lLs Va!l D~lan.
Rica een voorstel tot afsohaffin'g van elke
dllJt geruimen tijd is beproefd, behoeft
Naar
de
Brjtsche
beriohtendien.!;t
sindsdien niet is voortgezet. met het
Het is waarschijnlijk, dat zich ook de
bep<>rking der Chi.,eesche immigratie aAnmaar in werking te worden gesteld, terNIEUWJAARSITOESPRAKBN
Duitsche brU:g\gen~oofd bij Nikopol, dat meldt heeft Giraud generaal Lattre de genomen. Costa-Rica is het eerste La- situatie aan het ItaUaansche front in
wijl bovendien de kans vrijwel zeker is,
aanvankelijk een der ZlWaartepunten Tassigny benoemd tot commandant tijnsch-Amerikaansche land. dat de ver- een stadium bevindt, waarin nieuwe geVIA
DE
RADIO
dat de Duitschers een tegenstoot
van
alle
Fransche
strijdkrachten
in
bodsbepalingen tegen de Ch;neesche immi- beurtenissen geen verrassingen meer
van den winterslag was, maar waarvan
gratie
opheft.
(D.N.B.),
Noord-Afrilka.
meraan
worot
toegezu1le:n
ondez1Demen, dJ. de pJalmea der
sindsdien al evenmin melding werd gekunnen bieden. Tot dusver was het verDe
perschenst
va'll
den
Nederlandvoegd, dat de bEUoemtng .-mtedt beGeallieerden
voJkamen overhllO'P kan
m • • kt in de weermachtsbericbten van
loop der gevechten niet zeer sensatio- schen Omroep vraagt de aa!ldacht voor
befde . partu-. en met de gestadlfr houdens goedkeuri:lg door het bevrijwerpen.
neel
en
het
is
dit
ook
thans
nog
niet,
volgende toespraken:
.
voortschJ1jdende Dult.l!cbe acties bij d:I!Igsoomi té.
Verduister van
hoewel zich de omtrekken van den slag de Oudejaarsavond
18.45 uur: HIlverKlworograd, dIe nog niet schijnen te
*
om Rome, zij het vaag, beginnen af te sum 1: Toespraak door den directeurOOR de vijanden van de Asmogendztjn afgesloten.
Schandelijke ~Iet ..tal. _ Een 29-jarlge
. Heden: Zon onder 16.31.
teekenen. Van Duitsche zijde wordt er generaal van den Landlbouw G. J.
heden is 1943 een jaar geweest
Morgen: Zon op 8·41.
i
Het belangrijkst, omdat het zwaarte- supyoost, die wegens diefstal van gelden
n.l. melding van gemaakt, dat de hefuit
de
collectebussen
op
het
kerkhof
van
I
H
de
M
<D
1"
1I
Ruiter.
van
in rook opgegane verwachtingen.
punt van het Sowjet zomer_ en herfst_
tigheid van den strijd in Italië zich in
den
Grebbeberg
te
Rhenen
voor
de
!
e
n:
aan
op
l.o.
...
23.45
uur:
Hilversum
I:
Toespraak
offens.ier ong'iltwijfeld in dlezen sector
Niet alleen :is de Russische stoomwals
stijgende lijn beweegt. Zoowel de Engel- door prof. Jan de Vries.
Utrechotsche rechtbank terecht heeft geMorgen: Maan onder
.
lag en er geen reden bestond om aan staan,
op eigen gebied nagenoeg tot staan
sche als de Amerfkaansche legers heben tegen wien twee jaar was geNie<Uwjaarsdag 12.45 uur:
Hilv~r
te nemen, dat de destijds door de eischt, Is veroordeeld tot een jaar en vier i
Eerste kwart. :2 Jan. 21.04
gebracht,
maar van Biarritz tot Leninben
groote
hoeveelheden
zware
wapens
sum I: Toespraak door den ge':Ilachb~
, ._ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ __
Sovvjet-le~rleiding
gestelde
doelen maanden, met aftrek van preventief.
in den strijd geworpen. Een voor de de VOOr Landbouw Em VlsschenJ, grad, van de Noordkaap tot Rhodos.!B
zouden zijn bereikt of inmiddels zouden
verhoudingen daar zeer sterke lucht- Tammens.
het Europeesche Continent nog altIJd
zijn opgegeven. De in de tweede helft
macht ondersteunt de gevechten te
De
c1irecteur-generaal
V8al.
den stevig in Duitsche hand. Van een
van October dOOr de legers van dien
land, die naar de meening van Duitsche N edJerlandschen Omroep zal op Ç>ude- "tweede front" is, ondanks de reeds
Sowjet-generaal
Tolboe:sjin
in
de
deskundigen
een beslissende doorbraak jaars avond te middernacht de NIeuw- eenige malen opgegeven data,
nog
Nogaïsche steppe geforceerde doorin
de
vlakte
van
Cassino ten doel heb- jaarswensohen vrun de:l omroep aan het steeds geen sprake. Turkije is niet gebraak liep ten slotte op de Duitsche
ben, van waar uit het offensief in de Nederlandsche volk overbrengen.
Dnjepr~tellingen dood, en de nog onzwicht voor de verlokkende aanbiedinrichtrn.g
van Rome over een minder
langs op deze stellingen ondernOJllen
gen der Geallieerden om aan den strijd
moeilijk traject zou kunnen worden
aaDiVallen doen vel'IIl.<leden, dat de
deel. te nemen. Ja-pan is veel sterker
geleid.
DE
S'DEM
DER
SowjetJegerleiding: de gevechten hier
gebleken
dan men aan Amerikaansche
Typisch
vooc
het
zwaarlepUIllt
van
weer op gang WIl brengen.
de militaire siJtuatie is dat, 1lI'a:a.I' te
Op 1 Januari van 11.30 tot 12 uur zijde v~rmoedde, vooral dank zij de
Berlijn veruuidt, ook eenheden, die tot houdt de voorman der Germaansche tt doodsverachting van de piloten der
dusver
aan het Oostelijke froot stonden, in Nederland, tI Standartenführer Feld- torpedovliegtui'gen. De gevangen genoOnafgebroken stormloop op
aan de afweer gevechten in Ital,i ë deel- meyer, een Nieuwjaarstoespraak over men Duce kon lIliet worden uitgeleverd
nemen. Van Duitsche zijde vestigt me.n den zender Hilversum I, golflengte 415
Duitsche linies aan Oostfront
aan Roosevelt en Churchill, die In
de aandacht op de hooge gevechts- meter.
Quebec op hem zaten te wachten!
waarde 'Van deze troepen, die in de
De bolsjewieken pompen in het geMaar
Ibovenal is het Duitsche volk niet
SOiWjElft-Unie
<mJder
de
moeilijkst
denkHONDEiN~ EN .KATTENBROOD.
bIed ten Westen van Kiejev steeds
bare
omstandigheden
hebben
gevochten.
murw
te maken gebleken door de ternieuwe aaJlvalsdivisies, aldus de miliHet
begin
van
de
;nieuwe
Geallieerde
Van
1
tot
en
met
31
Januari
worden
op
lI'euTaanvallen der Anglo-Amerikaantaire medewerker van het D.N.B., Mar.
aa.tllV'lIJllen dIl Zuid-Italië ging gepaaro bon 3 van de voederkaarten voor honden sche iuchteskaders.
tin Hallensleben, in zijn beschouwing
met herhaalde aanvaJl:1en deT En:geIsclw dezelfde hoeveelheden hondenbrood beover den toestand De opgestuwde vloed
Op den drempel van 1944 is het kaen
Amerikaansche luchtmacht op schikbaar gesteld als op den bon voor de
Jer bolsjewistische divisies in den sector
afgeloopen
periode.
Op
bon
3
van
de
voerakter
van den strijd verbeten~r ges,teden in Noord-Italië. die dezer dagen
van Kiejev slaat thans tegen den ouden
7Jelf:s tot een luchtslag leidden, waarbij derkaart voor hondenbrood (groep Kj worden dan ooit en heeft de wijze van
Duitschen afweerdijk ten Oosten van
voor vermelde periode H kg katten- oorlogvoeren vormen aangenomen, die
sterke Duitsche luchtstrijj]kl'achten. een worM
brood
gesteld. Na 31 DecemBerditsjev en ten Oosten van Sjitomir
zoo hoog percentage der aanvalleJllde ber is beschikbaar
bon
3
van
vermelde
ltaarten ongel- duidelijk wijzen op een naderend
en Koro5ten op. Daarbij doen de Duit.
Vl!iegtud~n lIleerschol:ieI\ dat de 'b eoogde dig.
hoogtepunt. Terecht is dan ook van
sche egelposities in het voorterrein
aanvallen :niet konden w<m:len uit~·
Duitsche
zijde de verwachting uitgedienst als golfbrekers. Ten gevolge van
voe:rd"
sproken,
dat 1944, naar menschelijke
1llt verdedigingssysteem der Duitschers
Ten silotlte moeit oog melding worden
1s er geen rechte frontlijn in het geheele
berekening,
!bet jaar zal worden, waargemaakt van een nieuwe, opmerlkeilij'k
gebied van den veldslag, de in elkaar
uitgebreide zuiveringsactie in de geàn de bes I i s sin g over tien afloop
OPZATERDAGIJANUARI
gr1jpende cirkelvormige gevechtsvelden
bielden aan de Oostkust van de Adriavan den ooriog zal vallen, hetgeen InWAAR
DE
WOLCHOW-SPOORWEG
EINDIGT,
begint
de
houten
spoorweg,
ZULLEN GE E N DAGBLADEN
voor den Duitschen verdedigingsmuur
tiscihe Zee, waaraan ook Kroatische
tusschen niet ,b ehoeft te beteekenen,
die zich tot een Q11ontb~rliiken verbindingsweg met de hoofdstrijdlinie Meft
VERSCHIJNEN.
vormen veeleer goede op'/angposities.
eenheden deelnemen. De tot dusver
dat
de oorlog dit jaar zal e i n. d i gen.
ontwikkeld.
(P.K. Götz-P.B.Z.-R.)
Daardoor is het den Duitsohers ook,
Qver deze IllUJivertngaa.ome gepubliceerde

ACTIE BIJ WITEBSK EN
NEWEL VERSCHERPT

Op drempel

PARIJS, 31 Dec. (D.N.B.) Gouwleider Sauckel heeft voor vertegenwoocdi~
der Fransche pers gesoproken
over de gevaren van bolsjewism'e en
jodendom en over den hoogen zin van
den strijd voor een meuwe Europeesche
orde.
Sauckel zeide, dat er honderden mil-

Twee Britsche kruisers beschadigd, zes torpedojagers
vernield. - Duitsche verliezen: een jager, twee torpedobooten.
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waarop de gebeurtenissen
DE inwijze,
Ital:ië door de Duitsche leideN

I

werden opgevangen en met tegenmaatregelen werd,en beantwoord, was een
streep door de rekening van de Geal.
lieeroen, die zich al heer en meester
zagen in het land van den Duce, maar
die thans tot hun schade moeten ondervinden, dat het Italiaansche avontuur zich tegen heIl2Jelf dreigt te keeren, daar zij slechts een in een puinhoop veranderd landschap zullen ~
krijgen, als zij erin mochten slagen ó6
Duitschers tot de Pavlakte terug te
werpen. Werd dus ook hler bewaa't'~d,
dat de vruchten van bedrog en. verraad
niet gedijen, het7e'fde kan worden op_
gemerkt van de uiper"en op den Bal
k4II. waar ~ - de _ _~
op de rugw'eJl _

de -mf.sIeJde

B~

en Servliirs, hun imperialistische ~
einden trachten vellfg te stellen, maar
waar Dui,tllChe en Kroatische weermachtsafdeelingen de schade. door bet
verrraad van anti-fascistische lts..
liaansche troepen aangericht, in weliswaar harde. maar succesvolle ge~ob.
ten, bezig zijn te herlltellen. De ven ...
sende verovering van de eilanden in de
Egeïsche Zee werd de sluitsteen in
den verd,edLgingsgordel, welke V8.IlJ ~
Pyreneeën tot aan de kust van KletnAzië loopt.
In het Westen werd de verdediging
van den Atlantik Wall z66danig veJ:.
sterkt dat er over een afstand va.tIt
2700 km practisch geen zwakke ~
ifl te vinden, waardoor
de
~
Amerikanen een gemakkelijken toega,dg
tot het Clon.tinent zullen krijgen. A'llie
voorteekenen wijzen erop, dat ~
binnenkort wat gaat gebeuren, lll&l'
niemand kan zeggen, of de voorbeJ:lEd;
dingen, die reeds aan den overkant "f6i;L
ibJet Kanaal zijn opgemerkt, ...OiOr
Duitschlands vijanden zelf honderd pro.
cent zekerheid bieden voor een welslagen der onderneming. Er zit bovendien
een zekere dwang achter de geiheele
invasiepoging,
een dwang, die wordt
uitgeoefend door de publieke opinie in
Engela.n.d en de Vereenigde stallen,
waar men op spoed aandringt, omdat
men er ten minste even sterk naar den
vrede verlangt als wM.r ook ter
wereld. Men weet er echter evenzeer,
dat alleen een a a n val op den door
DUitschland verdedigden AtJantik Wall
(Men zW! verder hiernaast usde kolom
onderaan.)
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Zeeslag In
de Golf
van Biscaye

ZWAARTEPUNT VAN STRIJD
BLIJFT BIJ SJITOMIR

SAUCKEL OVER HOOGEN ZIN

VAN DEN STRiI}D
PARIJS, 31 Dec. (D.N.B.) G<>uwleider Sauclrel heeft voor vertegenwoor·
digers der Fransche pers gesproken
over de gervaren van. bolsjew:islmoe en
jodenidom en over den hoogen zin V'aDJ
den strijd voor een nieuwe Europeesche
orde.
Sauckel zeide, dat er honderden mil-

Twee Britsche kruisers beschadigd, zes torpedojagers
vernield. - Duitsche verliezen: een jager, twee torpedobooten.

Van Sowjet-zijde schijnen voortdurend nieuwe aan valsdivisies in dezen sector te worden geworpen, hetgeen doet
vermoeden, dat de hevigheid der gevechten haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt.

Op drempel
van 1944
""]lEER
ten

is een jaar
einde, dat
\' \' weinig vreugde heeft g.egeven.
Ook 1943 is een jaar geweest van
lioenen Europeanen leven, werken en
teleureteJlingen
en onvervulde verwachvechten in een gemeenschappelijk, fanatiek streven naar de verwezenlijking van tingen, zoodat een teru~bJik weinig of
een ièeaal van sociale gerechtigheid. Zij. geen lichtpunten biedt. Maar het is oo~
die verantwoordelijk zijn voor het verdrag een jaar geweest van verrassingen en
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
van Versail les en dit ideaal hebben ver·
vooral in het gebied van Berditsjev en FO HRER, 30 Dec. (0. N. B.)
loochend, hebben zich tusschen 11118 en onvermoede mogelijkheden, een jaar,
Het
WITEBSK EN
ACTIE
Sjitomir, gelukt de onafgebroken vijan- opperbevel van de weermacht maakt
1939 schuldig gemaakt aan een misdaad waarin vooral aan Geallieerde
zijde
delijke aanvallen met succes af te bekend:
tegen de wereld en de geschiedenis. Zij veel n ti e t is gebeurd, van hetgeen men
NEWEL VERSCHERPT
hebben niet alleen de volken van Middenweren. Een belangrijk aandeel hierin
Bij
de
gisteren
gemelde
gevechten
Europa in dezen tweeè.en wereldoorlog. !hoopte, dat wel geschieden zou.
heeft het kruisvuur der artillerIe gehad,
(Va.n on.zen Berlijnscbei!1 redacteur.)
maar ook hun eigen volken in den chaos
Voor de Asmogendheden is 1943 het
dat den bolsjewisten uiterst zware ver- van verscheidene dagen in de Golf van
van
het
j<X>C!sCh-kapitalistische
regime
jaar
van den tot ale n oor log geB er I ij n, 31 Dec. liezen toebracht. De bolsjewistische lei- Biscaye heeft de Britsche marine door
gestort.
ding echter werpt steeds nieuwe forma- de Duitsche zeestrijdkrachten zware
Het boIsjewlsme, aldus Sauckel, is in- worden, waal"in ook de laatste Dlan en
Het totale beeld van de situatie aan ties in den strijd, welks felheid van uur verliezen geleden. Onze o'nder bevel
derdaad' het einde van eIken meIl3chelijken de laatste vrouw werd ingeschakeld in
van den kapitein-ter-zee Erdmenger
het Oostelijke front, 2lOOalS dat zich uit tot tijd stijgt.
voot'uitgang. het brengt de hel op aarde. het thuisfront. Daardoor is het voor
Onze tijd is die van den meest grootschen velen een jaar van beproeving geweest,
de laatste te Berlijn ontvangen berichIn stoutmoedige uitwijkbewegingen staarnle torpedojagers en torpedobooen beslissenden strijd uit de wereldge·
flan laat destlJleeren. vertoont een stij- heeft Manstein op eenige plaatsen het ten hebben in felle en langdurige geschieè.enis,
tussehen het beginsel van van :hardheid en ernst, maar ook van
PDfl vaD de fDteIu!JIteit der gevechten, front teruggetrokken. De stad Korosten vechten de Britsche kruisers "Glassociale
gerechtigheid
en de onverbidde- persoonlijke opotlering ten bate van
•
."., •• a . . . _ _ 1*- 'J Jnle w:IIS- weM binnen het kader d~ beweging gow" en "Enterprise" beschadigd en
lijke
onderdrukking
der
menschhe!d. Deze het volksgeheel.
~ bi den toestand stfta te coonsta- na harde gevechten door de Duitseners een
daarvan
in brand geSChoten.
strijd zal een sociale gereChtigheid ver.
Op het voornaamste oorlogBtooaeeJ,
teeren.
opgegeven, hetg~en was te verwachten. Duitsche onderzeebooten mengden zich
AAN BOORD y.;l DE KLEINSTE MARINE-EENHEDEN in de Middellandsche
wezenlijken. die dezen naam verdient. Hij
het
Oostelijke front, ondel'ging de miDe
beweging
der
divisies
van
Manstein
Zeti!.
Naast
den
hop
van
het
ludttdoelgeschut
steekt
de
gebogen
pijp
van
dti!
ls
voor
alle
Europea.nen
een
toekomst·
De ontruiming van 00 stad Korosten heeft klaarblijkelijk t en doel den tegen- in den strijd en torpedeerden in kloek_
vraagstuk, een kwestie van leven en dood. litaire
situatie een. ingrijpende wijzikachel
in
de
lucht.
(P.K.
Taureg·O.-H.l
uitgevoerde
aanvallen
zes
door de Duitsche troepen - de moeest stander nergens geleg enheid te geven moedig
want het l even der v olken wordt evenzeer ging.
Onvoorziene
omstandigheden
beè.reigd door de w estelijke joodsche pluopvallende gebeurtenis sinós het hPgin tot de door hem gep r ojecteerde door- Britsche torpedojagers. De ondergang
dwongen
de
Duilsche
weermacht van
van
vijf
torpedojagers
kon
ondubbeltocratie
als
door
h
et
bols
jewi
stische
joodvan het Sowjet winteroffemiief - h{'eft braak door het Duitsche front. Dat is
sche
nihilism
e.
de
methode
van
den
aanval
over te
zinnig
worden
waargenomen.
De
onIn den sector ten Westen van Kiejev hun tot dusver in vollen omvang
Deze gevaren te overwinnen, zoo be- gaan tot de tactiek van den afweer,
dergang
van
den
zesden
torpedojager
geen verandering van bet~kenis ge- gelukt.
sloot de gouwleider, is de hooge taak van
bracht. In de commmtaren, Q:ie van
den man, die op zijn schouders het lot waardoor veroverd gebied moest worBehalve in dezen nog steeds dominee- is eveneens als zeker aan te nemen. .
van
alle Europeesche volken draagt. Door den prijsgegeven en !bet front van den
Duitsche militaire zijde op de c>tNrW- renden sector ontwikkelen zich tegeIn het verloop van deze gezamenlijke
het
ideaal
van Adolf Hitler bezield, vechming van K,orosten zijn gelevero, ziet lijkertijd ook tegen het front van Newel operaties gingen na heldhaftige", strijd
ten de soldaten van het nationaal-socia- Kaukasus en de Wolga moest worden
men het opgeven dezer stad uitsluitend en Witebsk diep geëchelonneerde onaf- tegen de met hun artillerie superieure
listische Groot·Duitschland jn de onwrik- verlegd naar· den westelijken otver
8.ls een maatregel, die zeer verklaarbaar gebroken bolsjewistische aanvallen. In kruisers een Duitsche torpedojager en
bare zekerheid van èe overwinning hunner van den Djnepr. De heldenstt1jd in
is in het kader van de door de Duitsche het bijzonder houdt de hOlsjewistische twee torpedobooten met de vlag in top
reChtvaardige zaak. De millioenen Euro- Stalingrad was in Februari. het voorpeesche arbeitlers moeten evenzeer hun spel van een fundamenteelen ommekeer
legerleiding herhaaldelijk gevolgde elas. druk op Witebsk aan. De strijd gaat ten onder. Gedeelten van hun bemanVerschillende feiten wijzen op de waarschijnlijkheid, dat
best doen en doot' ernstig werken bijdratische verdedigingstactiek, om het hier vooral om de sleutelposities, d.w.z. ningen werden gered.
het centrum der oorlogvoering bezig is zich van het
gen tot de spoedige geboorte van een in de politieke en miUtaire verhoudinfroot bij zwaren vijandelijken druk ter de spoorlijn naar Polotsk en het bezit
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peesche Westen, maar het risico is voor streep door de rekening van de Gealvan het front welke sector het interes.
lieerden, die zich al heer en meester
verleent gratie. - Franco heeft met de nog steeds in heftigheid stijgenLonden en Washington enorm, want
BERN, 31 Dec. (D.N\.B.) Volgens in Franco
santst en het belangrijkst wordt geacht.
Catalonië aan 35 politieke gevangenen de invasie-campagne in de E nge1sc h De
Leirler van het Nederlandsche
zagen in het land van den Duce, maar
Het interessantst, omdat de daar Sinds een bericht van Exchange Telegraph uit den burgeroorlog, die ter dood waren Amerikaansche pers. In de Wilhelm- volk zal op Nieuwjaarsdag van 12.45wat zal er in eigen land gebeuren, als die thans tot hun schade moeten oneenigen tijd min of meer stabiele situatie is admiraal Gervais de la FO!lt, vloot- veroordeeld. gratie verleend en hun straf s t rasse merkt men op, d a t indi en nl·e t 1. 15 uur over d en zeuuer
-"'
H I'lversUlIll I de invasie eens zou m:L.slukken? Daar. de rvinden, dat he t Italiaansche avonin levenslange gevangenis. tot de merkwaardigste van den gehee- commandant van Algiers, van zijn gewijzigd
zeer spoedig op deze campagne de in- een Nieuwjaarsrede tot het Nederland. entegen is men aan Duitsche zijde vol. tuur zich t eg en henzelf dreigt te keelen strijd in het Oosten wordt gerekend; functie ontheven. All> motef worot (D, N. B . )
vasie in Europa volgt, de door de pers sche volk uitspreken, in welke redE de ledig ger,e ed tot de ontvangst van Britmet de reueachtige egelstelling De Krim, aangevoerd, dat hij heeft toegel'a.ten,
Besprekingen voor Chineesche immigra. aangekweekte invasiestemming zich als Leider drie VOOT het Nedel"llilllldsche ten en Amerikanen, men is er vol~6men ren, daar zij slechts een in een puindie reeds eerder het obj'e ct was van een dat met Kerstmis in de kape'l van zijn tie in Costa·Rica opgeheven. - Naar het een boemerang tegen het Engelsche volk belangrijke wenschen tot uitdruk- gerust over den uitslag, want men kent hoop ve randerd landSChap zullen verharonekkig Sowjet-offensief, dat mid- hoofdkwartier een mis is gelezel.l ter Zweedsche telegraafagec<tschap uit San volk zelf zal keeren en dan gevolgen lting zal brengen.
de eigen kracht, Het afweerapparaat, krijgen, als zij erin mochten slagen de
José meldt. heeft l,et coc gres van Costa'den tin zijn ontwiJkkeJing aflbrak en nagedachte!lis Va.:I D~lan.
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Geen aarzeling.
De voortgang van den tijd kent geen stilstand,
lAlIfs geen aarzeling. Wanneer de laatste der 12 slagen van het oude jaar amper verklonken is, tikt

reeds de eerste seconde van het nieuwe. De secon- ;
den rijen zich aaneen tot minuten. de minuten tot
uren, de uren worden dS/gen. de maanden vol n
elkaar op. Spo~iger dan wij denken staan we
weer voor het einde, dat tevens weer het bel'(in is.
Zoo gaat het ook met den gang van het leven.
Ook daarin geen stilstand.. geen aarzeling. Het is
in Gods hand, doch Hij heeft de waarde en de
betJeekenis van ons leven in onze eigen handen
gelegd. Ook het leven spoedt zich voort. Het staat
geen stilstand toe. Het gaat verder door de stralende zon van het geluk en door de donkere wolken van het leed. Spoediger dan wij denken, staan
wij VOOr het einde, dat tevens het groote begin is.
Wij mogen niet aarz.elen den voortgang van den
tijd en van het leven te verstaan. De goede overgang van het einde naar het groote begin han.~
af van onze(l wil om het goede na te streven en
van onze aarz.elinl'( om het kwade te doen.
Dat leert ons de overgang van het oude naar
het nieuwe.
Vele wenschen zullen geuit worden. Op dezen
oudejaarsdag en OP den eersten dag van het nieuwe jaar. Heil, voorspoed, geluk, zegen! Maar wenschen wii deze goede l'(aven van God ook met een
oprecht hart? I.; onze handdruk stevig als die van
een vriend, als die van een eerlijke vrouw? Kijken wij elkaar oprecht in de oogen? Misschien
is er haat in ons hart. Misschien hebben wii hem
of haar. die wij traditie-getrouw het geluk toewenschen. kort tevoren verdacht gemaakt. Misschien belasteren wij hen, kort nadat wij onze
heilwenschen uitspraken.
Laten wii op dezen dag in onszelf keeren. Laten
wij de Goddelijke liefde-wet verstaan. Wij mogen.
hoe mo~i1ijk het misschien ook valt, niet aarzelen
te aanvaarden, dat het "hebt uw evennaaste lief"
ook geldt voor dezen tijd. Zelfs voor onze vijanden.
Dat moet het nieuwe jaar ons leeren.
I
Velen zullen dij jaar elkaar den vrede toewenschen. De groote gave der menschheid. Des te begeerlijker als wij die missen. Maar de vrede komt
niet als een onverdiende schat. dien men vinden
kan zonder moeite en zonder leed. De vrede komt
niet tot de menschen als zij niet van goeden wille
zijn. De ware vrede moet beginnen bij onszelf.
Eerst wanneer de menschen den vred~ des harten bezitten, zal de vrede rechtvaardig en van
langen duur kunnen zijn.
Daarom mag er geen aarzeling zijn om zichzelf
te verbeteren. Daarom moeten wii bii het scheiden van dit jaar overwegen, wat wij ten opziChte
van de goddelijke leer van den vrede misdeden..
Daarom mogen wij niet aarzelen om samen te werken voor den onderlingen vrede. die een voorbode
kan zijn voor den vrede op de wereld.

I

Veel leed wordt er geleden bij het einde van
dit jaar. Veel leed zal er no'" geleden worden in
het nieuwe. Leed om hen, die vielen onder het

geweld van den oorloJ;C leed om hen, die afwezig
zijn, leed om verloren bezittingen. Verdriet wordt
doorworsteld om onbegrepen gedachten, om
verkeerd begrepen idealen~ om smartende eenzaamheid. Angst pijnigt velen, angst om het heden
en angst om de toekomst.
Wij mogen niet aarzelen dat leed, dien angst te
aanvaarden. Zij komen uit Gods hand. Zij worden
overgezonden ter loubering. De geboorte van
nieuwe gaat sleeds gepaard met pijn, met~..
-------~~:.
leed, met vrees. Dit is zoo in het leven der menschen. dat is evenzeer het geval in MIi leven der
volken.
Beseffen wU. dat het leed niet doelloos is. Niemand wordt boven zlln krachten beproefd. Hoe
zwaar het le'i!d ons ook drukken moge God legt
het ons op en Zijn bedoeling kan slech~ strekken
tot ons geluk, indien wij de beteekenis van de
s;mart durven te verstaan.
W~i mogen dus niet aarzelen te aanvaarden. wat
~ oplegt .aan ons en aan de volken. Evenals de
t~ld ruet stllstaa~: mag ook ons leven geen stilstand kennen. WIl mogen niet versagen
Z'~· HKd o aus heeft het zooduideliik 'gezegd in
btJ~t . ers boodschap: "Verliest den moed niet
~
onder de puinhoopen. bouwt weer op.';
inga:n Io;~en moeten wU het nieuwe jaar
bouwe~.
en een betere wereld Op te
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DUITSCHLAND WAARBORGT
EUROPAtS BESTAAN
Ineenstorting van het Rijk zou het Continent berooven van een
cuItureele traditie en daarvoor in de plaats een
bolsjewistische barbaarschheid brengen

NIEUWJAARS-OPROEP VAN
DEN FÜHRER

DE FüHRER TOT
ZIJN VOLK:

Het jaar 1944 zal harde,
zware eischen aan alle Duitschers stellen. Het enorme
oorlogsgebeuren zal in dit
jaar de crisis naderen. Wij
specialiseert op den oorlog tegen wouwen en kinderen en zich zelfs dien eerehebben het volle vertrouwen,
naam "moordenaar" geeft, dan kan
daaraan alleen reeds afgemeten worden,
dat wij haar met succes zullen
wat het 1<>1. van de verliezende partij zal
zijn, want men zegt niet dat d'it slechts
doorstaan. Ons eenig gebed
zoo en zooveel tienduozendten killnderen of
zoo en zooveel tiend'll:izenden vrouwen en
tot God zal niet zijn, dat Hij
meisjes j,s OOegedachl NeeIll. WIallJt dit is
het;gene, dat in de oogen van de tegenons de overwinning schenkt,
woordige Engeloohen en de achter hen
staande l,eden het eenigst bekLagenswaardoch dat Hij ons rechtvaardig
dige l's . Zij zouden meer dan gelukkIg zijn,
wanneer zij in pl!aa.ts daarvan het tien- of
moge beoordeelen wat onzen
honderdvoudige aan menschen zouden
moed, onze dapperheid, onze
kunillen VeMlietigen. Zij verklaren dat
ook heel brutaal en openlijk - en wij
vlijt en onze offers betreft.
namen er even openlijk kennis van.
Wij zien daaruit, dat het hier een
Het doel van onzen strijd is
oorlog zonder medelijden, om zijn of niet
zijn betreft, die derhalve door ons helaas
Hem bekend; dat is geen
ook evenzeer zonder medelijden moet en
zal worden beantwoord. Want hoe groot
ander dan het bestaan van ons
de verschrikking thans ook moge zijn,
zij zou niet kUJnn.eon worden vergelJeken
volk, dat Hij zelf heeft gemet het afgrijselijke ongeluk, dat ons volk
en daarboven ujt geheel Europa zou
schapen, te behouden. Onze
treffen,
wanneer
deze
misdadigerscoalitie ooit zou zegevieren.
Dat hun
bereidheid tot offer en onze
duivelsche bedoelingen van den aanvang
af bestonden, blijkt het duideli.ikst uit de
vlijt zullen Hem niet verborconsequente afwijzing door de Britsche
oorlogshitsers van de dest\jds door m\j
gen blijven. Zijn rechtvaargedane voorstellen tot ontwapening, van
de voorstellen rot afschaffing van den
digheid zal ons zoo lang op
bomoorlog en van al mijn voorstellen tot
belemmering van den oorlog, respectievede proef stellen tot Hij Zijn
li.jk van zijn beperking tot de werkeli.jk
strijdende soldaten.
oordeel kan vellen, Onze
Reeds destijds hadden de inspirators
van de Britsche politiek, de Van Sittards
plicht is het er voor te zoren consorten, het besluit genomen, den
komenden oorlog te voeren als een oorgen, dat wij in Zijn oog en
log van uitroeiing juist van de niet·
strijdenden en wel met de middelen, welke
niet te licht schijnen, doch
zij voor gesehikter hielden nu de reeds
in den wereldoorlog in strijd met het
het genadige vonnis zullen
volkeren recht tegen vrouwen en kinderen
toegepaste methode door het alg\IDleen
krijgen, dat "Overwinning"
streven naar autarkie niet meer vol·
doende succes scheen te beloven..
heef en dat tevens het leven
Het plutocratisch-bolsjewisme.
beteekent.
beslissend hoeveel millioenen men.schen n::=:~:.:.:.:.----.,;--_..:..;",.---_.J

"Er i~.slechts één categorisch bevel voo ons volk mogelijk,
namehJk: dezen oorlog onder alle omstandigheden en met
alle middelen tot een zegevierenden te maken."

EEN MOEILIJK JAAR
IS TEN EINDE
In een nleuwjaarsoproep heeft de
Führer zich tot het Dultsche volk gericht:
Volk van Duitschland, nationaal-socialisten, nationaal-socialistische vrouwen, partijgenooten.
Meer dan vier jaar zijn verstreken
.sedert den dag, waarop de internationale ophitsers, die reeds langen tijd tevoren op geestelijk en materieel gebied
den oorlog tegen Duitschland hadden
voorbereid, eindelijk hun oorlogsverklaringen konden overhandigen. Toen
Engeland en Frankrijk op 3 Sept. 1939
de betrekkingen met Duitschland verbraken en hierdoor den sedert lang
vurig verlangden oorlog provoceerden,
handelden zij in den geest van een
eeuwenlange traditie. Vooral Engeland
leefde op dat oogenblik in den waan,
zijn meer dan 300-jarige -praktijk In het
ontketenen van Europeesche oorlogen
dezen keer met ,ren bijzonder goedkoop, eigen optreden, met succes te
kunnen voorzetten.
De oorlog, dien Engeland is begonnen
in de meenlng zijn oude traditioneele
politiek van het Europeesche evenwicht
te kunnen voortzetten, werd door het
internationale jodendom ondersteund
en propagandistisch voorbereid, maar
wordt thans agitatorisch niet meer gevoerd ten bate van de Engelsche belangen, doch voor de overwinning van
joodsche werelddictatuur.

Engeland, dat zoo vaak de volkeren heeft gebruikt als instrument
van
gewetenJooze :~:::;~::
hoe deze oorlog zal afloopen,
Bribche ma.chtspo!litie
moet In elk geval aan het einde van
den oorlog zwakker zijn dan zij was
bij het uitbreken van den strijd. De
Internationale jood hitst tot dezen
strijd niet op, opdat Engeland als
wereldmacht zal overblijven of ook
maar zijn wereldmachtspositie zal
behouden, maar hij voert hem uitsluitend opdat Europa zal worden
gebolsjewiseerd en wel met inbegrip van Engeland. Het bondgenootschap, dat Engeland met Satan
heeft gesloten, zal zoo afloopen,
als dergelijke zielsverkoopingen tot
dus ver altijd nog zijn afgeloopen:
niet Groot-Brittannië zal den bolsjewlstlschen duivel temmen, maar
het bolsjewistische gif zal Engeland zelf steeds meer aanvreten en
eindelijk naar het verval doen
leiden.
Wat ons Duitschland aangaat,
wij weten, dat zijn bestaan alleen
dat van Europa waarhorgt. Dat wtl
zeggen: elke Ineenstorting valt
DuItschland zou het continent berooven van een 2t duizend jaar teruggaande cultureele traditie, en In
plaats daarvan een barbaarschbeid
stellen, waarvan slechts diegene
zich een voorstelling kan maken,
die het bolsjewistische Oosten
kent.

1

de plutocratisch-bol.sjewistische coalitie
voornemens 18 in Du1tschland uit te
roeien. Beslissend is, wat er van
Europa zou moeten worden, wanneer
deze coalitie zegevierend zou blijven.
Waar de Britsche beerschappij heden
ten dage ia gevestigd, zijn honger en
ellende de begeleidende verschijuJselen
van het leven. Terwijll haar leidende
persoonlijkheden op brutale,
onbeschaamde, leugenachtige wijze zwendelen met maatregelen tot genezing van
den tijd nà den oorlog, kunnen zij niet
bestrijden, dat in de geweldige rij-ken,
me zij sedert eeuwen beheerschen
millioenen en nog effilS millioenen
meIl.9Chen jammerlijk te gronde gaan
aan honger en ondervoeding.
Nauwelij'k.9 hebben zij Zuid-Italië
bezet, of reeds zijn zij gedwongen hun
eigen soldaten het betreden van bepaalde gebieden te verbieden niet
omdat daar typbus heerscht maar
omdat het langzame verhongeren van
deze menschen tot toestanden leidt,
aan welker aanblik men zelfs den
meest verharden geallieerden soldaat
op den duur niet kan blootstellen.

Dat het in dezen oorlog niet om
overwinnaar en overwonnene gaat,
zooals In vroegere oorlogen, heb ik
reeds vaak gezegd. Ik acht mij echter
voor mijn geweten verplicht het juist
In dezen oproep ter gelegenheid van
het nieuwe jaar nog eens met bijzonderen nadruk uit te spreken. Daarbij
maken op mij geen indruk de van haat
vervulde wenschan van de officieele
Engelsche politiek.
Wanneer de toonaan~vende Britsche politici verlangen, dat het grootste deel van het Duitsche volk zal wor_
den uitgeroeid, dat men ons volk,
evenals het Poolsche, de ltinderen
moet ontnemen, om ze naar Rusland
te zenden om te worden opgevoed.
d.w.Z. om ze om het leven te brengen,
dat men eenige tientallen miIJioenen
Duitsche arbeiders naar Siberië moet
overbrengen wanneer Bri.tsche bisschoppen bidden, dat de bestraffing
van het Duitsche volk de eerstvolgende tientallen jaren aan het bolsjewis.
e moge worden toevertrouwd - waneer men In Engelsche bladen schrijft,
idat men ditmaal, naar te hopen is, dOOr
geenerlei humaniteitsbevliegingen aangetast, de gerechtigheid vrijen loop zal
laten en het door Engelamd en Frank.
Iif';: zelf lfIangevallen Duitschland zoo
uiteen zal scheuren en tuchtigen dat
het zich in eeuwen niet meer kan verheffen, dan is dat zeker oprecht gemeend, doch op zich zelf niet beslissend. Want: ook wanneer wij niet deze
onverbloemde
uitlatingen
van
een
waarlijk satanische Britsche gezindheid zouden vernemen, hebben wij voldoende inzicht om te weten, wat ons
lot en dat van Europa zou moeten zijn,
wanneer ons deze oor'log onbewapend
had verrast en wij derhalve niet in
staat zouden zijn geweest hem te
winnen.

huizing niet heeft plaats gevonden,
doch ook een economische
catastrophe van niet voor te stellen omvang. Dat E!lgeland net zoo
aan de1.en wereldoorlog ten offer
zal vallen, willen en k.unnen zij,
die slechts haat en. een waarlijk
nilet voor te stellen boosaardigheid
als eenigen raadgever voor hU:J.
handelen hebben, niet inzien.

Eén categorisch bevel.
Het gevaar voor Europa is enorm.
Het zal niet worden verzacht door het
feit,
dat zekere Britsche of Amerikaansche instanties reeds thans verklaren, dat na dezen oorlog een' derde
wereldoorlog niet kan uitblijven,
de
oorlog tusschen de plutocratieën onder
elkander en tusschen hen gemeenschappeHik met het bolsiewisme. Het is
bovendien voor de menschheid ou'Ver·
schillig of zij ten onder gaat
onder
joodsch-kapltalistische
of
joodschbolsjewistische cultuur,
of dus deze
slaven der menschheid dan de sterrenbanier, de unionjaclc of de Sowjet-vlag
]{rijgen opgelegd. In elk geval: voor
hen die het leed dragen, is het van'
weinig belang. Ons gehee\e leven, ons
streven en on'8 bestaan is slechts één
taak opgelegd: nl. de duivelsche plannen
van
de joodsche wereldbrandstichters en hun trawanten tot mislukken te brengen.

Bove'.:J.wen: wanneer het de
plutocratisch-bolsjewistische
wereld tot nu toe niet mogelijk was,
in landen als Amerika, waar
twaalf menschen per vierkiatnJten
kilometer wonen, millioenen arbeid
en brood te verzekere::l, wanneer
het het bolsjewisme niet is gelukt
iI:J den loop van zijn dictatuur
dertig millioen menschen te behoeden voor verhongering, hoewel
er voor ~ed'eren Europeeschen Rus
negentien maal zooveel gro:ld is
als in Duitschlwd, wanneer de
Engelsohen in IllidJië met slechts
75 menschen peT vierkanten kilometer
niet kunnen verhdndere:l,
dat millwenen verhongeren, dan
zou bet dichtbevolkte Europeesche
gebied in geval van een bolsjewistisoh-plutocratisch1e
overwinning
niet
slechts
ee:l maatschappelijke ineenstorting beleven, zooals
sedert den stonn van de volksver-
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Heden: Zon onder 16.39.
Morgen: Zon op 8·48.
~Heden: Maan op 12.36.
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Morgen: Maan onder 0.56.

..

...

VoZle m,a,an: 10 Jan. 11.09.

iioooio
. . ._
. _ _ _ _ _ _ _ _. -_ _ _ •

!I

i

~

I
~

IAII

Hoe zwaar derhalve deze ons
opgedwongen oorlog op zichzelf is, hij staat desondanks in
geen verhouding tot het lot,
dat allen zou treffen in geval
van een nederlaag. Er is dus
slechts één categorisch bevel
voor ons volk mogelijk, nl.:
dezen oorlog onder alle omstandigheden en met alle middelen tot een zegevierenden te
maken.
(Zie verder bladz. 2.)

Een oorlog zonder medelijden.
Overlgenl! ;s alles w8lt in de bersenen
van deze EngeIsche sadÏ!sten als theoretisch plan W(}rdt geprovoceerd, door het
boLsjewisme reedJs lianlg in dJe practijlt
beproefd. Het is ons dlliidelijk, oot deze
oor'log derhalve o(}k aJlle vroegere remml.ngen, die voortkw8Jmen uilt een zudv~
mensCihelijke humaniteit,
ve1'W3Arloost
omdat er, wanneer hij ten eiJnde is, geen
over'W'innaar
en
overwonnene,
docih
slechts OV1erlevenden en vernietigden
zuHen z\in. Wanneer het bovend,i en in
een oorlog mogelijk i,s, dat men zich eig,mlijk J.n deze b-"'uiubheid voor de eerste
_ 1 in de ~Emds - ui.tdJrlukkelljk

BIJ DE U·VRIJWILLIGERS UIT BOSNIE EN HERZEGOWINA. - De stafvan de divisie presen'teert h~t geweer..
(P.K. Mielke·H.H.-<st.)
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Hoofdredacteur: S. S. Hoogterp, Hilve1'llum.

W AT ZICH IN 1944
KAN VOORDOEN

NIEUWE AANVALLEN
OP BERLIJN
BERLIJN, 2 Jan. (D.N.B.). Berlijn
is in den afgeloopen nacht opnieuw het
doelwit geweest van een Britschen
terreuraanval, waardoor in eenige
wijken verliezen onder de bevolking en
schade ontstonden. Enkele vliegtuIgen
lieten bovendien bommen vallen in het
Rijnlandsch-Westfaalsche gebied.
Luchtverdediglngsstrijdkrachten scho-o
ten volgens de tot dusverre ontvangen
onvolledige rapporten, 30 viermotorig~
bommenwerpers neer.
In de eerste ochtenduren van Maandag is er te Berlijn opnieuw luchtalarm
gemaakt. Uit eenige buitenwijken kwamen reeds gedurende het alarm ver
scheidene berichten over het neer
schieten van viermotorige boonmenwer
pers binnen. Nadere bijzonderhede
ontbreken nog.

Verscherping verwacht
van luchtoorlog.
BERLIJN, 3 Jan. (Interinf).
Een
h.ooggeplaatst persoonlijkheid uit toon.
aangevende Dui1:.<lche politieke kringen
heeft aan den chef. correspondent van
het Internationale Informatie-Bureau
een interview toegestaan over de
vraag, welke gebeurtenissen in 1944
7lich lmnnen voordoen.
Deze hooggeplaatste persoonlijkheid
antwoordde op de desbetreffende vragen als volgt:
1) "Duitschland v.rwacht een ver.
scherping van den luchtoorlog en
neemt uitgebreide maatregelen voor
den afweer In de lucht. en, op den
grond.
Ik ben ernn oveTtulgd, dat
verrassing l;Xlet betrekking tot het gebruik van nieuwe vli~uigtypen en hun
bewapening kenmer~Dd zullen zijn voor
de luchtgevechten boven )IIU1"e10~a. "
2) Over het the~.' "erg ding zou
ik alleen willen
en, dat de rust,
die in 194\,~ over ~geland heerschte,
de
komenae
~aalf maanden door
Dui1:.<lche acti1llijeit wordIt afg~o~~ ~e
meer daar hef.t'woord "vergeldmg :mch
waarschijnlijk niet sl~chts zal beperken
tot de toepa..o.slng van tot nu toe ge.
heim gehouden wa~ns en de vergelding de grootste onzekerbeidsfactor
voor doen vijoand vormt.
3) LIl 1944 zal de strijd om de
wereldzeeën opnieuw ontbranden. Het
Duitsche duikbootwapen haalt diep
adem en zal een nieuwen aanloop
nemen. De Geallieerde marine en koopvaardij zàI rekening moeten houden
met de duikbooten als in de meest
succesvolle tijden van dit Duitsche
offensieve wapen.
4) De oorlog in het Oosten zal in
1944 groote beslissende slagen brengen.
De Sowjetrussische legers komen meer
en meer In het voornaamste krachtveld van het Du1tsche leger ' en zullen
zware slagen, moeten Incasseeren.
5) Het Italiaansche front zal zich
mogelijk
ontwikkelen to~ een steeds
grooter wordende' bloedende wond"
der Geallieerden.
6) Alle voorteekenen 00 waargenomen voorbereidingen duiden op de
grootste militaire sensatie van het
jaar 1944, de invasie!
Beschouwt
men
eenerzijds
de
Engelsch-Amerikaansche
voorbereidingen, anderzijds het sedert den herfst
van 1940 opgebouwde reusachtige
Dui1:.<lche anti-invasieleger met vestingwerken, zooals de wereld nog nooit
heeft gezioo, dan staan wij voor de
grootste worsteling van dezen oorlog
met het grootste gebruik van technische middelen.
Van de bloedige verliezen der Engelschen en, omdat de Amerikanen voor
73 procent er aan willen deelnemen, In
de eerste plaats der Amerikaansche
soldaten, zal men zich geen voorstelling kunnen maken. De politieke uitwerking in Amerika en Engeland kan
niemand voorspellen
Zij kan echter
een factor van ze r groOte beteekenis
vormen."
=-'

FINSCH

LUCHTDOELGEgCHUT

beschiet een

onmiddellijke nabijheid.

bunlcer in de
(P.K. Raavilainen-O.-H.)

vijan<kliiken

NIEUWE SUCCESSEN VAN
DUITSCHE DUIKBOOTEN
Britsch-Amerikaansche luchtactie tegen Parijs
en verscheidene plaatsen in de bezette gebieden.
Gevechten aan Oostfront blijven verbitterd.
SJITOMI~ ONrrRJUIMD dere schepen weroen. door torpedotreffers zwaar beschruhgd. Van de ter

I

f aa Is ch e
gel>ied. Lucht'Verdedigings"trijdkrachten sehot_ volgens de tot dusverre ontvangen rapporten 30 viermotorige
bommenwerpers neer.
Het In het weermachtaberJcht van 1 Jan.
gemelde IUlntal ''3n 19 bij den aRflval op
Groot-Parijs neergeschoten v\land l\lKEl
vl1egtu\gen \s volgens aanvuHen.o.e rapporten gestegen tot 31 vliegtuigen, waarvan
29 Amerikaansche viermotorige bommenwerpers.

De strijd tegen de benden
in Bosnië.
BERLIJN, 1 Jan. (D.N.B.). In de
afgeloopen tien dagen hebben communistische benden In het gebied van
Bosnië, opnieuw zware, bloedige verliezen geleden. Tijdens de gevechten in
Oost Bosnië verloren zij 1600 dODden,
een nog groot er aantal gewonden en
vendien werden 546 geweren, 24 machinegeweren, 3 granaatwerpers, 150
paarden, groote hoeveelheden Infanteriemunitie en bekleeding en uitrusting
buitgemaakt. Het onoverzichtelijke, op
oerwoud gelijkende bergterreIn stelde
tijdens zwaren sneeuwval den troepen
van het leger en de Waffen-II, die gesteund werden door formaties van het
luchtwapen, de zwaarste eischen.

beveilig,i ng
ingezette
strij~krachten
wert:l.en aan de Amerikaansche k~ in
het Noorde!l van ?en Atlantischen
O~eaan en l.n de Mlddellands'o oe Zee
dne torpedOJagers tot ziIllken gebracht.
Ten Noorden van Ka. r 0 w 0 gr ad
Amerikaansche eskaders bombardewerd DIa a.aIIIValsgevechten, we'l ke vier men1:.<lvliegtuigen drongen gisteren overda'g en duurden, oDJdanks taaioo vijande- da.g onder bescherming van jachtvliegHiken tegoostand en sterk OIlIdermijnd tUlgen naar West-Duitschland door en
terrein, een open frontgedeelte geslo- voerden een teTreuraanval uit op de ste·
Aanval op Parijs maakte
ten. Behalve talrijke gevamgenen werd 'den
Man n hei m en Lu d wig shonderden slachtoffers.
een omvangr\ike buit binm.engebracht.
h
a
ven.
Gedurende de verbitterde
In de gevechtsgebieden van Sjitomir
en Witebsk gaan dè zware gevechten luchtgevechten met onze jachteskader~
PARIJS, 3 JIl1l. (D.N.B.) In de door
met OIwerrndnderde kracht voort. Suc- alsmede door afweergeschut verloor de den Amglo-Ameriikaam;chen terreuraancesrijike afweer van superieure bolsje- vijand boven het Rijksgebied en de be- val van 31 DEcember getroffen Pa.
wistische strijdkrachten werden af,g e- zette Westelijke gebieden 39 vliegtui- rijsche gemeenten vindt heden de bewisseld door e1gen tegenaanvallen, gen, waaronder een groot aantal zware grafenis plaats van de slachtoffers,
waardoor talrijke plaatsen en beheer- viermotorige bombardemen tstoestellen. wier aantal tot 245 is gestegen; 278
schende hoogten werden verovero.
In de avonduren
wierpen
eeni~
zwaargewonden zijn in de ziekenhuizen
opgenomen. Volgens de pers zijn 275
Britsche
vliegtuigen
bom:men
op
het
In de laatste twee dagen werden aan
het Oostelijk front 240 vijandelijke Rijnland. Duitsche vlieg1tuigen onderna- woonhuizen volkomen vemield en bijna
pantserwagens vernietigd. Bij de zware men storingsaanvallen op het stedelijk 200 ZlWaar beschadigà.
Opnieuw, aldus de bladen met bit.
afweergevechten In het gebied van gebied van Londen.
terheid,
heeft de Anglo.Ámerikaansche
Sjitomir onderscheidde zich bijzonder de
luchtmacht
van meer dan 6000 meter
ti pantserdivisie Leibstandarte ~I Adolf
hoogte
haar
bommen lukraak op de
Hitler" onder leiding van den 11" OberHOOFDKWARTIER VAN DEN FOH- Fransche burgerbevollting laten vallen.
führer Wisch door voorbeeldigen strijd- RER, 1 Jan. (D.N.B.)
geest.
Het opperbevel van de weermacht maakt
In den Westelijken sector van het bekend:
Aan het bruggenhoofd van Nik 0 1> 0 1
Italiaansche front werd een hebben
de Sowjeta na. krachti.ge ar\:.iUeT1.e_
van .zee uit In den rug van orwe ge.. voorbereiding, on....àteund aoor l'antserveCihtsvoorposten ten Z.O. van Minturno wagens en slagvl1egers, hun aanvallen hergeland
vijandelijk ba.taljon in een tegen- vat. Zij werden afgeslagen ot ln tegenaanBEN ROYAARDS ALS
vallen onder zware vijandelijke verllezen
aanval teruggeworpen. Aan het overige achoterUitgedreven.
Talrijke pantserwagens
REGISSEUR
front voerde de vijand, na sterke artiI- werden stuk geschoten. Ook ten Westen
Ben Royaards zal binnenkort voor le~~voorbereiding, .verschei?ene plaat. van Sap 0 ros j e zijn verscheidene vi.jande eerste maal ook als regisseur bij het sellJke aanv~,llen Ult. TerwIJl het hem delijke aanvallen mislukt. Ten Noorden
van Kir 0 w 0 g rad werd een zich taai
Gemeentelijk Theaterbedrijf te
NoordwestelIJk van Vanafro ge~':Ikte verdedigende
vijandelijke gevechtsgroep in
sterdam optreden. Onder zijn leiding een hoogte. te veroveren, we::ct hlJ op de pan gehakt. In het gebied van Sj I t owordt thans begonnen met het instu- alLe
ovenge plaatsen bloedig terug- m i r werden gisteren in verbi1Jterde afweergevechten 59 pantserwagens stuk gedeeren van "De Mirakelridder", een geslagen.
.
schoten.
stuk van den zestiend'eeuwschen SpaanIn den strijd tegen het vija.ndelijke
Op verscheidene plaatsen gingen onze
schen schrijver Lope de Vega. Ben ravlitailleering.sverkeer braohten Duit- troepen
tot plaatselijke succesvolle tegenRoyaards speelt in "De Mirakelridder" sche duikbooten op den A t I a n t i- aanvallen over. In het verloop van den
tevens de hoofdrol. De eerste voorstel- s c hen 0 c e a a n en in de M i d. zw:aren afwe-:rslag werd de stad S j i t o·
ling van dit stuk zal eind Januari of de 11 a n d s c ih e Ze:e vijf ~chepen m I r weer prIJs gegeven. Bij Wit e b s k
begin Februari worden gegeven.
met 35.000 b.r.t. tot Zinken. Vler an- mislukten opnieuw alle doorbraakpogingen
van den vijand. Ten Noord-Westen van
Re t s j i z a hebben troepen van het leger
onder bevel van den generaal der pantser·
troepen Harpe in hevige gevechten, die
zeven dagen duurden, een sinds weken beo
staande fronltleemte gesloten en daarbij
sterke vijandelijke strijdkrachten vernie.
tigd. De vijand leed buitengewoon zware
<AART "D.Z.I./LAI:
bloedige verliezen. Er werd een groot aan·
tal gevangenen gemaakt. Er werden 58
Een der frontgedeelten, waar de strijd
pantserwagens, 226 stukken geschut van
in het Oosten het felst wMdt.
allerlei soort en talrijke andere wapens
bUItgemaakt of vernietigd.
Oproepen tot het Duitsche volk van Göring, Backe,
Aan het Z u i d-I t a I i a a n s c h e front
ondernam de vijand gisteren na krachtige
Sauckel en Speer.
artillerievoorbereiding eenige aanvallen, GRATIE OP GROOTE SCHAAL
dIe voor onze stellingen ineenstortten.
IN SPANJE
Formaties Britsch-AmerikJ.ansche vlieg.
het bolsjewisme dreigt. Namens den t~igen hebben .gisteren overdag groot-Pa·
HET ZW AARD en
MADRID, 31 Dec.
(B el g a). In
Führer van het groot-Duitsche rijk, riJS en verscheIdene plaatsen in de bezette
aangevallen. De bevolking leed een onderhoud heeft de heer Angel
erken 1k hiermede uwe goede arbeids_ gebieden
in eenige stadswijken van Parijs Sanz, directeur generaal der gevangeprestatie a.lIS een waardevolle onde.r- vooral
zw~re werliezen. Volgens de
voorloopig-e
BERLIJN, 31 Dec.
(D.N.B.)
In steuning in den strijd tegen de wereld- berIchten hebben luchtverdedigingsstriid· nissen, aangekondigd, dat generaal
een Nieuwjaarsoproep tot het Duitsehe plutocratie en het wereldbolsjewtsme kr.acht,!n bij deze aanvallen 19 vijandelijke Franco voornemens is alle doodstrafmeerendeels
vier·motorige fen naar aanleiding van de gebeurtewIkt zegt rijksmaarschalk GöriJng o.a.; en roep ik u op, om ook in het nieuwe vlIegtUIgen,
Amerikaansche
bommenwerpers
vernie- nissen van 1936 In te trekken, hetgeen
jaar
door
vlijtigen,
trouwen
arbeid
aan
Door het lot gestaald en In onze getigd.
'
zou beteekenen, dat de rechterlijke geons
Europeesch
continent
en
zoodoende
meenschap bnerlijk gesterkt gaan wij
In den strijd tegen de Britsch-Ameri- volgen van den burgeroorlog volledlg
ook
aan
uw
eigen
volken
hun
cultuur
het voor ons liggende jaar binnen, In
kaansche scheepvaart hpbbe" luchtMac""
een nieuwjaaT van de zwaarste gevech- en hun vooruitgang uwe beste krach- en marine In de maand December 35 worden geliquideerd.
Ter gelegenheid van Kerstmis zijn
ten en de grootste inspannlnge.."l. Wij ten te willen geven.
~oopvaard\jschen~n met een gezamenlijken
de
straffen van 200 ter dood veroormhoud van 22~ . 200 brt. ~ot zinken gejagen geen illussies na en verhelen ons
bracht.
24
andere
schepen.
met
een
gedeelden
reeds gewijzigd, Thans wordt
niet dat nog veel, zeer veel van O.'llS
Nieuwjaarsoproep van Speer zamenHiken inhoud van 122 I)()O brt. wer- overgegaan
tot de herziening van de
wordt verlangd. Elk VB.:l ons is bereid
den door bommpn en torpedotreffers zoo processen van 600 andere ter dood vertot Duitsche arbeiders.
het uiterste te doen om onze vrijheid
zwaar be8c"adigd. dat de oTtdergan~ van
De heer Angel Sanz besloot
te bewaren en om de plannen van onze
DE vele dezer schenen lo) n word~n aangeno- oordeelden.
met
de
verklaring;,
dat het vraagstu.k
vijanden te verijdel~.l, die ons vader- RiJ~~!~~r ~~~~w~~en~g B~~ oor_ men. Aan vi';andeliil{e oorlogsschenen van de Spaansche politieke gevangebrachten
marine
en
luchtm~cht tot z\nken
land en ons alle::l in een afgrond van
h ft
d
opgelost
zou
zijn
in
eindeloozen nood €1:l van de bitterste logsproductie, Speer,
ee
aan.
e 18 torpedoiagers. 1 motortorpedoboot en nisstraffen
twee kanonneerbooten. Twee krufsers. 1 Maart a.s.
ellende willen stortm. Alloo' ;~ ons arbeiders in de Duitscqe bewa.penmgs- oorJol!'s9chip
van middelbare srrootte. 1 tor~ ~.
indllStre een nieuwjaarsoproep -gericht,
zwaard ligt ons hed. Wij leggen h~t waarin o.a. het volgende wordt gezeg~; oedoial'l'er en If motortornedobooten w .. rDe wereld in vogelvlucht.
pas neer, w=eer volk en Rijk voor
Het jaar 1944 eischt vat,J: de DUIt- den zoo zwaar beschadlgJ. dat ook een
van de7.e schepen als verloren kan
de toekomst zijn beveiligd.
sche oorlogsproductie ontzag~lJke P!est~_ deel
worden b~s"houwd,
Oe Japanlohe mandaatseIlanden. - In
De met de waarneming der zaken ties. De maximumprestatle, dle m
De Sowjets verloren door luchtmacht en het Amerikaansche tijdschrift Army and
van den Rijksminlster voor Voedsel- 1943 bij de vervaardiging vam oorlogs- marine in hE'ltzelf''jp tiid vak zes ondpr7ee- Navy Journal wordt, zoo meldt Reuter
voorzieni!.:Jg en Landbouw en van den materieel is geleverd, moet ondanks booten. vier motortornedobooten. twee ka_ uit Washin'g'ton, tot uitdrukking gebracht,
rijksboeren1eiJder belaste Oberbefehils- alle moeilijkheden nog overtroffen nonnperbooten. 1 iisbreker, v(iftien Iqn- dat men er op de conferenties in Teheran
leiter, Herbert Backe, heeft bij
de worden en wel tot de u~terste grens dinP.'sbooten. al~meile een aantal lI"hte en Kairo overeenstemming over heeft beo
jaarswiss'e lbg een oproep gericht tot van het mogelijke. De geest van den o'lrlo/2'_vap rtui"en. Bovendien werden tA 1_ reikt, dat de Ver. Staten na den oorlog
duikbooten, twee motortornpdobooten de Japansche mandaatseIlanden
zullen
de Duitsche boeren, waarittl o.a. het Duitsehen arbeider en van de DuitBche rijke
en een kanonneerboot besch:vligd.
krijgen. (D.N.B.)
volgende wordt gezegd:
bedrijfsleiders, 1.00 zegt Rijksminister
De duur van den oorlog bepaalt de Speer in zijn nieuwjaarsoproep, 18 in
Oe Ver. Staten en de Bollvlaal\flChe
regeerIng. - De minister van buitenlRlnd.
hardheid van den inzet van de Duit- 1943 schitterend en voorbeeldig ge.
sche boeren. want het spreekt vanzelf, weest.
ZOJ:l.der
!>'enige ~eserves kan
HOOFDKWARTIER VAN DEN Ftl'H- sche zaken, Cordel! Huil, heeft verklaard,
Staten de nieuwe
dat alle ongemakkEl!Jl In het vierde worden verklaard, dat bijna uit.s1uitend REE. 2 Jan. (D.N.B.) Het opperbev-el der dat de Vereenlgde
Bolivlaansche regeerln,g niet zullen er·
oorlogsjaar veel grooter zijn dan Ï::l het aan den Duitschen arbeider en aan den weermacht deelt mede.
Op het bruggenhoofd van N d kop 0 I kennen voor Itot een dergelijken stap is
eerste. De arbeid van de Duitsche Du~tschen bedrijfsleider te danken i.s
stortten
herhaalde Sowjetaanvallen met besloten door alle Amerikaansche regeeboeTen In het afgeloopen, jaar heeft de geweest, dat de productie van 1943 die zware verliezen
voor den vijand voor onze ringen gemeenschappelijk, welke de beo
voedselvoorzien:i'llg van het Duit5che van 1942 belan~ijk overtrof. De stellin.gen ineet1. Ten Zuidwesten van trekkingen met de spil mogendheden hebvolk opnieuw voor een jaar gewaar- Rijksminister betulgt zijn bijzonderen D n j ep rop e t r 0 w sk
herhaalden
de ben verbroken. (D.N.B.)
borgd. De moeilijkheden, dile zich ia doamk aan die arbeiders van de Duitsche Bolsjewisten hun aanvallen met verseheiAmerlkaansohe torpedojager gezonken.
het verleden hebbe!! voorgedaan, zijn bewapeningsindustrie, die ondanks de dene divisies. Op eenige penetratiepunten - Volgens den Britschen berichtendienst
door de voorbeeldige houding en pres- herhaalde vijandelijke luchtaanvallen in zijn verbitterde gevechten gaande.
het Amerikaansche ministerie van
In het gevechtsgebied van Sj I tom Ir heeft
marine
medegedeeld, dat de Amerlkaantatie van den Duitschen boer over- bun prestaties niet te kort geschoten duurt
de zware worstelilIlg v'OOrt. Vooral sche torpedojager
"Perldns" op 29 Nowonnen. Ook de taak, me de toekomst zijl[).. Wat hier in een taai en verbeten ten Zuidoosten
van Be r dit s je f kwam
brengt, zoo besluit de
oproep
van vasthouden aan de opgestelde program- het tot zware gevechten met den vijand, vember voor de 'l:uidoostelijke kust val).
Nieuw·Guinea is gezonken tengevolge 'Va~
Backe, zal. zij moge nog zoo zwaar' ma's door de bedrijfsleiders en dlC die hevig blijft aanvallen.
Bij Wit e b s k mislukten de vij..mdeli.jke een aaIllVarlng. (D.N.B.)
zijn, door de:nrzelfden geest en dezelfde arbeiders:is gepresteerd, :liS onvergelijdoorbraak pogingen, die gisteren met zwakDe Turksche ambassadeur te Londen.
fanatieke houdL"lg "worden volbracht.
kelijk.
kere strijdkrachten werden <XIdernomen. - Orbay, de Turltsche amba&8a.deur te
De algemeenge.machtigde voor de
1944 eischt van de werkers in de De
door eigen tegenaanvallen heroverde Londen, is Donderdag Ite Ankara aangetewerkstelling, Fritz Sauckel, richt bij Dultsche bew8ipeningsindustrie, dat zij terreinsectoren
werden van verstrooide
Nog op denzelfden dag werd hU
de jaarswi.E:selin'g een oproep tot de alle reserves, die nog hl de Duitsche vijandelijke afdeelingen gezuiverd ten komen,
door president Inönü ontvangen. Naar
buitenlandsche arbeiders en arbeid- bedrijven aanwezig zijl[)., tot het uiter- Noordwesten van Newel sloegen onze verluidt zal Orbay slechtli korten tijd in
's ters, waarin hij namens den Führer ste zullen gebruiken. Beslissende sla- troepen plaatselijke So~taanvaJlen bloe- Turkije blijven. (D.N.B.)
den buitenlandscben arbeiders zijn gen staan nog voor de deur. Het front dig af en sloegen zij gereedstaande strijdHooger geboortecijfer In DUItschland.
waardeering en dank betuigt voor hun zal in 1944 nog tot een verscherpte koochten uiteen.
- In een mededeeling bij de jaarwisseVan
bet
z
u
i
d-I
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i
a
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front
medewerking. In dezen oproev wordt actie moeten aantreden. De Duitsche wordt slechts plaatseli.jke gevechtsactie ling beeft dr. ConJti, de Reic~esund
o.m. gezegd;
soldaat gelooft er aan, dat het vader- gemeld. Het Adriatische eiland Mljet werd heltsführer, bekend gemaakt, dat het
Gij,
buitenlandsche arbeiders en land hem in zijn hardsten strijd niet met steun V'an de marine van benden ge- aantal huwelijken en geboorten in 11143
arbeidg~Ts in de bedrijIVen van het
In den steek zal laten. Het hangt alleen zuiverd.
hoogea- was dan in 1942. Het wrlles aan
De Rijkshoofdstaod is In de vroege werkdagen tengevoLge van zieklten was
groot-Duitsche rijk, h~bt door uw In de , van het ",astberaden optreden van den
afgeloopen jaren in de Duitsche oor- Duitschen bedrijfslei<ler en van den ochtenduren van Zondag wederom noor geringer dan In 1942. (D.N.B.)
een vrij groot aantal Britsche b(}mmenlogsindustrie geleverde goede en ge- Duitschen arbeider af, zoo besluit werpers
Alle Argentij nsche
politieke partijen
aangevallen. Door het lukraak
Uit Buenos Alres wordt gewaardeerde prestaties een schitterende Rijksminister Speer zijn nieuwjaars- laten vallen van brisant- en brandbom- ontbonden.
bijdrage geleverd voor het overwinnen oproep aan de werkers in de Dt:itsche men ontstond in eenige deelen der stad meld, dat de r~geerlng van Argentinië
van het gevaar, dat ook uw volkoo. bewapeningsindustrie, of dit geloof van Schade, vooral aan woonhuizen. Enkele besk~en heeft. alle tot dusver in Argenuw vaderland, uw gezinnen en uw den Duitschen soldaat in 1944 In ver- stoorvliegtui-gen lieten bovoodien bommen tinië bestaande politieke partijen te ontvallen op het Rijn 1 and s c b-West- binden. (D.N.B.)
eLgen levoo van de zijde der plutocra.tie vulling ·gaat.
UIT HET HOOFDKWARTIER VAN'
DEN FüHRER, 31 Dec. (D.N.B.) Het
opperbevel van de weermacht maakt
rekood:
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"Door het lot gestaald gaan wij
het nieuwe jaar binnen"

ALLEEN IN
LIGT ONS HEIL

•••

FDHRER MAAKT D'E BALANS
OP VAN 1943
Duitschland wist tot nu toe eIken afzonderlijken
tegenslag steeds weer te overwinnen.

INVASIE ZAL PASSENDE
ONTVAINGST VINDEN
(Vervolg van bladz. 1.)

Het is de duizendjarige haat van het
jodendom en van de daardoor geleide
plutocrattsch-bolsjewdstische wereld, die
(OIÎch met alleel\ m de oorlogvoenng Ult,
doch die, wanneer zij z'"u kunnen zegevieren. ook het wezen van den vrede
zou bepalen Tegenover dezen haat echter staat thans geen z;wak, burgerlijk
Duitschland, doch de nationaal-socialistische volksstaat. Deze haat worot derhalve ook met opgevangen door luie,
decadente hoogere standen of klassen,
doch deze brutale aanrval wordt beaDltwoord door de Duitsche vo.lksgemeenschap en wel, niet be8llJtwoord met
frazen van werelól>urgerulJke ldeolo-neen, maar met den gezonden en fanatieken haat van een Tas, dat weet, dat
het om zljn bestaan vecht en dat mch,
tenmiDlSte dn dlt geval., Ultspreekt voor
het oude bijbelsche woord: oog om oog
en tand om tand.
Dat het joodsche doel der verruletiging
van Europa Ulte!ndeUjk de zekere ultroellng van het joden<iom !n Europa zal
brengen, staat derhalve bUiten eiken
twijfel; dat de pogmg van Engelsehen en
Amerikanen: Europa en DUitschlan<i door
het bolsjewi&me te vernietJgen en het
DuLtsche volk door de moskovitische wurgers te tuchtigen, dat wij zeggen te laten
uitroeien, slechts het tegendeel zou bereiken, dat wll zeggen de bolsjewlseerfng
van de Angeisaksische wereld zelf, Is
even zeker In elk geva.l kan deze wereldblstorlscbe. geweldIgste oorlog van a.lle
t13den niet als een mooi toernooI verloopen.
Desondanks kunnen wij één ding vaststenen. Toen de oorlog begon had men
vooral In Engela.nd de overtuigmg, dat
een inwendige opstand m DUitschland
onmiddellijk tot ineenstorttng zou moeten
leiden. Men sprak destijds over "generaal
winter",

over

"generaal modder", over

honger" en men hoopte steeds
op het won<ier van de DUitsche Ineens tortfng. In feite hebben noch generaal winter. noch generaal modder, noch generaal
honger het Dultsche volk en zIJn tegenwoordigen volksstaat kunnen overwinnen.
De kapitalisten van die landen meenden,
dat onze socialistische economische opvatting in den oorlog onmiddellijk schipbreuIt zou lelden. Zij heeft echter in dezen
tijd der zwaarste belastmg bewezen juist
en sterker te zijn dan de economie van
onze plutocratische tegenstanders Van
een bolsjewistische economie kan buitendien slechts worden gesproken in den zm
van een georganiseerden slavenarbeid
voor het joodsobe directorium-generaal te
MOJ!!kou.
~generaal

Na meer dan vier jaren
oorlog.

Het volgende kan thans worden
vastgesteld:
Na meer dan vier jaren oorlog heeft
het Duitsche Rijk niet een vierkanten
kilometer van zijn bodem verloren.
Alleen onze vijanden noemen thans
groote g«leelten van hun voormalig bezit niet meer het hunne, zelfs wanneer
zij deze langs een omweg van leen_ en
pachtverdragen als "eiland-steunpunten" enz. elkander wederkeerig afhandig hebben gemaakt,
Het Duitsche Rijk is in dezen geweldigen oorlog niet alleen naar alle kanten ter bescherming van dit continent
ver naar voren gedrongen, doch het
heeft daarbij tot nu toe nog el ken afzonderlijken tegenslag steeds weer
overwonnen.
De
zwaarste tegenslagen in
dezen oorlog heeft ons het jaar
1943 gebracht. In de eerste plaats
ls onze oudste bondgenoot uitgevallen, ultgevallen door een lang
aanhoudend en stelselmatig geor.
ganlseerd verraad van een cJlque,
die zich met het groot-kapitalistische Westen even identiek voelde, als zij geestelijk machteloos
staat tegenover het bederf van de
marxistische ideologie Reeds in
den tJjd voor het UItbreken van
den oorlog was de ondergrondsche
werkzaamheid van deze rond è 41
koning geschaarde financleele,
generaals- en pohtici-chque waar
te nemen geweest. Zoowel de
moeilijkheden _n Noord.Afrika als
die op den Balkan moesten in
laatste
instantie worden toegti8Chreven aan de voortdurende
sabotage_ en verlammingspoging
van deze plutocratische tegenstanders van den fascistischen
volksstaat.
Hun
voortdurende
sabotage slaagde er niet slechts
in de aanvoeren naar Afrika en
later ook naar Italië door steeds
iIlieuwe methoden van lijdelijk verzet te belemmeren en aldus onzen
en den aan hun zijde staanden
Italiaanschen soldaten den toevloed der mateneele substantie
voor het voeren van den oorlog
af te snijden, doch ook op den
Balkan den door het Duitsche ingrijpen
pgehelderden toestand
stelselmatig te bemoeilijken of te
verwarren. Het bendewezen was
uitsluitend het product van de
onderaardscJ:Je politieke en militaire maatregelen van deze krachten. Evenzeer was de volledllre
ineenstorting en het uitvallen dër
rtallaansche formatie in het Oosten toe te schrijven aan de uitwerkingen van deze crisis. Het eindeliJk openliJk geplee~e verraad
aan den Duce en de schaamtelooze, lage samenzwering lDet de
vijanden moesten volgens den wil
van dezen koning en zijn clique
het fascisme in Italië en het nationaaal-sociallstische Duitsche RiJk
doen ineenstorten
In dit jaar, mijn volksgenoaten,
moesten zeer bittere en moeU{lke be_
sluiten worden genomen.
Nadat het

~nt;eke

Zaansche Klokken
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door de WIOord- en trouwbreuk van
Fransche adIDlraals, generaals en officieren den geallIeerden gelukt was in
Fransch Noord-Afrika te landen, moest
Ik trachten In allen gevalle den tlJd te
winnen, dien WIJ noodig hadden om
niet slechts de opstelling van de besllst noodzakelijKe nieuwe DUltscl'le
legers ten uitvoer :te brengen, doch
om ook die maatregelen voor te bereiden, dIe zouden kunnen worden
gesteld tegenover den niet meer over
het hoofd te zienen dreigenden afval
van den koning van Italle. De lateFe
oorlogsgescbiedenis zal eens vaststellen, wie in dezen tijd goed geleid
heeft: onze VlJanden of wiJ. Ik geloof
niet, dat - wanneer het lot ons ooit
deI1gellJke mogelijkheden zou hebben
geboden - WIJ ze dan zoo slecht zouden
hebben aangegrepen als dit aan den
kant van onze vijanden geschiedde.
Wij ~unnen slechts de Voorzienigheid
dankliaar zijn, dat zij ons ondanks
deze harde beproevingen steeds weer
de mogeliJkheid open liet, door snel
handelen z;ware crises meester te
worden, schijnbaar verloren toestanden weer in het reine te brengen en
daarbt1 de uitbreiding van onze militaire krachten stelselmatig ten uitvoer
te brengen.

Bittere en moeilijke besluiten.
Het smadelijke veIlraad aan den
Duce, wlen Ital1<! alles dankt, heeft met
één slag het Duitscbe RIJk en Zijn
leldmg voor zeer moeilijke besluiten
geplaatst. Dat de daaruit voortvloeiende
consequenttes op het geheele oorlogsgebeuren invloed oefenden, spreekt van
zelf.

De Duitsche leiding was gedwongen, terw~l ziJ onverbiddeli;rk het
noodzakelijke tegenover het !net
beslist noodzakelijke afwoog, zeer
Ibarde besl18smgen te nemen, welke
voor den soldaat, die, zonder te zijn
aangevallen, vaak honderden kilometers moest terugmarcheeren,
zeer moeilijk te begrijpen vielen
Desondanlks kan ieder Duitsoher
er van overtuigd ziJn: Er Is niets
meer geschied, en er zal niet meer
geschieden dan wat beslist noodzakelijk is om den nieuwen, g1I'ooten
en geweldigen taak rècht te doen
geschieden. Deze taak bestaat
slechts daarin: In elk geval den
oorlog winnen.
De opbouw van
nieuwe, geweldige etappen linies,
het in bezit nemen van groote
spDoxwegtrajecten, de beveiliging
en de leidIng daarvan, dlwongen tot
beperking van andere fronten.
Deze compensatie van krachten,
waarnaar wij streefden, ka~ reeds
thans als gelukt WIOrden beschouwd..
Wanneer derhaJlve door reizen, conferentles, het aaDJStellen van meuwe
opperbevelhebbers en door al dergelijke
manoeuvres op !bet oogenblik moet
worden getracht - bij gebrek aan een
anderen steun van het RUSSISche offensief _ DUl1.3chland, het Duitsche volk
en z:tin leIding door ee'Il zenUIWoorlog
te belaJSten, dan m:iskent men niet
slechts het Duitsche volk, doch verwdsselt men in de eerste de Duitsche leidmg met die van het voormalige
KomnlcliJke Italië.
Dat de Elngel.schen voornemens zijn
in het Westen of op den Balkan een
landing te doen, Of in Nool"lWegen,
Nederfand, Portugal Of ergens anders,
is voor ons lIllets nieuws, geheel afgeZIen daarvan dat ziJ op de meeste van
deze plaatsen reeds een keer zijn geweest. Dat zIj verder deze landIngen
I,
t all
me
e midde en die zij bezitten willen
ten uitvoer l~gen, spreekt wel vanzelf.
Dat zij daarbIJ ook bIjZonder opperbevelbebbers voor deze landingen aanwijzen, iS in de oorJogsgeschiedenis
eveneens niets meuws. Dat was zelfs
bJj de jammerl\lke coahtieoOO'logen tin
het verleden reeds zoo. Dat zij ten slotte
het plan hebben orus daarbIj te verslaan,
is wel van het begin af aan hun bedoellng geweeat. .

De invasie.

Ik kan het Duitsche volk derhalve

kunnen doen. Wanneer men verzekert,
dat de nieuwe invasie met meer kan
worden vergeleken met de landingsrpogm~ van Dieppe, dan vern.vachten WIJ
ook mets anders, want ook onze afweer
18, het spreekt vanzelf, .sedert dien
anders geworden, en liD. de eerste plaats:
De Engelsc.hen, die m Dieppe landden,
hebben met den toenma1igen D1.!ltscben
afweer in het geheel nog geen keJJ!Ills
gemaakt.
Ik spreek het tegenover ~iiët'
Duitsche volk met vol vertrouwen
Uit, dat, waar ook de Geallieerden
hun landing zullen uitvoeren, de
ontvangst passend zal zijn. De
Duitschen soldaat zal ook hier, de
noodiots-beteeekenis van dezen
oorlog inziende, zijn plicht vervuilen.
Het is bij een 2lOO wereldomvattende,
geweldigen en ont.2lettenden stnJd met
te vermijden, dat de physieke belastingen der afronderlijke mannen vaak
gaan tot de grens van het draagliJke,
ja dat zij deze menigmaal ook overschrijden. Desondanks heeft over het
geheel genomen iedere Dmtsche formatie in korten tijd, na öe noodzakelijke rust. steeds weer zljn plicht gedaan. De heldhaftigheid van onre
soldaten, van leger. van marine lucht.
macht en Waffen-U is uniek in' de geschiedenis.
,

Front en vaderland één
in offerzin.
Wanneer echter vroeger

dit

front

steeds aan het vaderland werd voor-

gehouden als heil; stalende voorbeeld
van het offer. dan kan thans het
vaderland het front worden aangewezen
als VIQOIl"~ld van een
niet tnlnd(\r
groote beldhattigheld en otterzln. De
bommenOOO"log tegen Dultsohe steden
pakt ons -allen diep in het ihart. Het
zijn minder de steden zelf. h8ar huizen
en openbal'e bouwwerken. Zeker: wij
betreuren onze definitief verloren gegane kunstschatten, doch wij zullen
OlWe steden schooner opbouwen dan zij
voorheen waren. De georganiseerde
nationaal-socialistische volks staat zal
in we:irnige jaren de sporen van dezen
oorlog uit den weg hebben geruimd
Uit de ruines zal een nieuwe Duitsche
stedenpracht opbloeIen. BerlJjn en
Hamburg, München en Keulen. KasseI
en al die andere groote en kleine beschadigde steden zal men enkele laren
na afloop van den oorlog nauwelijks
meer herkennen. Daar, waar de historische waarden weer kunnen worden
vervange:n, zullen WIj ze getroUIW herstellen. Wanneer het ons gelukt is in
vredestijd in den nationaal-socialistisohen staat jaarlijks meer dan 380.000
woni~n te bouwen dan zal het voor
onzen gemeenschapsarbeid heelemaal
~en probleem vormen na den oorlog
2 à 3 millioen woningen per jaar te
wrvaardigen.
Wat V'OOr ons allen en voor ntij in
het bij:ronder smartelijk is, dat z,in
derhalve slechts de offers aan menIScheIl en hier weer die aan vrO'llwen
en ltinderen en dan het verlloes van
e;ooveel persoonlijke have en g>oed, en
ikleine herinn.eringen. die bij haar dikwijls schijnbaar zoo materieele waardeloosheid, toch veel beteekenen voor
het leven van dengene, die ze hetzij van
zljn vaderen erfde, er zelf voor spaarde
en voor wie zij meest onvervangbaar
aandenken aan verleden tij'den vormden. Overigens zal het uur der vergelding komen.
Omgekeerd heeft eohter deze
bomoorlog ook een andere ZIJde.
Wie hier alles heeft verloren,
moet weten, dat slechts de overwinning hem zJjn have weer
geeft. Slechts het succes van dezen
oorloOg zal onze Duitsche steden
uit de puinhoopen weer veranderen
in bloeiende' getnJee;nschapscentra.
Slechts helt succes geeft mlllioenen
m.enschen weer de werkplaats en
de
.
t
I ht
het
worong erug, en s ec s
succes kan een toestand scheppen,
die m de eerste plaats elke pogIng
van deze in<Ulrnllltionale misdadigers oDmlOgelijk maakt nog eens
een diergelIJk leed Qnler de men.schheid te brengen. Wanneer malIioenen menschen niets meer hUn
eigendom noemen, dat zij verliezen
kunnen, Kunnen zij nog slechts
iets winnen.

Vastbesloten en met uiterst
fanatisme.

slechts verzekeren, dat wij met al deze
De leidIng van den natio!laal-socialb edoelingen van te voren rekening heb- lisbischen staat is derhalve vast beben gehouden en ons vool'bereidden en sloten dezen oorlog met het uitersbe
wel, niet slechts wat personeel of mate- fanatIsme en tot de laatste consequennee! betreft, doch ook door de verster- tie te voeren. Zij zal ZIch daarlll onderking van dle punten, die ons beslissend schelden van de zwakkelIJke en laffe
of belan~IJk voor een dergeliJke lan- leldri..."1g van het DUltsche volk i!n den
ding schijnen, op een wijze, die onze wereldoorlog. De Partij, die door haar
vijanden waarschijnlijk méir zal ver-lIeden haar zeer grooten tol aan bloed
rassen, dan hun landing :bet ons zou aam het front brengt, draagt met haar

"Het jaar 1944 zal ons bereid
vinden"
Radiorede van Rijksminister dr. Goebbels bij den
aanvang van het nieuwe jaar.
OMSTANDIGHEDEN VOOR
OVERWINNING MEBR
DAN GUNSTIG

zoo kntieken tijd den prOfeet wiIl spelen. Maar nooit heeft de Duitsche leidmg komende gebeuI'tenissen met een
zoo souvereine kalmIte tegemoet geZien als ditmaal.
Om den Fii,hrer geschaard staan wij,
volk der Duitschers, aan het einde
van dit harde oorlogsjaar en zetten
wij moedig den stap in de nog onbekende toekomIlt. Wij weten: het zal
onze toekomst zijn. Het lot schenkt
haar ons met, WIj moeten er voor
vechten. Dat wiJlen wij doen. Fier en
verbeten wachten wij den vijand af of
hij bIj nacht en mist onze steden besluipt, of hij in het Oosten met een
overmacht van menschen en materieel
op ens front storm loopt, of hij in het
Zuiden bebloede koppen haalt of dat
hij ten slotte den stormloop mgt op
den Atiantischen wal. Ov-eral waar hij
tegen ons optree<it, staan aan het front
Duitsche mannen tegenover hem en in
het vaderland, waar die Ina.'1I1en ontbreken, staan
Dultsche vrouwen ' kna.
pen en meISJes. Het jaar 1944 zal ons
bereid vinden.

BERLIJN, 1 Jan (D N B.) RiJksmimster dr. Goebbels heeft bij de jaarWlsselmg op oudeJaarsavond een radlOrede gericht tot het Dmtsche volk.
Daarin zeide hij o.m.:
Over den afloop van den oorlog beslissen met wenschen en voornemens
maar alleen feIten. De VIjand is er ook
in het afgeloopen Jaar met in geslaagd
zoodanige feiten te stellen in een om_
vang, dat zij onze oorlogvoering in een
essentleele functie konden treffen. De
vijand heeft zich op onzen militairen
en moreelen tegenstand de tanden kapot gebeten. Wat dat voor het verdere
verloop van den oorlog beteekent, valt
voorloopig niet te overzien. Dat betreft vooral ons oostellJk front. Onze
soldaten hebben daar in de z;ware gevechten van het afgeloopen jaar een
proef afgelegd van hun standvastigheid, die alles, wat in dit opzicht tot.
dusver is gepresteerd. ver in de schaduw plaatst.
Het gevaar van het bolsjewisme,
waardoor gansch Europa wordt bedreigd, kon <><>k in het afgeloopen jaar
met succes
VIT"".. ve,·uannen.
.......
neer
de Sowjet.,1!!'
Wanonze grens te kU,.Q~dden ~eloofd tot
zullen de jongste ,;e,,~.gre.:mge~, dan
Oosten hun inmiddels heb~r m het
hoe ijdel hun desbetreffende ho~~l~~,
EeUWig zal het als ds grootste sChand~
van
deze eeuw worden bestempeld
dat Engeland en de Vereenigde Staten
zich verbonden met het bolsjewisme
om hun van haat vervulden strijd
tegen het eerbiedwaardige continent
tot een militair succes te maken. Zij
zullen ook daarmede de overwinning
niet behalen, integendeel, op z'n hoogst
zullen zij de bestaansgrondslagen van
hun eigen volken ondermiinén.
Zeer waarschijnlijk komt de oorlog
in het komende jaar in ZI,;n beslissend
stadium. Onze omstandLgheden voor
de overwinning zijn daarbij meer dan
gunstig. Het is over het algemeen een
ondankbare taak wanneer men in een

.
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MUTATIES IN FIMNSCHE

Dagorder van maarschalk

Antonescu.
BOEKAREST, 30 Dec. (D. N . B.)
De leIder van den Roemeenschen staat,
maarschalk Antonescu, geeft m een bij
de jaaawis.seling uitgevaardIgde dagNoteer 11 Januari a.s. als een evenemem
order aan het Roemeen.sche leger het
op sportgebied. Dan start het I1 nummer
parOOl Ult: "overwinning of dood".
van lIS por t", hel nieuwe weekblad
In de dagorder wordt o.a. gezegd:
voor den sporllleihebber. Van 11 Januari
Wij zijn niet over de grens gegaan om
af iederen Dinsdag verkrijgbaar aan allo
iets te veroveren., dat met van ons ds
doch om datgene te bevCijden. dat vrun
kiosken. Koop een nummer à I 0.25 at
ons was WIJ zijn met bij den Djestr bJlJneem een abonnement à' 6.50 p. tlaat.
ven staan omdat wie zijn kameraad 'feOP
te geven aan Weekblad Spott
durende den sls.g verlaat, nadat hij Zich
flekelvellJ
151 Amsterdam.
zIJn recht heeft verschaft. ZIChzelf onteert. Nadat wij den Dnjestr bij het vervullen van onrzen p.lcht tegenover de
bmld!gealoote.n adden overschreden, hebben wij den strIJd voorlgezet. met om
BJmbitles te beVTe<l.lgen. Wie thans vraagt,
wat wij in dtaling>rad zochten en wat wij
(leeft een goedeD kfjk Ol)
SP1l~
nu nog m OdesS'a en op de J{;rim zoek~n.
ocbeurtenl.sen.
antwoord ~k: In de afgeloopen lt2() Jaar
werden de Roe~nsche landen vaBJk overstroomd en ui1;~epl'llnderd, in armoede gedom;peld en ~eNnLIlkt door RusSJsClhe legers Anton~C'U noemt de jal'en fjer Russlsche uWBJblen in Roemenië ten bewijze
van de impenahstisohe plannen van
Mosdrou en oosJult: Wij zouden nooit
iemand ihebben aangevallen, wanneer nIet
dne miLioenenbroeders
waren I ---:--.:::-:::;~;:::-:~-:=====--;
gedompeld
!Indien m
nietslavernlj
ODQ;e Bo",kowina en ons Bessarable ons waren ont-/
Ir
rukt op een oogenbllk, dat Europa ZIch
op een kJI"Uispunt bevond en niemand ons
Verkoudhelds
te ihu'lp kon komen.

Spor/'
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VIOHY, 30.Dec. (D. N. B.) Ten einde

"de opellibare orde te verzekeren en te
ihandhaven" heeft de l'egeering het ministerie van biIlIlJenIandsche zaken gereoo-ganiseerd. De fun.ctie van staatssecretariB !.s in het leven geroepen en
toevertrouwd aan den prefect van Marseille Marcel Lemoine. Er is een afueeling opgericht belast met het hb.Ildhaven van de orde, welke is geplaatst
onder den chef der militie, J oseph
Da~and.
De secre~ari.s-generaal van
polItie, Bousquet, 18 op ziJn verzoek
tet beschikking gesteld. Tot zijn opvolger is benoemd de
gewesteliJke
prefect van Rouaan, André Parmentier
die den titel voevt van "directeur-ge~
neraal der staatspolitie". De pl.v.v. directeur-generaal der staatspolitie is
eveneens afgetreden
De minl.ster van staat Lucien Romier
heeft naar Ofl meldt zijn ontslag in_
gediend, dat door maarschalk Pétain
iS aanvaard. Romler heeft .sedert
12 Augustus 1941 m verschillende kabinetten de functie van minister van
staat belGeed.
In een officieele verklaring over de
reorganisatie van hErt Fransche mtnisterie
van bmnenlandsche zaken wordt 0 a. gezegd: "Een van de voornaamste zorgen
der regeerlng is onder de bestaande omstandigheden de handihaving van de orde.
Het behoud van de veiligheid voor den
Franschman, zoowel wat betre~ zijn perBoon 8;ls zijn bezit, is
een dringende
noodzakelijkheid, evenals de elsch om de
toekomst van Frankrijk te bevelligen
door het te beschermen tegEm wanerde.
De regeering Is vastbesloten met versterkte kraetht den strijd Ite voeren tegen
de bandieten en het terrorisme die op
verfoeilijke wijze in stad en land tot ui'tmg
komen Em overal opwinding en onrust
veroorzaken., Om hieraan een einde te
maken ia besloten het ministerie van
blnnenlandsche zalren te reorganiseeren
en te verlIterken. Dit ministerie krijgt tot
taak de openbare orde te handhaven. De
reorganisatie en versterking hebben ten
doel den bureaux. die res80rteeren onder
den minister-president, bvens IninlSlter
van binnenlandsche zaken, de middelen
aan de hand te doen voor een meer doeltreffende actie. De veranderingen wijzen
zoowel door de hervormmg van de structuur, die hiervan een gevolg Is, als ook
door de gekozen per"oonlijklheden op den
WIl der regee!"i.ng mn de orde te handhaven.

Het jaar 194
1 harde, zware
eischen aan alle uitschers stellen. Het enorme oorlogsgebeuren
zal in dit j aar de crisis naderen.
Wij hebben het volle vertrouwen,
dat wij haar met succes zullen
doorstaan. Ons eenig gebed tot
God zal niet ztin, dat Hij ons de
overwinning schenkt, doch dat Hij
ons rechtvaardig moge beoordeelen wat onzen moed, onze dapnerheid, onze vlijt en onze offers
betreft. Het doel van onzen strijd
is Hem bekend, dat is geen ander
dan het bestaan van ons volk, dat
Hij zelf heeft geschapen, te behouden. Onze bereidheid tot offer
en onze vlijt zullen Hem niet verborgen blijven. Zijn rechtvaardighe'd zal ons zoo lang op de proef
stellen tot Bij zijn oordeel kan
vellen. Onze plIcht is het, er voor
te zorgen, dat WIj in Z~in oogen
niet te licht schijnen, doch het
genadige vonnis zullen kr~igen, dat
"overwIn'lling" heet en dat tevens
het leven beteekent.

PRIOEFMOBILISATIE ~WEE.oSOHE
BURGERWACHT.
S'I'OOKHOILM, 2 Jan. (D NB) De l'OOds
sedert Donderdagavond l!n staat van paraatheid verkeerende Zweedscche bUl'gerwacht Is heden bij wijze van proef In het
geheele land gemobiliseerd. De opperste
militaire leidIDg van Zweden had naar de
Stokholmsche middagedities meld€f1, besloten het beve1s8faraat van den Zweedsehen burgerwach te controleeren., ten
elDde te kU()JIlen vaststellen met welke
snelheid de burgerwachtformaties bijeengebracht konden worden.
Van Zondagochtend af begonnen volgens
de bevelen, tienduizenden voor veldmarschen uitgeruste leden van de burgerwacht naar de bevol€f1 concentratieplaatsen te snellen. Zij maakten daarbij gebrUik van de hun ter ooschikking st6ande
verkeersmiddelen, autobussen, auto's, fietseen of ski's. De ... rouwenorgandsatle van
den Zweedschen burgerwacht. de zg.
Lotta, kreeg eveneens bevel Zich naar de
con"ootratieplaat$en te be2"evèn

Preparaten

•

REGEERING

organisaties van de jeugd en van den
ouderdom, vl-n de vrouwen en meisjes
ook thuis den verantwoordelIJken
arbeid, ::liet slechts bij de opvoeding,
doch in de eerste plaats bij de leiding
van onze volksgeDJOOten in zeer zware
en zeer bittere uren. De oorlog heeft
de nationaal-sociallisUsche
beweging
eens geschapen. in den oorlog moet en
mI zij zich daarom th8.!lS eerst recht
be)1roefd toonen.
Het is het buitengewoon geweldige
levens rhythme van den nationaalsocialistischen volksstaat, dat ons het
voeren van dezen strijd eerst 'recht
mogelijk maakt. Deze verschaft de
ideèele en materialistische voorwaarden
voor de2:en stnjd voor het behoud Va:!
het leven, met slechts van het Du~t
sche RIJk, doch va'!! het geheele contiinent. De~ socialIStische volksstaat
echter is ook het doel van de::l haat van
de bolsjeWistisch-plutocratische wereldsamenzweerders en van de joodsche
heden op den achterg'rond.
Hij zal
echter oorzaak van de::l ondergang van
deze coalitie zijn

I

WAARVOOR ROE)MENI~
STRIJDT
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VADERLAND VERDIENT DEN
BESTEN FRONTSOLDAAT
Wat het Duitsche leger presteerde is den hoogsten lof waard.
Het afgeloopen jaar werd een groot historisch succes.

DAJGORDER VAN FOHRER I .steeds
zich voorwaarts bewegend, den vijand
ver voor de grenzen van het
AAN DE WEERJMACHT
rijk afweerden. Wat deze strijd aan
HOOFDKWARTIER
VAN DEN
FtJHRER, 1 Jan.
(D. N. B.)
De
Ftihrer heeft bij de JaarwlSSeling de
volgende dagorder uitgevaardigd tot
de soldaten van de weermacht en het
leger:
"Soldaten! Toen op den 3den September 1939, nadat het de Bntsche
politiek

eerst gelUkt was Polen te&en

Duitsch.land op te hlt.llen, de Engelsch-

FrlLllBChe oorlOg'lJVerk1aringen werden
overhandigd, werden onze plutocratische tegenstanders door twee verwach_
tingel). bewogen.:. een meenstortmg, die
het Duitsche RIJk eener nieuwe SOClalist.i.sche idee definitief zou vernietigen
en QIIIS volk in die oude sJavernlJ zou
terugvoeren en in de tweede plaats een
zoo lang mogeliJke oorlog om de kapitalistische investeeringen van de oorlogsophitsers rentedragend te doen
worden en te kunnen aflossen.
Voor de Duitsche IDllitaire leiding
kon daartegenover slechts één gebod
bestaan: met het oog op de kleine
leefruimte van 0IIlS volk tegenstander
na tegenstander snel te verslaan en de
zones der verdediging van het Rijk zoo
ver mogeliJk buiten de eigen grenzen
te verplaatsen. Deze maatregel werd
echter van essentieele beteekenis vooral
toen onder de leIding van het internationale jodendom, de plutocratischbolsrtewl:stlsche verbintenis perfect werd
en uaarmede de oorlog tege:n DuitBchland practisch tot een oorlog tegen
gaIliSCb Europa wem. Op den dag van
de Britsch-Frarulche oorlogsverkJanng
tegen Duitschlar 1. stond het RiJk alleen
NIettemin slaagden wij erin om ui
'korten tIJd het meest dreigende gevaar
in ihet Oosten, in het Noorden en in
het Westen te overwinnen
Dit was het .ucces der' leiding van
den oorlog en d('r dapperheid van den
r:'..lltschen soldaat. Na de deelnemi!ng
van Italië aan den striJd, begon m den
daarop volgenden tijd een geheele reeks
Europeesche en buiten-Europee.sche
staten zich met het R.Jk te veI'bInllen·
Het bolsjeWIstische gevaar tegenover
Europa dwong ook andere volken tot
den strijd voor de red<lir g v= hun
landen en van het overige contInent.
Inderdaad 18 het gelukt om ver ver_
wiJderd van de gU'llzen van het vader1anó fronten op te lbouwen, die soms

offers en ontberingen van ons volk
heeft geeischt is u, soldaten, het beste
bekend.
Maar, wanneer vroeger het vaderland, in de dagen van Zijn nooden, door
den blik op het strijdende front kon
worden omhoog geheven, dan kan
thans de soldaat van het front door
den blik op het vaderland de krach.t
ontvangen om zIJn pllcht te vervullen.
Vroe~r konden wij eischen, <'at bet
vaderland zijn soldaten waardi.g rou
zijn. Thans kan men met hetzelfde
recht constateeren, dat het vaderland
voor zijn eIgen houding den besten
frontsoldaat verdient.
Nada-t de da.gorder vervolgens een
overzicht heeft gegeven van de Duitsche . Mljgsverri.chtlngen, gaat zij ten
aanZien van het thans afgeloopen jaar
aJdus voort:
In dit jaar, kamernden, drukte op
de schO'llders van de Duitsche leiding
de grootste taak, die wel ooit kan worden gesteld. Dam}{ zij de dapperheId.,
de toewijding en de offervaardigheid
van het front en van het vaderland
dank zij den ijver van onze arbeiders
IS het gelukt, ondersteund door onze
bondgenooten in Oost.Azië en onze
medestrijders in Europa, deze geweldige vraagstukken op te lossen. Den
z;waarsten loast dragen echter in Europa - rooaIs van het begin af aan _
het Duitsohe volk en de Duitsche soldaten. Alle taken, die ons zijn gesteld
door het verraad van den Italiaansehen
koning, zijn thans in hoofdzaak opgelost. Het front staat ten Zuiden van
Rome en wordt voortdurend versterkt
voor den afweer van de Angelsal~Slsche
formaties. Uit den stormloop naar den
Brenner is een offensief in slakken_
gang ontstaan, dat de geallieerde veld.
heeren gelukkig maakt, wanneer ZIj
per week de ruïnes van een of twee
boerendorpen als "veroverd" kunnen
melden. De Balkan IS In onze handen.
Alle eilanden zijn door Duitsche troepen bezet. De landmgspogmg door geallieerde 1't>I1Illaties, onverschillig waar
zulk een pogmg ook in het voornemen
mag liggen, zal op een DUltschen tegenstand stUlten, die er anders mtziet
dan de begroeting van de Amerikane~
en Engelschen door wrrnderl1Jke

dienste van de leiding en soldaten der
geheele weermacht.
Wat daal'bij het leger in al zijn for>maties ook dit jaar weer gepresteerd
heeft, is den hoogsten lof waard. Wanneer het ook voor den dapperen grenadier vaak ver buiten de grens scheen
te gaan van wat een mensch vermag te
preste eren, toch heeft lnj altijd weer de
kI'acht gevonden om zichzelf te zijn.
Ondanks alles houdt het front in het
Oosten in de bloedigste worstilling
stand en de bolsjewistische pogmg om
Europa te penetreeren zal, hoe <lan ook,
opnieuw en definitief mislukken. Ik
weet, soldaten van het leger, wat Ik
daarmede van u verlang. Maar, het
grootste offer, dat ge brengt, is thans
niet zwaarder dan !bet offer, dat in
Duitsohland zeld's van vrOllJWen en kinderen wordt veI1langd en dat t;li met
geloovig hart moet brengen en overal
hebt gebrac~t.
Niet minder groot zijn de prestaties van de marine, die in haar
strijd steeds meer groeit in de
taken, dIe aan de algemeene weermacht ZIJn gesteld. Het schljnbare
verzwakken van den duikbootoorlog berust slechts op een enkele
technische uitvinding aan den kant
van oD2.€ tegenstanders.. Niet alleen
staan wiJ op het punt die uit te
schakelen, mallir wij zijn ervan
overtuigd, dat dit binnenkort zal
zijn gelukt.
De luchtmacht moet, evenals het
[eger aan alle fronten strijdend, geweldige prestaties leveren. Zij heeft ,b ovendien nog de taak om den vaderlandschen bodem te verdedigen. Haa;r heldendom is boven alles verheven.
De zoo dappere divisies en formaties
van de Waffen-It, die in het kader
van het leger strIJden, voelen ZIch daarmede op leven en dood verbonden. Evenzeer verdienen den hoogsten lof alle
andere diensten en formaties, die zich
aan het froilit bevinden of aan den strijd
deeilnemen: De mannen van het Roode
Kruis, van den R~lksarbeidsdienst, 'Y'an
de N.S.K.K. en van de O.T. De prestaties van de Duitsche spoorwegen zijn
eveneen.s zonder voorbeeld..
Het ja,ar 1943 is nu ten einde. Het
heeft den tegenstanders niet allen ontzegd, wat zij hadden gehoopt, maar
integendeel tot hun wellicht grootste
teleurstellin!1 geleid. Het jaar 1944 zal
zeer hard zijn. Het is echter onze gemeenschappelijke taak in het nieuwe
jaar de periode van de verdediging zonder meer weer te boven te komen en
den tegenstander met zware slagen zoo
lang toe te takelen, tot eindelijk het uur
komt waarop de voorzienigheid de overwinning kan geven aan het volk, dat
haar het meest verdient,
Wanneer ik echter den blik op u werp,
Duitsche soldaten, mij herinner uw hel.
dendom, uw dapperheid en uw moed
en de offers en prestaties van het
vaderland afweeg, dan wordt mijn vertrouwen tot de onwri kbare zekerheid:
Meer kan geen volk presteeren, ver-
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bekend

KERKNIEUWS

KERKELIJK LEVEN IN 1943
Een kentering ten goede '?
(Van o:nzen redacteur geestelijk leven)
ULLEN WiJ in 1944 weer meer
normale toestanden m het kerkelljk leven te zien krijgen dan in het
afgeloopen jaar het geval was? Nog
steeds bleek in 1943 - gelukkig is er
in de laatste maanden een ver b eter i n g te constateeren - de kansel
een gellefkoosde plaats om de politiek
een hartig woordje te laten meespreken. Daarvan getul,gen de herderlIJke
brieven, de gebeden voor het Vorsten.
huis ed., waarbij verscheidene predikanten zich niet ontzagen de KeI1k tot
een soort Tweede Kamer te ma'ken.
Groot is hun vetantwoordeJ.Jjkheid
voor het onheil. dat door haatgevoelens
en dat nog wel door hen, die zich
christenen noemen, veelal wordt aan_
gericht.
Bedenken wij, dat indertijd OIIlder
tien gevonnisten in de NoordelIjke
provincies er ach t van streng Christelijken huize waren!
Bepaàen wij ons meer tot het kerkelijk leven, dan is er in de Ned. H e 1'v 0 I' m deK e r k eenige dali!ng vast
te stellen in de vacatures. Voorts werd
doorgevoerd het verpllcllte emerlitaat
op 65_jarigen leeftijd, waardoor een
lH>nderdtal predikanten den actieven
dienst verliet. Verscheidenen van hen
werden. tengevolge van den woningnood, tot hulpprooikeI' be.rioemd, waardoor zij in hun pastorie konden blijven
wonen.
De overgang van ds. J. J. Buskes uit
de Geref. KeI1k (H.V.) trok veel aandacht.
Het kerkelijk leven vertoonde eenige
toeneming. Dit bleek o.m. uit het stichten en bezetten van nieuwe predikantsplaatsen o.m. te Arnhem, Zeist en
Haarlem.
Ook in de G ere f 0 r mee I' deK e rken werden nieuwe predikantsplaatsen
gesticht. Het comité "Overvloed van
werk en werkkrachten" bood aan 84
kerken steun, terwijl 42 kerken, dank zij
dezen .steun, eeo candidaat tot predIkant
konden benoemen. T!tarut heeft ook <Je
laatste oefenaar de Geref. Kerk verlaten. Er zijn op het moment 804 gemeenten met 874 dienstdoende pre<ilkanten, 157 em. predlkanten en 78 vacatures, tel'WlJl het zielental met ruim
11.000 Is gestegen tot 684.505.
De C h ris tel iJ k G ere f. Kerk telt
thans 124 gemeenten, waarvan er niet
minder dan 54 vacant zijn. Het aantal
predikanten in actieven dIenst bedraagt
83, dat der emeriti 16.
In de andere kerken met name in de
beide Lu t her s c heK er ken kwam
het eveneens tot een krachtiger aanpakken van het kerkelijk werk.
Het comité E van gel i een V 0 I k
heeft Zijn werkzaamheden onder hen,
die door den polItieken toestand van de
Kerk Zijn vervreemd, ook dit jaar uitgebreid en brengt hun het Evangelie,
die anders in vele gevallen niet meer
zouden worden bereikt.
Mogen de toestanden i.n versclhillende Kerken spoedig weer zoo worden.
dat de werkzaamheid van het comité
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--------------~----------~------------.----------------~-------------------duren en verdragen. Wanneer derhalve
Fraillsche generaals in Noo.rd_Afnka
of karakterlooze Badoglio-creaturen op
Sicllie.
Tegenover deze positieve feiten staan
ook negatieve. De geweldige nieuwe
taken konden slechts worden vervuld
door elders iets prijS te geven. De bezetting van de voor de verdedigiDg van
Europa onomstootellJk noodzakellJke
stelhngen rn het ZUIden vereLScht de
nivelleering van de achterwaartsche
dlenst- en verkeersinrichtmgen ten nadeele van het Oosten. Talrijke meuwe
opstellingen, die voor het Oosten waren
bestemd, ziJn nu gebonden en moeten
meehelpen de overIge Europeesche leefruimte te beschermen. Dit is de oorzaak van vele zorgen en nooden van u,
kameraden van het Oostehjk front.
NIettemin bestaat er niet de geringste tWijfel over, dat dit grootste crisIsjaar in onze geschiedenis,
waarvan de Engelschen en de
bolsjeWieken rotsvast waren overtUIgd, dat het met een volledige
Duitsche meenstoTting zou eindigen,
een groot hIstorisch succes geworden lSo Al zijn gevechten in het
Oosten nog zoo heVIg geweest, en
zullen zij hevig bhjven, het bolsjewisme heeft zijn doel niet bereikt.
De plutocratische wereld mag in
het Westen haar landigspoging,
waarmede Zij dreigt, ondernemen
waar Zij wil: ZIJ zal mislukken.
De poging, het DUltsche vaderland murw te maken, leidt tot het
tegendeel. Haar bedoeling, de
Duitsche oorlogsproductie uit te
schakelen, wordt te schande gemaakt. Onze tegenstand zal niet
geringer worden, mtegendeel, hij
zal in het Jaar 1944 meer succes
hebben.
Al mag tijdelijk de weegschaal van
de technische uitvindingen in het jaar
1943 ten gunste van onze vijanden zijn
doorgeslagen, wij zullen dat weer inhalen. Want ook de Duitsche UltVindersgeest heeft niet gerust; integendeel, hij Wa.<! bezig en zal door de pro-ducten van ZIJn prestaties het evenwicht der technische wapenen herstellen. Het nuchtere feit is,dat onze tegenstanders, die dezen oorlog hebben
ontketend in de hoop op een onvoorwaardeliJk zekere overwinning, tot
dusver overal verdreven Zijn, en dat,
na ruim vier jaren strijd, Duitschland,
dat aan het begm van deze worsteling 634.000 VIerkante kilometer leefruunte bezat, thans in
Europa
2.650.000 Vierkante kilometer bezet
houdt. En een felt is het, dat ook in
het vierde jaar het kapotslaan van het
pui~~che Rijk is mislukt, dat zij er niet
m Zijn geslaagd ons volk uit te roeien
of ook maar zijn levenskracht te breken, doch dat wij in het VIjfde oorlogsjaar m volledIg vertrouwen de
verdediging van het Rijk en daaI1lllede
van Europa voortzetten. Dit is de ver-

h"' de wereJd

de voorzlen.lgheid het leven als prijs
schenkt aan hem, die het op de dapperste wijze bevecht en verdedigt, dan
zal ons volk genade vinden bij Hem,
die als rechtvaardig rechter te allen
tijde altijd nog de overwinning heeft
gegeven aan dengene, die haar het
meest waardig was. I n dezen strijd om
zijn of niet zijn, zal Duitschland ten
slotte zegevieren."

Dagorders van Göring,
Dönitz en Himmler.
De OppeI'lbevelhebber der Luchtmacht Rijk3IIliaarschalk Göring, heeft
bij de jaarwisseling een dagorder tot
de leden der Luchtmacht gericht,
waarin hij onder meer 2legt:
In dit harde oorlogsjaar heeft ons
~heele volk een voorbeeld van bewonderenswaardige dapperheid., trouwen
volharding gegeven. FrOllot en vaderland hebben zichzelf waarlijk overtroffen. In weerwil van bittere offers en
vele zOl'getl en nooden hebben zij, de
oogen in vertro~ op den FIlhrer
gerichrt en met heilige liefde voor het
vaderland, met sterk hart E'tandgehouden tegenmner alle beproevingen van
het lot. Gij, kameraden, hebt in deze
gevechten altijd de trotsche, met roem
overdekte vaan der luchtmacht hooggehouden. Ik weet dat gij mijn vertrouwen in uw moed. en uw fanatieke
plichtsvervullmg nooit zult teleurstellen. Want ons leven geldt als heilig
erfdeel der gevallen helden slechts
een gedachte: Duitschland.
Zoo gaan ~ het nieuwe jaar in, in
het besef van de geweldige kracht van
het Rijk, bezield door een onwrikbaar
w11trouwen oen g'edrage:n door de hooge
verantwoordelijkheid voor de cultuur.
wereld voor een geheel werelddIeel. De
weg ligt duidelijk voor ons. Het gaat
om overwinning of ondergang".
De Opperbevelhebber der Marine,
groot.a.dmira.aI Dönitz, heeft een dagorder tot de Marine gericht, waarin hij
regt dat het af~oopen jaar het Duitsche volk hard heeft gemaakt als geen
enkel vroeger geslacht. "Wat het lot
in het komende jaar ook van ons moge
verlangen, wij zullen schouder aan
schouder staan, een van wil, oIlJWrikbaar in troUIW, fanatiek i!n ons geloof
aan de overwinning."
De ReichsfUhrer-!t, rljksm1nister van
binnenlandsche zaken Heinrich Hlmm,.
lier heeft bij de jaarwisseling de volgende dagorder uitgevaardigd:
"Mannen van de Waffen-I! en po.litie! TIjdens den zevenjarige:n oorlog
schreef Frederik de Groote de volgende
woorden neer: "Wij zullen zoo lang om
ons heen slaan totdat onze vervloekte
vijanden zich opmaken voor den
vrede". Deze zin is ons parOOl voor het
jaar 1944".
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doe" koopt U dan teven. een kund,.,erk.

KUNSTZAAL "DE GIER"
HEILlGEWEG
IN - EN

14

VERKOOP

Victoria-

Al\lSTERDAM
RUIL

aler
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overDadig Zf I worden en men, alle men

ter kerke gaat, overal het Evan-

gelie hoort, en niet de kans loopt een
gecamoufleerde of openliJke polItieke
rede te hooren, die met werkelijke
Evangelie-verkondlgrng niets Ultstaande
heeft.
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Herv. Kerk.
11 e roe pen
Te
Almkerk, D. van Krugten te Asten; te
Blijham (toez.) , C. Rlegstra, hp te Winsèhoten (ev.); te de Lier, G Kaastra. hll.
te Konum (ev).
Aangenomen. Naar BiervJiet: AJ, v. d. Ha.m, hp te Delft.
Benoemd: Tot hp. te Steggerda: J.
v. d. Wal, ev. te Jubbega.
Geref. Kerken. A a n gen 0 men. Naar
Nieuwerkerk a.d IJsel, A. Keys8r, hp. te
Maassluis
Oa, H. H. Schoemakers. t
In den
ouderdom van 70 laar is te Hasselt plotseling overleden ds. H. H. Schoemaker.
em. pro der Geret. Kerken.
Ds. H. H. Schoemakers diende de
Geret. Kerken van 1898 tot zijn emeritaat
in 1938 Sedert 1914 stond hij te KallDpen.
In de Geref Kerken nam hij een vooraanstaande plaats in. HU was ridder in
de orde van Oranje Nassau.
Ned.
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ACADEMISCHE EXAMENS.
Rot ter dam. Gesl. doet ex econ, wetooschappen W. Roodenburg.
EX. BOEKHOUDEN M.O.
's-Gra ve n h age. Gesl voor afd. q:
C W. M de Lange. E. Luyk, F, J. A. van
Maarseveoo. T. G Merkest(jn, H. A, J, F,
MIsset, H J. A- Mulder, W. D. H Nout,
F. J. P Ooms, J. OostemA, M. Peekstok en
L. Á. J. Seger..
Haarlem.
A.
...
'Ç..iir..-",:
A:
. mar us
VrieliIllk. W. Wamen, J. Zwakhllls, C C.
Zwets. T. C. Homma en G. J. Tepe. Voor
de huisa.kte: H. J. Seesing.
1
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VOOR DUITSCHERS TER
KENNISNEMING
De com.m1ssaris-generaal voor de
openbare veiligheid en hoogere U en
politieleider maakt bekend:
Ingevolge de verordening van den
RiJkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de registratie der Duitschers zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woonplaats
bevoegde registratiebureau aan te
melden.
Het is gebleken, dat een aantal
Rijksduitschers tengevolge van onbekendheid met deze verordening in het
biJzonder bij verhuizing binnen Nederland en naar het buitenland de bepalingen dezer verordenIng niet naleven. Ik
roep derhalve alle tot aanmelding gehouden personen, onder verwijzing naar
de bij de verordening bedreigde straffen, op zich bij het bureau van den politie-officier, bij den gevolmachtigde van
den RiJkscommissariS voor de provincie
hunner woonplaats bij vestiging uit het
buitenland, bij verhuizing binnen Nederland en bij vertrek naar het buitenland
schriftelijk of mondeling aan te melden.
Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitsche volk behooren, maar in het onzekere zijn betreffende hun nationaliteit of als statenloos
worden aangemerkt. De verplichting
tot aanmelding geldt eveneens voor
Duitschers uit het vroegere Oostenrijk
voor Sudetenduitschers en voor Volks:
duitschers uit de Oostgebieden.
De verplichting tot aanmeldmg bestaat ook voor het geval, dat personen
ter vervulling van hun dienstplicht voor
de weermacht worden opgeroepen.
Bij minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wanneer hU
zelf geen Duitschel' ls, voor de nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk.
Aanmelding kan meele geschIeden bit
de hulpregfstratiebureaux bIJ de "Ortsgruppen der N.S.D.A.P.".
get. Rauter,
It-Obergruppenführer und General
der Polizei,
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ZON EN MAAN IN
JANUARI
Hier voLgt een lijstje van de tijden van op- en ordergaDg V'8.Il zon en maan in
Januari.
Jan,
Zon
Maan
op onder
op onder

,
3

5
6

7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

848-1640
848-1641
848-1643
848-16."
847-164lS
847-1646
846-1648
846-1649
8.45-1650
845-1625
844-1653
843-1655
843-16.56
842-16.58
8.41-1659
840-1701
839-1703
8.38-17.04
8.37-17.06
836-1708
835-17.09
8.33--J. 7.11
832-1713

8 ~1-17.l5
829-1717
8.28-17.18
827-17.20
825--,17.jl2
8.~17.Z'

1259132213471416144913.2816.1417 '6-

0 l'i6
2.11
325
436
ö45
649
7.47
837

VOOle Maan
1804- 919
1905_9.53
20.08-1022
2113-1047
22.18-11.08
23.23-11.29
-.--1148
0.29-12.08

Laatste kwartier
138-1231
248-125:i
4.00-1326
513-1404
6Z5-14.54
7.29-11555
823-17.09

Nieuwe maan
908-18.30
9.44-19 ö5
10.13-2118
10.40-2240
11.04-2359
11.2s---,.~
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KUNST EN CULTUUR

van ihet Duitsche volk is !het mhldelpunt van dit wertk, dat aldus begint:
"Alles was du auf Erden bist, bist du
au.s ihm, (deinem VOlke) geworden.
Aber nur deine Liebe kann seine Seele
erwecken, sei du das Volk, oder es ist
nicht
dal
Nur im Brunnqucll der
Herkunft kannst du ihm, kann dein
Volk in dlr auf Erden beheimatet sein."
Dit g:rootsch opgezette werk kwam na
vijf jaar in 1922. in den kommervollen
tijd na den wereldoorlog tot stand, toen
Schäfer zich
bij het lezen van de
woorden van het Lutherlied: "das Reich
ar:t.iat behandelt,
"Der Lebensgang musz uns doch bleiben" met ontroering
eines Menschenfreundes" (1915), een mOOst afvragen: "Wo ist unser Reich?"
en hij deze vraag niet ~on beantwoorroman over den opvoeder Pestalozzi, en den.
En toch moest er een antwoord
"Huldreich Zwingli" (1927), ein Volks- worden
gevonden, indien hij en zijn volk
buch", dat den lijdensweg van dezen in die jaren niet wilden vertwijfelen;
T\.IETRIOH EOKART met zijn poli- hervo1'IDer beschrijft. In al d~ drie toen het .,Reich" geheel dreigde uiteen
J..I meke lyriek (1919-1923), Paul werken teekende Schäfer sterke, zelf- te vallen, wilde hij de vroe~ere machts_
Ern5t met zijn novellen, romans, bewuste figuren, maar het belangrijkste verhoudingen in de ~eschiedenis aandl'atna's, socia:le gesCihriften en zijn van de drie is ontegenzeglijk de toonen door een overzlcht te geven van
"KaiserbuClh" <.~923-1928), Kolben- roman OVI6r PestaIozzi, die als een van de ontwikkeling van de Dwtsche culIheyer met zlJn
Parace~us-roman de beste Duitsche paedagogiscibe ro- vuur gedurende 2000 jaar.
(1917-1925) e~, Hans Grnnm met mans, die de geheele ontwikkeling van
I.n dit bela!1grijke werk i!n prw.a, een
"Volk ?hne Raum (1926) traden ~eeda den mensClh beschrijft kan worden be- geschiedenis
V18Jl den Duitsehen geest,
Ikrachtig op tegen den veroerfelij'k en
. '
.
[nvloed van !het internaltionalle eXipres- s~houwd. Zwverder erd wel I?OOlt een gesohreven door eel..l Duitsch epicue,
"GIJSBRECHT VAN AEMSTEL" bij het Gem. Theoaterbedrijf. - V.l.n.r. John
siomsme. HJun waardige medestrijders hlstori~che ,goestalte lU haar eplsche be- schildert hij de innerlijke ontwf:kkeUug
in dit opzicht zijn: Wilohelm Sclhäfer, J teekems als volksheld
gekenschetst. van het Duitsooe volk in de heldenGobau (Gijsbrecht), Ben Royaards als Broor Peter, Magda JanoS!lens als Badeloch
"" Frits van Dijk als Arend.~
(C.N..F./Noske)
Hermann Ste!hr, Hans Oarossa en Alle gebieden van het leven: godsdienst, daden van zijn 'g roote = e n , zijn
overwinLl'ingeol
en nederRudol:f G. Rinding.
economie, techniek, politiek., weten- oorlogen.
Wilhel:m Schäfer stamt ud.t een boe- schap. dichotkunst, worden daarin be- lagen, hij toont aldus ook de innerlijke
rengeslacht en werd 20 Januari 1868 handeld; vooral echter wordt de inner- veranderingen. Va!l den DIlIitschen dichterlijk gecomponeerde opbouw, als ternationalen Treibhaus des InteUekts
in Ottrau (Hessen-NlI5Sau) geboren. lijke ontwikkeling van den held daarin menach, waarbij het zich tot taak had het ware een brug, waarover de weg gedethen, sondern auf der Gefühlswiese
,.LebensaJbrisz" (1919), "Medn Lelben" beschreven onder het motto van Pesta- gesteld, te laten zÎlen: "Wie das deut- van het Duitsche volk va::!. het .. Schuld- des Volkstums." Dat hij de taak van
(1934) en de van groote dankbaaI'heid lozzi: "Freiheit und Bildung". Schäfer sche Volk mit der Völkerwa'O.derung buch der Götter" n<a.a. het "Schuld- den schrijver als een bij uitstek belanggetuigende schets "Meine Eltern" Wil ons hier een "Sinnbild der Weltge- ein1rat in das Licht der Geschichte, buch der Vö!ker" voert. De "Drei- rijke in het volksleven beschouwt, blijkt
(1937' bevatten nadere gegevens om- schichte d. h. des ringenden Menschen- wie es seine Seele im Mittelalter am zehn Bücruer en de "Deutsche Reden", o.a ook uit zijn woorden: "Was war,
trent zij!n persoonJlijkheid en leven310op. geistes" toonen (Lebensabrisz). In zijn Ohristentum anschwellen liesz zu einer waarin Schäter zijn opbouwende ge- sagt die Geschichte; was Ist die Wissenschaft; was werden wiU, sagt der
Z~n wensclh, .schil.der te worden, kon latere romans heeft Schäfer zich oog InbI"UllSt so:l.dergleiohen, wie sein Ge- dacMen verder uiteenzet, ~n dan ook
met in yervulling gaan, no<><;Jgedwongen meer door zijn humor en vooral (b.v. wissen erwachte in der ReformatiJon voor duizenden boeken vaon troost ~- Dichter".
Wij wenschen dezen schrijver gaarne
werd !hij ~lmeester en lU de zeven in "Der Gottesfreund") door zijn groote und den Kampf auskämpfte, auf dem worden.
der
mode'I"Ile
Menscruel!ligeist
steht,
wie
Scl:täfer kan men naast Stetan nog vele gelukkige e~.productleve jaren
jll;BI, dat bjj dit beroep uitoefel1!de., leed belangstelling voor de talrijke schakeees mch selber, dank seiner FUrsten, an George lliOemen /IJs een grooten ver_ toe, om de taak te bllJven vervuUe~, die
hiJ onder een omgeVling, die weliLswaar ringen in de meDS<!heliJke lotgevallen die
Sonne von Versailles verlor, bis es nieuwer van de Di1itsche taal, die bij hij zich gesteld heeft: "mit an der
op teohnlsoh eD econom1sQb gebied laten leiden. Dit geldt overigens ook
:b
den
Dichtem und Denkern um 1800 hem va.a.k. _
.
~ Is.
BrUcke zu bauen, welche die geistige
steeds vooruI.tging, maar toch mnerlök
D
H
t
K"pen1 k"
r en meer verarmde. Nadat hij in voor .. er ~up m~. von v
~
Voooral de Jambe Elnhelt der Deutschen, das ReJch fijI'
endlich wieder fU'r sein eigenes Dasein Hij [S van o?1'dee
Parijs, Zwitserland en Berllijn had ver- (1930), w~n een klJk op de 9Q.Clale erwachte: das ist eiPne Odyssee in aan den ep1schen
beantwoordt en das deutsche Volk ist."
Itoefd, stli.ob.tte Ihij in 1900 het tijdschrift sPll;nmngen lU het voor-oorlogsche g'l'oszem AuSll'IllalSz. wenn aus dem Bal- dat bijv. de Lutherb·. 1 bewijst, d8lt het
Jkvr. Dr. M. 3. HARTSEN.
Rheiruande", dat Ihij van 1900-1923 D~tscbland wor<:1t gegeven.
last fUrsten-historischer Vorgänge das zoogenaamde praza tlch zonder vers en
\tcldde en in 1904 het "Vel:'band der
Volgens zijn eigen opvatting koOIllt Schicksal der suchenden,
lei.denden rijm tot een sublieIlle hoogte kan verKunstfreunde in den Lärul.ern a.m zijn eigenlijk dichterschap voor het Volksseele aufgedeckt und
gestaltet heffen. Volgens Schäfer vereerugt de
Rhein", ten einde de geeStelijlke en cul- eerst tot uiting in zijn "Anekdoten", wird." Op heroïsche eigenschappen taal natuur ~ geschiedenis: "In jedem
tureele krachten van Bazel tot Neder- die van 1908-1942 in verschillende wordt sterk de i:ladruk gelegd. Het Wort, das Wlr brauche~ ist uralte Her~and samen te voegen en te vernieuwen.
bundels verschenen.
In deze korte Duitsche volk is immers steeds door, klmft nicht nur, sODdern jahrhunderteTh:ans woonlt hij in Ludwigshafen in de
gevaren omgeve.n en het is VO<n'al in lange. gelstige Bemtihung, deun alles,
nabijheid van het meer van Oonstanz.
het gevaar, dat het rueroïsche in den was m unserm VoUte jeweilS gedaCht
gefühlt, gewollt und erlebt wurde sein
Zijn grond~e keIlJ1!is van en zijn groote
mensch aan den dag kan treden.
Leben 1.Uld sein Sch'l cksal
ildefde voor het Rijngebied met zijn overDoel V18Jl dit werk is het Duitsche geimiges
häng;t dann." ("Der D[ch!ter UD.Kj. sein
levering- van 1000 jaar blijken uit tail.volk tot bezinning en tot inkeer te Volk" 1933). "W-er das Wort gerijke geschriften, die soms van een onbre:lgen, wat aan het slot :i:n de volgen- braucht, offenbart das Wesen." ( Der
vervalsClhten RijnlandOOhen hurrnor gede
woordelll tot uiting komt: "Deut- deutsche Gott"). Het Werkwoord speelt
tuigen: "Der Niederrhein unId das berscher,
bedenke die Herkunft! Bedenke, in zijlll z1tmen een buitengewoon belanggdsche Land" (1907), "Rhednsagen"
das'
z
deine
Gegenwart gefüllt mit dam rUke rol: de zin le~ft door het werk(1908), "Der Rlhein" (1925) met talSchicksal
all
deiner Vergangenheit ist! woord en de handelUJg p1an.t zich door
L heeft Vondel voor de uiterlijke
Il'iike illiustralties, en "Die Qu~llen des
Deu
tsch'Elr,
Bei
ebrfürch tig deinen een reeks van werkwoolXlen voort. Voor
Rheins" (1936); in nauw verband met
handeling van zijn Gijsbrecht den
Grossen!"
alles, W8it hij wil uitdrukken, vioot val van Troje en in het bijzonder het
bet Rijngebied staan tevens: "Das Lied
Bij de geweldige prestatie, de ge- Schäfer den. juisten toon, rhyt.hme en lot van Aeneas, naar het bJeldendicht
von Kriemhilds Not" en de novelle
schiedeni\S VB<ol een heel vulk in éé:l beeld, alles 1S leven, beweging en hlll1lt- van Vergilius, vrijwel op den voet ge"Die unterbrochene Rheinfahrt" 1932),
boek van !liet bijzonder groeten om- delÎll1g. In zijn proza ziet men, waartoe volgd, hij is er toch b. geslaagd met
waarin wordt beschreven, hoe een stuvang te beschrijven, kan men niet de Duitsche taal in staat ds en dat men zijn drama een geheel ei1g en mythe
dent door directe aanraking met het
eischien,
dat alle d~tails even goed ge- deze geheel ten onrechte wel eens van van Amsterdam te scheppen. Zijn held
leven tot man rijpt, een boekje, dat in
een gebrek aan soepelheid eIlJ uiotbeelslaagd zijn: eenige oo.derwerpen zijn dingsvermogen
kort bestek !haast alle levensproMemen
is de vader van die "benauwde veste",
beschuldigt.
doorwerkt, alnidere zijn slechts aangebehandelt. Wegens zi;!n groote verdiende trouwe waker wiens goed vertrouduid, het geheel getuigt echter van
men voor het Rijngebied vel'lkreeg ·
wen in de lelUJgeiI1'8 van Vosmeer, den
oprecht
verantwoordelijkheiJdsgevoel,
Schäfer in 1937 den Rijnsdhen litera"doortrapten Spie" weliswaar oorzaak
waarheidszin en ~oote liefde. Diktuurprijs.
F1SOHOON Schäfer eigellJIijk lIlIOOiJt wordt van den ondergang van
zijn
Roods qp zijn 50ste jaar was Schäfer
wijls treedt Schäfer als rechter en
politieke ()II1derwerpen heeft behan.. stad. maar dien nvemand daarvan ee::!.
een beroemd Duitsoh schrij:ver en met
prediker van zijn volk op en zijn oordel~, is h\j ~och in d~eperen zin verwijt kan maken, omdat Gijsbrecht
elk decenn~um wordt hij zoo mogelijk
deel iJs wel eens hard en eea enkelen een pohtiek schri,,ver, omdat hij voor zelf te nobel is om op zulke lage liste!:lJ
nog' meer gewaardeerd. Z~in artistieke
keer eenzijdig. Den linrvloed van alle het geI;teele V'Olk meuwe, geestelijke verdacht te zijn.
beteekenis lilgt in de vernieuWlÎng van
kerkelijke gemeetllSohaJppen door
de leveIllSlI'wmlte schept en voor de OMwikGijsbrecht van Aemstel is boveilldien
het DuitJsohe proza en !het herstel van
eeuwen hoon beoordeelt hij bijv. zeer keling van het volk nieuwe ideeën en allesbehalve een lafaa'rd. Steeds gaat
den zuiveren epischen vorm. Wat den
ongunstig. Hij is niettemin van mee- mogelijkheden aanwijst, Waarin het zijn hij zijn mannen voor b den strijd; hij
inhoud belt_eft noodzaakten hem de
ning, dat het g-eheele "Volkstum" op geestelijk vader!land tan vinden.
weigert met den vijand te onderhantoestanden ~ DuitBchland vóór !het jaar
losse schroevEl:l komt te staan, indien
"Es ist kein RückfaU ins Mittelalter delen omdat die zich àl te barbaarscru
1933 steeds weer de aandaClht te veszijn religieuze krachten falen en met u.rud auch kein Rückschritt es ist 1lUJ" en te arglistig heeft betoond en zonoor
WILHELM SCHÄFER.
tigen op een groote fout: "der Einrrelne
zijn overtuigde religiositeit beklaagt He.im.kehr," zoo betoogt Schäfer dass het bevel van den engel Rafaël om
(Foto: Tsehlra)
war siclh Zweck und Ziel des Daseins
hij diep de goddelOOSheid (die Gottver- wir uns au! die pfJicht uw das' ÖJück scheep te gaan naar ,,'t vette land
geworden." (Deutsclhland.) Hij is echter
lassenheit)
van
het tegenwoordige dBr deutschen Gestalt besinnen, die wir van Pruisen", zou hij met zijn laatste
een kroniekschrijver, die met alleen verhalen met een pointe, die elk voor proletariaat.
sa l~nge auf fremden Wegen. does Fort- getrouwen in een laatste gevecht den
oordeelt en veroordeeLt, maar ooIk en zich een klein kunstwerk vormen, spie..
maOOrialisme zal volgens Schä- sC?r[tts vergassen" ( .. Der RUc'ltfall ins dood hebben ge21oClht.
vooral voorwaarts en opwaal1ts wijllt geit zich "ein Stück Weltgeschichte" fel'Het
weet!' den strijd van allen Mltte~al~r" 1934). Vrij .zijn äs volgens
Gij,s brecht en Amsterdam zijn één
en altjj.d en OIVeral een sterk geloof fn de een of andere gebeurtenis af, tegenslteeds
allen,
tusschen de standen e.."l h~~ "mcht mem tun dtirfen, was wir iln diJt drama en in die eeI!lheid verbeeft in de toekon1'St van /het DIlIitscha waarbij de objectieve feiten, "de ge- tusschen den
sonde= tun wolIen, was wir
volkeren, onrtketeillen. 'mOchten,
tegenwoordige!]. zij de beschaving, den
volk.
schiedenis", op den voorgrond staan.
mUssen".
VoIgèîis WI1heIm SchUer, die 20 Ja- Gescbiedenis en natuur bebooren ove_ Geen staat en geen Volkerenbond kan
goeden. grond waaruit onze
cultuur
Schäfer
wil
de
Duitsche
volksgemeendaartegen
beschermen,
maar schap dienen, hij wil in zijn kunst zuiver van de GQuden Eeuw is gesproten,
aua.rf .... 76
wordt moet de c21ch- rigens, volgens SchUer, bij elkaar, OOB
t.a eEl!D inner~ wedergeboorte: da~gene tot uitdr;nw:mg brengen, wat tegenover den, van nature ook wel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~f·~~~1h~··"~J~7!~~~
111"
nsa risz' 1919) en heeft. e
s vol C e wezen in de r u i m t e, de .. a; sende Sehen wie ich, dasz alles "eID Volk als Sturune Gottes in der riddeTlljken Egmont. die echter met
en
&é kunst werkelj;lke 'Waa.r<1e, dile in geschiedenis zijn ontplooiing in den 'o or Flickwerk bleiben musz, so lange Menschheit zu sagen vermochte" (Le- woeste horden heeft gepacteerd
voornaamste
bo!1dgenooten,
Ihet "Volk.stum" wortelt ((Wa.hlheimat" tijd. Of Scl:täfer historische onderwer- das Leben nicht als Einheit erfaszt bensabrisz). Schäfer eischt clan ook met wiens
1931); hij verlangt del'halve:
"Wir pen, zooals "Der Bäcker von Limburg", und in seiner Tiefe ku'riert wird, d.h. klem als basis van elke artistieke pres- Diedrick van Haarlem en Witte van
brute
mUssen wieder Volk werden" (der deut. "Das Fräulein vom Stein" , "Die aus der Seele... Entwe'àer entsteht tatie een levensbeschouWing die in den Haemstede, door Vondel als
BChe Goott). Zooals vroeger reeds Ar- Gräfin Hatzfeld" of onderwerpen uit wieder eine gläubige ChristEl:lhcit, d.h. vaderlandsehen bodem wortelt en op- geweldenaars worden voorgesteld.
DoO'r ons Gijsbrecht in de eerste benim, Brentano en de gebroeders Grimm den tegenwoordigen tijd, zooals "Die Menschlwit oder die ungläubige geht voeding tot bewuste vaderlandsliefde
drijven
meer als een vredelievend dan
zugrunde."
Of
hij
politieke
of
geestevindt ook hij, da.t "volkstümliche Kunst silberne Hochzeit", "Der letzte D_
beoogt. Zijn geheele Werk is vol zinne'"'--'_
Zugwagen", "Der fremde Hund", he- lijke bewegingen, een kornduJ.lg, een beelden van het wezen en het lot van als een twistziek man te doen zie!].,
maakt de dichter ons vertrouwd met
nicht das u ..a..ugme, sondern das handelt, steeds weer worden de "Anek- \'le[dheer, een staatsman, een religiJeus
Höchste iat,
was Bildung verm.a.g". doten" gekarakteriseerd door een de leide'r of een kunstenaar uitbeeldt, het Duitsche volk en wat hij in zijn de gedachte, dat zijn held en diens
(Voorwool'd van de "Neue Anekdoten"). kern van het verhaal vormende han_ steeds is Schäfers karakteristiek veel- ,,~ekdoten" zegt, geldt feitelijk voor stad de beschaving vertegenwoordigen.
.Miet groot leedWl€lZen oonstateert !hij, deling, die zich bij één bepaalde ge_ omvattend, raak, groo.dig en aan- ZlJn geheele werk: "jedes dieser En Rafaëls belofte, dat niet alleen
dat het Duitsche volk, dit volk in !het beurtenis afspeelt, terwijl de handeling schouwelijk, ook daal' waar bJij wellicht epischen Gebilde will mir auf seine be- Gijsbrecht eln de zijnen in Oost-Pruise!l
midden van Europa met zijn onbe- der novellen. die Schäfer niet minder 811 te SUbjectieve zede1i;ike OIOrdeelen scheidene Weise ein Sinnbild deutschen - het midde1eeuwsche Oostland - alle
Volkstums, ein BruchteU unserer Ge- leed en druk zullen vergeten, maar dat
schermde grenzen, vroeger "die n!\.tio- meesterlijk weet uit te werken, onder velt.
schichte,
deutsches Schicksal scheinen." ~ater ook Amsterdann tot grooten bloei
nale Selbstverständlichkeit anderer VilL verschillende en veranderlijke omstanDeze "d.reizehn Bücher" vormen ee'.IlJ
Zijn
denkbeeldeIl
zijn trouwens niet zal komen, kan den toeschouwer verIker" niet bezat, omdat een van volk dlgheden plaats vindt.
Van de zes va!a de belangrijkste boeken voor alleen voor het Duitsche
volk van be- zoenen ~et de r8iIIlpen waaraan dit
en bodem vreemde beschaving altijd lIlovellen van 1927, die van een onbe. allen, die de Duitsche cultureele ont- lang, maar vooral ook voor
ons. Schä- àTama zoo rijk is.
weer !het Duitsche volk heeft ontwor- vredigd verlangen getuigen, verdienen wikkeling willen begrijpen.
fers strijd is een strijd tegen den ChllOS
Men vraagt zich daarom a.f waarom,
teld en verdeeld.
..Ist es nicht 50", voo~aa
,;Die
HaIsbandge.schichte",
Gusbav Freytag die twee generaties en voor de orde. Dienst is zijn geheele eveaals verleden jaar, weer die belang'Vraagt dus Schäfer, "daas unsre Schick- "Wmckelmans Ende" en "Hölderlins vroeger dezelfde ta.ak in zijn "Bilder leven geweest en wel in steeds ruimeren
rijke passage uit Rafaëls voorspelling
salsgeschichte die Geschichte unserer Einkehr" de aandacht. Zooals in zijn au.s deutsoher Verga:J.genheit"
meer kring: dienst aan zich zelf, aan een
Erkran.kun:gen an der Bildung und die "Anekdoten" is voor Schäfer ook in historisch dan dichterlijk had willen landschap, aan een cultuurgemeenschap werd geschrapt:
unserer Gesundu.ngen am Volkstum zijn novellen en romans de historische volbrengen, ooderscheidt zich ook in en ten slotte aan het geheele Duitsche ............ Sc~ moed en w08.ThhOOIP iIliet,
war?"
gebeurtenis zelf slechts het stramien, den vorm van Schäfer. Bij Freytag de volk van den tegenwoordigen tijd en de
een u
Hij wil derhalve aan buitenlandsche waarop hij ikarakters en lotgevallen realistiSche weergave van de bronnen, toekomst. Hij is er van overtuigd, dat Ml8.8Jl' vol;g goehoorzaaml !!lolI Ihetg'
God gebiedt.
CUlturen geen overwegenden
invloed borduurt. Ook bij de kortste formulee- bij Schäfer een in l'hythmiscth proza. "die Blüten der Menschheit nicht lm In- Zijn wll 19, da.t gij trekt illJ8. 't vette land
toelrennen, zelfs niet aan die der Griek. ring ontbreken nooit de cultu~histori_
van Pn;,isen,
sche en Romeinsohe Oudheid, en be- ache achtergrond en de psychologische
Daa.r uit /het Poolsch gebeI1gt de WeisIl'e:stroom komt ,r uischen,
wondert den Zwitser Gottfried Keiler, verdieping. Vooral bij Hebel (dien hij
BRUINTJE BEER
D\;e dloevel18, Il'ijk van vrucht, genoegelijk
die "vermochte, was keinem gelang: zijn .. Erzieher zur Epik" noemt)
bespoelt.
aus deutscher Seele allein die Fülle Kleist en Keller heeft hij bestudeerd:
V'ElMoft u daar. en wacht tot dat de
ihoe men een stuk wereldgeschiedenis
REDT
PETER
wraa.k verkoelt.
lebendig zu machen" . Het gevaat: van "anekdotisch, d.h. von einer zufälligen
Gij !DUIt in dit gewest een stad, Nieuw
een al te grooten invloed van de cw- Seite aus" uitbeeldt en in de eerste
Holland, bouweIl\
tuur der Oudiheid toont Schäfer aan in plaats is het wel aan Schäfer te dan.
En än gezonde [ucht, en weelig& li:.mdouwen,
de novelle "Winckelmanns Ende" ken, dat de anecdote thans in DuitschNo. 35. - Als ze een poosje Vergeten al UlW leed en overbro"hten druk,
(1925). Wlinckelmann wordt daar be- land algemeen als een volwaardig
berg op
hebben geloopen en door enkele Waardoor uw nazaat k!limt den
schreven als een ontwortelde, dolende literair genre wordt beschouwd. Want
van 't geluk.
dichte boschjes zijn gekropen,
men.sch, een "Zwitter", die geen "Hei- zijn "Anekdoten" kunnen wat taal en
Wie meent dat deze passage onbe_
mat" meer bezat. Slechts de volksche vorm betreft, tot de kla.ssieke verhaal_
komen Bruln:tje en de bediende
langrijk is en (terwille van zekere
kracht vermag uitkomst te g'elVen en k~nst worden gerekend, soms zijn zij
aan een open plek in hert bosch, kinderachtigoe geVIOeligheden? ) gerust
dit gevaar te keeren: "Mein Volk i&t Dlet meer anecdoten in den eigenlijken
waar opnieuw SOOenen in den ikan worden weggelaten, kent Vondel
meine Kirche", betoogt hij in "Lebe:ns- zin van !het woord, maar t\!>Ulche
I8.brisz". Dit geloof in het volk als novellen.
vorm van een pijl zijn neerge- slecht en begrijpt niet, hoe sterk de
Rijksgedachte nog in bem leefde en
diepste sche.ppende macht heeft Schälegd in het mos.
hoe
hij, zoowel in Gijsbrecht als in den
fer gedurende de jaren van vertwijfe"Kijk,'
flui.SlteI'l1:
het
beertje
bisschop
van Utrecht, Gozewi.jn
de
N
"Die
àTeizehn
BUcher
der
deutschen
ling en ellend1:l behouden en het jaar
.
Seele"
(1922),
die
meestal
als
zijn
"souvereiniteit
in
eigen
kring"
'heeft
opg'ewonden,
"als
we
die
stee1933 heeft dit geloof inderdaad beveswerk worden beschouwd,
nen nu maar volgen, hebben verheerlijkt die hem zoo dierbaar was.
tigd en zijn wenschdroom verwezen- belangrijkste
komt de idealistische wereld opvatting
Van hen maakte hij slachtoffers van
ilijkt.
we de booz. mannen heusch de aanhangers der graven van Hol_
en de nationale gezindheid van Wilhelm
Zwitserland werd. voor hem. "eine Art
spoedig gev~ndoen.."
land, die Gozewijn afzetten en GijsWablbelmat": "lcb vermute, da_ Schäfer het meest tot uiting. Het lot

WILHELM SCHÄFER

Een schrijver, die nieuwe geestelijke levensruimte
schept en voor de ontwikkeling van het volk
nieuwe mogelijkheden aanwijst

VERNIEUWER VAN
DE DUITSCHE TAAL.
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ANDRÉ JURRES
Piaoomiddag in de kkine

van Iwt Concertgebouw.

voordracht van den p1a.njst
~ dré Jurres kenmerkt ziclh door
een vreemdsoortige gespletenlheid.
Elener2Ïjd.9 beschikt hij over een ver
ontwikkelde speIteohnicl:, die alleen
ten aa.nzien van aanslagdetail en pedaalgebruik nog correcties behoeft om
aan alile eisClhen te voldoen; anderzijds
is zijn hersc'b.eppinogscapaciteit nog zoo
groen als gras, Ja, maakt zelfs over het
algemeen een puerielen indruk., zoodat
onder zijn handen blj:voorbeeld een sonate van Beethoven (in E, op. 14 no. 1)
doorgaans een infantiel karruk.ter krijgt.
En er gaapt aldus tJusschen zijn spel
en zijn voordracht een kloof, die, mel'lkwaardig genoeg, bij Liszt ("Harmonies
du Soir") even overbrugd lijkt, docih
zich overigens 'Voortdurend laat gelden,
in het bijzonder wel door gemis van
lijn, van spanikraciht en uit'beeldingsvermogen, die onorutJbeerlijk zijn, Dm
het zwak-persoonlijke in Brahms' jeugdopus 4 (Saherzo in es) suggestief op te
werken, met Griegs Ba:liade dn g op. 24
(veel beter in dezen trant is de "Romanze mit Variationen" op. 51) te
boeien en aan de drde stukken der
eerste serie van Debussy's "Images"
re lief te geven. Het onrijpe van Jurres'
herscheppingskunst verklaart grootend~e!ls ook de tekorten in zijn techniek,
die ten slotte uit het innerlijk ontwikkeld en gevormd moet worden. Want
piandstisch zou !hij veel meer kunnen
presteeren dan nu nog het geval is.
Op zijn spel heeft het vrij talrijk
gehoor gistermiddag in de kleine zaruJ.
van het Concertgebouw met gullen
bij.val gereageerd, zood at men nog een
toegift kreeg. Natu11I1lljk van ... stel u
voor een met 'JJtaIuitend aan Beeithoven gewijd pfano...programma zonder
E
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VOOR BABY
Op Uw IOilelzeepbon leunt

U nog Adelaar.K.ndeneep
krijgen oan
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_-UClb jeder _

eflIe
soIche
Wsblb"'mat bat, eIne stII.tte, a.n der er
allem HefDllW'eb zum
Trotz wohnen
lmII

FEUILLETON

möchte, weil seine Natur dort Erftillung
Iihrer Sehnsüchte, also Bestätigung
ednes gew1ssen tJ'berslchJrinaus in ihrem
Wese.n zu finden hofft", zoo schreef hij
in "W!lIhlhehiIll8it" (1931) uit de serie
48
"Die Schiweiz im deutschen Geistes"Inspecteur... " Ze sprak la.Il(glZa&lll
eben".
en
aarzelend. ,,:Ls het waar, dat... dat
In drie romans, die :men een epische vemc.hr&kkelijke
... ? Is !het wertkellij,k
trilogie zou kunn1:ln noemen, en ook
in eenige novellen treden dan ook Zwit- waar?"
"Wat bedoelt U, mevrouw?", vroeg
sers als cultuurhistorische hoofdper- Leonhard.,
die net deed alsof hij nersonen op, n.l. in "KarJ Stauffers La- gens van wist. "Ik had opd.racht om
'boo.sgang,
eine Chronik der Leiden- met mijn collega's na te gaan waar
schaft" (1912), die het leven van een uw vader op het oogenblik is."
"Dus toch!" Angstig keek ze Loon!hard
aan. "Dus toClh ... ! Neen ... "
iL
•
"Wat wilt u daa.I1lIlee zeggen, mevroUIW
lJ kunt Uw KINDEREN gaen grooter
Rohnstorff?", vroeg Kessler, die er
achter probeerde te komen in hoevenre
Genoegen doen dan hen tracteeretl
Liesbeth met den toestand op de hoogte
OP echte
was.
MELl( YO«aHURT
"Ik kan het niet zeggert ... ", fluisterde
28, terwij,l ze haar oogen neeorslloeg
"an de MOLLAH D
alsof
ze
KesSler niet durfde aanmet VruchtensmaaIe ,
kijken..
"Het
is zoo vreeselijk ... "
Frambozen. Ananas· Citroen
"Kunt u het mij dan niet vertellen ?",
17 1 12 ct.
IJ ct.
vroeg Leonlhard vertrouwelijk. Zijn
Ilo t /2 L. IL
.. 1/4 L. ..
nstige toon miste zijn uitwerking ni~.
Ze kiook hem dankbaar aan en stond
Ook op Uw Tapt.mellebonnen levert
op.
"Wiilt u mee naar boven gaan? Hier
Uw melkslijt(!r een goed HOLLANDkan ik met met u praten."
product. dat heerlijle smaekt en teyen.
Ins~ur Leonhard knikte.
"Na.uItstekend voedt:
tuurliJik ga ik graag met u mee, mevrouw.
Gaan jullie maar vaJSt naar
IIOLLAND VRUCHTEN YOGHURI
het
bureau",
zei hij tot zijn ool!lega's.
14 ct.
7 ct.
"Ik
2;al
S,
c
lhri:ider
later we,], verslag uit.. 1/2 L. 11
... 1/4 L. ti.
brengen."
Kessler en Rieger groetJten Vluchtig
MCLn.en de inspecteur volgdoe Liesbeth naar
haar kamer.
De gezeJljge a.tmosfeer van haar
eigen oongeVling ~ haar ziohtbaar
goed.

SPOREN UIT HET

VERLEDEN

.. ~ u maar eens wat u op uw
hart heeft, mevrouw Rohnstorff", zei
lJeoooard, terwij~ hij haar hielp, haar
7JWaren wintermantel uit te treklken.
Liesbeth ging ziJtten en liet haar
handen moedoecloos in haar sclhoot '1.'811len.~,Ik ben vanrliaa.g later naar mijn
mooa.er gegaan dan gewoonlijk", begon
ze. Zij liet me vanmorgen door een
zuster ze'g gen, da.t ze bezoek kxeeg en
d'aIt ze het daarom beter vond, oot iik
een uurtje later ~am. Lk wist niet
wie haar 1Z0U bezoeken en W'8lS op dien
afgesproken tijd in het zieke:ruhws. Ik
hoopte,
dat haar toestand vandaag
veel beter zou zijn, maar toen ooorde
ik van professor Rainer, die met dIr.
BTauer en :zruster R~a bij haar was
geweest, dat ze weer buiten lrenOOs
was. De professor rit\!> mij bij zich in
zijn kamer en vertelde me, dat mijn
vader bij moed '~- was goewoo;s t. Ze heil>ben ee- . ernstige woordenwisaeJin'g met
elkaar gehPd, die prolfe&SOr Rainer
blijkbaar in de kamer ernaast heeft
afgellllisterd. Mijn moeder beschuldli.gde
mijn vader van een ernstig feit. Mijn
vader moet hierop hebben geantwoord,
dalt hij er al lan.g- van overtui~ was,
~at mijn moeder m een krankzJinnigengesticht thuishoorde. Professor Rainer
wilde mijn vader toen ter verantwoording roepen en greep hem beet. Maar
hij rukte zich loOIs en wist te ontkolmen.
Zou het waar zijn, inspecteur? ..• !Ik
kan helt maar niet gelooven."
Inspecteur l.Jeonhard aarzelde met
zijn antwoord. "Zou hij mevrouw
RoJmstorff, die toch al zoo van streek
was, de volledige waaroeid zeggen?
Zou de professor haar volledig hebbeal
ingelicht omtrent hetgeen haar ouders
met elkaar ha.dd~ be;:;proken?"
Liesbeth st.reek met een veamoeid
gebawl: ~ver haar ge:ziClhit. .,Ja ..,.". r-e1

ze na een iloorte stilte. "Lk geiLoof, dat "Als het werkelijk zoo is, moet u zich
zij denkt, dat mijn vader .. ."
Opeens in ieder geval troosten met de ge~~eg zij.
dachte, dat uw man geen schuld treft
Inspecteur Leonhard wisIt precies en binnenkort weer vrij zal zijn. Ten
hoe doe rest van den zin zou moeten slotte leeft u toch voor hem. U heeft
luiden ... : "de moordenaar van Fred alle twee nog een toekomst voor u."
Lindner ts".
"Maar moeder dan ... ! Wat moet eT
"I.nspecteur, ik Ç1e1Oof, dat er maar dan van mijn moeder terecht komen?"
weinig mensehen zijn, die zoovoeel narig_ antwoordde ze met bevende lippen, terheid achter elkaar moeten doormaken wijl ze tevergeefs trachtte haar tranen
als ik", ging LiesbetJh verder. "Maar in te houden.
wat er ook gebeurt, mijn moeder mag
"Misschien kunt u haar geruststellen
er het slachtoffer niet van worden. Zij door haar te zeggen, dat we behalve
is niet zie.le Zij is geestelij-k vollromen uw man en uw vader nog
iemand
normaal. Ik weet het zeker, inspec- anders heel ernstig verdenken". Inteur ... En... profesoor Rainer zal het specteur Leonhard stond op en liep een
ooik wel weten. Hij mag niet toeJoa;ten, paar' keer de kamer op en neer. "Hoedat er iel:8 met haar gebe=t." Zij was wel die ... verdachte beweert Fred Lindopgestaan en greep in haar angst naar ner niet te hebben vermoord, wijzen beLeonlhard.s handen. "Helpt u mij als paalde feiten op het tegendeel."
'It u bUeft! Mijn moeder mag met het
"Wie is het, inspecteur?', vroeg
slachtoffer van deze gesohiedeni<J Liesbeth
opgewonden.
worden."
,Het
is
iemand, die in de kunsteZaahtjes duwde hij narur in den stoel
nairswereld
heel bekend is. IJ: zou
terug. "VertroUJWt u professor Rainer van haar arrestatie
dus ook zonder dat
dan ntet? Dacht u, dat deze wereldik
u
het
vertelde,
hebben
gehoord."
beroemde a.I'Ibs zou toelaten, dat er iets
"Iemand
uit
de
kunstenaarswereld
?",
melt zijn patiënten gebeurde, wat hij
vroeg
Liesbeth
verbaasd.
met wil? Daar i.s geen sprake van! Hij
"Violanta Mediani soms? Was zij
heeft ons anrrnddellijk van alles op de
dien
avond dus toch in ons huis? Wie
hoogte goebracht en hij weet heel goed,
heeft
haar dan gezien?"
dat uw moeder in geestelijk opziclht
"Nadat
ze eerst ontkende, heeft ze
volkomen nomnaal is. U kunt er vast
me
later
zelf
gezegd; dat ze hier in
V'an op aan, diat uw moeder bij hem in
deze woning is geweest."
goede handen is."
"En waarom zou ze Lindner hebben
"Denkt u ook, dat mijn vader het
heeft gedaan?, vroeg Liesbeth zachtjes, vermoord? "
"Ik krijg den indruk, dat ze met
alsof ze bang was, dat iemand anders
alle
geweld aan Lindners huwelijksaanhet zou kunnen '1.ooren. "Het is zoo
zoeken
een einde heeft willen maken.
vreeselijk te moeten veronderstellen,
Ik
heb
in Lindners schrijfbureau een
dat je eigen vader ...... "
brief
gevonden,
die achteraf van Vio"Of hij schuldig of onschuldig Is, zal
ten slotte de justitie aan de hand van lanta Mediani bleek te zijn. Daardoor
de noodig-e bewijzen moeten uitmaken", kwam ze nog meer onder verdenking
(Wordt vervolgd.,
antw~de inspecteur Leonhard rustig. te staan."
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Gedurende JanuarI

HENR\

ESHUYS
en zijn orkest van
11 personen bij

Een opvoering met te weinig cultuur-historischen
achtergrond en zonder groote lijn in de regie.
brecht dwongen een toevlucht te z0eONZE NIEUWJAARS- ken
in het Oostland, waar in de middeleeuwen zoovelen uit onze gewesten
TRADITIE.
rus kolonisten een goed heenkomen
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Gijsbrecht van Aemstel

A

l

'

Rembr.ndtspleln 11-15

Amsterdam

vonden. Trouwens ook voor ziin eigen
tijd heeft Vondel steeds vastgehouden
aan de vrijheid der gewesten, lOOOals
die eertijds door het keizerliike Rijksgezag werd goewaarborgd. Amsteroam
is voor hem steeds de zelfstandige stad
met de keizerskroon geweest en wie
die souvereinilteit in eigen kring aantastte, kreeg het met hem aan den
stok., al was het prins Maurits zelf.

• *
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HELAAS wordt het bij onze tooneelleiders (voor zoover hier nog van
leiders kan worden gesproken) steeds
meer de gewoonte om, zonder voldoende
inzicht werken met een cultuur_histo_
rischen achtergrond op te voeren. Dat
moest enkele jaren geleden bii de voor_
stelling van Schillers "Maria Stuart"
worden gezegd en dat blijkt ook nu
~~er bij den Gijsbrecht het geval te
zlJn. Iets nieuws is dat overigens niet
want deze opvoering verschilt slechts
weinig van die van het vorige jaar.
De voorstelling is in zooverre gegroeid, dat Çle del.lJgden èn de gebreken
thans nog sterker uitkome~. Van een
groote ..lUn is geen sprake, en er is
ook bhJkbaar nog altijd niemand die
de verantwoordelijkheid voor de regie
op zich wenscht te nemen: ook ditmaa.l
vermeldt het programma geen regisseUJ'Snaam.
M.eJJ lIent Gobau'. GfJIIbrecbt nu van
drie reeksen van opvoeringen en de
Badelocb van Ms.gda JanssenB reeds
langer. Johan te Wechel heeft zijn
vroegere rol van Va.der Willebrord
~er opgenomen; voor het overige is
de bezetting nagenoeg dezelfde als die
van verleden jaar, met uitzondering
van Ben Royaarcts, die in de kleine
rc:>l van Broer Peter liet zien hoe men
dlt drama eigenliJk zou 'm 0 e ten
spelen. Laten we hopen dat hij het
volgende jaar de regie op zich za.J.
lmnnen nemen, wat ditmaal, door een
samenloop van om9!:.a.ndtgheden, blijkbaar nog niet mogelijk was.
Magda Janssens' Badeloch heb ik
jaar op jaar zwakker, holler, uiterlijk~r en hartstochtloozer zien worden.
Ditmaal bedierf zij, voor mijn gevoel,
vele der sterkste scènes en waren vooral haar houding en dictie in het toch
ZOO bewogen, slottablreel te eeneY{ male
ontoereikend.
GoJ:>au:s Gijsbrecht was zoo mogelijk
!nog mn;ger,. nog meer vergeestelijkt
dan v0t:lge Jaren. Maar van die ingetogenheld, die beter bij een klooster~g dan .. bij een ridder zou passen,
vmdt hlJ thans in het geheel geen
overgang meer naar zijn uitbarstingen
vat?- afschu~, verontwaardiging en
str.ijdlust. HIJ begint dan plotseling
met een geforceelXle keelstem te brom~ of te bassen en zijn houding doet
m de scènes, waarin hij krijgshaftig
,zou moeten zijn, al te veel denken aan
die van een melodra:matischen opera..
held.
Verleden jaar moest reeds V\."Ord.en
geconstateerd, dat Frits van Dijk als
Gijsbrechts
strijdvaardige
broeder
Arend en Louis van Gasteren als de
aangrijpende Bode de twee hoofdpersonen in bezieling ove;r troffen. Dat is
nu in nog sterker mate het geval en
wanneer Ben Royaards als Broer Peter
voor de eerste maal bij deze Gijsbrecht
en Badeloch binnentreedt, krijgt de
toeschouwer nog pijnlijker het gevoel,
dat de figuren van het tweede en derde
plan zich meer om den ondel'g'8lf1g van
Amsterdam bekommeren dan de Heer
van Aemstel en zijn gemalin.
De bisschop van COl' Hermus is
ongetwijfeld te burgerlijk-realistisch,
maar ook hij weet ten minste den
indruk te wekken, dat ÀIIlsterdam
wordt bedreigd en dat dit iets van
ontstellend belang is; Badeloch slaagde
daarin geen oogenblik en Gijsbrecht
toch eigenlijk ook niet.
Johan Schmitz speelde den Spie weer
even goed aIs verleden jaar, maar
Henri Eerens was ditmaal als Egmont
zeer mat en E1sensohn als Diedrick
van Haarlem àJ te kinderlijk.
Zeer goed voldeed Stine Lerou als
(nog altijd onzichtbare!) Rafaè1. Zij
bleek ook de beste rei-zegster te zijn.
Men had overigens met de reien
weer eens iets anders beproefd.
De
strofen werden thans niet om beurten
door verschillende artisten gezegd,
maar de meeste reien waren, ietwat
willekeurig, in tweeën gehakt en tusschen twee .sprekers verdeeld.
Guus
Hermus, de eenige mannelijke reiz'e gger, leek mij al bijzoJlder slecht
gedisponeerd.
De spreeksters
( de
jeugdige Illi!j. Andersen verving Elise
Hoomans) hadden er blijkbaar naar
gestreefd wat minder te galmen dan
vorige malen en den zin der verzen
wat duidelijker te doen ultkomen: een
voordeel waar tegenover weer een
verlies aan welluidendheid stond.
En verder hopen we dan maar weer
op een grondig vernieuwden Gijsbrecht
voor het volgend jaar!
CHR. DE GiRAAFF.
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"DE MINNESTREELEN"
Groote zaal van ~t Concertgebouw.
E belangstelling voor "De Minne_
streelen" het koor van Hubert
Cuypers, dat gistermiddag optrad In
de groote zaal van het Concertgebouw,
was bijzonder groot. Evenredig daaraan was de geestdrift, waarmee het
publiek uiting gaf aan zijn waardee_
ring voor wat "De Minnestreelen" lie_
ten hooren. Cuypers' ensemble bestaat
uit goed geschoolde zangers en zangertjes, die een homogeen geheel vormen, de bedoelingen van den dirigent
in directe reactie weergeven en in
staat zijn tot ontwikkeling van een
mooien klank.
In het eerste deel van den middag'
werden Kers tzangen uit verscheidene
landen en tijden uitgevoerd, waarbij
opviel dat dezelfde grondgedachte t.a.v.
de daaruit naar voren tredende stem_
ming hier en daar op zoo uiteenloopen_

D

de wijze VlTas verklankt. Wat dat betreft

was er nogal verschil tusschen b\jv. he
C8.D.!!Ó de Nadal.
bet
TIroler Welbnschtslled, Jésus chez les
Bretons en het Deensche Transeamus.
Veel Indruk vooral maakten laatstgenoemd Kerstlied en het mooIe
Die
heiling drei König" Behalve het hierhoven reeds genoemde bracht het koor
ook nog enkele Tsïechische
zangen
ten gehoore. Alle liederen werden in de
oorspronkellike taal g-ezongen. Het wa9
een genoegen naar dE' eenvoudige, doch
veelal mooie Kerstmelodieën te luiste_
ren.
Na de pauze waren het wereldl(jke
werkjes, waarmee dirigent en koor
veel succes behaalden. Bijzonder In den
smaak vielen de serenade "Lautlos ist
die Nacht". Cuypers "Lentezang" (met
een walstempo, - en dat mist zijn
Uitwerking zelden), het geestige Jan
Hennerik" en "De Kwezel".
"
De sopraan NeUy Huf, die de?JeD
middag haar medewerkinI{ verleende,
ontving bloemen.
E. BEKIUS.
CataJaansche

THEATER ROYAL

J

OHAN KAART, medespeler in ea
regisseur van .. Alles of niets" van
Paul Sarauw (de oorspronkelijke
titel luidt: .. Peter de Groote"). heeft
van dit DeeIliSche spreekstuk ook een
speelstuk gemaakt. In het eerste bedrijf, vóór Kaart opkomt. is het vrijwel
uitsluitend het spel vrun woord en
wederwoord, dat de aandacht vraagt
en waaraan men zijn aandacht ook
gaarne schenkt. Dakrna verplaatst de
schrijver van het stuk ons naar een geheel ander milieu. Hij verlaat den illitellectueelen krin'g en bren'g t de handeling
over naar een wo11Îng' in een armelijke
buurt: een tooneelbeeld, dat te zien
geeft wat men tot dusver slechts heeft
hooren aa.tlIduiden. De vrouwelijke
hooflipersoon in dit tweede bedrijf is
in het begin van het stuk reeds O1)getreden als de welmeenende en goedha.rl.i~ vriendin. Magda van den welgestelden Peter EIllj!;'el, die opziet tegen
de verplichtingen, die een huwelijk met
zich meebrengt en liever eens per week:
drie uur ~ VOQl' _
=
lP . .

""""II!ID ., dat

po.
dan
hij geeft wat hij zou behooreu te KB'Ven.
met

eeD

vn:IUW VBIl

rJngeren stam, lIOOBfB dat

fIee~

Maar daarvoor js Peter Engel te
egoïstisch. Zi.in vrienden noemen hem
om die karaktereige.nJ!lChap Peter den
Groote.
Hoewel de auteur van "Allee ot
niets" Magda en Peter elkander laat
vinden op het einde van zijn stuk, verheelt hij toch geens21ins de moeilljkheden, die zich door het standsverschil
kUlll1len voordO€:l en nu eenmaal niet
zijn weg te denken, ook niet als de
gOede wil van beide partijen die moeilijkheden overwonnen denkt te hebben.
Er gaat lange't1 tijd overhee::J. voordat
Peter Engel er toe kan besluiten zijn
a.s. schoonvader te gaan
opzoeken.
Anten Sclwlz, Magda's vader, is een
oude, €>erlijke zeeman, die verleerd
heeft geestdriftig te zijn en den vriend
va.."l zijn dochter zonder veel omslag
weer zou hebben laten vertrekken als
Balder Svanemose, alias Johan Kaart,
niet tu:sschen beide was gekomen,
Behalve het standsverschil, is er
nog een misverstand als tweede kern,
waaromheen Paul Sarauw zijn stuk
heeft gebouwd. Zonder altijd even diep
op de di::Jgen iln te gaan heeft de
schrijver, die den humor ruim zijn deel
geeft, omstandighetlen geschapen, die
psychologisCh aanvaardbaar zijn. Alleen
wil het voorkomen of de ommezwaal!
V!lJl Peters moeder in het laatste hedn zich wel wat gauw voltrekt.
Zoowel de vertolkers van de hoofd!rollen als de figuren van het tweede
plaiD hebben verdie::lStelijk en verzorgd
spel te zien ç'egeven. Vooral moeten
worden genOUllld Guus Verstr:l!ete als
Peter
Engel, Gusta Chrispijn--101ulder
TENTO<mSTEiLLINIG "DE BRUG".
als
zijr:
moeder, Jules Verstraete als
De Vereenlglng van
Nederlandsche de zeeman
Anton Schulz, Lizzy Valcsco
Beeldende Kunstenaars .. De Brug" houe"
als
Magdia
Schulz, Johan Kaart als
van 8 Januari tot en met 6 Februard haal'
voorjaarst.entoonstelling in het Stedelijk Balder Svanemose eIIl Johan Valk al.9
Museum te Amsterdam.
Peters bedl.e:lde Mölle!'. lil BEKrC8.

•
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Overtuigd van de eindoverwinning'
1944 tegemoet

ZWERVERSNOTITIES

Het bosch, de boornen en de cynicus

Stijgende belangstelling van ons volk voor het nationaal-socia·
Iisme. - Het nieuwe jaar moge ons allen, Nederlanders, nader
tot elkander brengen.

EEN TERUGBLIK OP 1943
N het bijzonder is wel gebleken, dat
de anti-bolsJewistische strooming m
het Nederlandsche volk in den loop
van 1943 machttg is toegenomen. Nog
al te velen kunnen de gebeurtenissen
van het voorjaar van 1940 niet vergeten, of zlJn nog altlJd niet bereId die
moeilijke oogenblikken van de Meidagen te zien in grooter verbaruL Daaraan moet worden geweten, dat zij thans
weinig neiging vertoonen, oprecht te
ztin en toe te geven, dat zonder de
heldhaftige en taaie verdediging van
Europa door in hoofdzaak de Duitsche
weermacht, het uit het Oosten dreigende gevaar reeds lang den vorm van
een werkelijke catastrofe, 0 0 k voo r
Ne der I a n d, zou hebben aangenomen.
Zoo zeide o.m. Max Blokzijl Donderda~ voor den Omroep in zijn politiek
jaaroverzicht, waarbij hij als de belangrijkste feIten van 1943 in herinnering
bracht: het groote offensief van de
bolsjewistisehe weermacht; de nieuwe
successen van Japan 10 ziJn strijd tegen
de zeemacht der Vcrcenigde Staten;
het verraad van het Huis Savoye en
van de ontrouwe officiers- en bofkliek
roooom maarschalk Badoglio met alle
gevolgen daarvan, en de terreuraanvallen van de En~elsche en Amerikaansche luchteskaders boven Duitschland.
Het was te verwachten, zeide spr.,
dat in die groepen van ons volk, die
het oor hadden geleend aan de valschsentJmenteele en onverantwoordelijkgoedkoope ophitsers achter de schermen, de eerste berichten over onfortuinhlke gebeurtemssen in het Oosten,
waartoe de heldhaftige maar zoo groote
offers gevergd hebbende verdedig10g
van Stalingrad den stoot had gegeven,
een gevoel van Ie Ivermaak zouden
uitlokken.
Maar het is anders uitgekomen, ook
voor de tWIjfelaars in eigen kamp.
Trouwens dat wis ten de werkeliJke
strijders. Het Jaar 1943 heeft hun, hoe
kon het andeT'l, l"elil k gegeven. Het jaar
1944 zal het n ":' eens. en weU1cht duidel\lker, komen hlVf~stigen, dat dit het
nationaal..socla·l • e ruiet omver werpt,
doch het alleen maar sterker maakt,
en niets zal in staat blljken, het nationaal-socialisme omver te werpen. Want
het is h i s tor i s c h aan de orde, en
dáárom alleen reeds onovervvinhjk.
Geen offers al.n goed en bloed ont7Jiende. wierp Stalin steeds meuwe formaties in den strijd. De DUltsche weer·
macht gaf, stellig met steeds vrijwillig,
met eigen bloed veroverde gebIeden
prijs. De groote massa van ons volk
begon deze ontwikkeling met den dag
bedenkellJker te vinden. De eerste opwel1ing van leedvermaak maakte plaats
voor ongerustheId. Men hoopte biJ ons
volstrekt niet op een bolsjeWIstische
doorbraak, en als gevolg daarvan een
ineenstorting van Duitschland. En nu
1943 ten einde loopt, die doorbraak
nergen.:3 is gelukt, en Staltns ~nU!-tput.
teliJk-schllnende macht er met m lB ge.
slaagd, Duitschland, dat mèt Europa
ook Nederland verdedigt, ook maar
ernstiS'e verliezen aan menschen en
mateTleel toe te brengen, moet men
vaststellen, dat de groote meerderheid
van on~ volk opgelucht is, ook al wil
zij dat naar bUlten toe, en ten deele
zelfs in eigen hUlsell)ken krmg en voor
bet eigen geweten, nIet ee'l'li;)k toegeven.
Wie den Nederlander kent, weet echter
wel beter.

I

Luchtterreur boven Duitschland.
De terreur-aanvallen der EngelschAmenl,aansche eskade.·s boven DUltschland en voor een klem deel boven Nederland, ZIjn door ons volk waargenomen met
zeer gemengde gevoelens Ik wIl ook hIer
trach ten tot de nuchtere waarheId door te
drmgen DIe krmgen, dIe ZIChzelf nog altlJd WllS maken, da t ons voll< en ons vaderland alleen maar van een overwmmng der
Geallieerden heIl te verwachten hebben.
- de onverzoenlijken CIus -- hebben ZIchzelf en anderen trachten wlJs te maken,
dat deze luchtaanvallen. wat DUltschland
betreft, de vergeldmg van Duitsche bombardementen op Londen Coventry, Rotterdam en Warschau beteekenen. En daarom
verklaarden en verklaren

ZIJ,

OVf!:r

deze

vermettgmg van Jloncombattar,ten en hun
wonIngen, van ziekenhulz3d,

kerken

en

onvervangbaar cultureel goed van harte
verheugd te ZIJn
Het behoort wel tot de meest onverkwikkelijke argumenten der propaganda van
GeallIeerde ZIjde dezen krmgen m Nederland dagelijks voorgelog-en te hebben, dat
zij den loop der dIngen aldus behooren te
ZIen, met de historische waarheid heeft
deze propaganda echter niets UIt te staan
Over Rotterdam in Mei 1940 Zl]n de toeken
nog niet gesloten. In mIJn bezIt alleen reeds
bevindt ZIch nog ongepublIceerd maten aal,

Vijfenzeventig jllllr geleden 1115 Uw
GrootvIlder. de voeten gestoken in
trijpen pantoffels, het "N I EU W S".
terwijl zijn echtgenoote plichtsgetrouw
een schellekoord borduurde. Veel Is
sindsdien verdwenen doch de

"SAlLOR"

dat ook den meest verstokte te denken zal
geven als het te zlJner tijd bekend zal
worden gemaakt. En hier moge voor de
zooveelste maal worden herhaald, dat Rot·
terdam en Warschau verdedIgde steden In
de frontlinie waren, en dat Londen, Coventry en andere Engelsche steden mIlitair
belangrIJke doelen als werven en fabrieken
bezItten, die pas zIJn aangevallen nadat
de Engelsche regeering maanden lang
t<'gen uitdrukkelIjke waarschuwmgen van
HitIer in, niet-militaIre doelen in DUItschland beschoten, tallooze vrouwen en kinderen vermoord, en deze wijze van oorlogvoeren officieel goedgekeurd en In de
OP HET H.F.C.·TERREIN te Haarlem is NÜ!uwjaarsdag de traditiOfl€ele voetEng-elsche pers aanbevolen had
ba/wedstrijd H.F.C.-Oud·internatzonals gespe€ld. De oud· internationals komen
De betrekkelijk weinige Nederlanhet veld op. Voorop "Puck" van Hee/, Frank Wels en JooP van Nellen,
ders, die tot hun eigen schande, nog
(C N.F.-Stévens)
altijd uit gevoelens van h!l-at, of. o~der
den invloed der leugenachtlge ophItsing,
zich meenden te moeten wijsmaken,
dat de onmenschelijke luchtoorlog der
Geallieerden een Gode welgevallige
strafexpeditie beteekent, zi;n gelukkig
het Nederlandsche volk niet. De waarheid is, dat ons volk in groote meer.
Het werk van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn.
derheid deze luchtterreur afkeurt, des
Hollandsche kaas zal eerst haar smaak herkrijgen als het
te meer, nu onomstootelijk is g-ebleken,
dat het Duitsche volk daardoor niet
kazen met gepasteuriseerde melk wordt verboden. - Stevige
ontmoedigd is geworden, de militaire
beteekenls uiterst gering is, het groote
zomerboter door bijvoeding met aardappelen in de wei.
leed. dat over vrouwen, grijsaards en
kinder..n wordt gebracht de verbitte_
VOO'r de ha.nd, dat llfI"'n voortbrengsel
'S WINTERS GRASBOTER
ring en den haat slechts doet toene.
met neutralen sma.: door het buitenmen en het eeni~e gevolg zal zijn, dat
land gemakkelijk ~rdt nagemaakt en
DOOR
GEDROOGD
GRAS
Duitschland straks tegen Zijn wensch
dat WIJ zoo ons eigtll voortbrengsel op
gedwongen zal worden, tienvoudig te
(Van onzen socialen redacteur.)
de buitenlandsche markt in gevaar
antwoorden. met ane trag'lsche gevol.
brengen. Trouwens ook ons eigen volk
gen daarvan voor het Engelsche volk,
ET oude stadje Hoorn bekoort altijd heeft er recht op, dat de Hollandsche
dat aan zijn regeering deze gevolgen
weer door zijn ligging aan het k!las weer Holl~d~che kaas word~. en
te danken zal hebben.
Hool'lIlsche Hop. In onze oogen zijn er met d.<?or kortzichtIge ~Iangenpohbek
in Nederland weinig watersteden die verdWIJnt,
W!larsch~nl~lk zal binnenGroeiend vertrouwen. zoo mooi gelegen zijn. De stad zelf telt kort den fabrlekeIl; verboden :v'0rden
nog haar gebouwen, waaruit blijk:t dat kaas te mak~n UIt gepasteurIseerde
Het Nationaal-Socialisme in Neder- Hoorn eens een stad van beteekenis is ~elk. ~ngetwlJfeld bi~t de te~en:voor
land heeft een moeilijk jaar doorge- geweest, deelhebster in de Oost-Indische dLge ~Jze. v~ ~edrIJfsorganISatI~. de
WIj waren echter niet mogelIJkheId hier lets te ve~'We!,kellJk~n
maakt en IS er OP voorbereid, dat 1944 OollllPagme.
H
om
getogen
ter wille van zi;n ~at m het belan~ van de zUIvelmdustrle
zeker ~iet gemakkefijker zal zijn. Toch
. 0 .
.
'
10 haar geheel lB.
was, bl] alle moeD ilkh~Em 1943 v~or naar
geschiedems of om een wandeling t e . .
.
..
de organisatie belangrlJk en gu::tshg. maken van den kant van Venhuizen
BlJ boter doet ZIch: iets derg-ehJks
Want het heeft de mogeliJkheid ge- naar Hoorn toe langs de kust, doclt cm v~or als bIJ kaas. Er .zIJn veel fabr1ek~n,
bracht naar binnen en naar buiten te kennis te nemen van hedendaagsch W'ler poter het typIsche aroma mIst,
demonstreeren, dat bij alle, op ZIchzelf wetenschappelijk onderzoek Even bui. dat ~oter. tot boter maakt. W~l zullen
. h het hier met hebben over het onderzoek
noodzakelijk gezonde discussie over
aar ZIC
d "d'
d
op het gebIed dat Hoorn daarm heeft
bijzaken, de Nationaal-Socialistische ten de kom a~ e lan Z~l e
h:t
groene
weIland
sp!,eldJt.,
hgt.
het
verricht.
'
Bewegbg der Nederlanden als een rots
RIJk~l~dbouwproefsta.tlOn
voo:
Zu~vel.
Boteraroma
komt van boterzuursel
in de branding der tijden staat. Als
be:-elding
en
Veevoedi~g'
dat
10
esten
ten
slotte
van de bacteriën door
gevaren van buiten dreigen. dan zwijgt
Fneslan~.
wel
op
ZIjt;'
pla~ts
IS.
al
welker
werking
aroma ontstaat.
van binnen de critiek en blijkt, zeker
Wij vestigen ook hier de aandacht
tot groote teleurstelling der tegenstan- strekt zlJn onderzoek Z'lch UIt tot de
op het gevaar, dat boter zonder aroma
der, dat het ::tationaal-socialisme in heele Nederland~che. vee!I0ude,rij. .
Het proefstatIon IS met UltslUltend loopt op de buitenlandsche markt door
Nederland maar één leider heeft en dat
die leider op a I I e n kan rekenen. En laboratorium. OnmiddellIJk er naast andere boter of hIer en ginds door
waar muurvast staat, dat Anton Mus- ligt de proefboerderij met 45 ha land, andere vetten te worden vervangen.
sert het onbegrenlSde vertrouwen van waar nu 80 koeien op stal staan De Neutraliteit is hier uit den booze, Kaas
den Führer geniet, is daarmee het melk van dit vee wordt in het boter· met kaas-, boter met botersmaak,
Buiten dit gehied worden er te Hoorn
nooit te schokke::t geloof
van
elke fabriekje en de kaasmakerij van het
na tionaa l-sociJalistische werkzaamheid Proefstation ve~erkt. Met de koeien nog vele O!llderzoekmgen verrIcht, dIe
in het geme van Adolf HitIer en het worden regelmatIg ,v0ed'erpl'oeven ge- w~i :liet alle willen noemen. Men kent
vertrouwen in zijn beleid, ook wat de nomen, zood at er ruimschoots gelegen- het probleem, dat boter in den zomer
Nederlandsche volksgemeenschap aa;n- held is vast te stellen welke gevoll?'en vaak te zachlt, in den WIllter menigmaal
een voeding van bepaalde samenstellIng te hard is. Aan verschillende zaken bij
gaat. vanzelf gegeven.
Dat de belangstelling van ons volk op de kwaliteit van boter en kaas heeft. de boterbereiding in de fa,briek, zooals
voor het NatIOnaal-SocialIsme stijgende In de stallen hangen tabellen, waarop de bere'lding van den room, die de
is, daarvoor heeft 1943 onweerspreek- men ~an aflezen wat i~ere koe ~aags hardheid van hoter kan bepale::t, zijn
tot ZIch neemt. Er blIJkt o.a. UIt dat onderzoekmgelll verrfolJt <Me resultaten
bare bewijzen geleverd.
lang niet aan iedere koe evenveel hebben opgeleverd.
'
De afzet van het weekblad der N.S.B. men
hooi
kwijt
kan.
Ook
met
varkens
laat
"Volk en Vaderland" Is tot 200.000 het Proefstation hier zoowel als elders
EN zeer belangrijk punt is de
exemplaren per week gestegen.
voederproeven neInen. De proeven met
vOeding. UItslUItend voeding met
De groote tentoonstelling der N.S.B. schapen dienen om de verteerbaarheid
weidegras
in den zomer geeft slappe
"Herlevend Nederland" is dit jaar ge- van voedsel ook voor rwnderen vast te
boter,
een
al te overwegende voed~!lJg
sloten bij een totaal aantal bezoekers stellen.
met
hooi
in
den winter harde boter.
dat 108000 bedroeg, van wie er bijna
Misschien komt bIj iemand de vraag
BIj proeven is gebleiten, dat bijvoe50.000 geen leden der N.S.B. of van
op of ten aamzien van producten als <lering van stroo 11'\ <Ie weide niet het
haar nevenorganisaties waren.
boter en kaas, die m de westeliJke middel is om 's zomet!l steviger boter
De lezingen van nationaal-socialis- streken van ons land b~na zoo oud z~in
tische radiosprekers en het politieke als het land zelf, nog altiJd door onder· te verkrijgen. Daarentegen heeft bijcabaret staan ook in 1943 ongewijzigd zoek noodig is. Dat onderzoek is niet voedering van ee!llge kilo's aardappebovenaan bij de meest beluisterde num- slechts noodlg veeleer mag gevraagd len in de wei zeer goede uitwerking.
In den winter is er een voortreffelijk
mers van het omroepprogramma.
worden of de l'esultaten van het onder- middel van eigen bodem om de kwaliDe belangstelling voor de volksverga- zoek
in de practijk wel tot toepassing
deringen der N.S.B. en voor haar <:Ie- komen. Dit IS een vraag aan de indus- teit van de boter te verbeteren. Indien
monstraties in de open lucht is steeds trie. In sommige streken, waar de aan koeien gedroogd gras wordt bijgestijgende, en vele zalen waren dit jaar boer nog zelf kaast, wordt nog wel voerd verkrijgt men in den winter boter
die geheel het Ulterl~k heeft van de
tot de laatste plaats bezet.
goede kaas gemaakt doch de fabrieks- p'ele grasboter. Het hooge carotine<;eDe Nederlandsche pers stelt in toe- kaas mist allen eigen aard.
In den hal<te van het gedroogde gras komt het
nemende mate belang in alle gebeurte- vorigen oorlog is men overgegaan tot vitaminegehalte van de boter ten
nissen, waarbij het nationaal-socialisme het vervaardigen van kaas uit ge- goede. Dit is een belangrijk gezichtseen actJeve rol speelt en steeds grooter pasteuriseerde melk en daar is men b~i punt voor de CO:lserveerinp' van voeis het aantal onzer persorganen, dat dè gebleven. Tevens is het publiek gewend dermiddelen. Het spreekt vanzelf, dat
nieuwe orde bepleit en desondanKS het geraakt aan het eten van jonge kaas, het Onderzoek in Hoorn zich ook uitaantal ZIjner vaste lezers belangrijk zag die van zich zelf weinig smaak heeft. strekt tot kuil- en silo-voeders
van
toenemen.
In Nederland ziJn dan ook n~ maar verschillende samenstelling. InteresHet kan geen verwondering wekken zeer weimg personen die kaas weten te sant Is, dat nu ook proeven zullen
- zoo besloot Max Blokzijl - dat al beoordeel en naar den smaak.
worden genomEl!l met ingekuild aarddeze factoren er toe meewerken. dat de
Onze Edammer en onze Goudsche appelloof. Het loof van vroege aardstriidende minderheid in ons volk, die kaas werden vervaardigd uit rauwe appelen en Va:! vroeg geTooide pootzich achter den leider heeft geschaard. melk. Hun lekkeren smaak verkregen aardappelen heeft volgens de opvattinvol moed en overtuigd van de uiteinde. zij door de bacteriewerking. Het maken gen van verscbillEmde onderzoekers een
llJke ovel'Wlnn1Og, het jaar 1944 ziet van een dergelijke kaas was een kunst, waarde, die niet zooveel van hooi afaanbreken. Ten slotte gaat de strijd die men vaak getracht heeft den een- wiJkt. lrudien men dit loof zou willen
van deze minderheid niet om haar or- voudigen boer, die werkte volgens hooie::t moet het eerst gemaaid en naar
ganisatie die altijd een minderheid zal overlevering. af te kijken, doch die het een stuk weiland worden overgebraCht
blijven, maar om het volk als geheel. buitenland toch niet lukte. OIllZe kaas om daar te drogen. Het hooge vochtg-ehalbe maakt hooiing
zoowel
als
Daarom is het de wensch aller Neder- had haar eig'en aroma.
Van
hoeveel
waarde
dat
is
kan
in
droging
bezwaarlijk.
Vandaar
dat
te
landsche nationaal-socialisten. dat het
dezen
tijd
gemakkelijk
worden
nageHoorn
nu
inkuiling
IS
toegepast.
nieuwe jaar ons allen,
Nederlanders, gaan, waar tal van surrogaten er in
Bij voedering aan een vrij groot
tot elkaar moge brengen, dat steeds slagen den producten den geur te geven
meer volksgenooten begrip zullen krij- van degene welke zij vervangen. Des_ aantal koeien (meestal worde.n 13 à
gen voor het groote offer. dat eenige ondanks heeft de smaak geen enkele 14 dieren in één voederproef betroktienduizenden dap~ere Nederlandsche overeenkomst met het oorspronkelijke ken) blijkt vanzelf of het voer Invloed
frontsoldaten voor Europa, voor Ger. voortbrengsel.
Gaat men, zooaJs de heeft op melk, boter en kaas en ook
manje en dus ook voor het eigen va· fabrieken doen, gepasteuriseerde melk of de solanme en de middelen, waarderland brengen, en dat een bevrijding gebruiken (zij verkrUgen dan een We'l_ mede aardappclloof wordt bespoten,
nooit van buiten kan komen, maar ons nig meer kaas doch gebruiken daar- uitwerking hebben op de koeien. Niet
aller eigen werk moet zijn. Een bevrij· voor brandstof, die bij gebruik van te weinlg, niet te veel eiWIt is over het
ding. die ons verder volksbestaan moet rauwe melk wordt gespaard) dan ver- algemeen de wet bti de voedering van
verzekeren in de groote Germaansohe krijgt men een eenigszins neutraal koeien. Natuurlijk is het mogelijk, wangemeenschap van morgen, waarvoor de product,
waarop
men wel de oude neer het om de beinvloeding van het
moedigsten van ons als pioniers hun soortnamen kan plakken, doch dat niet melkvet door de voedmg gaat, met
leven wagen.
meer den ouden smaak heeft. Het ligt vette voeders bepa.alde resultaten te
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(Van onzen dolenden verslaggever)
LH 't nu bosschen waren ergens tn 't hooge Noorden, spotte de
cynicus, dàn viel er tenminste nog een trilogie over te schrijven,
,,De titels kun je hier natuurlijk ook wel biJ elkaar harken: ,,Eeuwig
zingen de bosschen", . .. ddt klopt. "Winden waaien, .." dat wordt
lashg, rotsen hebben jullie hier met, enfin: Laat dte winden maar waaien
om de Hut van Mie, daar ergens tn Laren, Ten slotte: ,,De weg tot elkander" moet hier in 't Gooi met al die Bmatle paadjes niet moeilijk zijn te
vinden. Maar komen wij verder dan boektitels' - ,,Het is voorgekomen,"
zei de rentmeester, langzaam en met nadruk, "dat er 120.000 Amsterdammers op één Zondag naar 't Gooi kwamen om op bosc~ en lJ,eide
verpoozing te vinden en al schreven ze er geen boeken over • .. " "Neen,
ze lieten als dank voor het aangenaam verpoozen den eigenaar van het
bosch de schillen en de doozen. Plus de afgerukte bloemen en takken.
Dat waren de mensahen d~e op school zongen van: Eén peluwtje van
mollig mos en één gordijn van blMMen" ..• Vooral dat peluwtje is
interessant! , .." "Ik zie het met zoo somber in," zei de rentmeester
weer. ,,Begrijp me goed, ik juich dat alles niet toe maar het is als met
vee, dat in het voorjaar op de weide komt en dat ook uitgelaten, kwajongensachtig zou ik haast zeggen, doet. De vergelijking is misschien
niet elegant, maar ze is duidelijk. We moeten dien dagjesmenschen hier
niet alles even euvel duiden. Er zijn bewoners van 't Gooi, die zich erg
boos maken over die luidruchtige Amsterdammers, die, een paar keer
in het Jaar, hier u~tzwermen. Maar moeten ziJ zich zeil niet gelukkig
prijzen, dat zij de middelen hebben voortdurend vlak bij b08Ch en heide
te wonenf"

Zuivelbereiding en Veevoeding

die zij hem klokke 5 inschonk, bleef
onveranderd. En d ..... om prefereert
thans ook zijn kleinzoon dezen OUDE
JENEVER.

Restaurant DORRIUS

•

AN heel weinig belang waren de
V
eerste wedstrijden van dit nieuwe
jaar:
het
waren alle bijna inhaalwedstnJden, waarbiJ bovendIen de best
geplaatsten niet waren betrokken.
In district I heeft A D.O van H.B S.
gewonnen met 4-1. Het was, rooals
te verwachten was. geen wedstrijd
waarin bijzonder goed spel te zien
werd gegeven
Reeds in het eerste
kwartier eigenlijk viel de beslissmg-,
want toen had A.D.O met 3-1 de
leiding En daar de HBS _voorhoede
ook ditmaal weer volkomen faalde,
hadden deze Hagenaars ook geen kans
op nog een tegenpunt, hoewel dat door
het spel in het velrl wel gerechtvaar·
digd scheen.
Stormvogels-Sparta
(0-0)
was
het aankijken niet waard' twee derde
klassers rou den zich om het vertoonde
spel geschaamd hebben.
gesp gew. gel. vrJ.
Volew\]ckers . 12 11 0 1
Hermes DV S 13 8 2 3
E DO..... 12 5 3 4
D. F C. .. ...... 12 4 4 4
I D W. S. ......... 13 4 4 5
Sparta .......... 12 5 2 5
Xerxes ... ....... 12 5 1 6
A. D O. .. ...... 12 4 2 6
H. B. S. ........ 12
4 0 8
Stormvogels ... 12 1 2 9

I

pt
22
18
13
12
12
12
11

10
8
4

doelp.
42-12
40-24
24-21
26---28
20-24
24-24
24-23
25--25
20-40
9-33

De wedstrijd Feljenoord-R.F.C., te
elfder ure in district TI vastgesteld,
leek een overtuigende zege
voor...
R.F.C. te gaan opleveren. Want deze
Rotterdamsche
ploeg
overspeelde
Feijenoord
volkomen, de anders zoo
hechte verdedIging raakte de kluts kwijt
en het werd ... O-.~!' Toen ~as het Ult.
Toen hervond FelJenoord ZiCh. Geestdriftig wierp~n allen .~ich in den strij~
en in tien mmuten tlJd was het 2-3.

En tegen het einde smaakte Bas
Paauwe, die rechtsbinnen speelde bet
genoegen den geliJkmaker te scoren.
gesp. gew. gel. "rl. pt. doelp.
V U. C. . . . ... 12 9 2 1 20 51-25
FeJjenoord ..... 13 5 6 2 16 21-16
V S. V. ......... 12 6 3 3 15 27-23
Ajax ... ......... 12 6 2 4 14 31-22
Haarlem ....... 12 6 2 4 14 29-29
Blauw WIt ..... 13 4 4 5 12 20-25
D. H. C. ......... 12 4 2 6 10 15-16
R F. C. ......... 13 4 2 7 10 28--33
Emma .......... 12 3 2 7 8 14-29
't Gooi
13 2 1 10 5 20-38
Ook in district IV maar één wedstrijd. Spekholzerheide-N. 0, A. D.
(1-1). Ook al een matig gedoe: geen
moment vall groot spel. SchIlders dIe
voor N.O.A.D. d"n geliJkmaker scoor1e
kwam daarbIJ in botsmg met den Llmburgschen doelman en kan niet verder
meespelen.
M V. Y. .... .... 15 7 5 3 19 32-18
B. V. Y.. .... 16 8 3 5 19 3&-23
L 0 N. G. A. 16 8 3 5 19 29-31
Willem II ...... 15 5 8 2 18 27-20
Maurlts ......... 15 8 2 5 18 36--31
EIndhoven
15 8 1 6 17 35-27
P. S. V. ......... 16 8 1 7 17 38--35
N A C. . ..... 15 7 2 6 16 33--24
N. O. A. D . .I. 17 6 3 8 15 28-45
Spechten
16 4 4 8 12 31-38
Spekh heJde ... 15 3 3 9 9 18--34
Roermond .... 15 2 3 10 7 18-41
In het Noorden won H.S C. met 4-0
van Veendam. De vier doelpunten wer·
den alle na de rust gemaakt.
Be Quick won met 2-1 van
G.V.A.V.: een harde wedstrijd, welke
herhaaldelijk voor vrije schoppen moest
worden onderbroken. waardoor de ontt I '
I
moe !Dg vee aan spanmng ver oor.
Overigens maken deze beide wedstrijden
weinig uit voor den stand,
welke thans als volgt luidt:
Heerenveen
12 10 1 1 21 57-11
AchiJles
12 6 4 2 16 24-22
L S C. .
12 6 2 4 14 25--17
H S C. ....
12 6 2 4 14 27-24
~e 9i'lCk
. 12 5 3 4 13 18--26
L~:~wa~den ..
~ ~ ~ ~ 18--2<4
17-31
Veendam
12 3 2 7 8 :I~30
VeloCltas ::.: .. : 11 2 4 5 8 8--20
G. v. A. V. ... 13 2 4 7 8 15--26

j

g

UITSLAGEN VAN ZONDAG
Voetbal.
District I. Eerste klasse: A.D.O.-H.B.S.
_1, Stormvogels-Sparta O---<J
Tweede klasse: A: Z F.C.-De !Cennemers 0-3; R.C H.-H B C. 3-2; AlcmarÎJ8.
Vlctnx-O S V. 2-5; W F C.-Alkm Boys
4-{) B: Heren 'es-D W V. 0-2, De Spartaan-Zeeburgta 2-2.
District 11. Eerste klasse: FeijenoordRF.C.3-3.
Tweede kla5se A: H V. V.--Gouda 3--1;
QUIck-VlOS 3--3 B: ExcelslOr-C.VV.
1-1: Coal--Qve'l'maas 1-2; 0 D S -Sltedrecht 1-1.
District I". Tweede !rlasse A' Ellermark
-N.E 0 6---1, Phemx-Hengelo 1-5; Borne
-RIJssen VoorUIt 4-3. B: Roda-Zutphama 2-{); Salla.ndla-Labor 3-1; Be Quick
Zwolsche Boy 2-1; ZA C -W V C 2-{).
C: S.CH-DVSE 3-5.
District IV: Spekholzerhelde-N 0 A D.
1-1.
Tweede klasse A: R KON S --Groene
Ster 2-7; Waubach-Waubachsche Boys
1-4: Laura-Kolunla 3--1; M,randaKerkrade 3-{) B: Almanla-Kimbria 4-2;
Standaard-Heer 10-2; WIlIem I-Weert
1-2.
Distr-ict V. Eerste klasse: Be QuickG.V A V 2-1; H SC-Veendam 4---n.
Tweede klasse A: DE' KOOI-Drachten
2--3; Frlesland"....FrIsia 2-1; Alcides--Gorred11k 4-2. B: Muntendam-W.Y.V 0-1;
Bato--Noordster 3--{); Helpman-F. V V.
3--3.

SPORTSNIPPERS
Op Nie'.lwjaarsdag IS een v 0 e tb a I wed s t r 11 d gespeeld tusschen H F C
en de Oud-InternatIOnals De laatsten
wonnen mAt 2-1
De voetbalwedstrijd tusschen
Ajax en de Vole'V\'1lckers werd Zaterdag
door het goed spelende AJax gewonmen
met ll=3
- Zondag speelde Blauw Wit in het
OlympIsch StadIOCl een vrIendschappelIjken
vo et b a I wed s t r Ij d
tegen
Hermes
D V S en wem met 4-3
-

De

Llmburgsche
vo et balI ers
Zondag te Venlo tegen de Brabanders en wonnen met 5--3,
~Iden

Oftewel: ons loof- en naaldhout is nog wel de moeite waard,
óók in 't Gooi, óók in den winter •

I

kan de rentmeester op I~
rillen naaIden wijzen, die men b eengehoopt heeft terwille van
e
bosoh

ziJn hart. "Opvoeding tot de natuur
moet jong geschiede::!. Men spreekt
tegenwoordig wel eens over onvoldoende afwisseling in de leerstof
voor het acbtstJe leerjaar, maar
moet het eigenliJk niet z6ó worden,
dat de heele klas er eens eeIll dag
op uitgaat, naar een boerderij, de
bossche::t in? Dat is opvOedmg tot
de natuur .....
In één opzichlt kreeg de cynicus
gelijk: Het natuurlijke Nederlandsche bosch in zijn volle ontplooiing,
zooals de moderne theoretIci va.:n
den boschbouw het ons voorspiegelen, kon de rentmeester van het
Gooi,s ch Natuurreservaat hem nog
niet toonen. Dat bosch met zijn vier
evenwichtig ootwikkelde "étages":
mossen, kruiden, heesters en loofboomen, het bosch dat zichzelf vernieuwt. dat door zijn variatie niet
al te vatbaar is voor i::tsectenplagen,
noch als het naaldbos eh bedreigd
wordt door het wild-voortjagende
vuur,
het bosch, waar de kleine
zanger een plaats heeft, waar het
wild zijn leger vindt, waar de vliegenzwam in den herfst haar roodkleurig hoedje uit de bladeren omhoogSlteekt,
waar des zomers de
kamperfoelie g rt - dat bosch is
het ideaal der laatste decennia,
maar de meeste onzer bosschen
dateeren nog uit den tijd, toen men
het dicht aaneengesloten deDID.enbosch als den geschiktsten vorm van
exploitatie had gezien en nog niet
had ervaren, dat de grond door die
eenzijdige beplanting s:1el vermoeid
raakte. TegOOIWoordi~ is de ooderbeplanting met Amerikaansche eiken
terwille van de humusvorming beo
slist en vogue. Boschgrond uitsluitend met een dik pak naalden bedekt verzuurt, het komt niet tot
humusvonni::tg. In het Bikberger-

verkrijgen. De koeken, die onze Jooeten
gevoerd kregen, waren een afvalproduct van de olie-industrie. De opzet
was zooveel mogelijk vet te onttrek·
ken. Het rou ook mogelijk zijn, eenig
vet in de koeken te laten. Het onderzoek van de zetmeelwaarde van hooi,
dat hier wordt verricht, is ook nog
een onderwerp dat voor den veehouder
van belang is. De proeven bij varkens
hebben zich o.a, bewogen op het gebied van de vervanging van dierlijk
door plantaardig eiwit. Het blijkt o.a.
dat vischmeel en dergelijk duur voer
voor een belangrijk deel kan worden
vervangen door zaad van zoete lupine,
dat een geschikt gewas is voor zandstreken waar varkens worden gdokt.
Voor varkens worden thans ook proeven genomen met zeesterJ'enmeeJ. Op
de Zeeuwsche oesterbanken en elders
worden heel wat zeesterren gevangen,
<Me tot nu toe volkomen waardeloos
zijn. Uitgemaakt wordt nu of zij
waarde hebben als varkensvoer.
NatuuI'lijk zijn er voor varkens nog
vele andere proeven genomen. Ook met
aardappelen op verschillende wijze verwerkt. De oorzaak dat het varken geen
rauwe aardappels eet ligt in eigenschappen van het aardappelsap.
Het
belangrijkst zijn ongetwiJfeld de proeven, dIe op de voedenng van rundvee
en op de kwaliteit van boter en kaas
betrekking
hebben omdat dit voortbrengselen zijn, waarbij iedere gebruiker en ook de export belang heeft. Om
nog even op de kaas terug te komen
daar hebben wij de laatste jaren een
nieuw product zien optreden de smeltkaas en de smeerkaas. dIe over het algemeen met vreugde zullen zijn begroet. Toch is ook hier waakzaamheid
voor den naam van onze kaas w€:nschelijk opdat de nieuwe mogelijkheid
niet leidt tot vervaardiging van kaas
waaraan bestanddeelen worden toegevoegd die zich in deugdelijke kaas niet
laten verwerken.

•
MOORDENAAR STAAT

'rERECHT
De procureur-generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden heeft tegen een wJarIgen arbeIder Ult Rumerwold, wegeru!
diefstal met geweldplegmg, acht jaar gevangenIsstraf met aftrek der preventieve
hechtems gevraagd De rechtbanJt te
Assen had hem tot vijf jaar en zes maanden veroordeeld. In den aV(Xld van 24
September 1942 drong hij de boerderJj van
den alleer:twonenden landbouwer A. Dekker bInnen; terwIjl hlJ beZIg was a.lles wat
van ZIJn gadmg was m een paar zakl<en
te stoppen zooals eer:t bedrag aan geld, een
portefeUIlle, dlstnbutlebeschelden, levensmIddelen, kleeren enz. kwam de boer van
ZIjn bed. Een worstelIng volgde, waarbij
de boer werd gewurgd Op een nteuwe
flets van Dekker vervoerde verdachte den
buit I1Iaar Z\ln wonmg Daarna ging hij
terug naar de boerderij, ov'Crgoot het bed
met petroleum en stak het in brand De
verdachte veronderstelde, dat de man al
dood was, doch UIt een IiJkschouwmg
bleek. dat, toen de kamer ID brand stond,
de man nog leefde. HIJ was Later aan verstIkkIng overleden.

•
Kind verbrand. - Het driejarig zoontje
vam den arbeIder G. Jager te Aohterbuurt,
gemeente S1teenwlJkerwold, trok In een
onbewaakt oogenbhk een kan met heete
koffie omver, waarbij het kmd den kokenden mhoud over het lIchaampje kreeg
Het werd met ernstIge brandwonden naar
helt ziekenhuis te Zwolle gebracht, waar
het aan de opgeloopen verwondmgen Is
bezweken.
Razzia op pluimveemarkt. - Opsporingsambtenaren der prlJsbeheerschmg hebben
een raZZIa gehouden op de pluimveemarkt
te Den Bosch, waarbIj z\i tal100ze ernstIge
pqjsovertredingen
constateerden
Tegen een groot aantal verkoopers IS
proces-verbaal. opgemal!-kt. vele kI~pen
en kOnIjnen zIJn m bes ,ag- genomen, dIt
pluittrlVee wordt ter beschlkkmg gesteld
van Ziekenhuizen en min bedeelden.

humificatie.
Kort geleden haalde
men ze, na eenlge jaren, ui.t elkander. maar de wortels van de boome!!.. die hun ftine haarwortelvertakkingen omhoog hadden gestuurd
in de rillen, boden weerstand: zij
wisten waar voedsel viel te halen,
de Malden waren tot humus overgegaan. We zijn hier in het vak der
lange den.:::Jen. De rentmeester boort
uit een der stammen met de aanwasboor een cylindertje hout van
een halven cenJtimeter dikte, op de
manier van een kaasboor, maar in
een technisch meer o::ttwikkelde'll
vorm, Op het cyImderlje hout is
duidelijk de dikte der jaarringen af
te lezen; dicht bij den bast lig1gen ze
als bladen van een boek tee'en
elkander, de aanwas van de laatSte
jaren is bijna nihil, de boom is,
na omstreeks 50 jaar, derhalve kaprijp. Dat is echter niet de eenige
overweging, die hier geldt:
het
Gooisch Natuurresi!rvaat is er immers ook voor recreatie en
zoo
blijven er boomen staan, die boschbouwkundig geen waarde hebben.
Een prachtig-gevorkte beuk,
die
economisch niet V8..::t 1:>e1ang is, blijft
daarom gespaard en verliefde menschen kunnen altijd nog zoo baldadig zijn om hem met de nODdige
harten te versieren. De cynil::US
mompelde schampert jes iets in zijn,
overigens ::tetjes geschoren baard.
"En wat als nu Laurens Coster
ook eens niet baldadig was geweest
en geen letters uit beukenschors
had gesneden in den Haarlemmerhout ?" "Ja, dan kwam er natuurlijk heeIemaal niets van roze trilogie terecht" ...
Verder: het bosch in tusschen
"Oud-Bussem" en Cralloo. Houthakkers zijn l>ezig in een perceeltje

AfSTRIBUTIENIEUWS
MaastrIcht. - De uitreiking bonkaarten 2e periode geschiedt: Kegelpale~s,
BrusselschestraaJt 74 van 9-12 30 en van
2-430 u: 4 Jan. tafels 4-5--Q; 5 Jan.
tafels 7-8-9; 6 Jan. 10 en 3e dag tafels
1-2; 7 Jan. tafels 3 4 5; 10 Jan. tafels
6---7-8; 11 Jan. tafels 9-10 en Wo.\der en
Caberg 12 Jan. St. Pieter 4e dag tafels
1-2--3-4
AmbachitssClhool WJjk van 9-11 30 en
van 2--430 uur: 13 Jan. Wijk 1e dag
tafels 1-2-3; 14 Jan Wijk 1e dag tafels
4-5--6; 15 Jan Heu,gem en Limmel (van
9-1230 uur); 17 Jan. WJjk 1e dag tafels
7-8-9-10.
Uiltreiking
alleen aan Ingeschrevenen
van Maastricht (uitgez schippers en Ingeschrevenen Centr. Bev. RegIster).
Ditmaal moeiten zij die geboren zijn
tusschen 26 December van de jaren 1922,
1929 en 1939 en 24 Januari van de jaren
1923, 1930 en 1940 hun Inlegvel omruilen
aan loket 14 Bogaardestraat,
alvorens
kaarten af te halen.
z.elfverze>rgeI'lS worden per kaArtsclhtijven opgeroepen In het Kegelpalel.s.
Distributie
schoenen:
Aanvraagformulieren kunnen door belanghebbenden
worden afgehaald onder overlegging der
stamkaa1'1t op 4 Jan. de letters CD; 5 Jan.
E F G; 6 Jan. H I; 7 Jan. KL; 10 Jan
M, N, 0, p. Q; 11 Jan. R S; 12 Jan. T U
V W X Y Z 13 en 14 Jan. uitsluitend des
namlddags mleveren der formulleren van
2-4i u.
Afhalen formulieren alleen des voormiddags van 8--11~ u. In het Kegelpaleis,
BrusselsClhestrnat. Inleveren uitslultend
des namiddags van 2-4à lL In het Kegelp,a,leiS\ Brusselschestraalt.

beuken. Er hangt een geur van
zaagsel en hout bij de gevelde 1:>00men. Om een ot andere reden vindt
een mensch dien geur gezond. Dus
snuift hij, of zijn leven er van af
hangt en hlJ constateel't tevreden:
heerlijk, die houtgeur. De cynicus
weerhield zich op het laatste moment mee te snuiven. Hij bleef in
Ztin rol; nóg. Achter een paar
dennetjes stijgt rook op, De houthakkers hebben daar hun vuurtje
van bijeengesprokkelde takken en
ze hebben liun metalen drinkkruikjes er in gezet om straks bij
hun boterham een warmen dronk.
te hebben. Eén is bezig stobben te
rooien uit eikenhakhout. d8lt men
dunde. Hij weet wat het beteekOOIt
in "het zweet zijns aanschijns" te
werken. Niet minder zwaar is het
klooven van deze ~Iig gevormde
stobben. Het lOOIZUur heeft het
staal va.n de kloofwig geoxydeerd
en donkerblauwe vlekken ziftten
slordig gesmeerd op de wispelturige
nerf van het harde hout. Men heeft
de laatste jaren heel wat eikenhakhout kaal geslagen. Het was te oud,
er zat ~ groei meer in. Het Wa.8
niet meer mogelijk om door alle
,stammetjes op één na van zWk
een uitgestoelden eik te kappen
die z.g spaartelgen tot behoOrlt1k
eikoobosch te Taten groeien, De
kaal~esla.ge.n gedeelten heeft men
tiJdelijk als aardappelland verhuurd.
Langs de wegen liet men dit oude
kreUpelhout rustig staan ter wille
van het publiek, dat dergclijke
"bos.schaadgens" niet ongenegen is
en men vOiDd ook een goede Opl03smg door het kaalslaan van een
middenvak, dat thams, met rogge
bezaaid, een ideale afwisseling in
het landsC~~Sbee:ld vormt.
Tot het
den van de 18de eeuw
was nagenoeg nog alles loof'oosch
in ons land, Ook het oude Gooiersbosch, in het Zuiden van 't Gooi,
dat tijdens den 80-jarigen oorlog
door roekeloos kappen verdween,
was vermoedelijk een eikenboscb,
Méér loofhout, méér onderbepla.ntmg in de dennenl:>osschen, het
scheppen van een natuurlijke plantengemeenschap van mossen, kruiden, heesters en hoomen - ziedaar
waar het heen moet met de verjongende bosschen van het Gooil3()h
Natuurreservaat. Wti diwaalden verder, langs den diksten beuk van het
bosch, langs een decoraüef 1:>erkenbosch, pas bevrijd van eikenhakhout, langs een nieuwen aanplant
van Douglasdennen ... tot de avond
viel en het zwerk daar achter
Crailoo in rossen gloed opvlamde,
Het dorre blad ritselde, Een eekhoorntje rende over een pas gevelde.n stam. Het boseh lag daar
in de mateloosheid van zijn strakke
wintersche schoon. Een zwarte
specht riep boven in den tol' van
een beuk, het raode kopje diep in
de veeren gedoken, tegen de zon, die
in de nevelen van den hor!.z,om, rus
een vurige lampion lag: fie-iet,
fie-iet, fle-.iet ...
"Ik heb 't koud," constateerde
de cynicus en hij haastte zich naar
het station, bevreesd zijn kleine
hart te zullen oIlllldekken.

PERIKELEN BIJ DE RADIO
DISTRIBUTlE

De Amsterdamsche radiodistributie
mag zich de laatste Jaren in een steeds
groeiellJde belangstellmg veI"heugen. Bedroeg het aantal aansluitingen in de
hoofdstad in 1940 omstreeks 60.000 en
verminderde
dit
aanvankelijk
tot
40.000, tha!lls zijn er 80.000 Amsterdamsche 8'ezinnen, waar de vroolijke
klanken Vla den loodkabel worden binoongebracht en nog is dit het eialJde niet!
Zeker nog tienduizend aanvragers
wachten op de zoo vurig begeerde almlsluiting. In hun enthousiasme gaan
velen van hen echter zoo ver, dat zij
de komst van een monteur van de radiodistributie niet klll1lIlJen afwachten en
zich maar vast zelf helpen. Dat zij hiermede meestal storillJg veroorzaken en.
altijd een onrechtmlliüge daad l:>egaan.
dringt helaas onvoldoende tot hen door,
Ook beseffen velen niet, dat zij niet
gerechtigd zijn bU verhuizing program.makiezer en loodkabel mede te
nemen, teneinde de mog-elijkheid te
scheppen in de lIlieuwe
een aaD>sluiting te kr~igen. Bij verh lng steLle
men zich in verbialJding met den plaatselijken dienst der Radlocentralen, Kelzersgracht 107. Wanneer men denkt
eerder voor een aansluiting in aanmerking te komen, indien men zelf met het
vereischte materieel komt a.aIlJdragen.
vergist men ZIch. Met materieel van
derden worden beslist geen aansluitmgen in orde gebrachlt.
Wekelijks worden er te Amsterdam
drieduizend lIlIieuwe aansluitingen tot
stand gebracht. Het is echter mogelijk,
dat er zich bij bepaalde gewenschte
DON IUAN, DE PSEUDO·
aansluitingen techlll.ische moeilijkheden
voordoen, welke de radiodistributieONDERDUIKER
dienst niet kan overwiIlin.eJl. Men hebbe
er dan vrede mee en trachte vooral niet
Als laatste der vele pseudo's, die het zich relf aan te sluiten, want in dat
jaar 1943 opleverde, en die als een geval zou de radiodistributiedienst
ware plaag angstige of goedhartige maatregelen moeten nemen, die den
burgers belaagden, heeft de Amster- clandestienen luisteraar stellig niet mu.
damsche politie de hand kunnen leggen zikaal in de ooren zouden klinken!
op een p.seudo-onderdUlker. Dit heer.
schap een 25-jarig musicus uit Eind.
hoven' maakte er werk van in den trem
Generatorblokju.
Van 1 januari toe
of in' andere vervoermiddelen cormecen met 81 Maart gev,,", de met .. Perl.od.
ties aan te knoopen met vrouwen, G"
gemerkrte bonnen, aJ.s bedoeld In art.
waarna hij probeerde bij die vrouwen 2 van
de
generatorblokjesbe..,hlkldng
thuis te komen, De man kon zoo mooi 1942 no. 1, recht op het koopen van 110 kg
praten dat hem dit ook verscheIdene generatorblokjes
malen' gelukte. Als "ondergedoken::
Don Juan nam hij het er goed van, hIJ
OFFICIEELE I\IEDEDEELINGEN.
werd met de heerlijkste kostjes verwend
hoe pathetisch wist deze knappe
Veiling en oplevering van hout.
jonge man niet te spreken van de
De dlreoteur van het staats bosch beheer,
dagen, dat hij l?-ngs. 's Heeren wegen hoofd van Staatstoezicht op de bosschen,
zv.'Ï.en en van SUIkerbIeten moest leven vesttgt de aandacht van belanghebbenden
en in korenvelden slapen? maar er op, dat degenen aan wien last Is verwanneer dan de bewoonster hem eens strekt tot veiling en oplevering van hout,
alleen in huis liet, kwam de aap uit vóór 5 Januari 1944 de desbetreffende opde mouw oftewel de ordinaire dief uit leveringsverklaringen volledig Ingevuld en
moeten terug zenden aan
den roma~tischen onderduiker. Hij nam onderteekend
betrokken houtvester bij het staats·
dan alle goederen die van zijn gad~g den
beheer.
waren uit huis weg, zooals levensmld.
De verzending kan ongefrankeerd gedelen, geld, handtaschjes. kleeding- schieden In de bij de verklar:ng gevoegde
stukken enz. en verdween met de dienstenveloppen.
De afzenders moeten inden linkerboventraditioneele noorderzon.
hoek
de opleveringsverklaringen deDeze pseudo-onderduiker had nog zelfdevan
serie-letters en nummer:! vermelden
meer pijlen op zijn boog, behalve dat als op de lastgevingen - eveneens in den
bijkans onfeilbare pijltje van Ero.s. Hij linker bovenhoek - voorkomen,
knoopte relaties aan met verschillende
Wijziging distributie non·ferra metalen
musici, van wie hij gemakkelijk het
voor Dultsche opdraChten,
vertrouwen kon winnen door zijn ken.
DIS van het vak en ook hier slaagde
De directie van net rijksbureau voor
hij erin b~i de meIlSChen thuis te komen non-ferro metalen deelt mede, dat voor het
en eenigen tijd bij hen te verblijven. uitoefenen van de rechten, welke kunnen
I Met precies denzelfden uitslag overi- worden ontleend aan MetaIJdeckungsbescheide, na 1 Januari 1944 door de
gens.
Zen tralauftragsstelJe verstrekt, een verDe man heeft niet alleen in Amster- een voudigde proced ure In het leven Is gedam geopereerd, ook in andere plaatsen roepen. De op de hlerboyen genoemde Mevond hij tal van slachtoffers. Zoo moet taIJdeckungsbeschelde betrekking hebbenhij o.a. te Leiden, Utrecht, Eindhoven, de voorschrIften zijn opgenomen In circuNaarden en Bergen.op.Zoom door de laire No 300d van het Rijltsbureau voor
Non·Ferro
Metalen.
BelangheLbenden
politie worden gehoord.
welke deze circulaire nog niet ontvingen,
wordt aangeraden een exemplaar aan te
•
vragen bij de s~ctle Dultsche orders van
genoemd Rijksbureau, Lyceumplein 18,
K. A. Berendsen aver-Ieden. - Te Apel- 's-Gravenhage Vergunningen tot het verdoorn IS 718 jaar oud. overleden de heer richten van behandelingen op grond van
K A. B~rendsen, een bekende tlguur op g-enoemde Metalldeckung-sbeschelde moeten
tumbouwkwn{)lg gebIed Hij was 0 a word.m aangevraagd op E'en nieuw "forhortulanus van den dIerentUIn te 's·Gra- mulier do". dat na ..tortmg van f 020
.
venhage en de Laatste .twmtIg Jaar cbef- per stel op postrekening 387152 van het
Rijksbureau verkrijgbaar Is,
bloelmst va.n het dO'IIllelttl Het Loo.
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Drie Nieuwjaarswensehen voor het
Nederlandsche volk
"Moge ons land gespaard blijven voor een invasie; moge
de dam in het Oosten het bolsjewisme keeren; moge
Kerstmis 1944 het Nederlandsche volk vereenigd zijn."

RADIOREDE VAN DEN
LEIDER
op Zaterdag 1 Januari heeft
Mussert over de belde HIlversumsche zenders zich In een radio-rede
gericht tot bet Nederlandsche
volk. Drie wenschen voor 1944
heeft hij daarbij nltgesproken.
De Leider gaf een overzicht van de
gebeurtenissen, die tot een wereldrevolutie hebben geleid; hij deed uitkomen hoe dikwijls hij zijn stem had
verheven tegen laakbare toestanden
binnen onze grenzen. De groote meerderheid van het Nederlandsche volk
kon hem echter niet verstaan door het
heidensche lawaai dat tegen de N.S.B.
werd gemaakt. Mussert vervolgde:
In 1940 kwam wat komen mo"st, het
onvermtidelijke, omdat onze kust niet
tegen El'ngeland en Amerika verdedigd
was. De pantserforten Dij Vlissingen en
Kijkduin waren op bevel van Engeland
niet afgebouwd, de millioenen gekost hebbende zware kanonnen, W8.i"en voor een
schimmetje aan de joodsche firma Vlesslng verkocht.
Het I. Jammerlijk te moe~en bedenken,
dat ook mijn herhaaldelijke waarschuwingen daartegen van 1935-194~ in den wind
werden geslagen. Het was toch zoo duidelijk, dat als de kUilt niet werd verdedigd,
de Dultschers op een gegeven oogenbllk
moesten komen om het zelf te doen.
"Nu begrijpen wij allemaal, dat als de
Duitschers hier aan de kust niet zulke
sterke verdedigingswerken hadden gemaakt, de Engelschen en Amerikanen hier
zouden geland zijn Inplaats van tn ZuidItalië en, indien zij nog niet geland waren,
hier zouden I a n den 1 n den a a 11 te toekomst.

Ons land is teer.
"En wat dan nog, vragen velen? Dan
gaan immers de Duitschers direct op de
vlucht, dan zijn wij weer vrij? Ik wil niemand onrecht doen en dus volstrekt niet
zeggen, dat de groote meerderheid van
ons volk zoo kortzichtig is om zulk een
gebeurtenis te wenschen. Maar dat er velen
zijn. die zoo spreken. dat weten wij allen.
Zeker is, dat als de door de Engelschen en
Amerikanen In het Westen voorgenomen
Invasie hier zou geschieden. ons vaderland
het strijdtooneel zou word eo en daardoor
zou worden verwoest.
"Ons land is zoo teer. Teerder dan andere landen. Een belangrijk de .. l Is gelegen
beneden den zeespiegel, vernieling van de
PQldergemalen beteekent onder water
lodpen. Onze huizen zijn van dunne baksteenen, bieden veel minder weerstand dan
de dikkere muren van natuursteen. die In
het buitenland worden gebruikt. Schuilkelders en gasmaskers voor de bevolking
zijn uitzonderingen. Daarom weten wl.1
zeker, dat oorlogvoering ir ons vaderland
onze bevolking uitermate zwaar zou treffen, dat dit een onbettende ramp zou zijn
voor ons allen.
"En hiermede ben Ik dan gekomen tot
den
eer s ten van d e d r i e
wen s c hen, à.l e Ik op dezen Nieuwjaarsdag voor ons volk wil uitspreken. Deze
wensch luidt:
"Moge ons vaderland gespaard blijven voor een Engelsch-Amerlkaansche
invasie, die ons lana tot oorlogstooneel
zou maken, onze steden en dorpen zou
verwoesten en dood en verderf over
ons volk zou brengen.
"Maar In dit jaar dreigt ons nog een
tweede gevaar, nog erger dan het hierboven genoemde: het bolsjewistische.
Vele millioenen bolsjewieken heeft StalIn
geofferd; meer millioenen menschenlevens
is hiJ bereid te offeren om zijn doel te
bereiken: de groote stap tot de wereldrevolutie, waarmede Lenin in 1917 begon.
Deze groote schrede Is: het onmetelijke
Sowjet-Rusland uit te breiden met SowjetEuropa. Zooals èe Zuid-Afrikaansche
renegaat, de Britsche veldmaarschalk
Smuts, het uitdrukte: de Sowjet-Russische
kolos zal schrijden over Europa.

De doodsklok zal luiden.
,.Wanneer de Dultsche weermacht den
dam In het Oosten niet zou kunnen houden, zullen de bolsjewisten niet alleen
Dultschland en den Balkan overstroomen,
maar geheel Europa. Het I1 dwaashe.id te
denken, dat een Westelijk strookje van
Europa daarvan verschoond zou blijven,
zooal. velen nog doen, die gelooven, dat
Engeland en Amerika dit blijvend zouden
kunnen beletten.
"Zij, die dezp gedachten verbreiden, weten zeI ven we ' beter Het zij.n degen1l1l, die
over kapita.len bf'schikken en een zeer
korten Engelsch-Amerikaanschen b~7.et
tin 'stljd, die mog~lljk Is, willen gebruiken
om met hun kapitaal naar Canada uit te
wUken. daarna ' ons vaderland en de groote
massa van ons volk overlatend aan het
dan onverIllUdelijk ook oV'er West-Europa
voortschrijdend bolsjewtsme.
Dan z a I
de doodsklok over one volk
I u i den.

van hun gezinnen gescheiden zijn en van
wie de naaste verwanten zelfs niet weten
of zij nog in leven zijn. In tienduizenden
gezinnen waarvan de vaders of de zonen
in Duitschland werken was er leegte, omdat er plaatsen open waren, die men zoo
gaarne gevuld had wi1len zien. En zeker
kunnen wij er van zijn, dat bij alle volksgenooten buiten 's lands grenzen. te land
of ter zee op Kerstavond een wensch
overheerschIte:
volgende Kerstmis thuis
te zijn. En hun wensch is de onze. aldua
spr. De Leider vervolgde.
"Een hoogst ernstig en uiterst moeilijk
jaar is begonnen. Een jaar, dat zonder
twijfel veel leed en ellende over millioenen
zal brengen. De dood waart rond. ieder
materieel bezit is onzeker, onzekerder dan
ooit. Vele plichten zijn te vervullen en
de .luiste vervulling daarvan drukt neer,
eischt meer, naal"IIlate de innerlijke bereidheid om zich aan de plichtsvervullingte geven, minder g-root is.
"Hierbij denk Ik dan speciaal aan onze
volksgenooten, die in Duitschland te werk
zijn gesteld en waaronder er zoovelen
zijn, die nog niet kunnen Inzien, dat hun
tewerkstelling een noodzaak is. de onvermijdelijke tegenwur tegen de millioenen
Aziatische en Amerlkaansche arbeiders,
die dag en nacht oorlogstuig maken,
waarmede Europa moet worden vernietigd.
"Wanneer zij maar allen inzagen, dat
hun
werk
er toe moet b\idragen om
Europa en daarmede ook eigen volk en
vaderland te behouden, zouden de lasten
lichter te dragen z\jn. Ik weet het. dat
duizenden onder dikw\ils moeilijke omstandigheden den naam van den Nederlandsehen arbeider in den vreemde hooghouden
en
daarmede Neerlands vlag,
ook al wappert die niet boven de fabriek.
WU allen in het vaderland moeten hun
da3.rvoor dankbaar z\in. Het is nog maar
kort geleden, dat ik den vurigen wensch
uitsprak. dat de Nederlandsche arbeider
in Duitschland zich zoo correct zou gedragen als de Duitsche soldaat in Nederland.
"Ouders. vrouwen. verwanten van hen
die werken in Duitschland. spoort in uw
brieven uw zonen en mannen aan, dat
zij dit zullen doen, dat zi.i. staande te
midden van millioenen arbeiders van vele
andere Europeesche volken. toch nimmer
vergeten mogen. dat zij ons volk vertegenwoordigen. dat de naam. die ons volk
in het buitenland zal kr(igen. voor zulk
een ~root deel afhangt van hun gedrag."
De Leider gewaagde van a.1 zijn kameraden aan het front, In de hospitalen en
aan het thui9front. die wederom een
m.oeilijlk jaar achter den rug hebben. Gehoond door eemgem.. niet begrepen door
velen.
vormen zij toch. naar sprekers
vaste overtuigin g te zamen de phalanx,
die ons volk uit den nood en de vernedering van heden zal opvoeren Ilaar een
gelukkiger toekomst. Voor ons ,'olk in
zij," gehee l maar voor s>prekers Itame·raden
in het bijzonder. was hij ge. ukkig terug
te kunne'! komen van het onderhoud met
den FUhrer met de overtuiging en den
waarborg dat een vrije ontplooiin.g van
onze volksch .. kracht zonder eenigen ge\'I'etensdwang voor ons is weggelegd.
"Het is zoo betreurenswaard, da ton.
volk ook in deze moeilij<ke tijden nog niet
eend·rachtig staat, hoeveel 70rgen en
in1!pe.n'Ding ik mti en mijn kameraden ook
in een re1lks v·a,n jaren daarvoor gptroost
hebben . Om UIt een door partij- en hlassenstrijd verdeeld volk een Eendrachtig
vO.k te maKen.. een waarlljke v("ksgemeenschap lijk1 nu moeilij'ker dan ooit.
Wel is de noonzaak van deze saamhoorig_
held mee' en meer doorgedrongen. maar
de wel;\' drua,rheen i3 met voetangels en
klemmen bezaaid door de toenemendè
materieel .. moel t.jkheden Het is zoo moeilijk om daBirover heen te zien naar een
toekom",t. dip zoo veel beter is en ons allen
trekt. Ui· de worsteling van heden ont.
staat een Nieuw Europa.. een vast verbond
v~m vrije vo1keren..
In dit verbond een
herboren
Nederlandsoh volk. gelouterd
door het ;eed. In eendracht en harmonie
WeTkeM aal1 zijn toekomst. in Godsvertrouwen gedragen door den wil cm gerechtigheid te betrachten.
Als derde wensch voor het Nederlandsche volt( spreek ik uit:
Dat Kerstmis 1944 het Nederland_
sche volk vereenigd zal zien, dat allen
die nu Ver weg zijn weer tot hunne
gezinnen in hun eigen huis zullen zijn
teruggekeerd ert dat wij dan allen met
moed en vertrouwen de toekomst tegemoet
zullen
zien, wetende, dat wij
staan aan den vooravond van een
nieuwe periode in ons volksbestaan,
een periode, die eert geweldigen opbloei
te zien zal geven van onze nationale
waarden, omdat wij ons bekend zullen
hebben tot de groote Germaansche en
nog grootere Europeesche gemeenschap
die de eenig mogelijke waarborg Is
voor de handhaving van de geestelijke
en materieele waarden, die wij behoeven.
.. Mogen dell:a drie wenschen vervuld
worden tot hei·l van volk en \ aderland.
Mijne volksgenooten. veel heil pn zegen
in het nieuwe jaar."
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Drie Nieuwjaarswensehen voor het
Nederlandsche volk
"Moge ons land gespaard blijven voor een invasie; moge
de dam in het Oosten het bolsjewisme keer en ; moge
Kerstmis 1944 het Nederlandsche volk vereenigd zijn."

RADIOREDE VAN DEN
LEIDER
op Zaterdag 1 .Januari heeft
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e:nrn~~~ a.fgoloopen jaar bleek. dat %Deer
Raan be"':~~lkRg@nooten dit enor:rn gevaa.r
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Ons
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nu. """8.a.ro.r:n. dul Z eon.d
en d Ulzen
en ~Va.nn 0012.6
be"te jonge
en
nen zich hebben aangemeld VOor =~::;;,
/rtrijd tegen het bOlsjewisme. Honderden
var! hen hebben hun leven gegeven; zIJ
gingen om hun vaderland te verdedigen,
om mede te helpoo de EuropeesC'he beschaving, cultuur en godsdienst te behouden tegen de alles vernlE'tigende bolsjewistische horden. Mogen In dit nieuwe jaar
velen. zeer velen hun voorbeeld volgen.
Het is geen lafheid waardoor nog velen
worden teruggehouden; het is wanbegrip.
Wij moeten ons best doen dit wanbegrip
uit te roeien; dan zal jong-Nederland weer
weerbaar worden en door die weerbaarheid de rechten van volk ..n vaderland
handhaven.

van hun gezinnen gescheiden zijn en van
wie de naaste verwanten zelfs niet weten
of zij nog In level> zijn. In tienduizenden
gezinnen waarvan de vaders of de zonen
in Dultschland werken was er leegte, omdat er plaatsen open waren, die men zoo
gaarne gevuld had willen zien. En zeker
kunnen wij er van zijn, dat bij alle volksgenooten buiten 's lands grenzen, te land
of ter zee op Kerstavond een wensch
overheerschJte:
volgende Kerstmis thuis
ziin..l~ILbJln Jale.OJH·.~
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\.q...jI ........ op:.:J''1....rJaq:

slqoals s~aplodaaz~ap!nZ ap
al ls,StIa~qdoma poq azuo mo
ap Ç]q l'BP UOtIa:l[al'BtI lapaJ
qoO.L . Plalsa~ uç;z 2tI!:l[:l[!qosaq lal
1/0tI ua.lOq al UB'B aMna!tI uaa mo
ap 00 l.l!oo~pdo 'll'BllAl;).M tIllA.
apno uaa l'Bpmo 'uoutIn:l[ lap.zaA.
ntI al'P qoop 'ua.l!ualq al lnnllno U!
UlO ullllpa.l! uoqqaq saUll uap2;lSaA.
~a aTP 'uaqosuam ap l'Elll.M. 'UO:l[ al19
lOOA naaq lqO'8PUB'8 laptI!Ul
Pla~2tI; qosn.slfluluao tIOO lBP
rB1S9<H uaa lapuo tIapç!{ ~a2u'8I la,!tI
a21I'BULlOOA. ap tI'BA l'8P ç;q
"Mijn tweede wensch voor ons
[<lllsail.Ial~F)'B uap.zO.M. la;u 2'Bm pa!qait
volk is dan deze:
ua:J[ 'UOlliq at tI! ptI'Blsla:j;qO'8
"Moge de dam In het Oosten, ges; l:J[ ·ualOlsa.li'.ra pla.M Plwa.M ap
vormd door de Duitsche weermacht,
lsal ap UBA ua,}A. faq ~oop l.l!rr 2n.z
de verbondenen en de vrijwilligers, In r-SP.tIO'H uap J:alqoll l'Btlp 1'8.M sau'8 l'llP
de komerode maanden z66 sterk blijken
la-q sJ .Mnaa azap tI! 1/0N
te zijn, dat de met millioenenlegers
'loUlO:l[ .á''tl!la:l[:l[!.Ml IlO
aanstormende bolsjewisten en hun door a.M~!u uaal!, l~ SI'B ua2.!!n la!ll a!.l:l
Amerika geleverde enorme strijdmid_ -snptI; ap tItl'll :l[oo ua ua:l[lNiS azap tIllA.
delen er niet doorheen komen, v/aar· ,HU;:l[IOAaq ap U'll'B taq l'llZ uç;z ua2a.M
door Europa van het bolsjewisme zal -lalB.M apao.l! .ra ua!PtIl 'P!ala~ UaplO.M
worden gered.
loom P!aql'll UalaptI'B ltrlltI Ç!.l:aA'lIli1pnl
s:l[lllls ap tI'llA 2tI!:l[loAaq
"Voor deze redding op heit kantje af ~puan'llA..IaA.
ap
'l'epmo
:l[çna:l['llZpOOtI
!'!z uç;z uaUlm:J[
zullen eens alle volken van l!Juropa danktI!
l-q0'8a2
ua~OtM.
2mnu
tIa2alt\.Ial
baar zijn, dankbaar aan allen, die daaraan mede hielpen en
daarvoor
leden, -'lI.M Slapla tIa.l!ow: ·ual'll.M ua~lt\.IalB.M
dankbaar bovenal aan den man op wiens apao2 tIoo.8 JO uaa2 la l'Bpmo ps;nqlaA
schouders God de geweldige verantwoor- slapla l'll'llU uAz u~a!.l:lSnpu! apiinsaA
delijkheid heeft gelegd Europa te behoe-a2 .:nnAa2mo azap U! sJlaz -qOOp 'uaan'll
den voor den ondergang in het bolsje~!U
uadoota2l~n &:)a!u do la2al uop U!
wisme: Adolf Hitler."
uÇ]z uaull!.M al a!.l:lsnptI! ua<tXl'tIIilI lOOA.
UIO uo21l!.l!od U:J[ 'uassoldo l'llZ llOoU
De d~rde wenseh.
,
.l!a.M.lat'B.M uaa ~apuoz pUBpap~N ~'lIp
Mussert kwam nu tto z\jn derden Nleuw'UaUlW3: :l[nls.aS'lllA. +aq pÇnl'll Uçnq Ui/p
jaarswensch
voor het
Nederlan(lo nhe
.l!
volk. Hij deed uitkomen dat Kerstmis
UOl'lll .DtI!.Mnoqosaq ual!llq :l[!Iq'tla 00
1943 voor zoovelen van ons
volk een
UW 'uapuo:h.a2 tIa~o.M ualao'tIl l'lI z ~tIp~
droeve Kerstmis is geweest. Onze gedach-so[do uaa ':j..l!'a'll~A lal'BMpuo.r.l! laq tI'BA
ten gingen niet alleen naar hen, die door
PtI'Bls uap UBA .l!u!qoslaaqaq tIamo:l[IOA
den dood van ons heengingen, maar ook
Ua<:! l'llP 'uad.znnllno ~aq UtlA 2u!.l!ooq~aA.
naar oJlze volksgenooten
overzee,
die
ap ua .MnoqPUBI uap tI'BA 2una:l[:l[!.MlUO
d~.; den wereldoorlog reeds jaren l'lDg I ap U'llA au!.M.I<l'l ·~OOA.I'B'BM uaqos!~s2u!l
uap qO!Z PtI'Bll~paN 1
..
1 ilplfUUi -a~'lIMJ'lI ap u~ tIi!;uolo:l[uoaA aq<ls2UllI
-l'lI tI'BA patqa's uaa.l! tIaAaoqaq ua:l[alls -Olf) ap lOOA
ualaaplOOA. apuamo:l[!.'!q
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Vrijstelling arbeidsinzet
door Kultuurkamer
Na 15 Januari worden geen
formulieren meer
behandeld.
Aangezien de Nederlandsche Kul.
tuurkamer bemiddeling verleent inzake
vrijstelling van tewerkstelling elders
(arbeidsinzet ) heeft zij aan alle bij
haar aangemelde personen tusschen 18
en 50 jaar invulformulieren doen toe.
komen ter verkrijging van de gegevens,
die voor een verzoek om vrijstelling
worden vereischt.
Zij, die tot op heden nog geen for.
mulieren hebben ontvangen, dienen zich
schrütelijk te wenden tot de Nederlandsche Kultuurkamer, 2e Van den
Boschstr. 44, Den Haag.
Na 15 Januari 1944 kunnen geen
formulieren meer in behandeling worden genomen.
Alleen voor hen, die
uiterlijk op dien datum de formulieren hebben teruggezonden zal èoor de
Kultuurkamer de mogelijkheid van vrij.
stelling van den arbeidsinzet worden
onderzocht, mits zij tevens de fToene
"Z-Karten". die hun naar aanleiding
van hun ingediende formulieren door
de Hauptabteilung VOlksaufklaerung
und Propaganda van het Rijkscommis_
sariaat worden toegezonden, ingevuld
naar deze instantie retourneeren.
De Kultuurkamer ver~'6nt geen beo
middeling voor vrijstelling van arbeidsinzet aan:
,
Ie. hen, die een cultur~~ werk.
zaamheid niet bij wijze V8ll hoofdberoep
uitoefenen (z.g. amateurs);
2e. caféhouders ep. dergelijke personen, in wier inrich ' :n~en muziek wordt
gemaakt;
a~ :t>,e~D, die JIe6ds in het ~
land of het buitenland zijn tewerkge.
steld.
Voor zoover personen, behoorende
tot een dezer categorieën reeds formulieren hebben ingezonden, worden deze
als vervallen beschouwd.
De belangen der personen, behoorende tot de eerste twee categorieën
worden, ten aanzien van de tewerkstelling elders behartigd door ~e be:
roepsstandsorganisati~,
waarbij
Zij
krachtens het door hen uitgeoefende
hoofdberoep zijn ingedeeld. Leden. georganiseerd bij persgilde en filmgilde,
behoeven geen formulieren aan te vragen, aangezien dout deze gilden alreeds
aan hun leden bemiddeling is verleend.
.

BUURTBOERENLgIDER
TE SON VERMOORD
Onbekende jongens schoten hem
in zijn woning neer.
Op 23 December, des avonds 0mstreeks zeven uur is de buurtboerenlei- '--_----,
der van den Nederlandschen Land.
stand te Son, J. van Eck, door twee
onbekend gebleven personen in zijn
woning overvallen en neergeschoten.
De daders waren binnengedrongen
in het vertrek waar de heer Van Eek
en zijn echtgenoote aan tafel zaten.
Zij trokken een revolver en losten
eenige schoten op den heer Van Eck,
die zwaar werd gewond; hij is den
volgenden dag in het ziekenhuis te
Eindhoven overleden. Hij was 45 jaar
en vader van negen kinderen. Omtrent
dezen aanslag kan nog worden gemeld:
toen de twee moordenaars de woonkamer
biÏmendrongen
bevonden zich
d~ar, behalve de heer Van Eck nog
zun echtgenoote en drie kinderen van
respectievel~ik zeven, drie en anderhalf
jaar. De onbekenden. die naar schat.
ting 18 à 20 jaar oud waren en een
zwart masker droegen riepen "handen
omhoog" en losten op hetzelfde oogenblik eenige schoten op den buurtboe.
renleider, die zwaar gewond ineen
zakte. Een paar dagen te voren had.
den twee jongelul van denzelfden leef.
tijd een bezoek gebracht aan de boerderij van den heer Van Eek waar zij
voorgaven konljnen te willen koopen.
Men vermoedt dR.t de'1Je jongens iden.
tiek ztln met daders.

HET JONGE RIJK
Waarom kon Duitschland binnen 10
jaren weer zoo sterk worden? Niet het
minst, doordat de Dultsche jeugd, die het
jonge rijk vertegenwoordIgt, zich hecht
aaneen heeft gesloten en dt:n J; Ilhrer door
alles heen is trouw gebleven. Eugen Frieder Bartelmäs heeft met medewerking
van de HitlerJeugd en den B.D.M. uit alle
deelen van het hijk een boek samengesteld, "Het jonge Rijk", (ui tg. "Westland") dat tezamen met de uitstekende
a.fbeeldlngen (106 In het geheel) een levendige lIlustl'atle vormt van het leven en
streven der nieuwe Duitsche jeugd. Dit
boek, waarvan een vertaling van de Land
van Martin Beversluls is verschenen,
geeft in eenvoudige bewoordingen en in
talrijke schetsen weer, hoe de H.J. en B.D.
M. zijn gegroeid, hoe de verhouding" tusschen den jongen leider en zijn troep Is. en
hoe de meisjes en jongens zijn in het dagelijksche leven.
Daar is b.V. een meisje. zoo lezen wli In
één van de schetsen, dat den FUbrer dolgraag zou zien. Als hij in haar stad komt
spreken, krijgt ze een kaart voor de eerste rij. Zij komt bij een ander B.D.M.·
meisje thuis, waar ds oud~rs lid zijn van
de communistische partij. De moeder zegt
als ze hoort, dat Hitler komt spreken:
"Eigenlijk moest Ik dien Hitler van je,
waar je zoo mee dweept, eens gaan bekijken. Maar geld geef Ik niet voor hern uit,
maar het kan toch zijn, dat er nog iets
goeds aan is." Een oogenbllk twijfelt het
meisje, dan drukt ze de vrouw de kaart
in de hand. En 's avonds zit de vrouw. die
communiste Is, onder het gehoor van
Hitler. Het meisje had overwonnen, want
wéér wa.s er een nieuwe strijdster Ifewonnen, die taal en verbete~ voor Hitler zou
strijden.
Elders lezen wij, toen velen bij de verkiezing van 6 Nov. 1932 Hltler hadden
verlaten: "Als de volwas~enen hem In den
steek laten, dan blijven wIJ hem des te
trouwer. En dat Is toch ook van belang
voor hem. WIJ helpen hem o6k."
En wanneer wij de schets lezen over:
"De H.J. vliegt". en zien. dat diezelfde
jongens, die in de jaren voor 1933 en Jaarna enthousiast de zweefv liegsport beoefenden, thans een uitmuntend vliegercorps vormen, dan w ordt het bij het lezen
van dit boek des te duldel11ker. waarom
het Duitsche volk en in het bijzonder de
longeren - niet alleen aan het oorloys-,
maar ook aan het thuisfront t han s zoo fana tiek en verbeten vecht.
En wij verstaan dan de" te beter de
versregels van .,WI.1 jongens". een der vele
gedichten In dit boek.
Wij jongeren hebben één doel en recht
En wil weten, waarvoor wl.1 leven:
Wij w\11en verslaa" W'l.t oud is en
slecht
En ons volk het nIeuwe geven.
Zeker. wie de toekom~t heeft. heeft de
' pugd. Daarom won Hitl e~ de jeuj!'d en
I"tn hU on haar rekenen. maar ook heeft
hl1 dl' tnekom8 ~ omda~ hU dil .1eug-d he~ft.
Het boek "Het jonge Rijk" laat dat duidelijk zien.
J. L . J. MEINERS.

WEER NIEUWE PAARDEN·
OMNIBUSSEN
Twee ondernemingen zijn eergisteren
begonnen het net van paarden..omnibussen ter vervanging van de tram
op Zondagen, uit te breiden. Zoo rij.~t
de firma Puls thans ook een lijn
Stationsplein-Bosch en Lommerweg
.v. (via het Haarlemmerplein) w,aardoor men dit deel van West eemgermate uit zijn isolement hoopt te verlossen. Een andere lijn verbindt de
Scheidestraat via Ferdinand Bolstraat
en Vijzelstraat met het Muntplein.
De gebroeders De Haan explo.iteeren
de volgende lijnen: Dam-Mauntskade
v.v. en Mauritskade-Middenweg ':I.v.
Deze laatste lijn loopt tot het AJaxstadion.
\
Sedert 26 December rijden te .Amsterdam reeds de volgende ommbuslijnen waarmee men, eenlg geduld o~
te wàchten voorhanden zijnde, gebrUik
kan maken: Centraal station-},'rederiksplein Centraal Station-Haarlemmerplein' Amstelstation- hoek Scheldestraat-'Noorder Amstellaan, Cent
traal station- Stadionplein, Centraal
Station-Adm. de Ruyterweg (Krommert).
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STERKE AANVALLEN DER
SOW]ETS AFGESLAGEN
Gevechtsactiviteit bij Nikopol en Dnjepropetrowsk verminderd. - Verbitterde plaatselijke strijd bij Witebsk.
BERLIJN WERD WEDEROM
AANGEVALLEN
HOOFDKWARTIER VAN
DEN
FtJ'HRER, 3 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der wéermacht maakt bekend:
Aan het landingshoofd van N • .k oP 0 I en ten Z.W. van D n j e pro p et r 0 w s k verminderde de gevechtsactiviteit gisteren, vrij zwakke vijandelijke aanvallen mislukten.
Ten Zuiden en Zuidoosten van S j itom i r zijn sterke aanvallen der
bolsjewieken in harde gevechten met
vernieling van talrijke tanks afgeweerd, ten Westen der stad omsingelingspogingen verijdeld.
Verder ten Noordwesten staan onze
troepen in zwaren strijd met v~iande
lijke aanvalsgroepen.
Bij Wit e b s k zijn sterke plaatselijke aanvallen der bolsjewieken in verbitterde gevechten mislukt. Een eigen
aanval wierp den tijdelijk in onze stellingen binnengedrongen vijand ondanks
verbeten tegenstand na afweer van
verscheidene tegenaanvallen terug.
Aan de rest van het Oostelijke front
werden bij deels felle sneeuwjacht
Illechts gevechten van plaatseHike beteekenis geleverd.
Aan het Z u i d.1 t a I i a a n s c h e
fr 0 n t verliep de dag rustig. Bij een
nachtelijken aanval van zware DuitIIche gevechtsvliegtuigen op het vijandelijke ravitailleeringssteunpunt A ug u sta werden een vrachtschip van
middelbare grootte en materieelopslagplaatsen in brand geworpen en haveninstallaties vernield.
De Britsche terreurbommènwerpers
zetten in den afgeloopen nacht onder
dekking van wolken hun aanv'l.llen op
verscheidene woonwijken der rijkshoofdstad voort, bovendien vielen
enkele bommen op eenige plaatsen in
We s t-D u i t s c h I a n d. Nachtjagers

I

en afweergeschut van het luchtwapen
hebben, voor zoover tot dusver is geconstateerd 31 viermotorige vijandelijke bommenwerpers vernield.
Te middernacht hebben Duitsche
vliegtuigen storingsaanvallen op L 0 nden ondernomen.

I

HEER-ALLEEN, zittende midden In een geestelijk werk.
. is van nagenoeg zijn geheelen huisraad beroofd. Daar hem
de middelen ontbr. dit thans aan te schaffen, wordt om het
hoogst noodlge, zooals bed met toebeh., gordijnen, eenige
vtoerbedek., gaskomfoor e.d. DRINGEND gebeden. Nadere
Inlichtingen "ALDERI)". Telefoon 37333, Amsterdam.

WEER ZES TORPEDOJAGERS
TOT ZINKEN GEBRACHT
Britsch-Amerikaansche vloot verloor laatste tien dagen
21 torpedojagers door het optreden der Duitsche
duikbooten.

Zware Sowjetverliezen
bij Sjitomir

I

HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FVHRER, 4, Jan. (D.N.B.). Het opperbevel der Weermacht maakt bekend:
In het Zuidelijk deel van het Oostelijke front tot ten Zuiden van Ki ej e v is de dag bij plaatselijke gevechtsactiviteit over het algemeen rustig verloopen.
In het gevechtsgebied van S j i t omi r blijven de bolsjewieken verder
met sterke strijdkrachten aanvallen.
Zij leden door den taaien afweer en de
tegenaanvallen vol elan onzer troepen
zware verliezen. Een vrij groot aantal
bolsjewistlsche tanks werd daarbij
vernietigd.
Bij Wit eb s k werden opnieuw ondernomen vijandelijke aanvallen afgeweerd. Ten N.W. van de stad drongen
Dultsche jagers ondanks taaien tegenstand en verscheidene met steun van
tanks ondernomen vijandelijke tegenaanvallen verder op.

Ten N.W. v~ Ne w el 8loegen onze
troepen bolsjewistische aanvallen af.
Van het Zul d-l t & 1 & n I eh.
front worden geen bijzondere gebeurtenissen gemeld.
In het gebied van de M i d d e 1lands ch e Zee en de bezette Wes_
telijke gebieden zijn gisteren bij luchtgevechten en door afweergeschut 1&
Br.-Amerikaansche vliegtUigen neergeschoten.
Een Duitsch iachttoestel
wordt vermist.
In den afgeloopen nacht zijn eenlge
vijandelijke stortngsvliegtuigen naar
W e s t-D u i t s c h I a n d gevlogen.
Bij de voortzetting harer aanvallen
op vij"elijke beveiligingsstrijdkrachten
op
den
A t I a n t i s c hen
o c e a a n hebben onze duikbooten opnieuw 6 torpedojagers tot zinken gebracht. Daarmede heeft de BritschAmerikaansche vloot in de laatste tien
dagen door duikbooten in totaal 21
torpedojagers verloren.

opzicht kostbare gebouwen omringde
domplein kreeg verscheidene voltreffers, o.a. werd de in de twaalfde eeuw
gebouwde dom zwaar beschadiOYd.
evenals het beroemde octogonale Baptisterium en het gerechtsgebouw, belde
Uit de veertiende eeuw. Ook de in de
twaalfde eeuw gebouwde St. Paulskerk
kreeg verscheidene treffers. (Pistoja ligt ten N.W. van Florence. Red.).

Vliegende vesting maakt
noodlanding in Zweden.
STOCKHOLM, 4 Jan. (D.N.B.) Naar
Tete meldt, heeft een Amerikaa118Clhe
z.g. vliegende vesting Dinsdagmiddag
op een veld, 2 km ten Westen van de
Smedstorp in bet Zuidoosten van de
Zuid-Zweedsdhe provincie Schonen, een
noodlanding gema.akt. Aan boord bevonden zich 10 man. Nadat de bommeruwerper ca. 20 minuten boven de
streek had gecirkeld, landde bij op een
akker. Uit vele kogelgaten in verschil[ende deelen van de machine bleek, dat
zji tevoren in den strijd was gewee.c;t.
Vliegtuig en bemanning werden geinterneerd.

Pistoja gebombardeerd_
ROME 4 Jan. (D.N.B.) De stad
Pistoja áan den voet der Apennijnen,
waar z'ich geen militaire doelen beVinden, is Maandag door een Anglo.
Amerikaanschen terreuraanval getroffen. Talrijke woonwijken werden met
brisant- en brandbommen bestookt. De
bevolking leed zware verliezen. Het
door talrijke in artistiek en historisch

I
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GEEN OVERSCHATTING VAN
SOWJET-TERREINWINST
Uitslag van den strijd bij Sjitomir en Korosten van grootste
beteekenis voor verloop van den winterslag geacht.

Transportmoeilijkheden
in door bolsjewieken
heroverd gebied

I

tVan onzen Berlijnschen redacteur)
B e r 1 ij n, 5 Januari.
Steeds duidelijker blijkt uit het ver.
loop van den winterslag, dat, terwijl
zoowel de ge~chten bij Witehsk en
Newel als de strijd aan den benedenloop
van den Dnjepr slechts plaatselijke
beteekenis hebben gekregen. In den
sector van Sjitomir en Korosten wordt
gevochten om den uitslag van de eerste
f8iSe van het nieuwe Sowjetoffensief.
Volgens de gelijkluidende meeningen
van de militaire commentatoren in
Berlijn zal die uitslag, hoe hij ook
uitvalt, van de grootste beteekenis voor
het verdere verloop van den winterslag
~n.

Met zeer sterke shrijdkraohten heeft
de Sowjet-Rus.sische generaal Watoetin
doen door de Duitsche tegenacties
onderbroken November..':llag in den
sector ten W. van Kiejev voortgezet,
en, zeoals uit de weermachtsberichten
blijkt, daarbij het in December verlo.
ren terrein kunnen heroveren. Duitsche
waarnemers verklaren, dat de Sowjetlegerleiding, ondanks de bij de herovering van het verloren gegane terrein
geleden zeer hooge verliezen aan manschappen en materieel, de reedS in
November geconstateerde excentrische
tendenz van haar offensief in dit gebied
beeft gehandhaafd, blijkbaar omdat zij
~:~t nog over voldoende reserves te
·kiken.
Na de herovering van Sjitomir en
Koroste!l heeft zich de stootrichtilng
wn de Sowjet-Russische aanvallen n.l.
waaiervormig verdeeld. V~ Korosteln
uit beweegt de aanval zich in de richting van Nowograd-Wolinsk, en v8l:l!
Sjitomir uit trachten de Sowjets Berditsjev te naderen, terwijl andere eenheden, die Berditsjev ten Z.O. zijn gepasseerd, inmilddels Kasatin bebbe:l
bereikt, terwijl ten slotte nog een
sterke Sowjet-Russische druk in de
ricbting van BjeJlaja-Zerkov valt
waar te nemen.
Hoewel men in militaire kringen te
Berlijn den toestand in den sector van
Sjitomir en Korosten zeer realistisch
beoordeelt, weigert men de door de
Sowjets behaalde terreinw'i!nst en de
beteekenis daarvan voor eventueele
vercieNI operatielI te overschatten. Men
vestigt er de aandacht op. dat het
operatieve doel van de aanvallen in dit
gebied, dat gelijk is e.a.n dat van alle
andere aaJDlVallen in het afgeloopen
jaar: de Duitsche linies besl·i ssend te
doorbreken, ook thans niet !is bereikt,
en men staat op het sta.n<'.~t, dat dit
resultaat de Du.lJt$che taktiek ten volle
!'Elehtvaa.rdigt. Dat deze tlLktlek ndet
alleen bestaat uit een defensief elastisch uitwijken, blijkt uit de frontbericht~.Q van de laatste dagen, waarin
gesproken wordt van frontale tege:laanvallen en flank-operaties tegen ~
oprukkende SowjetIegers.
Men is hier geneigd, den sIa.g ten
W. van Kiejev vooral groote ~eeke
nis toe te kennen, omdat men hem in
direct verband ziet met de pogingen,
die reeds vroeger door de Sowjets zijn
ondernomen om, aanvankelijk via
Kriwoi Rog en later via Kirowograd,
in combinatie met
sterken druk in
den sector ten Z. van Dnjepropetrowsk
en bij Newel, het Zuidelijk deel van het
Oostelijk front 8il te rollen. Men baseert deze opvatting op de hardnekkigheid, waarmee de SQ)'Vjet-Russische
legerleiding aan haar van November
dateenmde doorbraakplannen bij Kiejev vasthoudt,
waaruit men afleidt,
dat op alle gevechtstooneelen meer
dan plaatselijke resultaten worden beTochten, en op het feit, dat de sector
Sjitomir-Korosten de Noordelijke flank
van het front in de groote bocht van
den Dnjepr dekt. Men acht het waarschUnlijk, dat de Sowjets, wier Noordelijke flank thans wordt beveiligd
door de moerassen van de Pripet, nu
opnieuw willen trachten door een oprukken van het heroverde Jl'ebied tij
Sjitomir en Korosten uit in Westelijke
en Zuldeliike richting de Duitsche posities in de groote bocht van den
Dnjepr van haar dekking te t-erooven
en onhoudbaar te maken.
Van dit gezichtspunt uit laten de
berbalillde pogingen der Sowjets zich
goed verkaaren om verschillende beI~ke stellingen in het zuideilijke
DnJepr-gebied onder zwaren druk te
brengen, waal'bij Ihet leger van Konjev
van DnjepropetrowSlk uit en het leger
IVan Tooboesjin van de Nogaïsche steppe
uit aanvallen. Merkwaardigerwijs ontwikikelrle de strijd in deze sectoren zich
no4ll qua intensiteit, noch qua tijdsduur tot veldslagen, die ook maar eenigermate konden worden vergeleken
met de veldslagen, die tezelfdertijd ten
W. van Kiejev en bij Witebsk werden
geleverd. Dit is te merkwaardiger, omdat naar de opvatting van Duitsche
milltad.re commentatoren de Sowjets
door hun kwantitatief overwicht aan
man:sdb&ppen en de groote capaciteit
an hun eigen wapenindustrie ongetwijfeld in staat zouden zijn aan verschillende deelen van het front sterke
strijdkrachten te concemreeren, zonder

AMERIKAANSCHE AANVAL
OP KIEL
BERLIJN, 4 Jan. (D.N.B.) In de
middaguren van den vierden Januari
Ihebben fOI'lllUl.ties Amerikaansche bommenweI1J?6rs een terreuraaruvai ondernomen op de stad Kiel. Naar Ihet D.N.B.
verneemt vond de aanval plaats bij een
zeer sterke bewolking van uit een
hoogte van 7000 tot 9000 meter. De
woonwijken en de universiteitswijk
werden door tlillr1jke brand- en fosforbrandbommen ernstÀ~ getroffen. Ook
bet historische stedehjike slot liep zeer
zware schade OP' door brandbommen.
Volgens de tot llJU toe beschikbare rapporten werden door den afweer der
luchtdoelartillerie en door fOl'llllaties
Duitsche jagers 18 v~ermotOl-ige AmerikaaIIIScihe bommenwerpers neergeschoten. Het is echter mogelijk, dat dit
aantal nog stijgt. Tijdens de zeer hev!lge
luchtgevechten bij de nadering en den
terugkeer der vijarudelijke fornnaties
werd 'bovendien een aantal der begeleidende jachtvliegtlliigen door Duftsc.he
jagers neergesohoten.

daardoor de bezetting van andere deelen van het front te verzwa,klken.
Reed.9 tijdens den Iherfstslag is evenwel gebleken, dat het vormen van verschilIende zwaartepunten van gelijke
beteekenis voor de Sowjet-Russ:ische
legerJeiding met groote moeilijlclleden
gepaard ging en dat uiteindeilijk slec.hts
één van deze zwaartepunten kon worden gehandhaafd. Een zelfde gang van
zalk en valt thans waar te nemen.
Duitsohe militaire commentatoren
spreken het vermoeden uit, dat niet
zoozeer een ~brek aan voldoende troepen of materieel de Sowjets verhindert
In verschillende sectoren tegelijkertijd
zwaartepunten te vormen, maar dat
veeleer transportmoeiIijkiheden in het
'h eroverde g~bied, dat door de Duitsche
troepen slechts na verwoesting van alle
voor de oorlogvoering belangrijke geIboUJWen, inrichtingen, spoor- en verkeerswegen en dergelijke is verlaten,
Ihieraan debet zijn.
.

Amerikaansche torpedojagerverliezen.
STOOKHOLM, 5 Jan. (D.N.B.) Naar
de Britsche !berichtendienst meldt, beeft
het Amerikasnsche ministerie 'Van ma..
rine gisteravond medegedeeld, dat de
torpedojager ,,'I'urner" bet oorlogssclhip
was, dat Maandag bij Sandy Hook is
geëxplodeerd en gezonken. Het 9Chip,
wa.a.rvan Maanda~ werd medegedeeld,
dat het op den Atlantischen Oceaan tot
zinken was gebracht, was de jager
"Leary".
..Naar" United Press" nog meldt, zijn
Ib\l de exp)ooi~ van èen ,Amerikaanschen
tOI'peOOj8ger ten Noorooosten van
Sandy-Hook in de baai van New York
ten minste 50 man marinepersoneel
omgekomen. Het Amerikaansche departement van marine heeft inmiddels
bekend gemaakt, dat er 163 man gered
zijn, van wie 108 in gewonden toestand.
Een verklaring over de oorzaak van
de explosie is nog niet gegeven.

Londensche bladen waarschuwen
Engelsch publiek.
GEN1tVE, 4 Jan. (D.N.B.) Uit Londen wordlt 'gemeld: De Londensche bladen spreken naar rumleiding van de
wisseling des jaars lÏiIlI hun lhoofdaTbikelen woorden van ernstige wa.a.mchuwmg a8Jll het adres van het Britsche
publiek. Het is, zooals bijv. de "Times"
schrij~, voor den EnfJclschman thans
in verschiJHeilide opZIchten moeilijker
dan in 1940 zich opgewassen te toonen
tegen het gebod van Ihet oogenb1ik. De
Britsche soldaten leven, aldus het blad,
inderdaad met ooder den indruk, dat
het niewwe jaar voor de Geallieerden
in militair opzioht gemakkelijk wordt.
Zij weten maar al te gx>ed, dat !Zeer
eI'IlStige uren en vooral het hoogtepunt
van den oorllog voor de deur staan.
Niemand, ook niet de Engelsche burger, mag, ne.a.r het blad schrijft, ten
offer vallen a!lill de gevaarlij1re verleiding te gelooven, dat de eindoverwinning voor ~e Geallieerden zoo goed als
verworven IS.
Gevaarlijke denk.beelden zijn bij !let
EngeIsc.he volk in omloop, zoo schrijft
de "Daily HeraId". In breede k.ringen
gelooven nl. velen, dat het tweede fl'Olllt
slechts behoeft te worden opgericht
om terstoilid te leiden tot het einde van
den oorlog. Naar het blad doet opmerken zou het echter beter zijn aan te
nemen, dat met de voraning van het
tweede front de OOI11og voor de Geallieerden over het geheel pas begint,
want de gigantische, moeilijke en gevaarlijke operaties, die men moet verstaan onder dit begrip, zijn onderhevig
aan alle toevalligheden van. den oorlog.
Niemand mag zich derhalve inbeelden,
dat men gemakkelijk succes zal hebben.
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IEUWE SOWJETAANVALLEN
BIJ POPROISK
Talrijke aanvallen der bolsjewieken bij Sjitomir afgeslagen.
Vastgevroren schepen bij Kroonstad beschoten.

Stad Berditsjev ten
deele ontruimd
HOOFDKWARTIER VAN
DEN
Ftl'HRER. 5 Jan. (D.N.B.) Het opper'l
bevel del' weermacht maakt bekend:
In het zuidelijke deel van het ooste.
lijke front is het ook gisteren slechts
tot gevechtshandelingen van plaatse'
lijke beteekenis gekomen.
In het gevechtsgebied too. Zuidoosten en fen Westen van Sj i tom i r
zijn herhaalde krachtige aanvalle:l der
bolsjewisten afgeslagen en IS een aantal vijandelijke tanks vernield. Eigeu
tankformaties sloegen in een verras·
enden aa:lval een bolsjewistisch regiment infanterie uiteen. Vooral in den
lector Vlm B e r dit s j e v voerden de
bolsjewieken hun aanvallen op.
Na
verbitterde ~vechten werd het oostelijke deel der stad opgegeven; op de
overige plaatsen ztr.l de bolsjewieken
teruggeslagen.
Ten Westen van Pro p 0 i s k zette
de vijand na zware artillerievoorbereiding ~et verscheidene divisies intanterie en talrijke tanks op een smal
tront den aanval in. De gevechten, die
voor de bolsjewieken bijzonder zware
verliezen opleveren, zijn nog aan den
gang. Pogingen van de bolsjewieken
om ten Noordwesten van Wit e b s k
het de laatste dagen door ons heroverde
terrein terug te krijgen zijn voor een
deel in tegenaanvallen afgeslagen.
,
Ten Noorden van Ne wel :.s een
met steun van ~a.nks ondernomen aanval der bolsjewle~en mislukt.
MarinekustbatteflJen hebben in Kroonstad in het ijs vastgevroren bolsjewistische speciale vaartuigen beschoten
en talrijke treffers geplaatst op een
motorschip.
Aan het Zuid-Italiaansche front
heeft de vijand ten Westen van Ven a f r 0 herhaalde malen onze gevechtsposten met superieure strijdkrachten aangevallen. Hij werd met
zware bloedige verllezen teruggeslagen.
Ook ten Noordwesten van 0 r ton a
stortten verscheidene vijandelijke aanvallen voor onze stellingen ineen.
In de middaguren van 4 Januari
Amerikaansche bommenwerplaaU!en in N oor d. en W e s tu i t sc h I a n d
aangevallen.
De ,
der stad Kie 1 waren
doelwit van een zwaren
Luchtverdedigingasttijdhebben, volgens tot dusver
ontvangen berichten, boven Duitsch
gebied en de bezette Westelijke gebieden 29 vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige
bommenwerpers,
neer~cboten.

In den afgeloopen nacht hebben
eenige
Britsche
storingBvliegtuigen
boft'Jl W e ,IJ t- en N oor d-D u i t s c h1 a n d gevlogen.
Duitsche vliegtuigen hebben in den
a.fgeloopen nacht afzonderlijke doelen
in Z u i d 0 0 ,IJ t.E n gel a n d aangevallen.
(Poprolsk ligt aan het riwertje de
Bosj, 120 km ten N .van Gomel en
even ver ten O. van Bobroeïsk. Red.).

Wederom bommen op Bulgaarsch
gebied.
SOFIA IS Jan (D.N.B.) Bulgaarsch
gebied is' gisteren wederom het doel
geweest van een Anglo-Amerikaanschen bomaanval. Officieel wordt
daarover medeged.~eld:.
..
Op 4. Januari zun vijandelijke vliegtuigen over het gebied van het land
gevlogen, waarbij op bepaalde vlaatBen bommen werden
neergeworpen.
Er Vielen slachtoffers onder de burger. '
bevolking en woonhuizen werden ver. :
nleld en beschadigd, o.w. een :o:ieken- :
huls en een school.

Tito's strijdkrachten onder
GeaUieerde officieren.
MERSINA, IS Jan. (D.N.B.). Radio
Beiroet meldt, dat Geallieerde officieren uit het Naburige Oosten zijn toegevoegd aan de strijdkrachten van
Tlto ten einde den tegenstand op den
Balkan te verscherpen.

Mislukte aanval van Tito op
de stad Banjaluka
AGRAM 5 Jan. (D.N.B.) Bij een
Wl'geefschén aaJDlVal op de West-Bosnische stad Banjaluka hebben de
communiStische benden van Tito ca.
200 man aan gevangene:;]. en enkele
honderden a.alIl dooden verloren.
Bij
deze poging om Banjaluka, dat Tito in
de toekomst tot de hoofdstad ~
Kroatit! wil maken, stormenderhand te
veroveren betrof het een prestlge.tie
benden, daar zij in ....de
af"'--'--.

er

NIEUWE TERREURAANVAL
OP KIEL
BERLIJN, 5 Jan. (D.N.B.), In de
ochtenduren van 5 Januari vlogen
krachtige formaties Amerikaansche
bommenwerpers p.et Noord·Duitsche
kustgebied binnen. Zij ondernamen wederom e~ zwaren terreuraanv~ op
het stede!lJk gebied van Kiel. Klemere
formaties ~ielen tegelijkertijd plaatsen
in Wes~-Dultschland aan, met name de
stad Düsseldorf... De aanvallen vonden
zooals geWOOnlIJk uit zeer groote
hoogte boven een dicht wolkendek
plaats. De strijdkrachten der Duitsche
luchtverdediging vielen de Amerikaansche bommenwerpers aan en brachten
hun aanzienlijke verliezen toe.
Ook de bezette gebieden in het Westen werden 5 Januari door BritschAmerikaansche bommenwerpers aangevallen. De Duitsche luchtafweer had
hier zeer veel succes en schoot boven
Frankrijk alleen zestien viermotorige
bommenwerpers van het type ~oeing
B. 17 en zeven Amerikaansche Jagers
ne~r. Het zicht was goed en de hemel
vflJwel zonder wolken.
De krac~tige formaties jachtvliegt~gen en Jachtk~uis~rs en de battenJen luchtdoelan:~llene schoten dien
dag boven het rIjksgebied en de bezette gebieden in het Westen meer dan
50 Britsch-Ame~ikaan~che .. vliegtuigen,
waarvan ten ffilllBte vlel'VlJfde viermotorige bommenwerJ?Crs, neer. In enkele
uren verloor de VlJand dus meer dan
400 man vliegend personeel. In tegenstelling daarmede zijn de Duitsche verliezen opmerkelijk gering
.

PAUS CONTRA PORTUGAL
Proces over successierechten
LISSABON, 6 Jan. (D.N .B.). Voor
rechterlijke colleges te Lissabon wordt
een proces gevoerd, waarin de Paus
optreedt tegenover den Portugeeschen
Staat.
Twee jaar geleden heeft een Portugeesch geestelijke zijn vermogen, dat
380.000 escudo's bedroeg, vermaakt
aan den Paus, waarvoor deze, volgens
de Portugeesche wetgeving ongeveer
130.000 escudo's successierechten moest
betalen. De Paus beroept er zich echter
op, dat hij door het Concordaat is
vrijgesteld van het betalen van successierechten.
In eersten aanleg zijn de bezwaren
van den Paus verworpen, de zaak zal
nu in tweede instantie worden behan-
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NIEUWE SOWJETAANVALLEN
BIJ POPROISK
Talrijke aanvallen der bolsjewieken bij Sjitomir afgeslagen.
Vastgevroren schepen bij Kroonstad beschoten.
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moete incasseeren van de troepen,
(iie Tito's z.g. keurtroepen in de pan
ebben gehakt. De bolsjewieke:l hadden, zooals uit de buitgemaakte stukken blijkt. in overeenstemming met de
pallieerde plannen beslaten Banjafuka te veroveren. Die poging Is volkomel1 mislukt, waardoor opnieuw is
bewezen, dat elke poging der be::ldoen
cm strijd te voeren tegelll de DuitlChe troepen in het Zuidoosten vel"geefsch is ... Tito's "vrijheidszender" en
de Engelsche radio hebben gemeld, dat I
lil BanjaJuka zeer zware straatgevechten aan den gang ware:l, welker verloop een groote Dultscbe nederlaag
voorspelde. In werkelijkheid werden de
beDden met zware verliezen verslagen.
De slechts geringe Duitsche verliezen
staan In geen verhoudL"lg tot het aantal I
C:::~en
en gesneuveld eo der

Bommen op Kroatische steden
AGRAM, 5 Jan.

(D.N.B.). Volgens

een bericht van het Kroatische persbureau zijn de laatste dagen behalve
op Split ook terreuraanvallen ondernomen op de steden Pliedog en Travnik.
Vooral PIledog werd zwaar geteisterd,
daar de bommen op een ziekenhuis terecht kwamen. Tot dusver zijn uit de
puinhoopen de lijken van 25 kinderen
te voorschijn gebracht. Bovendien werden van de burgerbevolking Dog 18
personen gedood en 110 gewond. Te
Travnik werden van de burgerbevolkJng 30 personen gedood en 300 gewoud. Twaalf huiaell zijD vernield.
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BERLIJN, 5 Jan. (D.N.B.). In de
ochtenduren van ti Januari vlogen
krachtige formaties Amerlkaansche
bommenwerpers Jlet Noord-Duitsche
kustgebied binnen. Zij ondernamen wederom een zwaren terreuraanval op
het stedelijk gebied van KleI. Kleinere
formaties vielen tegelijkertijd plaatsen
In West-Duitschland aan, met name de
stad Düsseldorf. De aanvallen vonden
zooals gewoonlijk Uit zeer groote
hoogte boven een dicht wolkendek
plaats. De strijdkrachten der Duitsche
luchtverdediging vielen de Amerikaansche bommenwerpers aan en brachten
hun aanzienlijke verliezen toe.
Ook de bezette gebieden in het Westen werden ti Januari door BritschAmerlkaansche bommenwerpers aangevallen. De Duitsche luchtafweer had
hier zeer veel succes en schoot boven
Frankrijk alleen zestien viermotorige
bommenwerpers van het type Boeing
B, 17 en zeven Amerikaanache jagers
neer. Het zicht was goed en de hemel
vrijwel zonder wolken.
De krachtige formaties jachtvliegtuigen en jachtkruIsers en de batterijen luchtdoelartillerie schoten dien
dag boven het rijksgebied en de bezette gebieden in het Westen meer dan
50 Britsch-Amerikaansche vliegtuigen,
waarvan ten minste viervijfde viermotorige bommenwerpers, neer. In enkele
uren verloor de vijand dus meer dan
400 man vliegend personeel. In tegenstelling daarmede zijn de Duitsche verliezen opmerkelijk gering.
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NIEUWE TERREURAANVAL
OP KIEL

LISSABON, 6 Jan, (D.N.B.). Voor
rechterlijke colleges te Lissabon wordt
een proces gevoerd, waarin de Paus
optreedt tegenover den Portugeeschen
Staat.
Twee jaar geleden heeft een Portugeesch geestelijke zijn vermogen, dat
380.000 escudo's bedroeg, vermaakt
aan den Paus, waarvoor deze, volgens
de Portuge'?8che wetgeving ongeveer
130.000 escudo's successierechten moest
betalen. De Paus beroept er zich echter
op, dat hij door het Concordaat is
vrijgesteld van het betalen van succes8ferechten.
In eersten aanleg zijn de bezwaren
van den Paus verworpen, de zaak zal
nu in tweede instantie worden behan-
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MENSCHEN EN GEWOONTEN OP REIS
(Van een onzer
redacteuren.)
NoG, meer dan blj een
r~
met dBn trein
leert gV bV d" autobu8
menschen en gdwoonten
kennen. Uit de straat
màakt de bus van de
B,B.A. een zwenking het
atationaplein van Bra_
ba'l-ts hoofdstad
op.
Nieuwe reizi!lers ataan
haar al op te wachten.
Zoodra de bus aankomt
dringen -tt haar tege~
moet en ars een deel der
ou.de reizigers het voertUtg heeft verklten, ontItaat de st1ijd om de
deuropening te bereiken
Alleen;,.!terken is het b~ "
reiken van het doel beschoren. W ie boven ~tJ
keren leeftijd, ia, heelt
geen., kans clen mgang te
bel'e!ken.
Als de eerste stormaanv al voorbij is, tracht
de oonducteur leiding te
gey en OOI/t de invMie. Hij
W1Jst
bestemmingen
dichtbij, of die ook met
den trein te bereiken ~jn
af. Ook ik hoor oru1e~
degenen die naar een
andere bus worden verwezen (inmiddel8 ook al
VOl). KeUR i.B er echter
niet te middB1'l van het
gedrang.
De mtmigte
draagt mij naar Pionnen
1~ scMin de eenige te zVn
dte,. d'e conducteur niet
k~t. Van anderen weet
h'IJ ",onder 4at ~V het Z6Q.
ge". waarheen ti,t gaan.
De vrouwen re,zen cd
evenzeer voor zaken ~
mannen.
Vaak voor
ahC!-g of ckn boer op met
rUl1waar. Heel dit tlerkeer hangt aan de bUI1
want het is volstrekt ntet
tieker dat de bus IJ, f11.6e
~eruq ".aemt. Onderweg
t8 zil altijd vol. De condut;:teur zegt mij dat ik
ml1n geld wegwerp als
ik mee teru,q wil j'e-i*en

6ft adweert Mt bil e.,.
enkele retB te l4ten.
Toch blM ik mot de
bus teruggeko~n, dOch
Mt WM e6ft andere. Niet
de groots B.B.A .•b"" ,ue
tuaschen dIJ .Brabantaohf
ateden en lmokkeloentro.
rijdt, doch met een gGm.
meI bu'!;e dat ergflM bij
den BielJbosch tlattdaan
kwam en dat 'k oD 60"
wegkrui.Bjnl/ oppikte. In
dit busje kon Je nift
meer ~ttten natulfTlijk,
dooh eigenlVk ook "iet
staan, want daarvoor
was het dak ntet hoog
l1enoe(l. MetllJohen
pakkén lagen .r QVIIT
elka,ar ,qevliJd 11,18 hooi in
een sc4e1f. Het busje
eohtth' hotsebotste ftlQar
tJoprt. Verloor je je evenwicht dan was er geen
kans het te herstellen~
omdat de 1JOete" me68ta~
niet op den vloer, dooh
op pakken
of
de
lwhaamsdeelen van a,.dere rei~iger, rustten.
leder ond6rgiflg ~V" lot
gelaten, bclullve een ju,frouw heeletna4J achter
in, die nütt ~er MOn4cr
lrissche lucht kon. Zij
moest er uit doch kC>1l er
niet uit. lIet busje werd
0o.k nog op per8oo""bewvzen onderzocht. Dat
liep gON af. De onderzoeker WM ,,'nen goeden
m8Mch" ze~n do reiti.
!ler/J, dte njet be.orgll
waren OVBT hun per.
8oo?'8bew1icen doch over
hun fXtkken. VeiljU bereikten WV
BrG"IJ1t-ts
hooldstad, 40ch va" den
weq dien wij 1r.a4den algetiJgd ha4den WV met8
kunnen .ten.
Rtl d.tJn trei" wsrd g••
tOOM d4t de rei.llg8r.
tfo4r veel on,u emo,á"Vker kunnen ~ij"" N atuvr.
IVk gingen zij er W8er
uit 'Jfi den ingang. De
wachtenden,
die hun
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ZONSONOORGANC
TE ALKMAAR.

In~~urgemeester van Alkmaar heeft
e 5 JIUl".arl. een verbod 'tge
•
dlgd voor
per&on
he
w
vaar11& zonBondergang~u 'tened en 20 jaar om
Een ultzo del'
I n t e zijn,
Deer de mi n ..erm~ wordt gemaakt wan"an hum op~~j& r l[,eIJ. ,zich In gezelschap
telijke ontheft' ers evmden of een schrlfvan wege den~u beeft. afgegeven door ot
In geval hul b' r~emeester en eveneens
gch'llald V P \1 ZIekte of ollJgeva I wordt
,
oor het volgen van
d
ij
:~etb def:anvrage word e... ingedi~~derd~;
w" 00
van de Inrichting VUl onder,,11 t 01 predikant (wa!lllleer het """'1.1111
r
betreft),
.. vwo·

e"

platJt_je lI()o Mag.,. ".,..
gaan, wachtte" .,,'"
morrend al, doch dGGrno
werd
lértJC"Hgs aan.

e'"

val ondernomen op de
deuropening. Dit ol/en-

~I

dlJr ingao.ft4er, tIg"
u,tgao.Mors wal itt
verre een O1.lerwlnn'nl1
c1at de uitgaander. te.
ruggeillagen wcrdtm. De
ao.nval werd echter niet
goeet geleid. Va" drie
punten van buUen kwam
me" aD ~ eon. /feur
l:oQ44t, nu de uitgaan.
dera waren algMlagen,
de lJttVd werd voortge.e'
tusschen de in,CJaanders.
De onwaarschijnlijke bagage, die sommige reizigers meevoeren
vergrootte de uerwamnq.
Op zeker oogenbltk strnikelden de strijdenden
over wat
Voor een
I~B hifJldeti, doch dat
loter alleen maar twee
fietswielen bleken te
"ijn, ctUi 400r een Jo1Jgen
werden meegevoerd, die
hevig belgon. te gillen
t~B1'I ~1in raderen hem
fl'ngen ontroUM. Sommig~ gaven het op en
verl1eten het strijdperk.
De meesten hielden vol.
Bij eJ1w.ar koorend, groepen werà6n uit elkander geBlagen, Zoo was
er één waarvan een deel
voor
den doorloopen~ wagen en een a.flàBr
dlJel achterl,. zat, 'l'en
.qevol~ van
cle volte
konden ~j ,,'et bil dkallder komen en d4tJrom
hielden 11iJ uit de uerte
al'1'.~1 ov~ 1uJ fier, en
atUkre 8aken, die ~e 'n
het striJ4geWOel WIlren
gswtJellt en die gelukk'!7
mHnskomsn waren. ~li
mocht"" UGli g.'uk 'l'r••
k.,., !Milt in Utrec1t.t
"'oellt
cl. elect""o'"
tNrill, lIie
overbuurman ..wa"
,M t tt.rrof',
.Uel"k, reU'gerll lest."
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Maarschalk Rommel
in Nederland
Deze\' dagen heert generaal-veldmaarschalk Rommel met zij::l naaste
medewerkers een vrij langdUrig bezoek
gebrao~~ aan Neder18lOO. In den loop
van zIJD inspectietochten heeft de
maarschalk sectoren V8Il de kustverdediging en belangrijke verdedifgl!Jgs_
instaJJaties i:l het achterwaa.rtaCh
gebied gecontroleerd.
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STRIJD BIJ KRIWOI ROG EN
KIROWOGRAD HERVAT
Sowjets verloren Woensdag 226 vechtwagens. - Onverminderd hevige gevechten bij Sjitomir, volledig Duitsch
afweersucces bij Propoisk, zware wisselvallige strijd
bij Witebsk.

. Wes·t Europa
In 24 uur In
97 vliegtuigen neergeschoten
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FUHRER, 6 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der weerml\cht maakt bekend:
Na een vrij lange pauze hebben de
bolsjewieken ten Noorden van Kr lw 0 i Rog en ten Oosten van K 1 r 0w 0 g rad hun aanvallen met sterke
strijdkrachten van infanterie en tanks
hervat. De zware gevechten, waarbij
gisteren 149 tanks werden vernield, zijn
in vollen gaJlg.

schikme landingsplaatsen tegen pantserwagens en landingstroepen beveiligen.
Gelijrotijdig werden op de kuststrooken
van de Middellandsche Zee hindernissen aangelegd en vlammenwerpers ingebouwd, die niet alleen de pantservallen beveiligen doch, ver naar voren
geschoven, een eerste beveiligingslinie
van centra van verzet uitgerust met
stukken ~hut van groot en kleiner
kaliber, vormen.

I

Tn de geveohlsruimte van S j i t 0m i r hebben de bolsjewieken vooral
ten Noordwesten van Be r dit 8 j e v
met onverminder1to hevigheid aangevallen. Sterke formaties Duilsche gevechts- en slagvliegtuigen grepen
doeltreffend in de gevechten in. Op
verscheidene plaats.'r zetten onze troepen tegenaanvallt'n In en sloegen vijandelijke strijdkrachten uiteen.
Ten Westen van Propo!sk is
gisteren ondanks numerieke superioriteit vaJ1 den vijand een volledig afweersucces behaald. De bolsjewieken
leden zware bloedige verliezen.
Ten Zuidoosten en ten Noordwesten
van Wit e b s k is het bij hernIeuwde
vijandelijke doorbraakpogingen
tot
zware, wisselvallige gevechten gekomen. De steeds weer op onze !tellingen aanstormende bolsjewieken werden teruggeslagen. Eenige tijdelijk verloren gegane plaatsen werden in tegenaanval heroverd.
Ten Noorden van Ne wel zijn plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukt. Concentraties werden door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen.
De vijand verloor gisteren aan het
Oostelijke front 226 vechtwagens.

•
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GEALLIEERDE PLANNEN
MET DUITSCHLAND
GEN1!lVE, 6 Jan. (D.N.B.) De .. Daily
Mail" publiceert een in drie artikelen
samengevat plan van een .. politieken
deskundigen waarnemer", dat zich bezighoudt met de vraag hoe men
Duilschland in geval van een overwinning der Geallieerden moet behandelen.
Volgens dit plan moeten de regeeringen
van de Sowjet-Unie, Groot-Brittannië
en de Vereenigde Staten lijsten opstellen van de verantwoordelijke Duilsche
persoonlijkhèden. Deze moeten .. levens.
lang en door bijzonderIl ~t de SowjetUnie te maken afspraken naar Siberië
worden verbannen". De Duilschers
zouden als .. moordlustige geesteszieken" behandeld moeten worden.

De .. Daily Express" die zich met
hetzelfde onderwerp bezighoudt, is van
mee:ning, dat men de Duitschers, ingeval men Duilschland in dezen oorlog
zou overmeeste1'en, ..in een dwangbuis"
moet stoppen. Dan kan men, aldus het
blad, ermede beginnen ,.den kwaden
geest uit te drijven".

De

w~reld

in vogelvlucht.

Montg4merY8 opvolger In ItalI!!. -

Naar

Radio Londen meldt is tot opvolger van
generaal Montgómery als opperbevelhebber van het achtste leger aangewezen generaal sir Oliver Leeth. Deze was tot emu
1942 corp.~command8.tlt in het acht~te
leger. Hij is een der iongste bevelhebbers
van het Bri~he leger. (D.N B.) ~~

In den WestelijKen sector van h~t
Zuid-Itali-aansche front hebben Amenkanen b het gebied ten Noordwesten
van Mig n a noen ten Westen van
Ven a f r 0 na krachtige voorbereiding
door de artillerie aan,gevallen. Zij
werde!l. afgezien van plaatselijke ~;r-::--J!!ID_ _ _R'!'---.
penetraties. die konden worden af~
grendeld, bloedig teruggeslageA De
ii;;;;~~;;~~;;n. Hierdoor lï
gevechten met den zich versterkenden
eerst een sociaal...deonocraa
de Z'VY'itser.ache regeerlng.
tegenstander duren voort.
Aan de A d r i a t is c hek u s t zij:).
vrij zwakke vijandelijke aanvallen
ml!dukt.
Bij aanvallen overdag van BritschAmerikaansche bombardementstorma.ties op het stedeliik gebied van Kie I
en op plaatsen in W e s t..D u i t s c h1 a n d en de bezett w est e I ij ke i
geb i ede n zijn in verbitterde lucht..
gevechten volgens tot dusver ontvangen
berichten 81 vijandelijke vliegtuigen,
waarvan 63 viermotorige bo=en.
werpers neergeschotenIn den afgeloopen nacht heeft het
Britsche luchtwapen bij een terreuraanval op S t e t tin volgens nog niet volledige berichteJ1 bovendien 16 viermotorige bommenwerpers verloren. In
de woonwijken der aangevallen stad
ontstond voor eel' d~l zware schade.
De Britsoh-AmeIikaansclhe terreur_
vliegers hebben hun aanvallen de
laatJrte 24 uur geboet met het verlies
van 97 vliegtuigen waarvan 79 viermotorige bommenwerpers. Verwacht
kan worden, dat nog meer zwaar beschadigde vliegtuig~n op de vlucht terug
verloren zijn gegaan. In dienzelfden tijd
verloor het Duitsche luchtwapen 20
jagers.

Schending Zweedsche
neutraliteit.
STOCKHOLM, 6 Jan. (D. N. B.)
BrJtsche vliegtuigen hebben opnieuw
de Zweeds<:he neutraliteit geschonden.
In een bericht van Tete WOIrdt hierover
gezegd, dat in den nacht van Woensdag op Donderdag een aantal "buitenlandsche vliegtuigen", die naar het
aanhoudende motorengeronk te oordeelen van het Zuiden kwamen, boven
Zweedsch gebied hebben gevlogen. Het
luchtdoelgeschut in MaImö is ongeveer
2 uur lang onafgebroken in aclie ge.
weest.

Verdedigingswerken in het
Middellandsche-Zeegebied.
BERLIJN, 6 Jan. (D.N.B.) Evenals
het noorden en westen van Europa. door
den .AJtlantischen Wal zijn ook de kust.gebieden van de Middellandsche Zee
versterkt. In den sector van e..n enkele
infanteriedivisie heeft een bataljon
piOniers in 1943 102.532 mijnen gelegd.
Van steunpunt tot steunpUIllt loopen
mijnenvelden als grendels, die op ruime
schaal voor den vijand bljzor:loder ge-
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ELASTISCHE VERDEDIGING
WEER OP DEN VOORGROND
De ontwikkeling in het Oosten zal waarschijnlijk dezelfde
zijn als die in den zomer en het najaar van 1943. - Het
doel blijft: een zoo spaarzaam mogelijk gebruik van
strijdkrachten.

SLAG OM DE KRIM ZAL
WELDRA BEGINNEN
BERLIJN, 6 Jan. (D. N. B.) Het
feit, da.t de Sowjets aan het oosbe1ijke
frOint tot het vormen van nieuwe
.zwaartepunten in hun offensieve inspanningen overga.an, noemt Martin Haliesleben, de militaire correspondent van
bet D. N. B., het beste bewijs voor den
ha.rdnekkigen strijd der Duitsche troepen en de bekwaamheid van de Duitscha militaire leiding. Hij schrijtft o.m.:
Het winteroffensief der bolsjewiaten
18 in vollen gang. De druk, dien het
DuiUK:he oostelijke front te verduren
iheeft, is ongetwijfeld zwaar. Maar
nergens vertoonen zich symptom.en, dat
het den Sowjets zou gelukken, thans in
den winter van 1944 de vruchten binnen te halen van hun onvermoeide en
met groote offers gepaard gaande in8pa.nninge~ sin?s Jul!i van het vorige
jaar. StellIg, meuwe en ten deele niet
onbelangrijke terreinwinsten hebben zij
behaald. Maar dit geschiedde niet op
g:ond. van eenige werkelijke overwinrong In een veldslag, doch uitJsluitend
op grond van de omstandigheid, dat
men aan Duit.scihe zijde, bij het afwegen
v~ alle oorlog:.smogelijkheden, terrein
PI1lsgeeft, om meuwe kracht te winnen.
De Duitsche leiding schijnt onder alle
omstandig'heden op het standpunt te
staan, daf juist in he tOosten het spaarzaamst gebruik van krachten het beste
is. Dat wil zeggen, dat men met het
geringst mogelijke gebruik van krach~n het grootst mogelijke succes tracht
te behalen, ook met het oog op het
afslijten der winterkraciht van den
V9a:nd.. Elastische verdediging, verdedlgmg In het algemeen, dat is blijkbaar
weer het p~l, dat de Duitsc.he leiding
voor den wmteroorlog van dit jaar heeft
ui~eg~ven .. Dientengevolge zal de ontwikkelIng In het Oosten waarschijnlijk
dezelfde zijn, zooals de zomer en het
najatu: van 1943 gekend hebben.
De instorting van het Duitsche front
in het gebied van S j i tom i r en
B e r dit s j e v, waar een deel der
Duitsche divisies volgens bevel is uitge.weken, is niets anders dan een militaire wenschdroom van de tegenpartij
gebleven, die ook wel nauwelijks in
vervulling zal gaan. Sedert gisteren
vallen twee nieuwe zwaartepunten van
de bolsjewistische activiteit te bespeuren en wel:
10. In het gebied van Wit e b s k
waar de Sowjets op het oogenblik zich
tot het uiterste inspannen, evenwel
Z?nder noemenswaardig succes, waarmt de kracht van den Duitschen afweer
ook in dezen sector, duidelij,k blijkt. •
20. Ten NoordeI\' van Kr i wo iRog en ten Oosten van Kir 0 w 0.. rad. waar zich als gevollt van den
door den winter hard geworden bodem
de tot ~u!!vet" grootste tankslaj!' van
d~zen wmter heeft
afgespeeld
die
g!stereI\' is geëindigd met een ov'erweldlll'end succes der Duitsche wapens.
Waarschijnlijk zal ook weldra de
slag om de K ri m weer opnieuw ontbranden. In het algemeen moet men
a!innemen, dat het offensief spoedig
ZIch tot andere sectoren van het front
zal uitbreiden.
In Duitsche militaire kriJntgen
bellpeurt men ditmaal veel sterker dan
tn de winterveldtochten 1941/42 en
1942/43 een ZO!l1der twijfel van
die
opperste legerleiding uitgaande 'rustige
gelatenheid. Men sluit het oog !n1et
voor de moeilijlclleden yan de taak,
waarvoor men zich geplaatst ziet,
maar weet, dat men ten slotte toch
B?perieur is. Maatregelen, die z~in gel'lcht op de handhaving der volle gJevechtswaar?e van het 'g eheele Ieger, ja
op verhD<>g'mlg en versterkiln'g daarvan,
moeten worden beschouwd als een
symptoom voor de doeIbewuslliE':'id,
waarmede men aan Duitsche zijde op
een nieuwe offensieve houding afstuurt.
Wat speelt het dan voor een rol, zoo
besluit de militaire correspondent,
mede met het oog op de taak waarvoor de Duitsche wee."IDacht elders is
gesteld, wan'n eer er g-ebied van de
Sowjet-Unie wordt priJsgegeven. Elke
partner streeft met zijn middelen naar
de
lissing.

I

VERDERE TOENEMING VAN
DUITSCHEN TEGENSTAND
AAN OOSTFRONT
(Van onzen Berlijnschen redacteur.)
Be r lij n, 7 Jan.

In tegenstelling tot de opnieuw op, gevlamde gevechten bij Witebsk, die
ondanks hun felheid toch als op-zichzelf-staand schijnen te moeten worden
beschou)Vd, ziet men in militaire kringen te Berlijn de gevechten in de
groote bocht van den Dnjepr in het
~auwste ver~and. met de Sowjet-Russlsche operatIes In het gebied van
Sjitomir en Berditsjev. Reeds vroeger
werd er hier d~ aandacht op gevestigd,
d~t het. opera.heve ~oel del' Sowjets in
d.lt gebIed. mmder In Westelijke richtmg dan In het Zuiden gezocht moet
worden, .. nl. in de bedreiging van de
NoordellJke flank var het Duitsche
front aan den benedenloop van den
Dnjepr.
De .on~erstetming van de Sowjetoperaties m het gebied van Sjitomir en
Berditsjev door hevige aanvallen ten
N. van Kriwoi Rog en het Oosten van
Kirowog.rad, zien de Duitsche commentatoren ten deele in causaal verband
~et de stijgende Duitsche afweer kracht
In het gebied ten W. van Kiejev. Door
den inmiddels versterkten Duitsehen
weerstand was het den Sowjets niet
mogelijk de in de eerste fase van hun
offensief behaalde aanzienlijke terreinwinst om te zetten in een uitgangspunt
v~r grootere operatieve bewegingen.
Hierdoor ontstond een situatie ongeveer ~elijk aan die na het No~ember
offe~lef van Watoetin, en even gevaarllJk, doordat zij den met reserves
aangevulde Duitsche troepen de gelegenheid gal in flankaanvallen de strategische voordeelen van de bereikte
penetraties te niet te doen. In zooverre
echter schijnt de Sowjet-Russische
legerl~ding leering te hebben getrokken mt den gang van zaken in November, als zij thans meer 8.8Illdacht heeft
geschonken aan de beveiliging der
f.lanken, zoodat zich wederzijdB hettige
flan'k gevechten voordoen. Op dit oogen~
blik is de strijd dit stadium nog niet te
boven en hij ,b evindt zich aldus nog in
volle ontwikkeIing.
Hoewel de .situatie in dezen sector
minder kritiek lij1kt dan 1<)t voor kort
blijft men de gevedhten nQg als zee;
hevig karalkteriseeren en beschouwt
men dit gebied als het domineerende
zwaartepunt.
Ofschoon op zichzeltf reeds dem situatie en het ver'hinderen van doorbraken
ook op andere zwaartepunten bij den
zwaren druk der Sowjetrtroepen als een
succes voor de Duitscbe veroe'd iging
~aP.' gelden en a!9 zoodanig te Ber[ijn ook wordIt besohouwtl zijn de
D~.t:scIh.e
tegeIltIIlt8.atregelen volgens
mIlItaire deskunJdigen te Berlijn in hun
geheel nog niet voJtooid, zoodat men
op verdere toeneming van den Dultsohen tegeru>tand moet rekenen. Waarscihijnlijk doelt men hiermede in de
eerste plaats op ihet aarwoeren van res'erve~
waarmee gewoon:Iijk eenige
t~id is gemoeid, doondat deze uit tactisdhe oveI'lW'egingen dooI"gaans op
grooten afstand van de eigenlijke frontlijn zijn geconcentreerd.

FINLAND CAPITULEERT
NIET
STOCKHOLM, 7 Jan. (D.N.B.) ln
een pel'sgesprek met Svenska Dagblllr
dat heeft Tanner, de Finsche minister
van financiën, ver'.'aard, dat alle Finnen het er mner eens zijn, dat van een
onvoorwaardelijke
capitulatie
geen
sprake kan zijn. Het doel van FiWand
is een vrede die zijn toekQmst waarborgt. De verklaring van de conferentie te Moskou h~ft overigens geen
invloed op de Finsche buitenlandsche
politiek geihad.

VIER BLADZIJDEN
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ÀLBARDÀ OVER NEDERLÀND
NÀ DE BEVRIJDING
In een artikel in het te Londen verschijnende "Vrij Nederland",
dat ook werd voorgelezen door Radio Oranje, neemt de voormalige leider der S.D.A.P. "met zekerheid aan, dat Nederland zal
blijven een constitutioneele monarchie onder het Huis van Oranje".

HERINNERING AAN DE OPENING VAN
DE GROOTE SLUIS
RU ~IGE POLITIEKE 1teekenend
voorbeeld ~<><>:r den .~eeg.t
halen. Toen de KODlngm IndertIJd de
lJD,oORIENTEERING"
Groote Sluis te Ijmuiden opende, ver.
lLl:d"\.
bood de S.D.A.P. aan hare leden - ge-

"

N het te Londen ver chijnende week.
blad "Vrij Nederland" rjet te
verwarren met het gelijknamige hier
te lande verspreide pamflet v('r·
scheen op Nieuwjaarsdag een arbkel
van de hand van den heer J. W.
Al bar d a
Nederlandsch "minister
van waterstaat" in de Engelsche
hootdstad.
In dit artikel. dat tot onderwerp
heeft het polltil'ke leven in het beo
vrijde
Nederla.ld,
zegt
de
heer
Albarda o.a.:
.. Wij weten dat wij bij onze terug·
komst een Nederland zullen aantr f.
fen dat in menig opzicht anders Is
da~ vroeger. Wanneer wij desniette.
min uiting ~even aan ~~paalde vpro
wachtingen, dan gaan W1J daarbij uit
van drie punten:
Ie. Dat ons .and weer vrij wordt
en dat taal VMt.
2e. Dat he waarschijnlijk is. dat
tegelijk met of kort na die bevrijding
de oorlog in geheel Europa zal zijn ge·
eindigd.
3e. Dat wij hopen. dat in Europa
geen groote revolutionnaire onlusten
zuIl n uitbreken, opdat de reeds zoo
zwaar getroffen volken niet nogmaals
in gewelddadigheden. zoo niet in een
chao zullen geraken.
Gelukkigerwijze hebben wij het ver.
trouwen,
dat door de medewerking
onzer Geallieerden de noodige levens.
middelen en alles, wat noodig is, om
het bedrijfsleven weer op gang te bren.
gen, snel zal kunnen worden aange·
voerd.
Eén ding kunnen wij met zekerheid
aannemen: Nederland blijft een con·
stitutloneele monarchie onder het
Huis van Oranje. En zoo er al meeningsverschilll'n zouden bestaan, toch
blijft Nederland een democratie, waarin
de rechten en vrijhe~en van den
mensch volledig zullen zijn verzek~rd
en waarin de
medever~twoordehik
heid der burgers geheel zal worden
erkend.
l.t.
Wat dan betreft den po 1 leken toestand in den overgangstijd. is het mogeliik dat er scherpe tegenstellingen
zullen bestaan. Dit zal ook afllangen
van den economischen toestand. Wanneer het volk ook in den overgangst\id
medezeggenschan heeft In de regeering van het land, de provincies en de
gemeenten, dan bes~,aat geen gevaar
voor een harden, politieken str\;d. Dan
kan ook deze overgangsperiode
een
tijd van rustige
bezinning worden,
hetgeen niet wil zeg>gen, dat een partijloos Nederland zal ontstaan. Ma,ar
het is wel te wenschen, dat de politieke partijen in den eersten tijd zoo
weinig mogelijk politieke actie voeren,
om
zoo tot een heroriënteering en
hergroepeering te komen. Er 1'3 re~",n,
om aan te nemen. dat er belangrlike
veranderingen
zullen komen, welke
zullen leiden tot nieuwe richtlijnen bU
de partijvorminI'!' en part\;groeoeerlng
op basis van politieke en sociale wenschen.
Verder kan men vermoeden, dat mln
door den tegenwoordigen nood en de
wederzt;dsche achting méér bereid zal
zijn tot een samenwerking, ook in
politiek opzic~t: di~ los staat van rl'ligieuze overtulgmg.. aldus de S.D.A,P._
minister.

I
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E heer Albarda verwacht, dat hij bij

zijn terugkomst een geheel Ander
D
Nederland zal terugvinden dan dàt
toen h\; tijdens den strijd onzer sol~
dalen bii den Grebbeberz en in de Peel

zagsdragers (raad leden en wethouders
van Amsterdam en andere daarbij betrokken gemeenten, leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten enz.) om
aan boord van het schip te gaan, dat
de Koningin en andere autoriteiten
naar en door de slui
zou brengen.
Eén was er dlie ongehoorzaam was: het
bejaard sociaal-democratische lid "an
Gedeputeerde Staten van N. Holland
Ge rh a r d. die zijn plicht als Gedeputeerde
elde boven zijn verplichting
als lid der partij. Hij werd èeswege
dan ook ter verantwoording geroepen
voor d partij-instanties en het heeft
toen een haar gescheeld, of hij was
geroyeerd.
Het weigeren van soclaal-democrati·
che burgemeesters Ter Laan in
Zaandam was de éérste - om op den
jaardag der Koningin van de ope!lbare
gebouwen de nationale vla.g uit te
steken, terwijl zij op 1 MeI wel de
roode vlag heschen,
waren eveneens
duidelijke en recente voorbeelde:l van
de anti-monarchistische en internatio·
nalist! che instelling der S.D.A.P., de
partij, welker fractievoorzitter en later
partijvoorzitter was: de heer Albarda.,
die thans "als zekerheid aa.nneemt,
dat NedETl~d zal bliiven een constitutiooeele monarchie onder het Huis van
Oranje", dat is het Huis, welks regeerende vorstin,
nog ju
binnen de
perken der strafrechtelijke bepalingen
!lopens majesteitsschennls. in woord,
ge chrift en gebaar werd beleedigd en
getreiterd. Inderdaad het is wel een
zéér andere Albarda,
die
deswege
beter had gedaan te zwijgen in . dit
tijdsgewricht.
Niet zijn verander:ng,
doch zijn spreken wekt verwondenng,
zelfs ergernis.

•••

E "heroriënteering der politieke
D
partijen".
waarvan de heer Al·
barda gewaagt, zal dus wel zéér noo-

dig zijn voor zijn eigen S.D.A.P., de
onder een ànderen Fries T roe 1·
st r a revolutionnaire, maar onder
Albarda's leiding verburgerlijke arbeiderspartij. Of de "overgangtsperiode"
(Duitschers op de vlucht. E:l.gelschen
en Amerikanen in opmarsch) gelegenheid tot de door hem nODdig geachte
"rustige bezinning" zal ku."lIlen geven,
wie zou het drurven aannemen voor een
alsdan kapot gesJag'en West-Nederland,
beroofd van elk gezag en gevuld met
uit hJU:l laatste restje evenwicht geslagen en alle nooden en spanningen
van ten minste vier oorlogs- en bezettigsjaren a f rea g eer end e m a
s a's? Denkt de heer Albarda hIJ
is inderdaad lang weg - dat de Neder·
landsche
arbeidersmassa.'s
in
dat
hypothetisdhe geval h è m met zijn
om~keerde jasje zullen begroeten als
den rooden held en grooten bevrijder,
die de vroeger veTfoeide Ora::Ijes weer
op den troon komt zetten Of zou het
waarschijnlijker zijn, dat de van alle
remmingen en ankers losg'eslagell en
door de omstandigheden dan welhaast
geproletariseerde
en
toezichtslooze
massa's den bolsjewiek zullen zien als
den wèrkelijk ,;rooden held",
wiens
legermaS6a's in dat - gelukkig dell1k·
beeldige - geval het 1eeuwendeei tot
de beslissing van den oorlog en dus tot
hun "bevrijdÏl!lg"? zouden hebben bij·
gedragen. En zou dit proces dan niet
worden aangewakkerd
en versneld
door des heeren Albarda's
vroegere
concurrenten, de communisten die ongetwijfeld dan hun velden wit zullen
zien, om te oogsten en hun maái.machines zonder
twijfel reeds
klaar
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in de Meidagen van 1940 als minister, l _U ; ULIC.Il b'\.Id4o,l..1; •• 'CL1U. VUfit:a.Vf "".LQ...U.
als verantwoordelijk regent, de vlucht loos rullen de gedéséquilibreerden zijn,
die alsda!l willoos en zonder redelijk
nam.
Welaan, indien de heer Albarda hier denken achter de communistische
óóit zou terugkeeren - en wij zijn er agitatoren zullen aanJoopen!
Neen, gelegenheid tot "bezinning" en
zeker van, dat dit niet zal gebeuren "politieke
heroriënteering" zou die
dan zou het Nederlandsche volk in elk
barre
tijd
niet
geven, ongeacht of de
geval een geheel anderen A 1 bar d a
Duitschers
na
een directe invasie
terugzien. Want ons volk heeft hem hier te lande, Ö!
na andere milig-ekend - hem en de door hem geleide taire
operatie zouden zijn g-edwon_
S.D.A.P. als iemand, die voor- gen, Nederland te ontruimen. Het zou
stander was van eenzijdige ontwape.. chaos zijn al wat de klok zou slaan
ning, van "geen man en geen crnt" en de onevenwichtig geworden gera.voor onze weermacht, van het "gebro- dicaliseerde massais zouden dan tot
ken geweertje", en van het stemmen sterkere magneten worden aangetegen alle militaire begrootingen en trokken dan tot een orangistisch geVlootwetten, mitsgaders van de ver- worden marxist en zij zouden zich het
heerlijking der muiterij op de "Zeven hoofa niet breken over de vraag, of de
Provinciën".
Indien
de
papler- R.-Katholieken "bereid zouden zijn tot
schaarschie ons dit niet belette, dan een
samenwerking" ook in politiek
zou het interessant zijn, uit ons arrhief opzicht, die los staat van religieuze
een bloemlezing uit zijn redevoeringen overtuiging", met welk!' woorden Al_
en artikelen te produceeren en af te barda in zijn artikel immers zinspeelt
drukken.
op zijn ouden Roomsch-Rooden harteWelaan dan, ons leger en onze vloot wensch.
Neen
op het gebied van
heb ben opgehouden te bestaan, ons "rood" zou de tot minder dan rose
land i s eenzijdig ontwapend, onze ge- verbleekte Albarda beslist aan het
weren z ij n inderdaad gebroken en kortste eind trekke-:. bij zijn en anderer
omstandigheden
voor de Nederlandsche weermacht door de langdurige
wor d t geen man en geen cent meer ontwrichte. ontwortelde en voor elders
beschikbaar gesteld. Dat moet dus zegevierend radicalisme ontvankelijk
alles reden zijn voor den heer Albarda geworden massa.'s!
Eigenlijk ziet de heer Albarda dat
- zooals hij wàs - tot groote verheugdbeid, doch hij spreekt er n iet zèlf ook wel een beetj*! in, wanneer
hij in punt 3 de h (\ 0 p uitspreekt, dat
over.
Dan herinneren wij ons zijn stand- groote revolutionnaire woelingen zul_
punt ten opzichte van onze ~oloniën, len uitblijven.
Over punt 1 en 2 behoeven wij wel
,.Indonesië" door hem en de zIJnen geniets
te zeggen: wij zijn het daarmede
heeten. Welaan Indonesië is los van
eens.
Nederland zàl inderdaad vrij
Holland. Al weer een reden tot blijdworden
en ook wi.i achten het waarschap, waarover hij echter het zwijgen
sch\inlijk,
dat ongeve!'r tegelijk daarbewaarl
mede
de
in Europa zal zijn
Mogen deze enkele punten reeds re- afgeloopen. oorlog
Die
vrijheid
zal ons volk
den genoeg zijn voor de veronderstel- vinden in een Germaansche
en Latio_
ling. dat de heer Albarda sterk "ver- na.al-socialistische volkengemeenschap.
anderd" moet wezen, hij zèlf levert het Dat sta a tv", s t, dànk zti het
bewijs, hoe kolossaal s ter k deze woord van Adolf Hitler en ondanks
verandering wel is, wanneer hij schrijft Stalingrad
Noord-Afrika, Badoglio,
- en zijn artikel is ook door Radio luchtterreur en bolsjewistisch winterOranje voorgelezen - "Eén ding kun- offensief. Doch hiprover met ir. Alnen wij met zekerheid zeggen : Neder- barda te polemiseel'en. heeft geen zin.
land blijft een constitutioneele monar- Daarvoor is h\i te ver weg. niet p.lléén
chie onder het Huis van Oranje".
in afstand, en daarom is deze zaak te
Deze uitspraak zal ongetwijfeld ve- veel een aane-elegc,heid van Godsverlen den sociaal-democratiscben klomp trouwen, liefde voor volk en A vondbreken. De instelling en de houding land en vertrouwen in de zending VaD
van de S.D.A.P. ten ~chte van ~et het genie Adolt Hitler.
vorstenhuis en de monarchie om
•
niet te zeggen haar gebrek aan houding en zelfs fat s 0 en j~ de toen
Staking In de Ver. Staten. - De Bribregeerende Koningin Wilhelmina ligt velen nog versch in het geheugen. sohe berlohtendienst meldt uit Phlladelphla, dat het werk bij de Cramp ShinWie zich niet de uitingen van haar building
Company stilatond. doordat ~OO
dagblad (Kleerekoper!) of het weg- arbeiders van de dagploeg wegens een
blijven bij de opening der staten ~ne Interne kwestie in staking waren gegaan.
raal beriDDert, mogen wij alecbtB ~n
(D.N.B.)
L.Q,,a. -
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HET POOLSCH-RUSSISCHE
GESCHIL

NIEUWE LUCHTACTIE
BOVEN RABAUL

Bemiddelingspogingen van
Washington en Londen.

TOKIO, 6 Jan. (D.N.B.). Het Japansche hoofdkwartier meldt:
In de vroege ochtenduren van 3 Januari hebben luchtstrijdkr8;?hten .der
Japansche marine 11 vijandeliJk~ vliegtuigen en waarschijnlijk bovendl~!l nog
vier neergeschoten, toen 30 VIJandelijke machines een aanval ?ede~ op
Rabaul. Twee Japansche vliegtUIgen
worden vermist.
Een flottielje torpedobootjagers en
luchtstrijdkrachten der marine hebben
tezamen in de vroege ochtenduren van
4 Januari 12 machines neergeschoten
van een vijandelijke formatie van 76
toestellen die de Japansche stellingen
bij Kavieng aanvielen. Een der Jap~:
sche torpedobootjagers kreeg daarbij
lichte schade. Overigens ontstonden er
geen verliezen aan Japanschen kant.
Luchtstrijdkrachten der Japansche
marine hebben in den ochtend van 4
Januari 22 vijandelijke jagers aangevallen, die opnieuw een aanval deden
~p Rabaul. Er werden 18 vijandelijke
toestellen en waarschijnlijk nog een
1t9de neergeschoten. Drie eigen toestelen worden vermist.

STOCKHOLM, 6 Jan. (D. N. B.)
Minister Cordel1 Hull heeft volgens den
Britschen berichtendienst in verband
met het POOlsCh-SOWjet-Russ~~ro.
bleem den Britsooen amb
eur
ontvangen voor een conferentie, die een
uur duurde.
De Engelsche berichtendienst voegt
hieraan foe, dat de Ver. Staten met
Groot.Brittannië zullen trachten het
conflict tU88Chen de Poolsche uit&'eweken regeering en de Sowjet-Urne te
doen bijleggen.

Het te Moskou verschijnende Pooische blad "Woina Polska" doet hevige
aanvallen op de Poolsche uitgeweken
regeering te Londen en eischt verplaatsin2' der strategi>sche Westgrens van
Poren in westelijke richting. Westelijk Oekraine en Wit-Rusland, aldua
het orgaan, bebooren tot de SowjetUnie. Het regelen van alle moeilijkhe_
den in dit opzicht moet aan de SowjetUnie worden overgelaten. Alle reactionnai.re elementen ·moeten worden
uitgeroeid.
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(Van oIU.en Berlijnschen redacteur.)
Be rl ij n, 7 Jan.

Het Duitsche bedrijfsleven in 1943

In Berlijnsche politieke kringen en in die

van neutrale waarnemers te Berlijn kent
men sensationeele beteekenis toe aan het
artikel in het officieuze Sowjet-Russische
dagblad "Prawda" over d.e n toekomstigen
status van de landen aan de Westelijke
grens van de Sowj~-Unie, waarin het
blad in een polemiek met den Amerikaanschen staatsman Wendell WiUkie constateert, dat het probleem der Baltische staten een interne Sowjet-Russische aangelegenheid is, en dat Sowjet-Ruslamd wat
Finland, Polen en den Balkan betreft naar
eigen goeddunken zal handelen.
Te Berlijn hecht men daarom zoo groote
beteekeni6 aan deze verklaring, omdat
men haar gedekt acht door de autoriteiten
van het Kreml en omdat zij de bevestiging
is van de meening, die in Berlijnsche politieke kringen na de conferentie van
Teheran op den voorgrond staat: dat Engeland en de Ver. Staten bij gebrek aan
voldoende miUtair overwicht om hun
Europeesche politiek te handhaven, deze
aan:gelegenheied aan de Sowjet-Unie hebben prijsgegeven.

Een jaar Berlijnsche beurs.

I

Evenals op de Amsterdamsche beurs
vormden gestadige vraag naar aandeelen
en obligaties op de Berlijnsche beurs en J
de bijna volkomen afwezigheid van aanbod in 1943 de belangrijkste kenmerken
der beurspositie. De sch8.8.r'·chte 8.8.n materiaal nam voortdurend"toe, zood4t de
reparteerinjl'en steeds IcherPf'r werden en
ten slotte nog slechts eeS!. frá.ctle van
één procent uitmaakten. Tevens werd het
a,.ntal fondsen, waarin geen koersen tot
stand kwamen grooter, zoodat de omzetten allengs Inkrompen. Zelfs in aandeelen
I. G. Farbenlndustrie daalden zij tot
100 000 mark, nadat zij vroeger 1 mili.
ma.'rk hadden bedragen. Dit alles liep er I
op uit, dat de koers nog sle~~ts éénmaal
per week kon worden genotee!d en dan
nog doordat de RIjksbank m"~erlaal ter beschikking stelde. Het aanLI beursdagen,
aanvankelijk nog vijf bedragende als in
Amsterdam werd tot drie verminderd.
Het opge~orpen denkbeeld: de beurs
slechts éénmaal per week open te hou- ,
d
vond geen Ingang, omdat men ze
~nt l<an ontberen wegens de groote nog
~:chtende taak in de toekomst en de
'ering van den oorlog.
I
flnanel
Waren aan de koersbewegltng en den '
h '<i I reed!S grenoon gesteld door de bean eder da.gelljksohe koerS08~g1ngen
~rlr~ aanmeldlngs- en inleverlngaplicht,
de instelling der stopkoe~sen volgens de
no!.eeri<tg van 28 Januan l'9ldd'e tot een
al eheele rem der
koersstijgingen.
De
t ' g -noteerin!!,en kwamen geheel tot stll~d nadat In nauwellJk.e nog een vierde
sI'
de 82 fondsen wa8.l'li:n deze handee
van vond, een k'oer·s t 0 t s tan d kon
del plaats
Daar men spoedig inzag, dat de
k
;:Oersen tot een verstalt'ring zourlen
leiden werden die van enkele fondsen gewijz\,g d en met het d:Ividend rekening
houden. Sleohts weinig fond!*n wer n
genoteerd beneden de stopkoersen.
Grooter aanbod lokten deze noch andere
maatregelen uU.
Uiteraard wendde het publiek ?ilch meer
tot de obl'igatiemarkJt nu het Zich op de
aandeelenma.rkt met va!!. vokioende roate!'iaal kon voorzien, waar al spoed1g zij
het binnen nauwer grenzen en k}e!ner omva.ng dezelfde ver8Chijnselen voorkwamen
als in den aandee1enba.nd.eL
De banken zagen zlcl- genoopt vrijwillig
een stopkoers van Hf) % vast te stellen,
ter bestrijding van de uitwassen In den
handel ontstaan Doch dit besluit noch de
blokkeering voo;, zes maan!Ïen na de uitgifte eener leenlng deeu het aanbod toenemen.
Men wil zloh nu •• nmaa. niet van zijn
bezit ontdoen, omdat men er geen ander
beter fonds voor I: de plaats kan kriJgen.
De handel in pandbrieven en gemeenteoblIgatIes Is na het vaststellen van den
stop koers van 1021 % voor .f. % stukken
en voor 103t % voor 41 % stukken. Ineengeschrompeld tot enkele stukken.
Hoofdschotel van den beurshandel zijn
en blijven de staatslLenlngen, welke geregeld worden gevraagd en waarvan
materiaal ter beschikking komt door de
uitgifte van nieuwe series 3l % schatkistpaplerL.______ ________________ ____
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BIElRLI.JN. :> Jam. (JlJurQpapress.) Noaaz
het zich laat aanzien, heeá't in het afgeloopen
jaar de om300h8lkeUng van het
Dultsclle bedrijfsleven op de totale oorlogseconomie h.a.u defJn.ltleven vorm revonden.
Het 1ll8&l' buit~n zichtbare bewijll hiervo(}r vormt de eamenvatting van a.1le
voorbereidingen en maatregelen op het
gebied der oor:o~productle in een speciaal
Ministerie voor OoIrlogllJproductle. Duldelijlk bllj'kt. dat llet g.eheele bedrij.fs'l even
wordt beh<l6rsoht door de oorlogsproductie.
Toen in Januari j.l de Rij'k sminister voor
Economisohe Zaken de oude kartelquota.
ook fOlI'meel buitel> werking stelde, werd
hiermede slechts een streep gezet onder
een ontwLkkeling, Welke er naar streefde
het probleem de- rnarkt(}rdening 1011 te
ma.ken van particuliere economische be:angen. Ook tie iJn F'ebrururi ter hand genomen etillegging in ha.ndel en ambacht
moet worden toegeschreven aan de iIloodzaak der oorJQgsomstandig'heden en het
ware onjui8t hierin het begin te zien van
een 'POlitiek.. welke gericht iÎS tegen de
middenstandsbedrijven. De maatregelen
op prij apoLitiek gebied, waarvan de verlaging der eenbelde- en groepenprljzen
met Ii % i·n Alpril j ... bijZOl!ldere vermelding
verdient vloe.len In l8J8.tllte instantie voort
uit de overweglnge1l1, dat prijsverla.glngen
niet sleohts de openbare mddde;en sparen,
doch tevens leiden tot een zuinig gebruik
van
e.rbeldllkraohten e1l1 materieeL één
yan de doelstellJngen de.r Dultllche economische ~olitlek. In de overheidsinstanties
vond, behalve &\ oprlcht1ng vam het
MiIn1.ster1e V&Il Oortogsproductie, nog de
T<e011gamlsatie ple.a.ts vam het RU'~
ministerie VaD Economische Zaken.
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RONDOM DE OLIE-

HET PROBLEEM VAN ONZE JEUGD

FLESSCHEN

Het gaat bergafwaarts met haar, doch waar liggen
de oorzaken en de schuld?

Vijf duidelijke vragen.

R

EEDS vóór Kerstmis vermeldden
het oogenblik, in de nooden van den
wij in een bericht onder stads.
oorlog, het uiteenrukken der gezinnen nieuws, dat een melkhandelaar die
GFJMlEENSCHAP
de verduisteringspl!cht, het feit de; ook kruidenie.rswaren verkoopt, 'door
AT Ut onlangs heb verteld over bezetting, den toon der hadtelljke ge. politie en Prijsbeheersching was be.
"
mijn ervaringen met de Neder_ sprekken. thuis, den zwarten handel. trapt en gestraft, omdat hij zijn klanDan zijn er nog, die verder terug. ten te weinig raapolie had afgeleverd.
bJ.ndsche jeugd in tram en trein, heeft
gaan,
l1beralisme en marxisme de Drieduizend gulden boete, 750 gulden
veel belangstell1ng getrokken. Men
schuld
geven,
er op wijzen, dat ons proceskosten en twee jaren verbod
heeft mij uit alle deelen van ons 18.Jtd
volk
verslapt
was,
dat men b.V. maar van uitoefening van zijn beroep waren
daarop geantwoord, en ik wil op die
brieven ingaan. Over één ding Is men eens de Nederlandsche letterkunde , het gevolg. Heel laconiek voegde het
het roerend eens: het gaat met de onze romans van de laatste zestig jaar bericht, door de Prijsbeheerscnlng opdiscipline en met het moreele peil van moet opslaan, om te ontdekken, hoe gesteld, er aan toe, dat reeds 38 klan.
een belangrijk deel van onze jeUgd 'Jedenkelijk we waren afgezakt naar ten waren bedrogen, toen het feit werd
bel'g8.fwaarts. Over een tweede is men het ons verdiepen in het ziekelijke met ontdekt. De man werd met straat. en
het echter nog n iet eens: nl. Over als onvermijdelijk gevolg het over1>lan- huisnummer en naam voluit vermeld
Misschien zijn het dan wel honderd~
de 8Chuldk~e, die natuurlijk van ten van die mentaliteit op de volgende
het hoogste belang Is met het oog op generaties. Ten slotte degenen, die de duizenden klanten, wien tekort 'werd
de maatregelen om tot verbetering van diepste oorzaken zien in pacifisme, af- gedaan:. doordat drie groote oliefabrie.
den toestand te komen, aldus Blokzijl braak van de weerbaarheidsgedachte ken bllJk'ens een door de economische
politieke verdeeldheid, hokjesgeest, ee~ politie verstrekt bericht te weinig uitin zijn radio-praatjtl.
De één zegt: de ouders hebben te goed en te zorgeloos gemeenschaps. schonken.
W~ wennen in dezen tijd aan veel
schuld, de ander houdt vol, dat ook de leven, vèr gaande verburgerlijking, enz.
Kort samengevat dus: vrijwel alge- en wij hadden er niet al te veel aan.
ouders er niets aan kunnen doen, omdat ze niet beter weten, of zèlt een meene overeenstemming over het be- da~t aan gewijd, dat nu ook al groote
verwaarloosde jeugd hebben gehad, te denkelijke peil, waartoe onze jeugd Is fabneken zoo one-eveer 30 gram olie
dik in de zorg zitten, om zich veel met afgez!lk t , maar zéér uiteenJoopende te weinig schonken. Totdat ons later
over
oor zak enen een proeve tot verklaring gewerd.
de kinderen bezig te houden. Een derde meerungen
Daarin werd niet gepoogd te ontmeent, dat de school zich te veel om s c hul d v r a a g. Maar dan ten slotte
het afwerken van een overdadig pro- weer eenstemmigheid van meening dat kennen, dat er te we1n1g was geschon.
gra.mma bekommert en te weinig om de jeugd zelf geen schuld heeft. Neen, ken, doch de schuld werd geworpen op
Nu
de vorming van karakters. Een vierde natuurlijk niet: elk volk heeft de jeugd, de automatische vul-apparaten
zegt., dat de ondezwjjzer te slecht wordt die het verdient! Waaruit dan weer kunnen wij moeilijk aanvaarde~ dat
betaald en daardoor te afgetobt is, onmiddellijk volgt, dat we als volk in elders wel en hier niet nauwkeurig kon
om zich nog veel moeite te geven voor deze tijden, nu we eindelijk eens zwaar ~'orden at~wogen, doch zelfs al zou
at zoo z\.1n, dan nog houden wij de
Lets anders dan zijn dagelijksch plicht. op de proef worden gesteld, een nog
gedoe voor de klas. Weer anderen zien al droevigen indtuk maken en er goed directies verantwoordeliJ"k en niet de
eJle sehuld in de politieke situa.tie van aan zullen doen, het roer met kracht machines. Het verweer wordt no
om te gooien, willen we, als volk, blij. zwakker, als getracht wordt het tf
ven bestaan.
schUiven. op "speling", die bij de vul.
Wij houden het allerminst met de ling altijd mogelijk Is, Het maximum
pessimisten, di.. meenen, dat de Neder. dat daarbij als mogelijk werd opgege~
lanàsche jeugd hopeloos aan het ver. ven, 3~edraagt echter slechts de helft
zakken is. In 1egendeeJ: we zijn er van van
"gram. Overigens is het wel 0 _
overtuigd, dat deze jeugd als geheel merkelIJk, dat de "speling" zich lij '
gezond en goeü Is, vatbaar voor wer. alle drie in een te wel nlg en ner
kelijke idealen, bereid haar aandeel te ge~~ ~ een t e vee I uitte.
.
eischen, in een revolutionaire ontwikke. de ~gt m tI:e~ verweer der fabrieken alzoo
ling, mi t s wij haar bevrijden van
eves I~ opgesloten, dat zij per
esch te wemlg hebben uitgemeten zij
reactionaire of bolsjewistische m1s1e~
ding, naar de nuchtere feiten brengen, eggen n 1 e tuit, w a a r d e u i tg e.
haar eerlijk voorlichten, dapper voor- Spaarde olie is gebleven
gaan en ha!' l' tegemoet treden met het of e~. hoe die is te gelde gemaakt. '
vertrouwen. dat 'Zij verdient.
WIJ komen tot méér vragen Hadden
De beste vade:-s en moeders voor hun zij . indien hun outillage ter zake onvol_
kinderen zijn door alle tijden heen z ij doende is en zij daardoor een fout
geweest, die oude!'e kameraden voor hen m068ten maken, daarop niet de a a n.
wilden zijn en ni el eigen jeugd ver- d ach.t kunnen vestigen en voor min.
geten betweters en huistyrannen! Dat der obe naar verhouding ook minder
zelfde gold en geldt ook voor de onder. geld kunnen vragen b.V. een stuiver?
wijzers met betrekking tot hun leer- fu hebben zij den vollen pJijs berekend
lingen. De diep te oorzaak van alle erwijl zij achteraf heel ~ blijken t~
kwaad zit dus m.i. in het wezen van weten. hoe het met het vul.procédé
onze Nederl&nru!che volksgemeenschap, was
gesteld. En wij bespeuren dat ZOO
zooals die onder inwerking van de
hen,
Wien het all.Dging, niet hebben in~
achter ons liggende tientallen jaren was
gelicht
dat zij hun apparaten niet z66
verworden.
dat zij het Juiste gewicht
beheersche:n,
De diep te oorzaak zit in de theorie geven.
van het primaat der persoonlijke VI11.
Wij blijven, vooral nu men heeft ge.
held, die ten slotte niets anders la dan
lezen,
hoe de kleine man wordt gestraft
een verontsch~ Voor het naakte
met
belangstelling
het verloop vaD.
goisme. WIJ, natIOnMl-l!OCia11aten, wildeze
zaak
volgen.
Bedrijven
van een
I ~ h. omg keerde; wlj zegg n "G
zijt nIets. Uw vo~ LIl alles, want zönder omvang B:ls die, waar het hier om gaat,
dft volk, zönder die gemeenschap zHt moeten zlch n a u w keu ri g van hun
gij n cta."
, v taak kunnen kwijten. Anders is het
Aan die g me
p hebt gij alles niet verantwoord hun een plaats toe te
t danken; daarom moet ge bereid zijn, bedeelen bij de voorziening van het
aan baar eIken dag . elk uur meer te Nederlandsche volk met dat voedsel,
gev n, dan ge van haar terugverlangt. waarmee het zoo zuinig moet omsprin.
ZJet ge dat niet in daL sterft uw ge. gen, dat het zich geen gram tekort kan
laten <loen!
meenschap en gij erf mèt haar!
W t hebbe 1 we dus te doen? We
moeten een volkBch aamenl ving op.
ESUMEERENDE blijven dus de
bouw
die van het gem e
baps.
volgende vragen open:
gevoel Is dOOrdron en en we moeten
Ie,
Hebben de fabrieksdIrecties de
daarbU met bet k 1 n d beginnen Het
desbetreffende
overheida.ilLltanties te.
Ne<! rlandsch kind van vand8.8i'· het
v
0
ren
e
r
van
ver wIt tig d, dat
product van ee'l fouU ve leer: h t Is
hun
VUl-apparatuur
en .technlek van
o~h, omdat h om zich heen bijna
dien
aard
was,
dat
te
verwachten was,
n tB dan
olsm" van de slechts 800rt
dat
vele
tlesschen
minder
o11e zouden
zf t. Daarom w
h kind Jdch ook
n toekomstig volksgenoot te bevatten dan de voorgeschreven, in
n t a1a
goor
n . Van de volw
nen van heden grammen nauwk urig uitgedrukte diszai h . t kind in het aigexnéén, niet leeren, tributie-hoeveelheid, m .a w . dat zij in
hoe het dan Wèl moet n dus zal de een aantal gevallen te WeinIg olie zoutaat zich v rregaand om de Neder. den leveren en te veel geld zouden
landsch je~d moeten gaan bekomme. ontvan~en ?
.2e. Welke administratieve en andere
ren, tótdat eelI nieuw gEllllacht van vol_
waaeenen zal z:\jn opgegroeid, dat 211n bestemming was op het oogenbllk der
ontdekking gegeven aan de te weinig
taak jegens tie dAn volgende jeugd uitgeSChonken.
dW! overgebleven 0 11 e,
anders begziJpt.
waarvan de hoeveelheid. gezien de
Maar intussch n mogen we niet bU capaciteit
der betrokken fabrieken ton.
d pakken neerzitten! Ieder onder ons, nen, zoo niet
tientallen tonnen
die van goede.. w:llle is eD de nieuwe orde moet beloopen'fenkele
(per 100.000 tlesschen,
wil kan het zijne doen. Het is al van bU een tekort van 80 gram, bedraagt
grÓote 'beteekenis, dat we om ons heen het reeds 8000 kilo olie).
zien en het optredeIl V8.lli o.n.ze jeugd
8e. Welke administratieve én andere
niet met onverschilligheid beantwoor. bestemming was op dat oo~enblfk ge.
den!
geven aan het door de fabrieken te
Ik !heb er vroeger al eens op gewe· veel ontvangen ~ e I d, waarvan het
dat ik lOeIaas perSOOnlijk de erva· bedrag, ~ezlen de capaciteit der beo
heb opgeda8lIl, dat ook onder de trokken fabrieken, in de tt'mdulzenden
van den Nationalen Jeugdstorm guldens moet loopen
100.000
alles zoo is als mag worden flesschen. bU een tekort (per
van
80
gram
Een !In den politiecl!e.n.st verolie,
4000
A
5000
gulden).
~~;~r~~I;t;~~l~ bericht m:fJ Vaa1I een
4e. Zoo het pUbliek en de economi_
ee,val, dat zich op een Haagsch !o!am- sche
politie een en ander nl et had·
,naICUD heeft Wgespeeld en waar.blJ een den ontdekt,
zou er dan ooit een haan
'in JeugdetoI'IllJlKlà1'orDl tegen hebben g-ekraaid
naar dit geval?
j
r;'tg~~~II~d in lustig stond te rOO'ken,
5e.
Zal
behalve
officIeel
antwoord
het brandgevaar voor de op deze vragen, ook het resultaat van
der opee~akte
het officieele onderzoek telt de?e, hol!
het
ook uitvalt,. worden gepublice€rd
op en zei: en zoo
er sprake zou zi1n van onoirbare
DleelijGdlea~a<!roSe we
ihJer niet
practliken of onverantwoordeliike non.
zal dan met de zelfde maat
in chalance.
merkte
worden gemeten als bij den in den aan_
11f,;;;~~~~~~~}~~~i~~e
op:
aar
Zoo'I> praats, er kan hef dezer bedoelden kleinen winkelier?
~ een" een tijd komen, d~~ ~
nog OW
eh
noodt geboren te Zijn.
zo~t
d~ N.S.B., dat mti deze
n doorzond merkt t.eI'ec1)t op:
k1:Jcttbehoeft geén verder betoog, dat
zUI:e vlegels In twee minuten ailbreken,
wat een oude kameraad door week-in
week-uit met de courant op den hoek
V8lIl de straat te staan, in een Jaar op-
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Zwaartepunt aan het Oostfront
naar het Zuiden verplaatst
Frontale aanvallen bij Sjitomir thans omgezet in flank·
aanvallen in noordelijke en zuidelijke richting.

WINTERSLAG ZONDER
WINTER
(V8Il onzen Berlijnschen redacteur.)

,
:

I,'

Be r I ij n, 8 Jan.

rekent men aan Duitsche zijde op MIl.
voortzetting van den grooten aanval
der Sowjets en heeft men dienover.
eenkomstie- zijn maatree-elen genomen.
De zwaartepunten liggen op het
oogenblik ten Zuiden van de opgegeven
stad Berditsjev en ten Zuidwesten van
Bjelaja TBjerkov. Op beide punten
zendt de bolsjewistische leiding nieuwe
divisies in den strijd. Haar taak is
blijkbaar meer ruimte te verschaffen
aan het offensief naar het Zuiden.
Parallel hiermede loopen Sowjet-aan.
vallen uit het gebied van Tsjerkassi en
Kirowograd, waar ten Oosten van de
stad hevige gevechten gaande zijn.
In het Noorden van de groote deuk
bij Sjitomir zetten de bolsjewisten hun
druk in de richting van Rokitno voort.
Daarentegen mislukten hun aanvallen
ten Westen van Propoisk onder zware
bloedige verliezen.
Ook de stormloop der Sowjets op de
Duit.sche linies in het gebied Witebsk.
Newel duurt voort. Om de plaats
Witebsk wordt hard gevochten.
De gevechten worden bijna aan het
geheele front beguruJtigd door een voor
dit jaargetijde ongewoon zachte weersgesteldheid. Waar het heeft gesneeuwd
en gevroren begint het tegen de mid.
daguren te dooien, zoodat de RuS8ische
winter met zijn lage temperaturen van
40 tot 50 graden, zooalB hij de twee
vorige jaren omstreeks dezen tijd
regeerde, zich tot dusver nergens heeft
voorgedaan.

Overeenkomst!.. de verwachtingen
die d()()l1' de situatie in het penetratie:
gebied bij Sjitomir werden gewekt,
hebben de Sowjets hun aanvallen van
hier uit in ~estelijke richting gest~t,
ter versterklIlg van hun druk aan de
twee flanken: in noordelijke riohting
naar Rokitno en in zuidelijke richting
van Berditsjev uit, welke stad tihans
geheel door de Duitsobe troepen is
ontruimd.
De aanvallen. van Berditsjev uit, die
worden gecombmeerd met operaties ten
Z. van Bjelaja Tsjerkov, vormen een
onderdeel van een concentrisèhe actie
tegen de Duiitsche sleutelposities in de
groote bocht van den Dnjepr.
Andere onderdeelen van deze concentrische actie zijn de zware aanvallen der SowjetB in den sector van Tsjer,
kass! en in het gebied van Kirowograd.
In Duitsche militaire kringen neemt
men aan, dat het onmiddellijke operatieve doel van deze Sowjet-Russische
ondernemingen het voornaamste slagveld tusschen Berditsjev en Bjelaja
Tsjerkov is, dat als zenuwcentrum van
het Duitsche zuidelijke front wordt beschouwd. De gevechten in dit gebied
hebben zich met een groote snelheid
ontwikkeld en laten in beteekenis den
Groot opgezet offensief
nog gaande zijnden strijd in ' den sector van Sjitomir achter zich, zoodat het
der bolsjewisten.
domineerende zwaartepunt van den
winterslag meer zuidelijk is komen te
BERLIJ~, 8 Jan. (D.N.B.) De groote
liggen.
aanvalBactles der bolBjewisten moeten
Volgens hier ontvangen berichten w.orden beschouwd als uiterste inspan.
verloopt de strijd bij Witebsk in aan- mng van de bolsjewistische leiding met
vallen en tegenaanvallen zeer geregeld. het doel het Duitsche front in het
Zoowel uit dit gebied als uit het ge- Oosten kapot te slaan, - aldus de milibied ten W. van Propoisk, waar de taire correspondent van het D.N.B.,
Sowjets hun druk versterkten, worden Martin HalJen.Sleben. Hij schrijft:
succesrijke Duitsche tegenacties geBij de aalliVaHen, die de bolsjewi ..
meld. Over het geheel heerscht aan het
tisohe
divisies ondernemen op de DwtOostelijk front zacht weer. In Duit
sche
stellingen,
onophoudelijk en mwt:
sche militaire kringen spreekt men van
de grootste inspanning- hunner kraoh,.
den "winterslag zonder winter".
ten, gaat het om een offensieve onder.
neming, die zeer ~oot is o~ezet. Uit
de li~&, der op.eraties 'bliJkt, dat de
Harde strijd om de stad
bolSjewIstiSche leiding het voornemen
heeft het Duitsche front in stukken te
Witebsk
breken, de Duitsche legers in groote
te vernietigen
De Sowjets probeerden ook gisteren omsingelingsbewegingen
en
de
beslissing
tot
stand
te brengen.
het geheele front van Nikopol tot
Aan Duitsahe zijde, d.w.z. uit de beWitebsk in beweging te brengen, zoo
schrijft Martin Hallensleben, de mili- wegingen, die de Dulitsche legers op het
taire medewerker van het D.N.B., in ~erubli.k ten uitvoer leggen, is duád6zijn beschouwing over den toestand, en lijK te ZIen, dat men zich noch het ttIdhij vervolgt: Het offensief van de stip, noch het terrein, waarop de be. , _
Sowjets duurt voort. Op eenige plaat- ~lSst~ moet V'8.llen, laat voorSOllrijven.
e ... verbazingwekkend, welk een
sen evenwel, waar de Duitsche afweer
~raoht
aan het DUttsche front, ondanks
door sterke telfenaanvall~n het den
~nopQoudelijke
bestorming der balsjebolsjewieken uiterst moeilijk maakt, is
en,
geoe(end
(
wordt
den gang
de vijand ' tot staan gebracht, O.a.. in der veldeaagen. 'tactischer1p bewegingen
den sector vlak bij Sjitomir. Hier wordt binnen het bestek eener strategie die
weer de oude ervaring beves~igd, dat de
kan worden gewaardeerd op
ruimte van het oostelijke gebie1 met alleen
grond
van
kennis harer afzonoerlijke
zijn slechte wegen meer in het nadeel bestanddeelen,
kunnen deze OIpVatUNP
is van den aanvaller dan van den ver- slechts ste1'ker maken.
. ...
dediger. Daarbij komer. de zware verliezen, die de bolsjewistische storm- . Men krijgt thans meer dan ooit d4m '
divisies moeten incasseeren, meer en... I":~k, dat ook de Duitsehers de be..
deels eliteformaties die. nU
gedeci- shsslng van dezen oorlog uitsluitend in
meerd, worden aangevu'o door minder h~t Oosten zoeken, dat hun dispositi
van deze fundamenteele houding ~
strijdvaardige troepen. In ieder geval die
het eerst schijnen af te leiden, t n
slotte tooh slechts dienen tot dit ~r
In Duitsche militaire kringen is m~
er va!l overtuigd, dat zelfs een An I
Amerikaansche invasie niets verre g ()..
veranderen aan dit militaire feit. SC t4I
Juist ,:He bewegingen der Duitaahe
legers, dIe op 'h et oogenblik worden vol
~~~ken in het Oosten, het Westen het
UI en en Noorden, en waarvad de
~egenstander meent, dat zij hem nador
rengen tot het succes brengen hE\m
nog slechts verder daarvan af Z" zij
ont'7rpe n, bevolen en worde;" ~itge~
toer om de voorwaarden in het leven
~hroepen op g;ond waarvan de Duit_
f
ers, maar met de bolsJ'ewist
hun geallieerden den beslissend en I 0
ZUl\en slaan.
en B ag
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BERLIJN IS OVERTUIGD, DAT
INVASIE ZAL MISLUKKEN
Geallieerden hebben gebroken met traditie der geheimhouding. - Hun tactiek het gevolg van de toezeggingen
aan Moskou geacht.

Afleidingsmanoeuvre ?
(Van onzen Berlijnschen redacteur.)
Be r I ij n, 7 Jan.
politieke en malitaire krin_
heeft het principIeel positie kiezen
I Ning_Dultsche
de discussle over een Geallieerde
wasle in Europa een eind

gemaakt

~ de eenzûdlge behandelIng van dIt

door een dergelijke campagne te worden beinvloed.
Daarentegen neIgt men in politieke
kringen in de DUItsche hoofdstad tot
de opvatting, dat de Geallieerde mvasiecampagne eerder moet worden geZIen
als een uitvloeIsel van den problematischen toestand, wal!I'in zich Engeland
en de Ver. Staten bevinden, doordat ZIj
te Teheran blljkens het slotcommuniqué
zulke vèrgaande toezeggingen over de
coördinatie der Geallieerde en SowjetRussische mIlitaIre operaties hebben
gedaan. Engeland en Amerika, zoo zegt
men te Berhjn, staan voor het alternatief, àf den grooten aanval op Europa
te ondernemen, waarbij zij het gevaar
loopen van een mislukking, of hun aan
de Sowjet-Russen gegeven woord te
breken en daarmee den weg te openen
voor een door hen zeker niet gewenschte polltieke en mIlItaire ontwikkeling in Europa. Het is daarom volgens de meening van Duitsche commentatoren niet uitgesloten, dat deze
invasie-campagne een afleidingsmanoeuvre is. Doch is dit niet het geval,
dan moet er naar Duitsche opvatting
een voor de Geallieerden wel heel belangrijke aanleidmg bestaan om een
onderneming als deze invasie te beginnen, waarvan het risico zoo groot Is
als in de geschiedenis van dezen oorlog
nog niet is voorgekomen.
Van Duitsche militaire zijde - waar
men zeer voorzichtig is in de beoord'e eling van komende !?,ebeurtenissen schildert men dit risICO in zijn vollen
omvang, en men is er van overtUIgd,
dat de invasie, waar zij ook komt, zal
mislukken. Het ligt voor de h8!llld, dat
men b~; de beoordeeling van de kansen
van een mogel~ike in'Vasie een vergeli;king maakt met de gebeurtendssen
van het afgeloopen jaar in de Midd'ellandsche Zee. Hier, zoo 2leggen toonaangevende Duitsche militairen, hadden
de Geallieerden mdertlJd de beste kansen voor een iIlIvasie, omdat daar door
de capitulatie van Badoglio een situatie
was ontstaan, waarmee de Duitsche
legerleidmg slechts ten deele rekenliIJg
had kUDJllen houden, en bovendien omvangrijke Duitsche strijdkrachten door
het zomeroffensief der Sowjets werden
gebonden. Voor een invasie in WestEuropa staan naar DUltsche opvatting
de kansen geheel anders, omdat op elk
punt van het front de DUltsche voorbereidingen ziin voltooid en een groot
deel der Geallieerde tr8IIJIsport- en oor10gsscheepsrUlmte voor de ravitailleering van het front in de Middell'andsche
Zee moet worden gereserveerd.

vraagstuk, dat den laatsten tiJd in de
Geallleerde en de neutrale pers sterk
op den voorgrond treedt. Ongetwijfeld
heeft men er te BerhJn zijn reden voor
om, hoewel men aanvankelijk weIgerde
zich diepgaand beZig te houden met de
desbetreffende voorspellingen en suggesties in de Geailleerde bladen, juist
op dit oogenblik in te griJpen, waarop
in de invasie-campagne in de Engelsche en de Amenkaansche pers een
kentering schijnt te komen en de neiging valt te bespeuren om de mogeliJkheden en het vóór en tegen van een
invasie in Europa met grootere voorzichtigheid te beoordeelen.
Te Berlijn, waar men de ontwikkeling van deze campagne met groote
aandacht heeft gadegeslagen, ondervindt men deze kentering geenszins als
een verrassmg, en in zeker opzicht beantwoordt zij zelfs aan de verwachtingen. Van het begin af aan stond men
te Berlijn nl. op het standpunt, dat het
tempo, waarin de invasie-campagne in
de Geallieerde pers werd gevoerd, onmogeliJk lang zou kunnen worqen volgehouden, indien niet onmiddellIJk
daarbij aansluitend militaire operaties
zouden worden ondernomen, die de
door de pers gekweelüe sfeer zouden
bekronen en ontsparm en. Tnchen deze
militaire operaties niet zouden volgen,
zoo zegt men hier, dan zou deze spanning - waarvan men veronderstelt,
dat zij ook een fragment van den
zenuwenoorlog tegen Duitschland zou
kunnen zijn - zich tegen het moreel
van het Engelsche en het Amerikaansche volk zelf richten.
Onmiddellijk na het hoogtepunt d€X
invasie-campagne waarbij
.n de
Geallieerde pers niet alleen vèrgaande
bijzonde'rheden maar tevens een termijn va:l 90 dagen werd genoemd, binnen welken de invasie moest plaats
hebben - schijnt dit stadium thaIlB ~e
Zijn bereIkt en distancieeren verschIllende Geallieerde en neutrale bladen
zich van de voorspellingen der laatst~
dagen, waarva:l men aanneemt, dat ZlJ
op "onjuiste mformaties" berustten.
Desondanks heeft deze campagne,
•
•
volgens Berlijnsche opvatting, een geheel ander karakter
dan
vroeY"f're
REDE VAN GEN. FRANCO
invasie-canIpagnes. De tegenwoordIge
ooderscbejdt zich niet alleen .door baar
MADRID, 6 Jan. (D.N.B) Generaal
algem-eenheld eo. haar diepgaandheo.od
van de vorige, maar tevens hebben de Franco heeft op den wiJdingsdag der
omstanóigheden zich inmiddels zoozeer weermacht ee.\ rede gehouden, waarin
gewijzigd dat mag worden aangeno- hij o.a. zeide:
men
dat zij thans wel degell]k ver"Zeven jaa:. geleden heb ik de hooge
band houdt met een aanstaand nieuw
verantwoordelijkheid
van de leIding der
Geallieerd offensief tegen Europa.
staatszak&n
op
het
moeilijkste
oogenbldk
In militaire kri!lgen te Berlijn acht
voor
het
lan'l
op
mi1
genomen.
Sedertmen het daarom te merkwaardiger,
dien
heb
ik
sleChts
één
gedachte
gehad,
dat deze onderneming in de Geall!ieermijn
werk
to'
een
gelukkig
einde
te
de landen met een zoo groote openbrengen,
de
hindernissen
en
moeilijkhartigheid wordt behandeld.
Hoewel
door de ontwikkeling van de verken- heden te overwinnen en ons volk een
ning uit de lucht een dergcliJ!te gro?te groote toekomst te verzekeren. De
ondeneming,
waarvoor Ultg;ebrel?e kracht van onze mannen, het hart en de
voorbereidmgsmaatregelen noochg zIJn, wil van ons vol '-{ en de geest van ZIjn
moeilljk als een volkomen verrassmg leiders en officieren zijn moor dan volkan worden begonnen,
was het tot doende om onze vrljheid en cnafhanke_
dusver ook bij de Geallieerden usance, liJkheid te beveiligen. Onze geschiederus
komende miilltaire operatIes, overe€lll- levert ons het best.. beWIJS daarvoor.
komstig de militaire traditie, m het Het is een feIt, d~t men teg'en de mangeheim te ontwerpen e:l voor te berei- lijkheid en den geest van een volk Dlet
den. Aldus kwam. de Geallieerde kan strijden Zonder tanks, zonder lucht_
landing In Noord-Afrika,
Ulteraard macht en met weinij1' wapens is een volk
met voor de milItaire waarnemers aan onoverwinnelijk, wanneer het een hart
beide zijden, maar toch wel voor de en een vastbesloten WIl tot stnJden heeft.
onderscheidene volken als een ver- Ik verzeker u, dat wij teg'en tanks en
vliegtuigen meet dan voldoende midde_
rassmg.
Het onderwerp der invasie in Europa len ter beschikking hebben: Het hart,
heeft thans in de Geallieeride landen den geest en de strijdkracht van ons
eveIllWel een prmdpieele oohan'CIeilmg leger, die in staal zIjn welk gevaar dan
gevonden. Na het slotcommuniqué der ook meester Lt worden. Op uw vertroucoiliferentie van Teheran, waarm werd wen antwoord ik met het mijne. tk V'ertrouw u en heb volledig vertrouwen in
~proken van een ontworpen coördinatie der militaire Oiperaties in het het lot van Spanje, wanneer wij, zooals
Oosten, Zwiden en Westen, na de be- wij dat allen wenschen, vast en eensgenoeming van Eisenhower tot opperbe- zmd aaneengesloten blijven"
vel!heJ)ber der Geallieerde strl]dkraclhtJen
in Europa en de benoeming van leidende mannen in den Staf, hetgeen algemeen wordt ~pgevat als een officieele
'bevestiging van de verwaahting, dat de
invasie in ontwerp was, is in de lange
artikelen 1D de Geallieerde pers zoo
opvallend gebroken met de traditie der
geheimhouding, dat de vraag voor de

Versterkte druk bij
Kirowograd

HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FttHRER, 7 Jan (D.N.B.) Het opper_
bevel der weermacht maakt bekend:
Heel de toekomst-conceptie van den uitgeweken minister
In den sector van K J r 0 w 0 g rad
heeft de vijand zij" druk versterkt.
staat en valt, behalve met den afloop van den oorlog, met
Aanvallen van sterke formaties mfanterie en tanks konden met steun van
het kernprobleem der anti-Duitsche machten: de onderhet luchtwapen aan beide zijden der
linge verhouding van Engeland, de Ver. Staten en de voor
stad worden opgevangen waarbij 51
tanks werden ver:nield Ten Noorden
wereldrevolutie vechtende en zware offers brengende
van de stad hebben onze troepen de
bolsjewieken in een tegenaanval terugSowjet-Unie.
geworpen en 30 kanonnen buitgemaakt.
De vljand leed zware verliezen aan
menschen en materieel.
Ook ter weersziiden van B e rdit s j e v duren de zware, WIsselvallige gevechten met numeriek sterkere
vijandeliike strijdkrachter voort.
Ten Westen va'l Pro po i s k zijn op
vele plaatsJln aanvallen der bolsjewieontwapening te willen opgaan. Ons ééns
VOOR en
ken mislukt met zware, bloedige ver- BASTIONPOLJTIEK
voor alt\]d bIDden gaat dus alvast met.
liezen voor den vijand
Maar zal het goed zIJn, ID de toekomst
Bij Wit e b s k hebben onze troepen
onder deze groote "mits" samenwerking
DERDEN OORLOG
tegenover hernieuwde sterke bolsjewismet Engela.nd te zoeken? U moet zelf uw
conclusies maar trekken. Ik lever a.lleen
tische doorbraakpogtngen weer een 'TRIJWEL te~ aat ir. Alba.rda m.a.a.r
de bouwsteenen
voUedif- afweersucces bereikt en 49
WIJ moeten ons goed voorstellen, dat In
V
-zie
ons
bi
.....n gisteren zijn
vijandeliike tarJr vernie d.
artikel scbreef lh "Vrij Nederland", den modernen tlJd een volk, wll het weerAan de rest van hef OostelJj1l:e front heeft mr. Van Kleffens, minister van baar zlJn, de beschlkkmg moet hebben
zijn slechts gevechtShandelingen van BUiltenlandsClhe Zaken in de uitgeweken over een enorm mdustrleel apparaat Dit
staat ons in Nederland alléén nJet ten
plaatselijke beteekenis voorgekomen.
Nedierlandsclhe reget.ring VOOIT Radio dienste. Blijven WIJ op ons zêlf staan, dan
In het westelijke deel v' '1 het Z u i d_
Oranje op 28 December gesproken over kunnen wlJ er met op rekenen, dat WlJ ID
I tal i a a n s c h e f ron t zijn ook de na-oorlogBche positie van Nederland de
ure des gevaars steeds dlè bewapening
gisteren verscfueidene aanvallen van
zullen beZitten of kunnen verkriJgen, die
onder
den
titel:
..
BO'Ilwsteenen
voor
de
den vijand met sterken slt eun van artil- toekoIllilt". Wat h1J zeide, volgt hier- noodlg zal bllJken Als anderen niet van
lerie en tanks mislukt. Een p~aatseliike
voren weten, wat zij ons ons hebben,
UiJteraard - hi; zou andelliS niet te
zullen
zJj terughoudend zIJn met ons te
penetratie werd afg'egIlendeld. Een onider.
voor de radio in Engeland mogen
penetratieplek .ten Noordwesten van spreken - gaf mr. Van Kleffens udtmg bewapenen. In elk geval, de keuze gaat
tusschen Isolement en aanslUltmg bij anMig n a n 0 werd in tegenaanval op- aan de verwaclhting, dat Duitsohland dere
goedWillenden. Die keus zult gIj
geheven. In de overige sectoren verliep zoo worden verslagen; daaraan eclhter moeten
doen.
de dag bij plaatselijke gevechtsactiviteit
Over isolement behoef ik hier verder
knoopte
hl]
vast,
dat
dan
weer
een
rustig.
niet veel te zeggen. Maar als de keus mocht
revanche" -oorlQg' zou moeten worrden vallen
Duitsdhe motortorpedobooten onder ..gevreesd.
op samenwerkmg met andere goedDeze
overweging
braclht
hem
willenden, dan zullen WIj verstandig doen,
leiding' van den luit.-ter-zee 1e klasse tot de volgende uiteenzetting:
landgenooten, ons duidelijk te maken b IJ
Karl MUller hebben op 6 Januari een
"Ik
geloof,
dat
wlj
het
er
alle\).
over
wJj ons zullen aanslUIten
aa!llVal gedaan op de Britsche convooi- eens ZIJn dat de politiek van v66r den wie
De VIJandelIJke propaganda stelt het al
wegen aan de 2luidwestelijke kust van oorlog,
è;e toen "zelfstandIgheIdspolIbek" z6ó voor, dat ons wordt gevraagd, om
Eng e 1 a n d. Zij brachten van een werd genoemd, morsdood IS. Wat dà-n? Nederland maar te doen opgaan in het
krachtig- beveiligd convooi 5 schepen Een Engelschman, en met de eerste de Britsche rijk. Stel u gerust. Er is ons niets
met 12.500 b.r.t en een bewakings- beste, heeft mIJ eens m het openbaar ge- gevraagd en mocht ons OOit lets gevraagd
vaartuig tot zinken. Andere schepen vraagd: "Waarom heeft Nederland v6ór worden, dan zal het niet zijn "opgaan in
werden met torpedotreffers beschaèigd. den DUItsehen mvla met tlJdlg mllItalre het Brltsche rijk". Het Brltsche rIjk is een
afspraken met Engeland gemaakt?" Ik gemeenschap, die wordt samengehouden
De Duitsche formaJtie liep voltallig en heb
hem toen, eveneens in het openbaar, door alle verbondenheid aan de kroon, dat
zonder sclhade haar steunpunt binnen. geantwoord:
"Er kon geen sprake van
de Britsche kroon. Het Nederlandsche
Duitsclhe jagers hebben boven den zIJn, zelfs Indien wij het eIgenlijk wèl is
rijk kent alleen verbondenheid onder de
Atlantischen
Oceaan
een hadden Willen èoen, al ware het slechts kroon der Nederlanden. die bIj uitsluiting
groot Britsclh vlieg-tuig- van het type omdat Engeland toen m het geheel met erfelIjk is in ons Oranjehuis. Van opgaan
Sunderland doen neerstomen. Luchtver- bewapend was. Deze oorlog heeft dat van ons Koninkrijk in eenig ander gemeededigingsstrijdkraclhten schoten boven maar al te dUldelIJk bewezen. Tegenover neb est kan dus geen sprake ZIjn, 66k niet
Zich steeds sterker bewapenende in den verzachtenden vorm van aansluide bezette westeliJke gebdeden 7 Brit- het
DUItschland stond een m onvoldoende tmg in den zm van onderschikkmg.
sChe laag-vlIegende toestel1en neer.
Maar al ~s een del1gelÎJke Ultsluiting
mate weerbaar Engeland. Met zulk een
In den afgeloopen naoht hebben land mlhtaJre afspraken te maken, zou ondenkbaar, daaxoan is sam.emweI'lkmg nog
enkele BritsChe bommenwerpers plaat- dwaashelè zIJn geweest, ook al was het niet UI~eS'loten.
A.léém zullen wij ons
sen in het R ij n s c h-W est f a a 1- volkomen waar, dat Engeland omgekeerd moeten afVTa>gen. of die samenlWerkm'g
sehe industriegebied aan- ons het zelfde verw~t kon maken. Dat is wel beperkt za.l moeten blijven tot het
dus een punt, om met bet oog op de toe- Bnt""he rijk Dat h81l1gt niet alleen VMl
gevallen.
komst goed te onthouden.
ons af, dat hangt OOK af van den anderen
WJj, Nederlanders, kunnen alleen dàn partner met Wlffll wij door OIIlze posltles
gaan denken aan militaIre samenwerkmg, a.an den l"amd van den Stillen Oceaan geVijandelijke vliegtuigverlliezen
Ik
wanneer wij zèlf een aan de omstandig- meens"h!lJppeIIJke belangen hebben
in 1943.
heden aangepaste weermacht beZItten. bedoel natuurlijke de VereenIgde Staten.
Als DUItschland ontwapenè IS, behoeven Hoe de Vereenlgde Staten aan het emde
wIj n,et aldoor tot de tanden gewapend van deoon oorlo~ zullen staa;n tegenover
BERLIJN, 7 -Jan. (D.N.B.) Duitsche te
zijn. AnderZIJds, iruhen er geen Intenen ml.Jta.ire samenwerkmg met
zeestrljdkrachten, afweergeschut van SIeve samenwerkmg wordt voorgesteld, polltle'ke
andexen, valt nu nog nIet te zeggen Mlskoopvaarders en marineafweergeschut zullen wij een belangrijk militair apparaat SChleIIJ. zal hum houdmg op dat punt m
hebben boven de wateren en den vaste- moeten hebben en houden.
ZUld-Oost-Azlë, waar Ohma een zoo
landsgordel der onder Duitsche heerAls generaal Smuts ons aanbeveelt om blJ:zondere plaats mneemt. n1et geheel
schappij staande Europeesche kusten in na. den oorlog met Engeland samen te de zellfde zijn als In Europa. Aangenomen
den loop van het vorige jaar 1.174 werke~ za..l mijn JtnJ:lIfOrd zijn: Daar kan da.t Amerik1 met het Britsche rlJk en met
over wOJ:dol gedacht onder èe ons zou Willen samenwel"ken, wat VOO'l'
vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. alléón
"mIt.s",
dat
Bntsche RIJk, en Enge- ons orugetwiJfeld wenscbelIJk zou ZIjn, dan
Ook de Duits!! K duikbootèn hebben laod In het het
biJzonder, toont, evenals wij lijkt het nog te vroeg. om nu al te s~reken
hieraan deel gehad.
zelf, met opmeuw den weg der vergroote over den vorm, waarin dat tot uitdJrukkirug zal moeten woxden gebracht.
Hoofdzaak is, dat men mag hopen, dat
bittere ervarmg de V. S. gevoel zal hebben
doen kqjgen voor de levensbelangen, die
Amerika heeft blJ de dàadwerkehjke handhavmg van den vrede; óók in Europa.
Het heeft nU voor de tweede maal gezIen,
dat een Duitsche aanval op Nederland,
BelgIë en Frankrijk in wezen een aanslag
IS op Engeland en het weet van te voren,
dat è.e val van Engeland op z lJ n beurt
de dolk zet op het hart van de V. S Gaat
het die\). ltant Uli, dan zal mert m het
Westen dus een ster~e form!).tle I,rljgen,
waa.rm Amerika met Canada en de andere
Brl tsche Dommions a r ~ e n a a I zIJn en
het groote reserVOIr van kracht, voorts
Engeland bas I S, vooral voor de luchtmacht en ten slotte het Westen van het
Europeesche vasteland, ik bedoel Nederland, Belgle en FrankrlJk, b rug genhoof d. Op die Wijze zlJn wij éénerziJds
op de WestehJke mogendheden aangewezen, maar omgekeerd hebben deze ons
noodlg. Het IS moelhJk, een sterkere
pOMhe voor ons land te bedenken.
DIt formidabele blok in het Wes.ten zou
In het Oosten ZIJn balans vmden door
Rusland, welks hart in het Noorden, Oosten en ZUIden - wanneer eenmaal Japan
zal zijn verslagen - door natuurlIjke
grenzen zal ZlJn ged<ekt. Dat lanè zal,
evenals wij, zIJn volle aandacht moeten
en Willen bllJven besteden aan de beveiligIng van zlJn open grens . tegenover
In dat beeld komt als vllJD:1le.f de noodIN DE EERSTE DAGEN VAN JANUARI is de nieuwe lichting van. den Nederzaa.k
naar vo.ren van goede betrekkmgen
landsehen Arbeidsdienst opgekomen. De nieuwelingen marchteren het kamp
tusschen Nederland en de SowJet-UnIe
Verrray-End'lZpoel binnen.
(C.N F.-N.A D.-Hofmeester)
19 dat aLles beretklbaar, dS!ll - zoo ziet

LOTSVERBONDENHEID INSTEDE VAN
DWANGCONSTRUCTIES !
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Luchtterreur maakt het Duitsche
volk niet zwakker

~~zi3~~'

fen, daar :~vaar het, naar de me~nirug
vB:D den VIjand helt kw~tsbaarste IS, .~.
"
bi] de vrouwen en kmderen, schrIjft
dr. Goelb bels:
.
BERLIJN, 6 Jan. (D.N.B.) Het jong-I Deze aanvallen vormen een ty;p~sc!h
ste artikel van Rijlk sminister dr. Goeb- ~ngelsche metiJ;lode van oorlog-:oeren,
bats in "Das Re::m" is g-eWlJd aan de die doot; de BrItten eeuwenilang 1S ~oe
problemen van den luchtoorlog. Na gepast m den strIjd tegen kolomale
erop te hebben gewezen, dat de vijan- volken en thans wordt toegepast tegen
delijke aanvallen overdag en 's nacnts de zeer besClhaafde voIken van het
het Duitsche oorlogB1'lC'reel willen tref- EUl'opee-:,che contmen~. De Engelsclhen
hebben m hun gesc~l1eden[s nOOIt op
een andere dan deze WlJ'ze oorJog geu Utrecht, N V -HUlS, Oudegracht 245 25
voerd. In den strIjd tegen de Boeren
Jan 9-14 u Amersfoort, Pol Durchgangs- hebben zij de vrouwen van den VIJand
lager, Leusderweg 26 Jan 9-14 u Den voor hun oprukkende colonnes laten
Het II-Ersatzkommando deelt mede: • Haag, Dlerentum, Benoordenhoutscheweg. marcheeren,
om hun mannen het
Iedere gezonde Nederlander, m den:
sc.lneten te beletten. Tildens den eersten
wereldoorlog pasten zij op Duitsclhland
leeftijd van 17-45 Jaar, kan zich aande zeeblokkade toe om zoodoende ons
melden, ten einde te worden gekeurd
vaderland UIt te hongeren en tlhans
voor:
gOOIen ziJ een mendgte brisanbbommen
De
Waffen-II,
II-Wachtbataljon,
en fosforblIkken IlJeer op onze steden
te Amersfoort, Landstorm-Netlerlana,
om daardoor een massamoord te plegen
Iuiegsmarine en de Germaansche U in
op oJllZe vrouwen en kinderen. Men Z1iet
Nederland.
!het, de midtde1en veranderen, de meTijdens de keuringen worden alle Inthode blij~t geliJk
lichtingen verstrekt met betrekking tot
Vervolgens wijst de minister erop,
de verzorging van familieleden, duur
dat het telkens van de aangevallen
der opleiding, extra levensmiddelen,
volken afhangt, of de Engelschen
etc.
daardoor hun doel bereiken. Toonen
Personen, tusschen 19-30 jaar die
deze Zich zwak, dan zijn zij verloren,
aanmeldingsplichtig zijn voor de teblijven
zij daarentegen sterk, dan faalt
werkstelling, kunnen zich eveneens
na
een
zekeren tijd deze methode en
aanmelden en worden gedurende hun
loopt
zIj
dood. Een voorbeeld van de
verbintenis van de tewerkstelling vrijeerste
mogelijkheid
is 1918, een voorgesteld.
beeld
voor
het
tweede
1943. Dezen keer
Officier in de Waffen-U kan ieder
toont
niemand
zich
geneigd
om voor
worden, die na ten minste een jaar
de terreur der Engelschen te bukken.
diensttijd zijn geschiktheid voor de ofDe gevolgen van deze houding zijn onfiClersoplelding heeft bewezen. Zun
vermljdehjk en zullen ZIch dan doen
schoolopleiding is niet doorslaggevena.
gelden, wanneer de Engelschen defiBeslissend voor bevordering zijn: kanitief hebben moeten mzien, dat hun
rakter, gedrag, prestatie.
methode tot geen resultaat leidt, in11 Jan. 9--14 u. Rotter(lam, Deutsche
tegendeel
een
dienovereenkomstige
Oberschule, Weste.rlaan 2. 18 Jan. 9-12 u.
tegenactie in het leven roept, hetgeen,
Breda, Restaurant Modern, Markt, 15--18
U.
Den Bosch, Hotel Noord-Braband,
naar dr. Goebbels verklaarde, In het
Markt 45. 19 Jan 9--12 u. Venlo, Deutsches
onderhavige geval ook het geval zaJ
liauB, Egmondstr. 16; 15--18 u. Arnhem,
zijn.
C/l.fé Royal. 20 Jan 9-12 u Hengelo,
DE SCHREIERSTOREN TE AMSTERGafé Modern, Spoorstr 18; 15--18 u Zwolle,
Terreur, zoo schrijft dr. Goebbels,
DAM. - Ook voor het behoud van
Hotel GIJtenbeek 21 Jan 9-12 u Assen,
heeft alleen dan UItwerking, wanneer
Cöncerthms a. d. Vaart, 15-18 u Gromndeze Nederlandsche cultuurwaarden
ze eenZIJdig wordt toegepast. Wordt
gen Heerestr 46 22 Jan. 9-1~ u. Leeustrijden
onze
Nederlandsche
vrijwl/·
deze terreur echter beantwoord met
warden HUIze Schaaf, Breedstr 23 Jan.
(G
L.-iH.)
een
hardere en vastberadener terreur,
IIger$.
lI-i4 u: Amsterdam, Dam 4. 24 Jan. 9-13
wat hiervan de bedoeling
Bij (1, dlscussie over het antwoord op
deze v~aag achten Duitrsche polIitieke
commentatoren het oIllWaarschijnllJk,
da.t de Geallieerden deze geheele campagne Ultsluiten'<i bedoelen als een onderdeel van den zenuwenool'log tegen
Duitsohland De Gealaieerde mi1Jitairen
zoo zegt men hier weten uit eigen er~
varln
dat de Duitsche Ie erleiding
over
goede zenuwen besc1Jkt om

ARTIKEL VAN GOEBBELS
IN DAS REICH' ,
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Mr. VANKLEFFENS' BEELD
VAN DE TOEKOMST

r
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het er d'llin kt mij u.it - Z!8.1 een l.aing tijdperk van v,redb gewaarborgd blijken.
FrMlkr\Jk :00,1 te d<len opZIChte zijn plaats
In den krmg der We.stell.)'ke machten
maohter.. moeten hel1Ilemen. La:at ons
hopen, dat het geloutexd en gesterkt zal
herrlJ"",n UIt het va.gevuur. Waa.Nn het 3
jaaJr geleden is neergewol'\pen.
Dat Belg"; aan onze ZIJde za,! s.tarun, :ijdt
geen tWIJfel Het kàm haast niet anders,
of tn een UlteellJZettmg als deze al lS ZIJ
nog zoo ObjectIef treedt tussoheIIJ. de
regeis lIJan den dag, m welke r.ohting de
gedachten g8J8.n van degeen, die tot u
spreekt Gij hetb WOUWelIJ.S ,.,\le "echt dat
te weten
BlJIldende beslulten van de regeertng,
ook op het gebled van de bmtenlandsche
po.llbek zullen

nle.t

worden genlo men.

ZOQ-

lang de DUltsch.er ons land bezet houdt,
ten"lJ dat vo.strekt onvermijdelIJk lS,
wan de dlI~gen staan niet stIl en het lS
niet altIJd mQgellJk te wachten tot HitIer
za.l zIJn versla.gen. Tot dusver IS dat
mtussClhen nog me+ noodlg gebleken. maar
~ kan u de verzekering geven, dat ook
m dit opzioht, zooveel als maar eemgszlns
mogellJk IS, zal worden ovel'\gelaten aam de
vxlje en welover:-wogen wIlsultmg van een
herrezen Nederland."

* * *

rede van den uitBOVENSTAANDE
geweken mmister van Buitenland.me Zaken is
een der ll'JWakBlte,
wel
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Verduister van 16.45-8.45,
van Zondag af: 17-8.45

®a

.1=-
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Heden: Zon Ottder 16.~6.
Morgen: Zon op 8·46,

Heden: Maan op 1.6.$8.
Morgen: Maa.n onder 7.~7.
Volle maan: 10 Jan. 11.09.

__

levert, die hol en voos zijn, en da.t zÎJn
toekomstbeeld weirug vemeugende vooruitzichten opent. Wat komt er in die
conceptie tereeht van Rot ter dam s
Rijn h a n del?
Wat
van
onzen
handel met Duitschland, waarop ons
land proefondervindelijk zoozeer Is
aangewezen? Doch bovenal - en hier
komen wij bij punt drie Jnr. van
Kleffens spreekt wel van het gevaar
van een "Duitsche revanche", m a a r
hij kijkt
scheel naar het
r6óde gevaar!
Ten der d e immers, is het maar
zéér de vraag of Stalin van z lj n kant
z6ó gesteld is op de "goede betrekkingen" met dat kapitalistische BntschAmerikaansche ba~tion, als mr. van
Kleffens wenscht. Wanneer !Zijn wensch_
droomen in vervulllng zouden gaan,
dan zou mêt het eInde van den Duit_
schen strijd tegen de bolsjewlBl:f.che
legers de macht der Sowjet-Unie uch
neer de Duitschers de legers van StalIn
over geheel Europa uitbrelden! Wan- en daarmede het bolsjewisme - niet
zouden kunnen tegenhouden, wie zou
het dan wèl kunnen? En zullen dLe
legers - end e bol s j e wis ti sc h e
i deo log i e
dan halt houden
"ergens in Duitschland" op den wensch
van mr. van Kleffens ? Zou de SowjetUnie, de Derde Internationale, al deze
geweldige offers aan menschen, materieel, V'erwoeste landstreken enz. brengen zonder na een gewonnen oorlog de
wereldrevolutie de aJpha en omega
van al haar streven - zoo vèr mogelijk
door te drukken?
Het gaat in deze eeuw van wereldoorlDg1en om leV'en en dood voor geheele
werelddeelen en zullen daarbij de
wenSIChen en verwachtingen van ee:l
mr. Van Kleffens eemg gewicht in de
schaal kunnen leggen? Nat u u r I ij k
ni e t!
Wellicht zou hij meevallers kunnen
boeken, maar grooter is de kans, dat
hij evenals de Pole:J.,
evenals de
uitgeweken
Joegoslavische
koning
Peter - zoo ervaren de waarheid van
het oude spl'eekwoord:
"Met groote
h-eeren is het slecht kersen eten." De
groote heeren nemen het vruchtvleesch en vOOr de kleintjes laten zij de
pitten over!

door hem is gehouden! Wan_
neer men met de aandacht, ~lke dergeliJke UItlatingen van de OIVerzljde van
het Kanaal verdienen, de argumellltabe
van mr. Van Kleffens ontleedt, ontdekt
men de yolgendle zwakke plekken:
Hij verwacht een "sterke pOSItie" van
Nederland en "een lang tijdperk van
vrede" wanneer de volgende voorwaarden m vervuillmg zouden gaan:
(1) dat de Ver. Staten niet teru~
keeren naar een isolationistische politiek;
(2) dat Nederland zich ter beschik
king- stelt als BIitsclh-Amerikaansch
bastion op !het EUl10peesclhe vasteland;
(3) dllJt Nederland zelf er in ruimeren
zin het door mr. Van Kleffens gewenschte Nedel'landsch-BritsClh-Amenkaansche verbond "goede betrekkingen"
onderlhouden met de Sowjet-Unie;
(4) dat Nederland, en voorrui Engeland, na dezen oorlog de sterkst mogelijke bewapening in stand houden.
Wat is van dat alles te verwachten?
Ten eer s t e: welke polltiek zullen
de Vereenigde Staten voeren na dezen
oorlog? Volgens mr. Van Kleffens zou
de oorlog door Dultschland worden
ver lor en. De vraag rijst daarbIj
echter, door wie de oorlog zal worden
gewonnen! Wanneer de macht der
Sovjet-Unie zich over geheel Europa
zou uitbreiden, zullen de Ver. Staten
da nvan zins blijken, zich in den failheten Europeeschen boedel te mteresseeren? Zullen zij niet veeleer alle
krachten inspannen, om de thans voornamelijk ten koste van Engeland en
Frankrijk veroverde politieke en econoEEL de toekomstconceptie van mr.
mische machtsposities in Midden- en
Van Kleffens sta a t e n val t
Zuid-AmerIka, Canada,
Afrika, het met het k er n pro bie e m der antlNabije Oosten, Australië en Nieuw- Duitsche machten: de onderlingIe verZeeland te bevestIgen en nog UIt te houding van Engeland, die Ver. staten
breiden? Zullen de Ver. Staten geneigd en de Sowjet-Unie. Wie garandeert aan
zÎJn tot een verband met Engeland en mr. Van Kleffens, dat na dezen oorlog
deszelfs bastions op het Europeesche de Ver. Staten en Engeland zich tot
vasteland
Nederland, Belglê en een verbo:ld als door hem gewenscht
FrankriJk volgens den opzet van mr. aaneen zouden sluiten? Wie garandeert
Van Kleffens - wanneer dit het risico aan mr. Van Kleffens, dat na dezen
vaneenderdenwereldoorlog oorlog Stahn thans gesloten veroragen
met zich zou brengen? lnuners, wan- zou erkennen, en deze niet zou behanneer de Ver.' Staten van Engeland ge- deI~ als "vOdjes papier?"
bruik zou den blljven maken als vliegKortom, ook deze derde vool'Waarde,
kampschip, en zich deswege zouden van welker vervulling Nederlands toemoeten interesseeren voor de West- koIIlSlt volgens Van Kleffens zou afEuropeesche Britsche bastions, dan zou hangen, doet een vloed van vragen
dit voor de Ver. Staten mèt zich bren- rljzen. Ook deze "bouwsteen" levert
gen het gevaar, verwikkeld te worden geen bijdrage voor een stevig funda·
hetzij in den door Van Kleffens ge- ment, waarop Nederland een "langen
vreesden "revancheoorlog", hetzij in een vrede" in "sterke positie" zou tege.
confllct met de Sowjet-Unie, wanneer moet gaan.
Ten slo t t e zou, volgens mr. Van
het met die "goede betrekkingen" met
de bolsjewisten en hun wereldrevolutio- Kleffena, aan het einde van dezen oornaire verlangens eens tegen zou val- log met aan ontwapening, maar aan
kraohtdge b è w a pen i n g - vooral
len!
van Engeland lIllOeten woriden geNiet
ten
onrechte,
Integendeel, dacht. Z6Ó weinig ge100f hecht hij zel!
staat van Kleffens zelf zeer cntisch aan dien "langen vrede", waarvan hij
tegenover de waarde van die Ameri
spreekt! Wat 15 dan n<l!g' in die toekaansche "bouwsteen voor Nederlands komstdroomen de waarde van het
toekomst". Is dat een stevig funda- eiland Engeland, hoè sterk ook bewament, wanneer Van Kleffe:ls zèlf moet pend, als de Ver. Staten het met zouzeggen: "Hoè de Ver. Staten aan h~t den steunen? Hoe zwak zou dan niet
einde van dezen oorlog zullen staalIl zijn dat West-Europeesche fom met
tegenover polItieke en militai!re samen- bastions tegeI!JOver een Sowjet-Ume,
werking met anderen, valt nu nog niet die d r i e.k war t E u rop a zou
te zegge.."'l!"
beheerschen?
In zijn rede neemt hij dan verder
Kortom, het springt in het oog, dat
maar aan, dat de Ver. Staten tot dIe ook hier de argumentatie van mr.
samenwerking in den door Van Klef- Kleffens zoo zwak is als maar kan.
fens glewenschten zm wèl bereId zullen De we r kei ij k hel d wil hij niet erzijn. Maar wie garandeert hem oot?
keI1!ll.en. Die w e r keI lj k hei d is
Kortom, de eerste "bouwsteen" van deze, dat Nedel'lland politiek, nulltair
Van Kleffens is uitermate hol en voos, en economIsch een hoogst 0 ill Z e k ere
hetgeen hij zich zelf terdege bewust is, toe kom s t tegemoet zou gaan als
wat God verhoede en dan ook met omhaal van woorden DUitschland den oorlog zou verliezen en proletaripooISt te verbloemen
Ten t weed e: aangenomen, dat de seering, chaos en bolsjewiSlIDe In Europa
Ver. Staten bereid zÎJn, om zich in den zouden gaan heerschen.
Die w e r kei ij k hei d is deze, dat
faillieten Europeeschen boedel te steNederland
nu eenmaal ligt op het
dan 1S ze weldra tot mislukken ge- Duitsche rijk na de overwinning mede- ken met aJle nsico daaraan verbonden, Europeesche vasteland, dat het Nederdan
een "sterke positie" voor
doemd. De verdere ontWlkkeling van lijden
gevoeld.
Toen de FraIllSchen zaJ
Nederland
gewaarborgd
ziJn als bastion landsche volk het Duitsche volk tot
dezen oorlog zal dit weer eens bewijzen. tijdens het offensief in het westen met dus
héél
Nederland
één groote buur en bloedverwant heeft, en d.aa.rverzorgd. Niets heeft het vo;}k destIJdS
0 f het wil 0 f ni e t Grebbelinie ' - voor het eiland Enge_ mede van den Fiihrer zoo gewaardeerd, als land,
Psychologische uitwerking.
lotsvel'bonden
is, en dat Nederiland bedat dan op z ij n beurt weer de
millLoenen hongerend op 's Heeren
trokken
IS
met
àl zIJn levensbelan~
De minister legt vervolgens nogmaals wegen ronddoolden, hebben de Duitsche rol zal vervullen van vliegkampschip bij het antwoord
op de VTaa"g, of
der
Ver.
Staten?
Let
wel,
mr.
Van
den nadruk op de psychologische wit- soldaten hen uit hun eigen veldkeukens
Duitschland
Europa
zal red den, dian
zèlf spreekt over die "samen- wel mèt Europa zal 0 'D. der g a a Dl!
werkang van de vijandelIjke luchtter- het feit,
d8lt hij Frankrijk na Zl)n Kleffens
werkIng"
m dezen zm!
Wat 1S het
reur. Zoolang de mensch ZIjn bezit nog nederlaag in Compiègne ndderli)k beZÓÓ zijn de feiten'!
anders,
dan
voorbereiding
van een
zIjn eigendom kan neemen, zoekt hij handelde en
niet verdeetnoedigde. derden wereldoorlog met Nederland
als
(Ongecorri.geerd.)
naar mogelijkheden om dit te behouden. Daarbij heeft FrankriJk ons een Ver- slagveld-nummer-één? Is dat de "betere
DIt vervaJt echte' op het moment, sailles gegeven.
wereld", welke mr, Van Kleffens en
waarop hij het vcrflest. Zijn houding
de zijnen verwachten na vernietiging
tege!llover den oorlog wordt daardoor
van het nati<lnaal..socialisme?
Zullen
Geen medelijden bij vergelding.
AMERIKAANSCHE DRUK
niet toegeeflijker, doch alleen m8.ar
dan alle offers van dezen oorlog, Mk
Engeland
!heeft
d~
g'ezinidJheld
van
de zware Nederlandsche offers, zijn
vastberadener. Wanneer iemand wil en
OP RABAUL
alles in het werk stelt, dat wij den oor- het DUltsche vo~k door de luchtterreur gebracht voor géén ander doel dan na
V'erspeeld. De vel1g'elding mag aifloop Nederland te gaan maken tot
log wiIl!llen, dan is het wel 2laker de- defIDitief
De toestand is ernstig.
UItvallen zooals ze wiJ., zij zal in één groot naar het Oosten gericht vcsgene, die door bommen alles heeft Duibschland geen gTeinJtje medelijd~n
TOKIO 6 Jan. (D. N. B.) De jongWat bliJft voor de Nederverloren. warut hij weet zeer goed, dat doen OIllI1:sitaan. OpnieUJW komt .?e Ini1Il:1S- tmgwerk?
lander.s in dIe conceptie aandeel van ste front berichten UIt het ZUIdwestelijke
hij alleen In het geval van een overwin- ter tot de conclusie, dat de vlJandehJke leven over, wanneer aan de geweldige, deel van den Stillen Oceaan leggen den
mng weer op een vervanging van zijn luchltter:rem het Duitsche volk geeste- naar het Westen gerichte fortifical:ie nadruk op den ernst van den toestand
bezit kan rekenen. De slachtoffers van liJk met meer kan deren. Deze terreur van de "Atlantik.Wall", die niet in een aldaar en wijzen erop, dat de operraties
den luchtoorlog zijn derhalve de voor- maakt ons met zwakker, doch alleen handomdraaien zijn op te ruimen, de biJ K a a p
Mer kus en K a. a ~
standers van de meest radicale wijze maar sterker. Wat z~; ons aan mate- bouw van een groot Britsch bastion G I 0 u ces ter op Nleuw-Brittanruë
van oo['logvoeren.
rieele sahade bel'okikenrt:, kan, v~. zOO- op ons grondgebied zou worden toege- alsmede in het gebied ten Noorden van
Het Dui~sche volk, zoo schrijft de ver het voor den oorlog belanlgrlJk of voegd?
Finchhaven
en
bij
Kaap
minister verder, behoeft den vijand niet bIe:sliBsend voor den ool'llog is, in korten
Go
em
b
i
in
het
nauwste
verband
met
Verheugend toekomstbeeld toont ons
meer UIt pamfletten en radIO-uitzen- tud hersteld worden. Aile amdere ver- mr. van Kleffens: na de Duitsche elkaar sta.an en zouden kunnen lelde1\
dingen te leeren kennen HIJ well'lpt lie- nielingen zullen behooren tot een van nederlaag,
waarop hij hoopt, wordt tot een kritieke SItuatie voor Rabaul.
Bij Kaap Merkus zijn de Japanners
ver zijn visitekaartje m den vorm van onze eerSJte taken Ina den oorlog. R.eeds Nederland - soms met Brltsche bezeL
thaIllS zijn oooe beste archl tecten . met
er
in geslaagd, om na hEvige gevechten
brisantbommen en fosforblikken neer. den
wederopbouw van oIl/ze verme;lde ting voor alle veiligheId? - één groote een vijandelijk vliegveld te bezetten_
Hier faalt iedere vija.ndelij~e propa- steden
bezdg. Eerst }{Jomt de oplossmg Grebbe-linie. Eerlilk gezegd, die Britganda. Het Duitsche volk leert thans van het womngvraags.tuk aan de beurt, sche bezetting moet voor mr. Van Hier waren de verliezen van den vijand
iets, wat het elt' op andere wijze als dat volgens de moderne gezichtspunten Kleffens en de zijnen we; wenscheliJk aan menschen en materiaal bijzonder
gevolg van de goedmoedigheid van zijn zal worden behandeld. W lj z~en .C:lD~ zijn, want anders zouden zij kans 100- groot. Met gelIJke verblttering wordt
karaMel' nauwelijks bij te brengen is: groote steden I1laar de bUItenWijken pen, gelijk in Mei 19~~, géé~-. Engelsch- er gevochten bij Kaap Gloucester. Eeni
nl. den vijand te haten. De vijand kan ovel'brenlgen en de ontwikke:tinlg van man te zien ... vóór ZIl zelf mEngeland enkele heuvelstellmg, die de Japanners
ondanks de taaiste verdediging der
zich de moeite besparen tot het Duit- het ver'keer bIedt ons ook de beste voor- waren!
ingegraven vijandelijke strijdkrachten
sche
volk
over den luchtoorlog te waarden daartoe. Onze moderne woAan dit toekomstbee'd voegt mr.
spreken, want deze spreekt voor Zich- ni!lligen zullen r:uimer, geriefelIJker, mo- Van Kleffens dan ook de voorwaarde stormenderhand genomen hadden, wis.
zelf. Hier wordt de viJandelijke laag- demer en hygiëinrlscher zijn dan d~ toe, waarop wl; in punt vier terugko- selde reeds tweemaal van bezetter.
heid alleen met haat beantwoord. meeste oude. In elk geval g'eloov~ wij, men, dat de Britten na dezen oorlog
Hier zoowel als aan de NoordoostTypisahe staaltjes van Engelsch-Ame- da.t onze vennlielde steden enkele Jaren niet weer in ontwapeningsdroomen kust van Nieuw-Guinea worden de
nkaansche
luchtterreur
doen
het na den oorlog de mooiste en modernste
gevechten voor de Japanners steeds
overIge, zooals bv. het feit, dat de steden dier wereld zullen zijn. Men zal mog-en vervallen. Dus: Nederland één moeilijker, omda.t de vijand de heerBritsche piloten op 24 December vroeg dlt thans voor toekomstmuziek houd~n, groöte Grebbelinie, zelf tot de tanden schappij in de lucht bezit boven de
in den ochtend op Berlijn bommen met doch men bestudeere eens de geschie- bewapend, wellicht met Britsche "hulp. zeestraat die van zoo groot belang is
een langen ontstekingstiJd neerwierpen, dems van de naJti()[ll8al-socialistische troepen" duurzaam in den lande, Enge- voor den aanvoer, en ook omdat hij
die zoo waren afgesteld, dat zij precies beweging. Men za:! da~. zi~ h~vee~ land zelf bellet door een sterke Ameri- over voldoende vliegvelden beschikt.
'Op Heiligenabend moesten ontploffen. toekomsi:mU2Jiek wel'kellJkheid 15 .g~ kaansche luchtmacht, en dat alles geOver de jongste landing van vijanHet aanschouwelijke onderricht, dat worden en men zal weten, hoe weu:ug heel paraat... te!!' e n wie n? Tegen delijke troepen bij Kaap Goombl zijn
wij door dergelijke praktijken krijgen wij 0013 met deze progno~ in het rijk de Duitsche "revanche"? Tegen... de tot dusver slechts enkele bijzanderheis meer dan instructief. Dit onderricht der utopieën bewegen. Voorwaarde bol s j e wis ten? Ziedaar het "vei- den bekend. De vijand heeft hier over.
is een les in het haten en wel zoo daartoe is alLeen de O'V'61"WIinI1Ing. Daar- lige". 'het "sterke" Nederland, dat mr. wegend
AustraliSChe
strijdkrachten
overtuigend, dat het buiten onze moge- toe moeten wij thans al QIl(le krachten Van Kleffens nu voor oogen toovert! aan land gezet ter grootte van een
lijkheden hgt. D1t zal vooral voor de JIlspamnen. Is de overwdnning eenmaal
divisie. De landing werd uitgevoerd in
* • *
komende Anglo-Amerikaansche invasie behaald dan bestaat er voor ons geen
de ochtenduren van 6 Januari onder de
van doorslaggevende beteekenis ZIJn. probleem meer, dat niet zou kunnen
ORTOM, hIer geldt ten volle, dat bescherming van sterke lucht. en zeeMet elk verslagen volk in dezen oorlog worden opgelost, daar WIj het moeivan Kleff~ns slechts "bouwsteenen" striJdkrachten.
zoo schrijft dr. Goebbels, heeft het llj\tlslte reeds hebben opgelost.
w~ke
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In de eerste plaats mocht geen
Oorzaken van verval.
alvorens zij
door de keurmeesters was gekeurd en
Over het rugemeen was het verboden
en goed bevonden. Dezelfde keurmees- op Zondag haring te lossen, te verpakoors controleerden ook de kwaliteit van ken en te verkoopen. Men zal ~icht
de to=en. en sloegen deze eenvoudig in het Calvinistische Holland niet
in duigen lalS ze den goeden naam van anders hebben verwacht. Maar niettede stedelijke haring1pakkerij in discre- min. in Enkhuizen en Rotterdam ging
Export van "brant.harinck"
diet zouden kunnen brengen! Een toentertijd de nering gewoon door,
naar Keulen en Rouaan.
keUl":ln~sdienst
voor waren is dus a.lBof er geen dag des Heeren bestond!
geensZlIl8 een gemeE!MeJij'ke uitvinding
Het gevolg was dan ook. dat de
ET gedeelte van de Prins Hendrik- g:eweest uit den aanv&ng dezer twin- haringbuizen IIllet het verscile zeebankade. tusschen Singel en MarOO- tigste eeuw.
iket op Zondagen in plaats van te
De pakkers mochten geen aandeel Amsterdam te Enkhuizen binnenliepen
laarsgracht heeft n<>g lang "de
Haringpakkerij" geheeten. Hier was n.l. hebben in. <le haring. die zij pakten en om daAr terstond te WOMen gelOSt. Dat
eertijds het cent:.-um van de Amsterbeteekende op den duJUr vOOr de
damsche haringkoopers geleg1en. Zij omgekeerd, wie haring kocht. mocht Amsterdanasche harin,koqpers een
.
woonden meestal aaL den Nieuwendi;l'k ook geen aandeel hebben in <le groot nadeeJ.
De harring. die per stuk verkocht
en oefenden dan hun bedrijf uit achter pakkerij.
hun huizen, aan den IJkant.
die
tegenwoordir,e
Prins
Hendrikkade. Zoo was b.v.
de bekende Oornelis Pieterz.
Hooft. de vader van den
dichter_drost van Muiden.
een groot haringkooper. die
aan den Nieuwendijk heeft
gewoond.
Het uitrusten en uitzenden van buizen ter haringvisscherij was in Amsterdam
tot grooten bloei gekomen.
hoewel de reeders van elders
ook veel concurrentie ondervonden. vooral van Enkhui_
zen. dat AtnBterdam op dit
gebied later overvleugelde.
Hoe echter dat haringpakken in zijn werk gmg en
wat voor bepalingen daarvoor van oveI'heidswege zijn
gemaakt is minder algemeen
bekena. De heer F. G. van
den Berg heeft daarnaar e€n
historisch onderzoek ingesteld en aardige bijzonderheden in het Januarl-numme.· van het Maandblad
Am;e""·"',", ~
<llir gemaakt.
l:>ë haring vóór 25 Juli
gevangen. werd meestal terstond versch gegeten. De
Amsterdamsche
overheid
garandeerde alleen de verpaJtte haring, die na St.
Jacob. dd. 25 Juli. was gevangen. Zij bevestigdle haar
garantie door de vaten
WaArin de haring werd ge..
pakt te brandmerken. Men
noemde daarom zulke harin
.. branLharinck".
Haring van de periode van
2 Augustus tot 17 September
(St. Lam'bertusdag)
werd met bet AmsteMamsche stadSiWapen gemerkt.
Na St. L!I;mbertusdag gevangeIl haring werd nog
voorzien van een kroon
boven het wapen.
Speciaal de peri~ tus..
schè'l 24. Augustus en 17
September kreeg later de
benaming van de Keulache
brand, <l'Dl<1at <1ie haring
veel naar Keulen werd uit_
IN HET CENTRUM DER AMSTERDAMSCHE HAIRINGPAKKERIJ ~ daar waar Mt Singel
geVQE!M. Hier zIet men het
uitmondde in het IJ - lJerhi.ef zich ik H. Krulstoten of Haringpakktrstoren, waarin de
woord "brand". evenals in
mee!JNrpakkn. m k4lutm«!sters van ik v/sch een eigen kdmer hodden. Deze to~ is in
het Engelsch. dus gebruikt
1829 ~slóopt.
·
(Cl!ohé Archief)
Ul den zin van "merk". De
haring met de kroon boven het
ZOOals gezegd bevonden de haring-' werd. moest natuurlijk ook eerst door
wapen werd veel lIa~, Rouaan en andere p8lkkerljen zicn op dat gedeelte van de keurmeesters worden gezien. En
Fransche steden geexport~rd.
de ~ Hendrikkade. waar vroeg>er werd zÜ bevonden: "wrack. ydel. kuyt~u is het mel"~B.Ardlge. dat de de Hanngpakkerstoren of H. KrUis- sIeok ofte taykuyt" dan werd ze alleen
kuipers van de harIngvaten te vena de toren verrees. dien wij hierbij hebben nog maar verkocht neffens de oude
pakkers van de har~ waren. Bij dtt afgebeeld. In dden tO!"len hadden mees- ende nyeuwe Bruggen, voorts op ·t
v7liHlkk~ ~rkten. zij volgens Uer
tel1pakkera en keurmeesters een ka.mea:" Camperhooft, VaTokenSSluys. OaJlrthuys_
wtg"ebretde InStructies.
'te hunner beschikking.
sluys ende Ossenlmrgersluys".

Voor Zondag De Amsterdamsche
HET JAAR. 1944 - EN WIJ !
Ik ben het licht der wereld;
wie Mij vo'gt, zal nimmer in de
duisternis wandelen. maar hij
zal het licht des levens hebben.
(Joh. 8 ::L».)
OE gaan wij het Nieuwe Jaar m.
a.1.s optimlst (yf als pessimist?
Heeft de pessimist niet gelijk, die
zegt. dat het leven op niets uitdraait?
Is ons leven niet aan een tooneelstuk
met verschillende bedrijven gelijk? ALs
bet scherm vaLt QS het ulJt.
Is 0DiS leven niet een strijd om het
bestaan. waarbij men elkander het illcht
lEI de oogen iDdet gunt ?
~ven bombardementen tegoowoordig niet vrouwen kinderen het graf
en ontnemen zij velen onzer lDiet g-o.d
en bloed op onm~elijke Wijze?
Heemcht er lÏiD de wereld niet de
20nde en bre.ngt de vrucht der 7lOndt\
het kwaad, niet allerwegen groote verwoestingen te weeg?
Is 4!r dan nog wel plaats voor optimisme. sch~inrt: pessimisme niet veel
meer ~chtvaardigd?
Zelrer, wij trachten het leven een zin
te geven. En dat Is goed, dat lis gezond,
want wl,j willen liever het licht dan de
dUisternis en een pessimist behoort iIlU
eenmaal miet tot dM slag meIIISChen.
oot de lichtzijd van het [even opzoekt.
Bovendien heeft het 19vea:t altijd
een zin. Te werken voor een betere
S!UllEIIhleving in het klein en in het
groot, te zorgen dat het dagelljksclle
leven zoo goed mogelijk verloopt. heeft
8 I t ~i d zin, omdat hier ~ets wordt gedaan voor den naaste :In kltdner (yf
grooter verband.
Alles wat uit waarachtige lief(le
wordt gedaan hooft der9lalve Blo, maar
toch voelen wij. allen, dat ODe leven p&II
.zijD e1 .. ealtjl::em u I ,a~'"
Itriie't. waaa.er het • • r:roDd
•• -I11i God.

H

•••

het einde van elk jaar vieren
AANwi.i
Kerstmis. Wanneer er weer een
jaar
ons leven hl het duister
VaD

verzinkt. vers~hijnt er in ons leven een
bemelsch licht:
" 1aar Is uit 's werelds è.uilt're wolken
licht qer lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel. alle volken.
En gij mIJn ziele. bid het Aan \"

~

Dat rus niet ihet natuurlijke licht. dat
t de ZOIIlI!IJewend.e telkenjare terugkeert en dat wij evenals o=e vomvaderen met vreugde begroeten omdat
het de komende ~ente aankondigt. Maar
dat andere licht is een hemelach liCht.
dat niet als het natuurlijke na verloop
van tijd ~ in dUUltennds zal onder.aan, doch in werkelijkheid de incarnatie van Gods !Liefde is. ChTlistua is
in deze wereld verschenen en in Hem
waos Gods liefde in Haar groootBte heertijklheid aanVV'Elzig.
Wat is me goddelijke Liefde eia'enUjk? Wel, zij is niet een of andere
elgetllSChap. maar behoort <bat GoàIi
wezen zelf.
Wat V'èrmag öde goddelijke Uefde?
Niets zegt de ongeloovlge. die slechts
:In het zichtbare kan gelooven. Weinig.
zegt de kleingeloovige. dIe de macht
der zichtbare dingen grooter acht dan
die van den Onzichtbare. A 11 e s, zegt
de geloovige. die weet. dat de zichtbare
dingen tijdelijk zijn. maar dat de goddelijke Liefde :In werkelijkheid de eenIge
levensmacht is, die van eeuwigheid is.
Ja. die Liefde vermag den sterksten
tege:n3l:anrl te overwinnen en zich zelf in
de allermoeilijkste omstandigheden te
handhaven. Z\i is zelfs in staat om datgene. wat in en op zichzelf vijandig
staat tegen Gods wil te dwingen dezen
wH te dienen.
Het meest sprekende voorbeeld
vormt steeds weer het Kruis. Wanneer
Ohristu. aan het kruis wordt geslagen.
stae.n zij. die zich awn deze schanddaad
lIChuldig maken. absoluut vU8IIIIdJa"
tegenover Gods wiJ. Toch zegevIert nIèt
hun wil. maar die van God. Want ten
derden dage staat ChrIistus op uilt de
dooden.
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FBUlI..I..BTON

deJUk niet meer heeft.
Geef OI1S z:ijll :uaam ell

SPOREN UIT HET

adres eens op. dan mIlIen
wij ziet!. ot er ieta aan
te doen is.

VERLEDEN

TEE LETTEN
Ch.f. ro· ROIIerd.",

HIEUW!
atruwppbouwenJe
stoffen!
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Luateloolheld. hoofdpijn. prikkelbaarheid en nOl: zooveel meer ..•
va.&k een gevolg van een geschok~
aenuwgé8tei! Neemt daarom geregeld Nerva-Nova. bet specifieke
zenuwvoedsel : de krachtbron bij
uitnemendheid!

MERVA-MOVA

.,Voorspel", een bundel, waarin zijn gedichten
uit de jaren 1942 zijn verzameld
Onversaagde strijd om
het hoogste
OEN
geleden hier
T
Henri B1'1lnings verzeWyclus .. Heilig Verbond" bespra.k. zeide ik, dat
ik eenigen

liS

"Wat is er destijdS met Herbert
Frank gebeurd? Vertelt u onS de.t
eens."
"Ik hoorde op dien bewusten avond,
dat de passagier Her~I't Frank veel
geld bij zich had en het aan den kapitein
ter bewaring wilde geven." Haperend
en stootend sprak liofmann zijn bekentenil!l uit. "Toen hU naar Oea k6.pitein wilde gaan. hebben we hem overvallen. Mijn vriend Riccardo Vitelli en
ik. Het stormde dien avond flink. We
gooiden Fra.nk. nadat we hem bewusteloOs hadden geslagen en van zijn geld
hadden beroofd, in zee." Uitgeput hield
Hofmann op. Toen ging hij ::Jauwelijks
verstaanbaar verder: "Den volgenden
morgen dacht mt:'1l. da.t Frank wal! verongclukt. Later viel de verdenking op
ons. Wij vluchtten .. . en eindelijk gelukte het mij O!lZe sporen ... uit te wisschen. Kort hierop stierf Riccardo terwijl het mij gelukte met valsche papietoen ... onder den naam vsn Karel Hofmann ... in Duitschland een nieuw leven
te beginnen."
"Was de buit dan zó6 groot, dat u
daar makkelijk VaJn ko:l leven?"
Hofmann knikte. "Ja... geluk ...
kocht effecten ... hooge koersen ... verkocht ze... en... kocht toen de fabriek
in St. Pölten."
.. En uw vrouw? Vlug. vertelt u het
ons. Een paar aanwijzing'en zijn voldoeilde."
Het duurde eenlge minuten V'OOrdat

1

Alessandro OrllOnt stamelde: "Erl.ka?
Ik heb haar en haar kind een zorgelOOI!
bestrum geg1even."
"Hoe bedoelt u dat?" Inspecteur
Leonhard keek dr. Mêlssner veelbetee:k,enend aan. "Is Liesbeth dMl niet uw
dochter?"
"Ne€ .. , Erika ... was weduwe.. zondier middelen ve.n bestaa.n... N~ 0.:18
huwelijk erk~ ik het kind als mijn
dochter... M\Jn vrouw... wilde me nu
~ d~ poli,tie overleveren en daarom
wilde ik. dat ze.,. krankzlmlig zou worden verklaard ... "
"En Lindner? Fred Lindner?", vroeg
inspecteur Leonhard luid én met nadruk... Bekent u, dat u hem beeft vermoord?"
Door het spreken volkomen uitgeput. sloot Orsoni zijn oogen. Zijn hoofd
viel willoos tegen de leuning van de
rustbank. waar men hem op had
gelegd.
"Is het afgeloooell?". vroeg inspeoteur Leonhard a
den arts.
.. ~k zal hem een injectie geven. Misschien lukt het me, h~ IJog een paar
minuten in het leven te houden."
"Dokter. Hij mag beslist niet sterven
voordat hij op mijn vraag heeft geant~
wr ' rd". zei inrperteur Leonhard opgewonde.n. "Doe wat u kunt. U weet van
welk groot belang dit antwoord kan
zijn."
Dr. M~issner knikte begrijpend. Hij
haa.lde zijn instrwnenten voor den dag
en nam snel en zeker zijn maatregelen.
Met een scherp gekras van de remmen hield eet. auto voor de villa stil.
Het was een politiewagen. Leonhards
chef. Schröder. f'tapte met twee coll!lga's uit. Op het zelf1e oogenblik dat
zij het huis binD.en gingen. sloeg Alessandro Orsoni zijn oogen op.

I

Vet tic a a I: 1, "'ever; 2. fraai; 3. eer;
4. ll~t; !'j. nar; 6. gent; 7. tee; 8. amber;
9. grens; 11. lont; 12. mare; 15. aver; 16.
kink; 11. nest; 19. beek; 22. uien: 24. stek;
2'1. slee; 29. rendem!nt; 30. tree; 112. eetlust: 34. éénspan ; 3~. tiend; 36. onpä9; 37.
eigen; 39. leder; 40, boa; H. I.M.; 42. els;
44. rat: 49. Mst; 52. ra.t. ; 154. aard: !UI.
pute; 57. kaar; 69. R'oI'. 80. paa!; 81. helm;
62. laar.; 63. spelt; Il/l."Ellm; 66. moot; 68.
oem.. : 69. p8alm; 71. lder; 73. e1>os; 76.
nee; 78. oer; 80. Ate.

De hoofcfprlj. - tien gulden - viel ditmaal ten deel aan: K. Molenaar MICldellc
TroostprIJzen !\jn toegekend' aan: J:
Schol, Santpoort ; D. de Milde. Hllveuum
en H, L. Blankstein. T. Hlsslnk en D. C.
H. Melassen, allen te Amsterdam.

STAATSCOURANT
Op zijn Verzoek 18 llS.ll m.r. H. P. van
He.ljst, met Ingang van 1 Januari j.l.. eerv~l ontslag verleend a.ls kantonreChter te
HIlversum. Wegens het bereiken van de
leeftijdsgrens is aan jhr. m.r. E. A. E. V18.n
Meeuwen, met ingang van 1 Jan. j.l .• eerv'Ol ontslag verleend al~ vlce·president van
het Gerechtshof te ',-Hertogenbosch.

BRUINTJE BEER
REDT PETER

*Brulntje vertelt

No. 40. h1lft konijnltje van h~ verdwijnen van zijn vrind en dat hij
h~ lliergens vindt,
"Geef den moed maar niet
op." raadt Langoor. "want.
Bruintje, je bent op het goede
spoor. Een kwartier geleden
misschi~m passeerde het tweetal. dat jij bedoelt. Ik heb ze
duidelJjk geZien. Ik Wilde dien
man met zl}n Z\V8l1ten hoed
eerst nog vragen. waarom hlj
zoo'n grooten, spartelenden jongen moest dragen."
:.Spreekt u de waarheid. alstublieft",
verzocht inspecteur Leonhard. Zijn stem
klonk heè8ch van opwinding. "Heeft u
Fred Lindner vermoord? In welke verhouding staat u In werkelijkheid tot
dien zootl"enll.amden huisknecht Anton
Gabier ?
Orsoni richtte langzaam zün hoofd
op. Het was dr. MeIssnel' gelukt. het
bewustzijn Voor enkele minuten weer te
doen keeren. "Ik heb ... Fred Lindner ..•
niet vermoord". klonk het zachte maar
besllste antwoord. ..Mijn vrouw ..... .
denkt...... dat ik de...... schuldige
ben...... wilde me verraden...... vergiste zIch...... geen schuld aan zijn
dood. Ik ben...... onschuldig" herhaalde hij.
•
"En Anton Gabier?". drong inspecteur Leonhard opnieuw aan. terwijl hij
en Schröder gehurkt bij den stervende
gingen zitten.
.. GabIer........ . ..... Alessandro Orsoni
zocht met zijn oogen naar den huisknecht, die jarenlang bij hem in dienst
was geweest. .. Avonturier...... in een
dorp In het Zuiden...... heet eigenlijk
Carl RIterb!. .. ,.. werden vrienden .....•
volgde mij in mijn nieuwe leven. In
Oostenrijk kwam hij in het bezit van
papieren van den gestorven zoon van
een ... , .. wever. Vandaar zijn naam".
"Wij gelooven. dat die GabIer van
den moord op Fred Lindner meer weet,
dan hij Wil loslaten". zei Leonhard. terwijl hij Orsoni strak aankeek. Zou hij
op deze vraag nog kunnen antwocrden?
Orsoni
haalde
moeilijk
adem.
"Gabier ... ,.. Riterbi heeft op dien bewusten avond ...... op mijn verzoek de
fabriek in St. Pölten .....• opgebeld •...•
met den nachtportier gesproken ......

I

Vraagt men. waarom. deze uit de
aUergewoonste woorden samengestelde
versregel zoo schoon is, dat hij zich
voor altijd in het ~hJeuge.D prent. dan
ka:!. men natuurlijk praten over het
bi!Imel!lrijm d'l'OOmen weerommekoben. over den verlUgzaa.mden val van
"weerommek<l'Dlen"
in
vergel~ik1ng
met "weeromkomen". over den eenvoud. den bijna banaal-vagen eenvoud
van het adjectJief "schoon". over het
onnadrukkelijke
.. niet".
waarvoor
lem!l.!1d, die zich prozaIsch scherp had
wille!ll uitdrukken.. waArschIjnlUk wel
..nooit" had gezegd.
Maar al. deze.
overtgens wlllal'devolle. verklaringen zijn toch eigenlijk
!l!1et a.fdoende; de schoonlheid van zoo
een regel blijft een genade. ee!ll g1eheim,
even ondoordrl:Dgbaär voor onze analyseerende rede g,Ls het geheim van het
leV'etl..
Deze. poëtilsche schoonheid nu. die er
eenvoud!J.g 1 s. alf! een o!:J.verklaarbaar
~eim. mist men in Brunin,gs werk
te :t.ee'r. Hij is iemand, die door een
sterk~n dria.ng tot umng is bezeteill. hij
is een strijdbaar betooger. ook in zijn

Ikweet
watikwil.
al ben Ik nol

klein I Na mijn
badje wil Ik al-

• • *
N toch, ondanks deze em.stige
E
be7maren. die ik tegen Brunings
gediCihten koester. beschouw Ik die

ver$Chijning van "Voorspel" als een
gebeurtenis in de wereld van de Nederlandsche poëzie en aarzel ik geen
oogenblik om dezen bundle:l één der
boeiendste boeken te noemen. die er
in de laatBte jaren hier z.ijn verschenen. Hij is dat door de kracht en den
adel der per.ooonlijk.heid. die zich in
deAe gedichten heeft uitgesproken. om
~ grootheid van den sLr\J(~ waarvan
Zij gewagen.
"VoorspeJ" is de krOIJiek van een
ja~n lang gevoerden strijd om en met
God, van opstand tegen God en getwist
met Hem. omdat lfij zoo hard is en
niets-ontziende. van verlangen naar
Hem, omdat Hij zoo schoon Is en 0mdat de me.n.sch niet zonder Hem kan:
En hij b6peJnet de eeraaa.mheid der
m_chen en Uw een.zaamheld:
dilIt weerzU<iBch kwellen en dit weerzijdsch niet verstaan;
deze nu levensla.ng met U reeds
durende gemeenza.a.m.he1d
VLn ....menkomen. en flteedB leeger
henen gI8&Ill.
,,0. dit stlleds meer v&"vreernden. 4m
steeds wreed er vinàeo!l,
dit onveorbl'\eekbaar op elkander toegewe.'l:en lIijn.
en steeds dit eene wreede, di.ep-vermoeide vragen. 0 beminde,
wa.a.rom wij ons verdroegen Ion zoo
lang verbond van pijn.
Wa.a.rom dit onherroepelijk u toeb&hooren
In eene stilte die steeds somberder
en kouder wordt,
Die alil lMn herfa'tstorm op mIl stort
en alles rukt en bNle~ tot een leeg
ochtendgloren.
o Gij, Die ne~t, vervreemdt, verstoot,
'-d
en zoeltt en Vindt.
Die v..
, t en blUft bekoren,
Die steeds arglistiger mijn a.n,l\'st
.
omspint
en mij vershndt,
,t ot op' mijn beenderen verslindt,
Wien k ducht en Vlucht, en toch moet
tOêbehooren... "
Het ia de !kroniek ook van een lIbijd
om de aarde, die wij moeten verlaten
om God te kunnen vinde.n en wier
schoonheid toch ook weer de stem blijft,
WaArmee die .zelfde God. tot ons .spreekt·
die het oord blijft, waa.r Hij ons wil
~aten wonen, een oord" dat zoo schoon
IS en OlllS zoo verdrieten kan.
Van al deze ~enschelijke t1weespalt zijn 13runinlg s gedichten vervuld
en wanneer het in de latere gedichten
van "Voorspel" stiller wordt en een
zekeI'El ha.rmQme ll!l alle t~eBlpalt
verworven
sChijnt, dan waarschuwt
0D.S de dichter, uitdr:ukk.e1Ijk of door
ZIJn t~?n. toch voortdurend weer. dat
de striJd leder Oogenblik opnieuw ontbranden kan. Men hoore. hoe deze
wa~;.schuwing klinkt ie het "Laatste
lied • waarmee de bundel besluit en
dat er één der hoogtepunten van is:

tijd ZWITSAL
Klnderpo.d.r~

Voor een zacht,
lIezond en ....
huidje.

ZWITSAL

~Wat

kies J~ m'n
jongen?"

a.

ct:Mlrijk. bv'1lom._ " ' .iJII , ..Ja ...
.....klnd ~p lijn knie ... I••, h......... : ....
•• Neurenb.rg.eh .r·, molt, de horloge. lil de
Gouden e.uw ".,tt.n •• , of ten honingkoekje.
Zonc!tr, ••n _Inblilo tit ......1... grijpt het

j.. Peyn."lIure

neefj........... geu,lg.. ~he hon.""''''''
b.kt ra aao .Itil~ dl. lij ....
c:raqu.nle honing Krlek·Kracn. Vr... g U. wl ...
keiler ••n. of hij misschien Juist een ftndlnll
heeft onl..... O•• I

PIliliBURO

Ot flbtld. dl, rontIl honln, dil' har kolk d.1t.

Nlel
verdwenen ...
Er i., datspreekt
vanzelf, min der
Wybert dan vroeger.Maarwii doen
nog wat wii kun·
nen. Komt U vandaag niet aan Uw
doosle Wybert,

@
...

~

don zeker van tijd
fof

tiid J

ERT

ben niet één met mU,
Ik ben n.j et één met U.
:i.k ben a,lleen en leeg
en rustig nu.
~k

oalllnekornen.......•.

prlj.wlnn .......

e

V'èrzen; 00i:l dichter in den laatsten zin
van dat woord is hij te weiDJig. Had hij
meer · van dlie gehei~e genadJe,
waa.rln om de eiglenlljke O1chterlUke
schoonheid wordt geschonken. dan zou
men met zijn O::lbehOlpenheden in
metrum en rhlythme en rijm al spoedig
vrede hebben. Nu wégen ze e.h!I een
ve'rzWa.reooe omstandigheid.

Pat .ohoone droomen niet _ -

Niet ieder bleek te weten. dat keel in de
wapenkunde rood aanduidt, en dat de
te.g-enwoordlg meest gebruikelijke schrijfwijze voor Indisch dorp desa, met éen s
dus Is.
.
De

tijd

Bruning mij als essayist belangrijker
toesoheen dan als dichter. De lezing
van een keurbundel uit zijn poëzie tus,sche:n 1924, en 1942. die ondeT den
titel "Voorspel" bij de Uitgeverij .,De
Lage Landen" <te Brussel Is versohenen.
heeft mlj in deze meen:Lng verstelikt.
Bruning is bovenal een critische
~ die een .scherp oog en een fijn
reageerend instinot heeft VIOOr de nega.tieve kanten der verschijnselen. Zijn
beste opstellen zijn over het algemeen
lDiet 2lOOzeer die, waarin hij zijn bewonderingen uitspreekt, als wel die andere
was:rin hij scberp en strijdbaar polemd:
seert. Ik bedoel daarmee niet. dat hij
een vooma.melijk negatieve geest zou
zijn; Bruning is :niet tégen iets zonder
t0g'elijkerttijd vóór iets Binders te zijn.
Wat ik bedoel, is., dat hij bij uitstek in
den strijd. in de polemiek zijn gaven
op overtuigeIllde wijze toont.
W lilt verder opvalt, wa.Dllleer men
Brunings essayistisch werk overz1et, 1.
de ger.lnge rol., d:i.e de kuJnst. in den
elgenl.ljtken zin van het woord, er in
speelt. Ook waar 1Uj over kunstweI"ken
schrijflt. richt zijn aandacht zich sterker op ihet m.enschelljke en het ideologische dan op het artistlelke. Het kan
lllIieit an.del"ll. of de karakrtert-rekken van
Bruning. waaruit de7.e e~genaardig
heden tIl zijn essay.s voortvloeien, hebben er het hunne toe bijgedragen om
zljn V1emen te doen WiOT'den gelijk ze
zijn. Hij is een strijder. een denker een
psycholoog. hij is in te geringe mate
een vormer. een sohepper van beelden.
Wie gedichten dan ook allereerst als
vorm pleegt op te nemen, zal het met
Brunings poëme moeilijk heelemaal
kunnen vinden en steeds geih.inderd blijven door een te iIrort aan vormkracht,
8IEIIIl gebrek dat in den loop der jaren
VV'ElliBwla.a.r geringer is geworden, maar
toch ook dn de laatste ged1chten van
"VoorepeI" nog zeer a8IJJzianlijk blijft.
Nu V'è'l'sba ik hier onder vormkradht
met zoozeer het vermog\en om metrisch
en rhythmlschl bevredigende veI'SlI'egels
te l!IChrljvetl. het vermogen om welklinkeillde rijmen te vinden en dergelijke
meer teohlnlisChe dmgen. Ik onOerschat
de waal'de van deze vaarddg1heden
geenszins en Bt"lmIings wankele rhyth·
men en onvOlle<:Jdlge rijmen. d,ie 1:00
dikWijls optreden. waar men ze moeilijk anders dan als een blijk ve.n technisch tekOrt kan uitleggen. komen zijn
werk zeker niet te'!!. goede.
Waar ik meer het oog op heb en
wat ik het I118!e\S1t in Brunings dichiterlijke Werk mis, is dat levend wordEl.!t
van de taal. dat geheimzinnig samenvallen van zielsbewogenheid en taalvorm, dat het e~~enlijke. voor geen
verdere analyse vatbare kelIllllerk van
de poëzie is. Wanneer m~.Il Brunings
"Voorgpel" heeft 'g<elezen, is men zeer
getroffen - waardoor zal ik hie:ro:lder
nog zeggen - maar meon herinnert
zich vriJwel geen praohtige!l1 regel,
geen poëtiSch hoogtepunt meer. zooals
men bljvoot'beeld {O)B. de lezing
van
KlOO6' eerste sonnet uit zijn eersten
bundel nooit een regel vergeten zal als:

stad&-I
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Henri Brunings pOeZIe
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Haringpakkerij

vluchters" zijn en "noeen" tegen het
DE WEKELljKSCHE PUZZLE
leven zeggen, maar met da.t .. ja" zeg~en, jagen wij nog niet dli.e duisternis
BEPPO , KO EN NIJN
m ons leven weg. al érealken Wij soms
van wel.
.
ITMAAL. als eerste puzzle in het
Tegen'Over d'è.Ze werkelijkheid etaat
nieuwe jaar. een tamelijk lastig!!,
die van God en Gods werkelijkheid is
rekenkundige opga.ve uit de Bruintje
deze, da.t Hij alle ma.ch~n. die gericht Beer-serie,
een combinatie van Aftrekken.
zijn op den onderogang en· vernietiging vermenigvuldigen en dealen. lIler Is zl:l.
vgn wat waarlijk goed, schoon en verheven :lso en die derhalve vijandlg staan
BEPP
tegenover Zijn Liefde. haAr gang kan
• •
laten gaan om hen dan tegen haa.r
oorsproIlikelijken wil aan Zijn Wil en
•
plannen dienstbaar te maken. Want
IEFDE
staat on verzoenlljk geheel het VV'Elreldgebeuren is uiteinde• • • • •
tegenover het kwade. maAr tege- lijk aan een Plan ondergetlchikt IJ.1. Iloe
• • • •
lijk is Liefde zeI f 0 ver g a v e.
voorbereiding van een Wel'eld. waarin
• ••
•
•
"Alzoo llef heeft God de wereld ge- de goddeli.ike Liefde onverkort hee:rscht.
•
•
•
•
•
had. dat Hij Zijnen eenlggeboren Zoon
Eenmaal
zal
de
tege.nwoordl,ge
weBEPP I • • • • • • • • I • NIJN
gegeven heeft, opdat een ieder. die in
8 • • • •
Hem gelooft niet verloren ga. doch reld voorbijgaan, en dan zal blijken,
dat
de
g'oddelijke
Liefde
de
eenlge
eeUwig leven hebbe." lezen wij in Joh.
• • • • •
waarachtige levensmacht is. Geschei3:16.
• • • • •
Daaruilt blijkt duidelijk, dart; de lrod- dim zljn van de leven smacht ~ Liefde
• • • •
delljke Liefde datgene. wat Haar beteekent onderga.ng. verbonden zijn
• • ••
tegenstaat. niet wil vernietigen. doch daarmee eeuw1g leven.
• •
overwinnen en herscheppen naar Haar
• • • • •
beeltenis.
*
o
Die Liefde komt tot ons in Christus.
ET jaar 1943 is voorbijgegaan. het
Vandaar dat Hij van zichzelf getuigt:
Hoe luidt de oplossing In cijfers, al~ nog
is geen gemakkelijk jaar geweest
"Ik ban het Licht der ~reld". Da/t Licht en veel wat 0i1l8 lief was, !hebben wij gegéven Is, dat In de vermenigvuldiging,
vermenigvuldIger en vermenfgvuldigtal
straalt in een wereld vol duisternis. ook
loslaten, tel'Wijl menigeen "goed gelijk zijn? (lIet product moet dus het
al schijnt de zon. Want het aardsche moeten
en bloed" . ls ol1ltnomen. En wij etaten
van K.O. zijn>. De aftrekker Is
licht vermag de duisternis van het in !het on!bekende jaar 1944. dat eeh kwadraat
eén ander getal dan K.O. Is. De ij In Nijn Is
kwaad niet te verjagen.
één cijfer).
zeer bes.li&serui jawr kan worden.
Wie ons echter niet heeft losgelaten
Want er is tweeërlei werkelijkheid:
De oplos ..ing van deze opgave ka.n wordie van ons en die van God. Onze wer- is Christus, die zegt: "Zie. ik ben met den ingezonden tot en met ZaterdaJ< lil
kelijkheid is er een waarin wij graag u tot aan de voleilnding der wereld" en Ja.nuarl, des middags twaalf uur. Men
het natuurlijk leven willen behouden Hij laat OM daal'blj ndet in ihet duister schrijve In den IInkerbovehhoek van enterwijl wij worden omringd door mach~ gaan, want "Ik ben >het Licht del' veloppe of .briefkaal'\t het woord .. PUzzle".
Als prijzen zijn beschikbaar: a. een
ten. die het steeds belagen in den vorm wereld; wie Mij volgt. zal n1nmner in
van tien gulden; b. vijf ttoost·
van oorlogsgevaar. haat. ziekte. dood. de duisternds wandelen. maar hij zal hoofdp~ljs
prijzen.
Over
de pUZZle-rUbriek wordt niet
het
Heht
des
levens
hebben".
DM zijn l~e:nswerkelljkheden waargecorrespondeerd.
Laten
wij
in
het
geloof
Zijner
nabijmee wij reke:ning moeten hOUden en
en in den glans van Zijn Ucht het
6ls wij het niet doen. dan doen zij' het heid
jaar 1944 doorgaan, ook al mogen de
KE"&1I'"MIS KRUISWOORD.
wel m.et ons. Vandaar die duisternis op stukken er straks misschien IlIfv1'l egen.
den achteI1grond van ons leven.
want veI'bonden met de goddelijke
De oplossing van de kruiswoord puzzle
Zeker wij willen het leven dankbaar Liefde. zullen wij ni1lmler ten onder va.n 24 December Iui.dt:
8.8.ll.vaarden. zooals God het ons geeft gaan.
Hor 111 0 nt 11. a I: 1. wafel: 6. graag; 10.
te leven, wij mogen g-een "wereldont.
DIUl kunnen wij met LutJber zeggen: rein; 11. lam; 13. zeem; 14. v8.fl.rs; 16.
i
koran.i 18. nebbe; 20. eva; 21. tuin; 23.
.De Heer gaat in den @trijd voor_n:
test; ;.ll!. één; 26. reis; 28. inttest ; 30. tres;
Zijn Geest sterkt on'i/le krachten.
81. IMk; 33. teer; 35. teen; St!. one; 88. kMI;
Delf vrouwen kind het graf,
40. biet; 41. InClU!; 43. neer; 4;5. koe; 46.
Neem goed en bloed ons af;
le.mpeglas; 47. das; 48. sneu; 50. da.mes;
51. ptet; 113. de8a: 55. sen; 116. paar; lIB.
Ons hart berust er-In.
Het geeft u geen gewin!
stAg: 80. punt: 62. la8t; 64. rietmat; 67.
~lS U verwend is met
Het God~ r\Jk bl\jft behouden.
soep; 70. aap; 71. adel; 72. oa8e; 74. e18;
Teeletten. zal het U spij75. arend; 77. riool; 79. Parma; 81. leem;
Ameter~&m.
J. L. J. Mll!lIiNilIlRS. 82. met: 83. foto; 84. sater; 85. sesam.

•

KJJNST EN CULTUUR

haring worden ve"I1Pakt.

Woa.rut. GlJ en de ziel ZI\ln beld-en
van gOO'llJken .staat _
hOi! kan het Anders daA
dat Gij mij dolen laa,t,
ontdaan va.n mijn helderst lIelt•
ontledigd van tI. ~
hoe zou ik Jn lIlIiO@1Il'll go_D
tot lets van U?

..leuk. zeg,
• 0 0' n j u r k van die
echte RAMO wol.

Later zal 't anders zijn.
voor mij. voor de ziel en V'OOr tr,
Ia,ter ",pelen wij drieën 1rMlJI'rl,
niet nu, niet nu.

En •• zelf gemaakt!

Nooit met mijn zi I ve~
nooit ook met '(J.
nooit was het stuler in mdJ.
blijder da.n nu.

RAMO wol houdt zich
zoo goed. als Je mur
zorgvuldig wescht."

"Voorspel" toont ons Henri Brunlng.

zooaI:s wfj hem hderv66r toen ztjn ver-

zen in met minder zeÎicritiek 5aIlI1ellgestelde bundels en tijdschriften verspreid stonden, nog met hebben kW1lnen overzien. Het is een dooument van

+BRElwo,L
13

~~M~enen~~~6~om

het hoogste. êen document humain in
den beSten ~n van dit Woord.
GIER.AJItD W1.JIDilllVIElL.

•

.) Henri Brun.lng - VoorS1pel. Gedichten 192~912. Ultg. De Laige Landen.
Bruel!èl..

•

BEGRAFENIS LED
~UYGROK
Op de aJgemeene begraafplaats aan
den SoesteIWeg te Amersfoort Is VrUdagrniddag in tegenwoordigheid van
den kring zljner naaste medewerkers
het stoffelijk overschot van Leo Ruygrok. dirigent van den Nederlandschen
Omroep. ter aarde besteld. Onder de
belangstellenden bevonden zich de hee_
ren J. G. Goverts. vertegenwoordiger
van den secretlLris-generaal van het
Departement van Volk.svoorlichtlng en
RJunsten. J. Plate. plaatsvervangend
directeur van den Nederlandschen Omroep. F. Vink. gedelegeerde van de
Nederla.nd8Che Kultuurkamer. dril. W.
J. Engel'hard. plaataverva.ngend krIngleider der N.S.B. te HI.1venrum, J. Kramer, kringled.der der N.S.B. voor de
Geldersche vallei, een deputatie van
de Germaansche H en verder functionarissen uit de N.S.B. en medewerkers
aan den Nederlandscllen Omroep. o.w.
Louis Sclunidt .. Nadat een broer en een
zuster van den oveIll.edene in gevoelvolle wooroen afscheid van Leo Ruygrok hadden genomen, werd het woord
gevoerd door den heer J. G. Goverts
namens het Departement van Volksvoorlichtt!ng en Kunsten. die namens
het Nederlandsche volk dang bra.cht
voor hetgeen Ruygrok voor de muzikale ontwikkeling onder de jirugd en
de arbeiders heeft gedAan. De heer
Plate nam afscll&id namens den Nederlan<isohen Omroep en. zeide o.a.. dat
Ruygrok bij vele luisteraa1'8 in dankbare herinnering zal blijven voortleven.
Ten slotte werd nag hst woord gevoerd door den heer Vink. namens de
kultuul"kamer .en drs. Engelhard na_
mens de kameraden der N.S.B. in het
GooI. Een broer V'8ll den overledene
dankte voor de belangstelling.

'Vraag...... hem. Mijn zoogenaamde
hulekneeht kent mijn verleden ...... weet
alles. ..... alles...... maar Fred Lindner ...... heeft hij .....• nIet aangeraakt."
Plotsel1ng grepen Orsonl's handen in
het lUChtledige. Het was net of hij
naar een houvast zocht. Zijn lichaam
lichtte zich nog even op en viel toen
levenloos op de rustbank neel'.
"Nu Is het afgeloopen". zei dr. Meiasnero terwijl hij Leonhard en Schröder
aankeek. "Zorgt u er alstublleft voor.
dat hij zoo snel mogelijk wordt weggehaald."
Schröd'n" gaf enkele aanwijZingen en
richtte zich vervolgens tot inspecteur
Leonhard: "Met hem zullen we korte
metten maken". zei hij. terwijl hij op
GabIer wees ...Het feit, dat hij de misdaad van Orsoni jarenlang heeft verzwegen. zal hem opbreken. Hier is het
bevel tot arrestatie. Het staat nog op
den valschen naam Anton GabIer. Of
hij werkelijk Carlo Riterbi heet. zullen
we binnenkort wel controleeren."
Inspecteur Leonhard gaf zijn chef
het bevel tot a.rrestatie terug. dat oorBO~BNVEILIN~ 'ffi
spronkelijk voor Karel Hofmann was
bedoeld.
UTRECHT
Schröder stak he,t in zijn binnenzak.
B\j A. J. van Ruffe1s Antiquariaat.
Zijll gez1c'ht stond ernstig. "Orsoni
bewe€rt. dat hij Fred Lindner niet heeft TrIUlB 13 te Utrecht. wordt van 19vermoord en dat Anton Gabier of 27 Januari een . veiling gehouden van
liever Carlo RiteI1bi. het ook niet heeft oude en nieuwe boeken en plaatwerken,
gedaan, We zullen moeten nagaan. of afkomstig uit twee Nederlandsche
hij op het tijdstip van den moord wer_ ikaSlteelbibliotheken en van eenige toekelijk de fabriek in St. Pölten heeft voeg ·ngen uit diverse verzamelingen en
opgebeld. Als dat waar is. dan wordt nalatenscha~pen. Kijkdagen: H, Hi, 16
het er voor beide andere verdachten en 17 Januari.
niet beter 01:>. Het is nu nog maar de
•
vra.a~, wie van die tw€e het heeft
Muaeum .. Amsteikring". ZO!>da,gmlddag
gedaan. ·v 10lanta Mediani of Felix a.s. z!lJl doe heer J. J. La. Rooy een rondRohnstorff.'·
'leid~ hoUJden, door mIUISeU/m ...A.mSte1(Wordt t)ertJOlgdJ
krmg'. O.z. Voor"rurg'\V8l1 4.0.
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ALGEMEEN

heeft meer waarde
als lJ die besteedt

voor
100 GRAM

ALBUMONA
JUSPOEDER

of
100 GRAM

BUTAROMA
GELE SAUSPOEDER
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OE EUROPA'S KUST WORDT
VERDEDIGD
Millioenen landmijnen en 6000 stukken geschut in het
Westen, 1700 kanonnen in het Noorden, doeltreffende
reeks hindernissen in het Zuiden. - Mei beste tijd voor
invasie geacht.

Totale paraatheid der
Duitsche troepen
(Van

o~

Berlijnsclhen redacteur.)
Be r I ij n, 8 Jan.

Verschillende teekenen wijzen er op,
dat men aan Duitsche zijde bereid is
ook verder deel te nemen aan de internationale discussie over het thema der
Geallieerde invasie in Europa, nadat
reeds dezer da~en zoowel door toonangevende politieke als door militaire
dEl8k~igen het Duitsche standpunt ten
aJU:len van deze discussie was uiteenge1Jet. Zoowel in politieke en militaire
kringen aJs in de DUitsche pers waar
men aanvankelijk de in de Geallieerde
en in sommige neutrale bladen ontetane invasie-bausse met de grootste
reserve gadesloeg, houdt men zich
thans vol belangstelling met dit onderwerp beziK'
Aan militaire zijde is men bil de behandeling van bet thema ..Invasie"
zelfs zoover gegaan een tip op te lichten van den slUier, die den stand van
de Duitsche verdedigingsmaatregelen
aan de Europeesche Kust bedekt. Het
irlteressantst zijn daarbij ongetwijfeld
de weinige doch karakteristieke bijzonderbeden, die over de sterkte van ot'n
Atlantik-Wall worden bekend gemaakt.
Volgens deze bijzonderheden WONen
de verdedigingswerken aan de Europee9Clle kust in twee enorme eenheden
verdeeld: de fortificaties aan de Westkust van de Pyreneeën tot en met ht't
Noordzeegebied, en de fortificaties aan
de Noor. che ku t. De 2100 km lan~e
kust van de Pyreneeën tot het Noorduegebied wordt volgens deze gegevens
o.m. verdedigd met 6000 • tukken geeohut van 8t cm, die in vaste kazematten zijn ingebouwd. Bovendien beeft
men aan dit deel van het Atlantisclle
front de beschikking over 3000 stuklren
geschut tegen gepant erde doelen. Verder beveiligen millioenen landmijn ~
bet tu hen en vóór d ondersooeid .. n
.tellingen Westelijk geleo-en terrein.
(Uit andere bron Is bekend dat op dit
deel van het front 9.300.000 kub. rn. beton Is verwerkt. - Red. H .)
Groote dee en van de 2500 km lange
NooM!che kust zijn voor landingsoperaties totaal ongeschikt, zoodat, aldus
de gegeven . de Duit che legert Iding
Voor de beveiliging hiervan slechts de
door het terrein g' boden dekklngamogelijkheden behoefde uit te
ten.
Het aantal stukken geschut van zwaar
kaliber bedraagt hier in totaal 1700

.nuka.

en naar West.. en Zuid-Europa over te
brengen. Buitendien is een geheeIe serie
reserve-legers opgesteld. waarvan het
hoogere en bet lagere kader, evenals
de kern der manschappen, de kostbaarste ervaringen van het Oostelijke front
hebben meegebracht. ,,~ Engelschen"
aldus de schrijver, "zullen op bet vaste~
land van Europa nog eens van voren
af aan moeten beginnen. Ook als de
Amerikanen meemarcheeren. zullen de
thans in de kazernes gedetacheerde
Engelsche regimenten in den strijd
moeten worden geworpeiIl. Een zware
aderlating is onvermijdelijk."
Voorts belicht Schwarz van Berk de
keerzijde van de Invasie-medaille, wanneer hij den ~rslag behandelt van
een Geallieerd offensief in Europa op
de flauwe stemming in Engeland en op
de stemming der Europeesche volken,
indien dit offensief vooropgesteld
dat bet den Geallieerden zou gelukken
een landingshoofd te vormen - zich in
een zoodanig langzaam tempo zou ontplooien als met de Geallieerde actie
in Italië het geval is.
"Wat hebben de volken", aldus
Schwarz van Berk, "die, zooals men
zegt, door de Geallieerde irlvasie moeten worden bevrijd en verlost, te verwachten? Ongetwijf~d een verpulveren van hun gebieden, een materieelslag en een vernietiging van waarden,
die tot dusver, dank zij den snellen
DUitscben v~dtocht, gespaard zijn gebleven. De aanhangers van Engeland
in deze landen zweeft echter een geheel andere bevrijding voor oogen."
Inmiddels schrijdt de kentering in de
Geallieerde pcM!, na het bereiken van
het hoogtepunt in de invasie-campagne,
voort en treden in de Geallieerde beschouwingen meer en meer een zekere
twijfel en zekere bedenkingen op den
voorgrond. Van bijzondere bet.eekenis
acht men hier het oordeel ~ bet Engel!'che blad "Sunday Times", dat van
de groote moeilijkheden spreekt, waarmee de coördinatie van de Geallieerde
en de Sowjet..Rus!'ische operaties gepaard zou gaan. In verband met de
waarschijnlijke modderperiode aan het
Oelijk front, die hal! Maart pleegt
In te treden en waardoor het offene4. der Sowjets voor geruimen tijd
zou worden onderbroken, zouden Geallieerde ondernemingen niet later dan
in Februari moeten worden begonnen
of tot Met moeten worden uitgesteld.
De vorige oorlog, aldus het blad, beeft
even'\1\"el bewezen. dat vroeg in het b.....~....
jaar geopende offensieven niet het doel
bereiken, dat er mee wordt beoogd, ;<"""'
.,.-"'"
omdat de strategische plannen door l1 t
un"""'vaIUge ~r
rden dool'krui t;
Het blad voegt hieraan toe, dat "ondan
d thans In omloop zijnde geruchten over een spoedlg gealli rd aff
et, bet beginnen van de invasie op
een later ttjdstip verstandiger 8Ch.ijnt."

I

Naast deze zuiver maten Ie bijzonderheden over den Bumd d r Dultaclle v~rdedU!i:lgawerken aan d Europeeeche Westkust ...."ordt er '''lUl militaire
zijde te Berlijn de aandacht op gevestigd. dat ook de concentra e van
ter bezetting van dezen verU:~~~J:
in een zoodanig tadium
~
dat van een totale paraatbeid kan worden gesproken. Nadere
eegevens hierover kan me::! om voor
de hand liggende redenen niet verWachten. Te Berlijn volstaat men er
mee, de overtuiging uit te spreken. dat
achter de verdedlgingsllnies o~
~elde Duitsche divisies die onlangs
generaal-veldmaarschalk Rommel
zijn geïnspecteerd - in staat zijn, 1:1
enkele uren, hetzij over dag, hetzij des
nachts, voor den strijd aan te treden
op elk punt, dat door een invasie
ernstig zou worden bedreigd.
De verdedigingswerken aan de kust \
van de Middellandsche Zee, die een
voortzetti!l~ zijn van die aan de Europeesche Westkust, schijnen inmiddels
~ zooverre te zijn voltooid,
dat zij
naar Duitsche opvatting op verschillende punten de vergelijking met den
Atlantlk-Wall kunnen doorstaan. Vol- \
gens te Berlijn bekend geworde:l bljzonoorhed= is aan de kust van de
Middellandsche Zee een reeks hindernissen aangelegd.
die gecompletee'rd
worden door ingebouwde vlammenweren tankvallen en aldus de eerste I
veiligende lIme van verdedi.g'ingswerken vormen
. Binnen het kader van de Duitsche
Ui.teen.zettingen over het thema der
Geallieerde lan<ling in Europa valt
naast deze miliJtaire bijzonderheden een
belangwekkend artikel te noteeren, <la.t
de bekende Duitsche publicist Hans
Schwarz van Berk in .. Das Reich" publiceert. Hij gaat in dit artikel uit van
verschillende bekende Engelsche steldie in het verloop van dezen
onhoudbaar zijn gebleken. Als
noemt hij de these. dat IGngealle slagen zou verliezen behalve
den laaJtste. "In deze these", aldus
Sowarz van Berk, "was steeds de gedachte verborgen, dat de laatste slag
de gemakkelijkste zou zijn. Het ziet er
nu ge1:lee1. an<lers tri.t: de laatste slag
wordt de moeilijkste en de duurste,
judat voor de EngeJ.sc.hen". Een tweede
lltelling, nl. dat de DuLtsche en de '
Sow-jet-Russische legers elkaar zouden \
vernietigen, blijkt volgens SchwaI'Z van
Berk ook onjuist te zijn. "In ieder geval" zoo schrijft hV, "is onze wee:I'- \
macht. sinds het laatste voorjaar .in
staat geweest steeds weer formabes
aan het Oostelijke front te onttrekken I
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Voortgaande hevige gevechten om
Kirowograd
Strijd aan de overige deelen van het Oostelijk
front blijft een fel karakter dragen.

I

ACTIE IN ITALm MINDER
LEVENDIG
UIT HET HOOFDKWARTIER VAN
DEN FtlHRER 9 Jan. (D NB) Het
,
. ..
opperbevel van de W'ee1"m8.cht maakt
bekend:
In het ge~ied van Kir 0 w 0 g rad
duurt de heVlge woreteling met onverminderde felheid voort. In het ..westelijke deel der stad wordt nog altlJd verbitterd gevochten. Vastberaden ondernomen tegenaanvallen sloegen de op.dringende boLsjewisten ondanks hardnekkig verzet op vT'rschillende plaatgeIl
terug.
Daarbij werden talrijke
tanks stukgeschoten.
Ten Westen van Kie jeT, ten Zuiden van P 0 g re bis j t s j e en in het
gebied van B e r dit s j e v verijdelden
onze troepen talrijke vijandel\ike aanvallen.
Formaties der Waffensloegen in een tegenaanval een vijandelijke brigade op haar stellingen van
uitgang terug en vernietigden 27
Sowjet.. tanks en 5 stukken bestormings_
geschut.
De luchtmacht mengde zich op de
brandpunten met goed SUCOOlll in den
strijd te land en bracht <den Sowjets
zware verliezen toe aan menschen en
materieel.
Ten Westen van Retsjisa ging
de vija.nd, na hevige ät1illerievoorbereiding, met sterke strijdkrachten over
een breed front tot den aanval over.
Onze stelllngen -roen met afgrendeling van eeni·g e penetraties overal in
stand gehouden.
Bij Wit e b s k lag het zwaartepunt
van de Sowjet-Russische doorbraakpogingen gisteren ten Zuidoosten van
de stad. Zij ~rden ondanks het krachtige optreden van pantserwagens en
slagvliegers in verbitterde gevechten
bloedi~ afgeslagen. De Sowjets verloren
hier 84 tanks, waarvan alleen 57 tn
één oorpssector.
Aan het Z u i d-It a H a a n s c h e
front is de gevechtsactie van den vijand
in den sector ten Westen van Mi gna n o-V e n af r 0 verzwakt. Verschei_
dene plaatselijke aanvalJen op onze heuvelstellingen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Ook
aan de kust van de A d r i a ti s c h e
Zee bleef een sterke aanval van den
vijand zonder ~ult8.8Jt.
Een eigen
stoottroep vernietigde een vijandelijk
steunpunt en deed munitie-opslagplaatsen in de lucht vliegen.
Een.ige Britsche vliegtuigen heb~
in den dgeloopen nacht bommen Ultgeworpen op plaaJtsen in W e s tD u i t s c h I a n d.
Daarbij ~rd opnieuw de dom van A ken getroffen.

•••
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
FtlHRER 8 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der 'weermacht maakt bekend:
Ter weerszijden van Kir 0 w 0 g rad
en in de stad zelf zijn felle ~evech.~en
aan den gang met sterke vIJandellJ.ke
strijdkrachten. Eigen tankformabes
hebben de bolsjewisten ten Noorden van
de stad in een tegenaanval teruggeworpen en een belangrijk heuvelterrein
in bezit genomen.
De zware afweergevechten ten Zuiden van Kie j e v en in het gebied van
B e r dit s j e v duren met onverminderde kracht voort.
De doorbraak_
pogingen der bolsjewisten werden ook
gisteren verijdeld, eenige penetraties
werden a~gegrendeld.
Ten Zuiden van P 0 g r ebi t s j t s j e
hebben onze troeper. de aanvallende
bolsjewisten ondanks verbitterden weerstand in tegenaanval teruggeworpen
en daarbij een vrij groot aantal vijandeli;ke tanks vernield.
Ten Noordwesten van R e s j i t z a
en ten Westen van Pro po i s k bleven
verscheidene plaatselijke aanvallen der
bolsjeWisten zonder succes.
Bij de voortzetting hunner krachtige
aanvallen -ten Noordwesten van W it e b s k hebben de bolsjewisten bijzonder zware verliezen aan menschen en
materieel geleden. In eenige penetratie_
plaatsen zijn nog verbitterde gevechten
aan den gang.
Ten N ooroen van N e wel stortten
herhaalde vijandelijke aanrvallen in ons
afweervuur ineen.
Het luchtwapen heeft. met het
zwaartepunt in het gebied van Kir ow 0 g rad en B e r dit s j e v, ingegrepen in de gevechten op den grond
en den vijar..d zware, bloedige verliezen
en belllllgl'ijke verliezen aan wapens,
ool'logstuig en voertuigen ~ebracht.
In den afgeloopen nacht zUn bij de
bestrijding van het bolsjewistische ravitailleerl.tlpverkeer zeven tl'ansport_
vliegtuigen vernield en negen andere
zwaar beschadigd.
In het westelijke deel van het Z u i dI t a I i a a n s c h e f ron t heeft de
vijand zijn met sterke strijdkrachten
ondernomen aanvallen uitgebreid tot
veniere sectoren. N & zware gevechten
gmgen in bet gebied ten Noordw~en
V'8I1l Mig n a n 0 twee bergtoppen verlonm.
Aan de rest van het front ve~p de
dag over het algemeen rustig.
Britsch-Amerikaansche formaties DOlm-'
menwerpers hebben gisteren
plaatsen in W e s t-D u i t s c h I a n
en in het Zuiden van Duitsch_
1 all. d aangevalien. Door lukraak neer-

wenpen van. bommen ontstond vooral
in L u d w 1 g s haf enen Man nhei m aanzienlijke schade in woongebieden.
In den afgeIoopen nacht hebben storingsvliegtuigen bommen geworpen
in het Rij n s c h -W est f a a I sc h e
i n dus tri e geb i e d. De formaties
vijandelijke bommenwerpers verloren
bij deze aanvallen 33 vliegtuigen, in
hoofdzaak viermotorige bommenwerpers. Acht eigen jagers keerden niet
terug.
, Daarmede bedroegen de verliez~n der
Britsch-Ameflikaansche terreurvl1e~ers
in de eerste week van 1944 262 vllegtuigen, waarvan 231 viermotorige btJmmeI\lWerpers.

Bedrijvigheid in haven
van . Gibraltar.
MADRID, 8 Jan. (D. N. B.) Van de
grens van Gibraltar wordt gemeld, dat
Donderdag uit de baai van de Engelsche vesting ongeveer 50 koopvaardijschepen, waaronder eenige tankbooten
zijn vertrokken. Een deel der schepen
was geladen met oorlogsmateriaal en
voer de Middellandsche Zee in, een
ander deel voer zonder lading naar den
Atlantischen Oceaan. Bovendien voeren
een ikruiser, vier torpedojagers en een
aantal korvetten uit, welke voor :x.oo.
ver men bij den zwaren mist kon waarnemen, de bescherming van het convooi op zich namen. In de baai van
Gibraltar bleven 40 koopvaardijschepen
achter. 1!n de haven zijn acht schepen
bezig met het lossen van steenkool.
Naar uit La Linea wordt gemeld, is
Zaterdag een van den Atlantischen
Oceaan komend zeer krachtig beschermd
convool van ongeveer 80 groote vrachtbooten en tankschepen de haven van
Gibraltar binnengeloopen.

Onderwerp van gesprek
te Londen is: de
vergelding
Duitsche kalmte wekt
ongerustheid.
Aan een telegram uit Lissabon aan
de «D. Ztg." ontIeenen wij:
Als eersten EngeLschman, die de
these van den Führer van overlevenden
en vernietigden in dezen oorlog ónderschrijft, kan men den militairen medewerker van de "DalIy MalI", kapitein
Llddell Hart beschouwen. In een artikel
,"t~~~i:~e~e~ van de jaarswisseiing
Iv
hij, dat z.l. het einde van den
door de uitputting van een
,
:~u~~~;~~ zal komen, tenzij er of een
instrument van radicale
een nieuwe methode van
oorlogvoering zou ~rDuitschland heeft er
de kracht en den tijd voor
een dezer middelen te ontWikkelen
Italiaansche veldtocht bewijst de~
hoe het n iet moet worden gedaan. ,.Wij misten de
en
heid, welke door de ineenstort eg Italië werd geboden, in de eerstel:~
door de traagheid en de doorziChJgheid
van onze m1l1taire methoden.'

f:i

NOGMAALS DE POOLSCHE
GRENSKWESTlE
STOCKHOLM, 8 Jan. (D.N.B.) Be
treffende de Poolsche grenskwe.sU;
ve:klaren Amerikaansdhe regeeringa.
knngen, volgens een eigen bericht van
"Svenka Dagbladet" uit New York,
dat eenigerlei storing der intergeallieerde politiek daardoor
nauwelijks
te vreezen is. Engeland noch de Ver.
Staten zullen de Sowjet-Unie den oorlog verklaren, wanneer de Polen hun
vooroorlogsche grenzen terugeischen.
Daarom zullen de naties, kleine of
groote, die vasthouder. aan het herstel
van het Poolsche .gebied, alleen staan
te~enover de SOWJet-Unie. StOCkholms
~l~ingen meldt, dat diplomatieke
nngen te Washington verklaren dat
de hOUding der Sowjet-Unie niet anders uitgelegd kan worden dan dat zij
~tland, .~itauen, Estland, Oost-Polen
~ssarabie en de noordelijke Boeko:
Wlna van zins is te behouden.

COMMUNISTISCHE OENTRALE
TE LAIBACH ONTDEKT
LAmACH, 9 Jan. (D. N. B.) In het
centrum. der stad heeft men onlangs
de gehe.l.me centrale kanselarij van de
plaatsellJke communistische partij ontdekt, waarin behalve een uitpbreid
archief, groote hoeveelheden vuurwa..
werden aangetroffea Het archiet
omvat propaganáa-, berichten_, ClIp&ratie_ en orga.nisatie-materiaal, alsmede
groote hoeveelheid vaI8Che papievan allerlei aard en orJctDeele
blancO-formulieren van het comm&ll.do
d t het elfde Italiaansche I. .I'CID.....
a Z\ln zetel had te Laibach Voorts
ts e~n nauwkeUrig uitgewerkt plan ge
von en Voor ~e bezettinl!' der b
en belangrijke gebouwen in
ureaux
een omwenteling door de C!~ geval
Usche partij zou slagen. Bovendi~~
vond zich in het archief een kartotheek
met de namen van ca. 20.1)00 inwoners
uit alle lager de", bevolking van de
stad Laibach die in de eerste dagen
van de communistl.sche overheer_
sehing moesten worden .. geliquideerd".
(Laibach of LUbljana ltR't, ten N
van Fiume. In het j;!"ebied dat bij dei
Kroatische gren!!regeltng bij ItalUI 18
gevoegd. Red.).
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NIEUW OFFENSIEF IN
ZUID-ITALI~ ?
Martin Hallen.slJeben,
doe militaire
medewerker van het D.N.B., schrijft
over den toesta.::ld aan het ZuidItaliaansche front:
Uit de krachtiger wordende gevechtsactie op beide vleugels van het
front, alsmede uit de concentraties van
artillerie en pantserfonnaties dicht bij
het front door de E:::!gel schen en de
Amerikanen valt op te maken, dat de
vijandelijke leiding het tijdstip voor de
opening van een nieuw algemeen offensief gekomen a.cht. Vooral echter duidt
hierop de omstandigheid, dat zoowel
het vijfde als het achtste leger nieuwe
reservefonnatie.s naar de gevechtslinie
sturen. De verplaatsing van het hoofdkwartier va:::! generaal Cl ark wijst er
eveneens op,
dat de tegenwoordige
aanvallen der Amerikanen die gericht
zijn op Cassino en de aanvallen op de
andere brandpunten blijkbaa!" moeten
overgaan in een grooten stormloop op
het Duitsche fro:::!t in het Zuiden van
Europa.
In Duitsche militaire krlngen is men
van opvatting,
dat het vijandelijk
offensief een onderneming met zware
verliezen zal blijken te zijn, zoowel
wat betreft de offers aan II'enschen als
aan materieel.

der bevoJoking ~enover de Geallieer_
den. Gedurende de drie jaren oorlog, die
Italië heeft doorgemaakt, legde de overwegende meerderheid van de bevolking,
die verklaarde dat het een oorlog van
het fascisme en niet een "oorlog van
Italië" was, een duidelijke sympathie
aan den dag voor En!?eland en de Ver.
Staten. Deze sympatlhle werd zelfs niet
aanmerkelijk beixwloed door de zware
bombardementen in den zomer van
1943. Op het tiidstip der verovering van
Sicilië en Calabrië en van den val dt'r
dictatuur had het vertrouwen jer Ita
lianen in de Geallieerden zijn hoogtepunt bereikt. Men zag zich reeds van
het fascisme en van de Duitsch~rs oe·
vrijd en stond op het punt een eel'Voll~n
vrede te sluiten. Op grond van èe
Britsch-Amerikaansche radioberich~en
geloofde men ook, dat de Geallieerden
levensmiddelen in overvloed zoud<!n
meebrengen.
De gebeurtenissen hebben de Italia.
nen in d eze verwachtingen t eleurg'~.
steld. De groote overwinningen der Gr.
allieerden in Noord·Afrllta en ûp Sit! i1:'
hebben geen vo or tzeLtin~ gevonden. TI'
Napels heerschcn epidemieën en de
voedselvoorzienilUi van Zuid-Italië is
altijd nog precair.

San Remo en Lucca
gebombardeerd.

ROME, 9 Jan. (D.N.B.) De bekende
badplaats San Remo aan de Italiaansc' ~ Riviera, alsmede de Toscaansche
stad Lucca, die vermaard is door haar
BERN, 9 Jan. (A. N. P.) Onder het oude historie, haar uitgelezen kunstschatten en haar unieke bouwwerken,
opschrift over twee kolom "Brit.! ch- zijn
radio Rome Zaterdag het
Amerikaansooe oorlogvoering stelt Ita- doel volgens
geweest
van
nieuwe hevige terreurIiaansche volk teleur" publiceert de
aanvallen
der
En"'elsch-A.nerikaanBa. ler Nachrichten" een yer., a'" uit
sche
luchtmacht
ëhia ~o, het Italiaan. che gren ....:tativn,
Vooral in Lucca zijn onvervangbare
waal1Ïn o.a. wordt gezegd :
kunstwerken
verloren gegaan. In beide
Wie als waarnemer den toestand In
plaatsen
hec
t de burgerbevolking
Italië nauwkeurig gad aat, kan een
verandering Wa.arD'"men IJl, de boorling zwa.re verliezen geleden.

Stemming in het bezette deel
van Italië omgeslagen

BINNE. LAND

WENKEN VOOR VERZENDING
VAN PAKKETTEN
Beroep van Roode Kruis Het VoorlichUDg&burea.u
van den Voe-

op oorlogvoerenden
Geen represailles tegen krijgsgevangenen en geïnterneerden.
GEN~VE, 7 Jan.
<D.N.B.)
Het
Internationale Comité van het Roode
Krui~ h~ft ~n beroep gedaan op de
:regeerlngen van alle oorlogvoerende
staten. Daarin wordt o.a. gezegd, dat
het Comité zich onlangs tot de oorlogvoerende mogendheden heeft gericht
met het verzoek den krijg "'evangenen
n ginterneerden burgerpersonen door
v rdragen of door btjzondere verklaringen verleende rechtspositie niet op
eenlgttlei wijze te hunnen nadeele te
'wijzigen. D Geneef cbe convenUe beeffende de behandeling der kr~e.
vangenen verbiedt in artikel 2 vergelding maatregelen teogen krijgsgevangenen.
H t Internationale Comité van h t
Roodc Kruis verzoekt lhana opnieuw
den oorlogvoerend n IllIJ~ Ddhed n drin_
gend. af te zien van alle verge dlnga.
maa.tregelen van lederen aard. welke
gericht zijn tegen kIii
vang nen en
gemtern rden. die uit den strijd zijn
getreden of nooit aan de gevechten
hebben deelgenomen en e t.ha.Jw &la
gevang nen weerloos zijn ,
Voorts con tat rt het Comlt m t
groote en stijg nde bezorgdheid d
nemende verllcherping der tot'geprurte
oorlogsmiddelen, welke de burgerbevolking n niet voor den oorlog van b lang zijnde matericelc oederen, vaak
van onvervangbare cultureede waarde,
In lÛ.P.eds groot r n omvang mede tr ffen. H t bt-gln el van het volkenr cht,
voll{ens hetw Ik bij de legitieme ver·
nlellng van militaire krachten en voor
den oorlog belangrijke objecten
onevenredige bedreiging' en beschadiging van niet-m1lltalre personen eon
goederen moet worden verm den, zoo
wordt v rder g zegd, komt tegenover
de onafgebroken ontwikkeling in de
rlchtinl{ van den totalen oorlog volkomen op den achtergrond. Het Internationale Comité van het Roode Kruis
acht het, naar ten slotte verklaard
wordt, z~in taak overal In te grijpen
WMr feitelijke hulp mogelijk schijnt:
De beteekenls van alle waarden, vooral
echter van die op zedelijk gebied die
thans op het spel staan, legt het Co'mlté
den pliCht op' zijn stem te doen oor

dingsra.a.d echrijft:
Bij het samenatellen vaD een levensmlddeleD pakket dat eer verre reis ga.a.t ma.keD
na.a.r verwaDter ot vrlendeD in werk- ot
kr~.
van~ kampen. moet er met verechl.lende zak J'I rekeniDg wordeD gehoud6l1
De wa.a.r moet In de eerste pla.a.t& goed
houdbea.c Zijl Droog gebak, kakeD, geroosterd brood (dunne IDeetje. brood. door
en door geroosterd ) "omeo in goeden
toeal&.nd over. Ro ebrood ICh lmmeJt vlug,
Men kan he· tege Dgaan door sIM!den
r~brOOd aan "'-eer z ijden met azljD te
bestrijken ; z.g. krljgegevangen.brood dat
wel in cellophaan verpakt wOl"dt verkocht.
blijkt niet altijd duurz.aam te zijn. Over
het a lgemeen aa.n de verlangens u it na.a.r
erwten, boon en, $'Ortmout. havermout.
meel ot een ander blDdmlddt"l broodbe eg·
ging. wl:l t rharde groente ot vruchten 611
krulderllt>n Ee:I pot jam. mits goed verpakt. komt goed over, evena.la . ~kaas .
Een ~ ... el. bij andere goede D verpakt.
vt!roon. akt 6c h~J.
Appe.en. uien. t---..,.-::......:c...J
winterwortelen of ee lderllknoJlen kan men t-:;.~;f
da.n ook h t beate a!zonderlijk j,n pakket- '"
ten
nd n
UH!n blijk n bl!zonder g.. l!eld. da.a.r men
hlerm
de voedl og die uit deD aard der
z&Ak we
al",1ue lJ n b ed t. s makel ij ker
kan ma.k n Daarom zlln ook zeer In trek
a llerleI kruiderijen. of aromatische pro·
duet n. z~1 pa prikL peper· en ke.rryl urroga.a.t. ulen~>d~'. jus - en bou lll onb.ok
en
p bl etten. Men moet oPPun
t
het verzend n vaD bli kjes ot
bu
n met In
r ukte dek8cl: door deu ·
n tijd
tranllport. kan het deksel er
af
r
e n illlhoud word n vero d H t 111 d rom ge n ht de dekI, met
ukoplaat of plakband dicht te
plakk
Evell<' lUI m t m n voonl chtl
7.ij m t h t zend
van pakk n wlUchpoed r ot: andere poedervorm e produ ct n. Gaan deze pakken kapot. dan kan
de I oud d I e n mldd 1.4>n, d ie erbij
~erpa t ~ljn, ~uikbaa r mak n.
Een
goed v !lIL k li g dl
n .wo ~
kan. I
n
h e voor een
i000s ov rllom
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gezond nationalisme
in Limburg? ;oe'tr~iP~e~~Jl=t!~ff~is
ge~es:,r~~~
__ _ _
. volk en vaderland, maar voor de glorie
~

MAASTRlCHT. 19 December 193'.
L_

Mijnbeer.
Hoofu.nl~teur,
Nog altijd lees ik Uw arUkelen en brieven
in den Limburger Koerier. Ik noem U 00\endien nog "mijnheer" in tegensteHing met
de titulatuur. die U in andere brieven ge,ev-en wordt. U mag dauuit afleiden, dat ik
olet tGt de ergste onder de Z.g. anti''i behoor.
Ik 8Cbrijf U omdat Ik enkele tegenwerplneen wil mÁken tegen Uw pleidooien voor
DW.tIChland en het nationaal-socialisme. Ik
meen namelijk, dat veel van Uw geschrijf.
evenals het gepraat van Max BlokzIjl. de
kern van de zaak niet raakt. Er zijn enkele
dingen. die U blijkbaar niet zien wilt.
Alle gepraat over nieuwe orde en verbeterinI van d" maatschappij ~an één .ding
niet uitvlakken. dat DuitsclJ.land ons in 1940
den oorlog beeft aangedaan. Daarmee zijn wij
,\landen van J;)u1tschland geworden. Deze
vljandachap is onze
nationale plicht als
• •~
ReJ'I:
D 11 ,,~l zUn. ~
lJuftschland h goed vóór heert met Europa:
het kan Bijn. dat het ..tll.Ûtsèhe volk een
booistaa.nd cultuurvolk is;
het kan zelf"
waar ztln, dat de neder taag van Duitschland voor het Katholieke Geloof 10 Europa
het einde 1.al beteekenen en den pndergang
van de Europeesche cultuur; .... de nederlaag
van het Duitsche volk brengt misschien met
Zich mede. dat ons Nederlanàsche volk ~
nooit meer bovenop komt. mi~ehien ál zijn
steden zal zien verwoesten en honderádulzenden van zijn k1nderen nog gedood ziet
worden; dat alles verandert mijn~ inziens
niets aan onzen eenvoudigen en duidelijk en
plicht als Nederl-andsclle staatsburgers, onderdanen van Hare Majesteit Koningin Wil_
helmina, die tégen DuitschJa.nd zijn en
tegen Duitschland moeten zijn zoolang a18
onze Koningin en onze Nederlandsche regee_
ri,ng 4it weJlltl11ut\lk achten. Geen offer mag
ons te zwaar zljn. Liever moeten wij onze
stedlen laten ..erwoosten. O:1ze kinderen laten dooden, ons Geloof zelfs ten onder laten
gaan, dan da.t wij ontrouw mogen zijn aan
onzen staat en ons vqrstenhuis. De Koningin
moot hier terugkeeren al was het over een
millioen Nederlandsche lijken. De ~rden moeten winnen. al brengt dit ons ook 't
communisme, waar nu wel niemand aan ~1l~
twijfelen.
Dezelfde dapperheid. die de Berlljnsche
bevolking uit trouw aan Hitler doet blijken.
zooa.lI! U schrijft. w.Ulen wij ook aan den dag
leggen uit trouw aan onze Koningin. Duitschland móet verslagen worden, en wat daarJlj,
komt 18 van later zorg. Eerst het een. en
dan het ander. Dit is de gedachtengang van
ons Nede17Jandsch volk voor negentfg procent. Liever geen Nederlan(jsch volk meer ()p
~
,
gam bUi'N.!èlke ïteït
JlI8et" In Ib'opa. dan dat wij het juli: van
den ~d ftfjWilUg aanvaarden.
Ik baD eens benieuwd, mijnheer de hoofdredacteur. wat U daar tegen in te brengen

ha:~8CeRlPI'
1'.I!l\J'& -

een vorstenhuis als volJt zelfmoord plegell ia het tegendeel van een: gezond nationa'lsme. Dat nationalisme stelt het hell van
het volk boven de Kroon, ook ai zou de
draagster van de Kr~n persoonlijk nOl ZQO
SYlJpathiek kunnen zijn. De vorst ia de eerat dienaar van het volk. En niet omgekeerd I
VI de lezer ons voorhoudt als .,vaderlandsmde" Is niets anders dan Byzantiplltme (het
mde woord voor een zaak, die aan ons
vo gelukkig vreemd Is). dat w11 zeggen: een
lx!iapottel~ik overdreve,n vereering lan boogaatst.e personen.
Limburgers In het algemeen en de
~Ültenaren in het bijzonder hebben
vel goede en minder goed'e hoedanigheden
-ell. wakter-eigenschappen, maar het is een
bèïeediging te veronderstellen. dat negentig
procent van hen zouden behooren tot de By_
zRrltijnen. dat wH zeggen: tot de slaafsehe
h
lingen, OQ8endlenaren en vleiers van het
vo tenhuia.
l'en slotte: de lezer heen de OranjegeZ i eid
' van de Zuid-Nederlanders blijkbaar
ve eerd verstaan. DéZe gezindheid berust
ni op een zekere populariteit van een kon
of van een prinses, maar op den
" der Oranje-, e d ach t e.
\8

Deler dagen ontvingen wij van een onzer
J.ezerB in Maastricht het onderstaand inge.zonden stuk met het verzoek, dit onverkort
in ons blad te wUIen opnemen:

VAN DEN

'QijIc! OWaD.ie-Kedacbte wil. dat het
ederIaD4Jliche volk zal zi.h eR bli.tftn sterk en
eenttgez1nd om onc1er a.Ile omstaDdig-heden
aan alle mneUl.ikheden des levens ~ezamen
ti; rbet hoofd te bieden. Met andf1'e WOOl''e.. : wU wf1len als volk bUjven besban en
roepln- in Europa vervullen. Dat was
....
he( Ideaal. dat den Vader des Vaderlands
vnet, oo.ren stond. Dat was bet wat Oranje
aUiM va, ons beeft verlanItd.
die ~roachte blijven wij trouw! En
he Ijs in dien gee..st. dat wij den Vlaa.nlrehen
pri ter-dicht.er CyrieJ Verschaeve de wootden ~n. \Velke vlak vóór het uitbreken
van den oorlog op 24 April 19W , bij de herde,*lng van den ~rtedll€ van Prins Willl'.lllo I, in de Nieuwe Kerk te Delft, waar de
Zu .Afrikaansc!le. Vla.amsche en Nederlandsche vraggen stonden opgesteld. oor \'l!lll
kloijeren van ons volk, jong en oud uit alle
uepten van de Dietsche Nederlanden, wer~l} uitgesproken:

Wij heffen hart en banden
Voor 't heil der Neder:.anaen
En zweren 'Vast den eed
ood

fd

t

Tot d
sbeproe e rouwe,
Wilhelmus van NlWIOU'We,
Met U te staan gereed.
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De red.eneerlng van den ler,er

hebben wij w-e~ meer gehoord. Wij zijn hem
dankbaar, dat hU deze veel verbreide meeDing
zoo duidelijk ond'er woorden heeft gebracht
en ze ter publ1cat1e in ons blad heeft aan,eboden.
"Dl.Ûtschland heeft ons in 1940 den oorlog
aangedaan" legt de lezer en niemand zal
hem tegenspreken. Ook d'e DuitBchers doen
dat met. Maar Jrlj voegen erbij: als Duitschland in 1940'00 lnvalspoort in Nederland niet
had bezet en alBCsloten, dan zouden de
anglo-am~1n lH2 DIet in NoordAfl1ka, maar Ut ederland Zijn geland; het
Nederlandsche
zou dan den oorlog tus&ehen machtige ttwgendheden In eigen land
hebben gekregen: het front zou langen tijd
ln Nederland hebben gelegen en er zou van
dit land en van zijn beVolking werkelijk niets
zijn overgebleven U
.
WalU'SChlJnHlk 8&1 de lezer, die het bovenstaande stuk l!IChreef. dit niet erg vinden. Hij
zaL om consequent te zijn. moeten antwoorden. dat wij dan mèt de Duits c her 8 tegen de anglo-amerlkanen zouden hebben gevochten: en dat de ondergang
van een volk van n~n mlllioen menschen
eigenlijk niets te beteekenen heeft zoolang
de reg~len van het
oorlogsspel' tusschen
,staten maar In acht worden genomen Met
andere woorden: het "olk mag vernietigd
worden. als de papieren staatl>wetten maar

sslatiedtgd 1I'0ldehf

Gelooft de lezer inderdaad, dat negentig
procent van het volk in dit gewest. er zM
over denkt?
Wij getooven er niets van!
De menschen hier in Limburg hebben nu
ian~m,rhand wel geleerd, dat .,staat" en
.. vol.k twee verschillende dingen zijn. De
staats vergoding van den lezer is geen gezond
nationa&me. Zij heeft met natJonaltsme of
met vaderlandsliefde niets te maken. Zij is
weinig Ncderlandsch, dat er zelfs geen
ederla.ndsch woord te vinden is om zijn
ltandpunt aan te duiden. Dat standpunt ts
niet nieuw. Het 18 heel erg oud en versleten
In het Noorden van ow land Zijn er wellicht:
nog wel een paar liberalen, die aan staatsvergoding lijden, maar :1n Limburg mi -men
deze dwazen alleen onder de .Hollanders"
'
l'.oeken.
De leze; brengt Koningin Wllhelmlna toer
Zijn de Limburgers inderdaad bereid
steden te laten verwoesten, hun kind"!
te laten dooden, hun katholiek Geloei
ten onder te laten gaan.
alleen om ons
vorstenhuis in Den Haag in eere te her-

;0

van Koningin Wilhl:'llnina geen
'ft1i constateeren, dat de
over het a~leen meer gezond
. dan de lezer. chijnt te ver_

" ~ . "'iM• • J_.~
Wm
W .,r,\';

~,{~

4

~ ~ ,,~~...

i::

1'.
}d~'r~ r~

,;,:

~·~i LV1 '1,
1:(1;
,~vf. 'h l ~r" :~i ''i,
:;~

,:u: ~ ... ;
t~><
k~

111

(fi)

cp
~
I

OBSEOUIO
DE AMIGOS
EN LA
REPUBLIC ....
ARGENTI

A (
FROM I
IN
ARGEN
REPUB

0
~
C

'"...'"
~Q ...

... z_

-j!
Cl", ...

... z

~Q

...

", "' CI
Zal
CII: ...
lil

C

Qz

~z

C

>

%

ua
0

!kJ

U

t-

::)

0

...-%
~

r.:

-

0

~>::

0;,

S'2g.~
]ElJGOSTORM
jJ()~

Wat leeft er in onze jeugd?
Zij wil een principieel antwoord hebben op de vraagstukken van dezen tijd. Velen willen wel aanpakken,
maar zij weten niet hoe.
MAX BLOKZIJL SPREEKT
(Van onzen Jeugdstorm.redacteur)
EN groot deel van onze jeugd zoe~t
een antwoord op de wagen, dl~
in dezen tijd naar voren ko.men. ZIJ
gaat daarbij niet zoozeer m op de
gebeurtenissen van den dag als w~
op den kern der vraagstukken, .die
ons allen in deze wereldworsteldng
beroeren.
. novl
Nu de mogelijJkheden om de Je~~
te bereiken per radio minder groot zÎJn,
heeft Max Blokzijl gemeend door het
vervullen van een groot aantal spreek.beurten in verschillende plaatsen. van
on~ dand de jeugd in de gelegenheId te
stellen een antwoord te ontvangen op
de vragen, waarmee zij zich bezighoudt.
M8.8J1'iagavond is de eerste dezer
"jeug<' " ~,;aderingen" gehouden in het
VoI.lu: - _ :lW te 's.Gravenhage, waar
"de man van de radio" spraak voor ee.n
aandachtig gehoor, dat voor 90 % wt
lbiet-natiJonaal.!50cial1sten bestond.
"Zaterdag jl.", zoo zeide Max Blok.
zijl.
werd in het Concertgebouw te
.Amst~rdam de "De RuytercaDJtate"
uitgevoerd. Daa;r hadden jullie bij moeten zijn! Want in die cantate zingen
ze van een groot Nederlander, ons ten
voorbeeld en die OM toeroept: "Jong
Nederland wees ook in dezen tijd
dapper!"
In deren tijd is er moe d voor
no~ig om voor je ideaal te vechten
en om een blauw hemd te dragen. Moed
thuis als je je opgeeft uit idealiJsme en
je m8.g niet van je ouders. Moed op
school als je door je kameraden wordt
uitg~aakt voor vuile N .S.B.er of het
met den onderwijzer aan den stok
ikrijgt. Moed in de winkel en o,p straat,
waar 00 je vertellen, dat die stakker~
van N.S.B.ers het toch over drle
maanden hebben afgelegd.
Wacht maar" zal je misschien zeg.
~maar dit is àaf. dat is een onding
van nik.9, want van de jeugd moet
Btraks OM Nederlandsche volk het
hebben. Daarom, breek met die lam~en
dige !houding van "we zullen eerst Zlen,
hóe de oorlog afloopt."
"Er is voor jullie jonge Nederlanders
nog lUJOit zoo'n kans geweest, om van
dien Ikruideniersgeest verlost te worden,
maar dan moeten jullie aanpakken.
Vraag. wat je te vragen hebt, opdat
wij samen een antwoord zullen vinde:n."

E

• • *

1.,TU
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kwamen de VT'agen lOl! en zij ellen
g8Jven duidelijk weer, dat de jeugd
geheel meeleeft met wat er op het
oogenblik gaande is en dat zij daarvaD
vaak diepgaande studie maa~t.
.
Het ,geval Ita;lië" hield velen beZig.
Hoe ko~ Mussolini ten val worden gebracht· wat is het OOJderscbeid tusschen de behandeling der Italianen door
de .Mliglo-Amerikanen en de Nederlanden! dOOlr de Duitschers en d€tnken de
AtlglO-AmeriImnen niet ov~ ~e ]talianen, zooals de naJtiOllllaal-ooclalisten over
de joden denken?
Dan kwam men va.nzelf op het
:Jo<renprobleem. Ook hierover regende
het vragen. Waarom zijn ze onzacht
behalldeld waarom heeft men de joden
niet behandeld als de N.S.B.'ers in oorlogstijd? Vaak worden zij nu slechter
behandeld. "Als men idealen heeLt, moet
men al:Ie V1ra.gen zoo goed moge.lijk zien
op te lossen", klonk het verwijt.
Hoe staat het met de rechtsgeldig.
heid tusschein N ederl:anders en Duitschers. terwijl sommjgen uit Dwtsch- I
land terugkoonen met het gevoel. dat J
zij niet gelijkwaaro:ig worden he>- '
scbouWd?
Waarom is generaal Seyffardt de
Koningin met getrouw gebleven? En is
er onder de leden der N.S.B. genoeg
sohiftJing ?

Ook

het

bolsjewistisch

probleem

bdeId menigeen bezig. Weer 8JI1deren
:reiden, dat zij gaarDJe zich positief zou-

den willen geven voor het Nederlandvolk, maar het niet willen in
JeugdstoTm'Verbami.
Kort en bondig gaf Max Blokzijl een
antwoord aan de vragenstellers. Hij
wees erop, dat Colijn in zijn boek "Saevis tranquillus in undis" had geschreven,
dat het t
werd dat anderen . de 'k
scbe

eens nadat de joden twee druizend jaren
lang' het uitverkoren vollk zijn geweest,
dit zouden worden. In 8.1 die jaren hebben de joden zich 2100 gedragen, dat zij
voortdurend in conflict met andere vol.
ken leefden en waar zij aan de macht
waren hebben zij de arbeiders uitgezo.
gen, 'Qf zooals ~er te landJe te Oss
meisjes onteerd Zijn zij slechter behandeld dan de N.S.B.'ers in oorlogstijd?
als de oorlog geen vijf dagen, maM
twee maandeu. had geduurd dan zou
geen N.S.B.'er meer in leven zijn geble.
ven. En waar rroovele jongens aan het
Oostelijk front het zoo ontzettend moei.
lijk en zwaar hebben, behoeven de joden
niet steeds de lusten te hebben, maar
moeten zij thans ook de lasten van de.
zen oorlog dragen, die door hun toedoen
is ontstaan.
Wat generaal Seyfaert betreft, niet
hij heeft den eed van trouw geschol1\.
den, doch de Koningin heeft dat gedaan
door in stTijd met de Grondwet niet in
Nederland te blijven of althans Daar
Nederlan<lsch"Indië te gaan.
Ten slotte bestaat de N.S.IB. niet louter uit idealisten, oak hier leert men in
de practijk 'het ka! van !het koren on..
derscheiden, maar dan vindt er een
schifting plaats tot in de allerhoogste
rangen. (Geroep: "Ja, dat is waar!").
Ook na het officieele gedeelte van den
avond bleef de .Jeugd in kleinere kring
talrijke vragen stellen en wie de jongens
en meisjes aankeek, zag, dat zij het op.
recht meenen en ernstig zoeken om, als
het kan, eerlijk met! te werken aan de
toekomst van ons vaderland. Dat is een
verheugend verschijnsel

•
Aalmoezeniers voor de NecL
krij gsgevangenen.
's-Gravenhalte, 10 Jan. Naar het conunlssariaa
VOOr de belangen van de voormalige Ned. We!r
macht op informatie mededeelt, is door de auto
riteiten toestemming verleend voor een beharti
ging van de geesteli1ke belanlten der Ned. krUgs
gevangenen in Duitschland door Nederl. aalm
zeniers. Reeds zijn eenige aalmo~zeniers .afgereisd
zoo aflteloopen week drie R.K. Iteesitehlken, di
binnenkort J(evolgd zullen worden door drie Pr
test'ntsche zielzorgers.
Het Iil'rt; in de bedo!llng alle kampen Zi)O. PleldelUk van aalmoezeniers te voorzien.

UITREIKING NIEUWE
RIJVERGUNNINGEN ENZ.

ne Seoretaris-Generaal van het Departement van
Waterstaat maakt bekend, dat in het tijdvak van 115
Januari- 15 Februart a.s. nieuwe rij vergunningen en
herkenninrateekeM voor motorrijtulieu zuIlen worden
uitgerelk t.
Na 15 Februari 1944 al het niet meer toegestaan
zijn, de thaM bestaande vergunningen en herkenningsteekens als geldige documenten te bezigen bij
het geb:-uik van een motorrijtuig. Deze vergunningen
moeten worden bewaard en de herkenningsteekens
moeten op de motorrijtuigen bevestigd blijven, totdat
deze door den R ksinspectou.: van het verkeer worden
opgevraagd.
_
Er wordt nogmaals op gewezen, dat streng de hand
gehouden zal worden aan een zoo zuinig ~n doelmatig
mogelijk gebrUik van de nog beschikbare voorraden
brandstoffen, banden en andere materialen. De voor.
waarden daar'.,e door den Rijksinspecteur van het
verkeer aan de vergunning verbonden, moeten strikt
wor den nageleefd.
Het bovenstaande geldt r..iet voor de rUvergUnningen en herkenningssteekens, welke vanwege den
RUksinspecteur van het verkeer belast met de Uitgifte
van bijzondere vergunningen, Kromme Nieuwe
Gracht, Utrecht, worden uitgereikt.
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STRIJD WOEDT OVER FRONT
VAN 1200 KM
Sowjet-offensief uitgebreid tot gebieden, die sinds 1941
nfet meer tot het gevechtsto(Jneel behoorden.

Mèrkwaardige situatie
bij Kiejev

Sowjet:Russischen druk.. die sterker is
dan OOIt in de SOwjet.Ume is voorgekomen, de Duitsche afweer ongetwijfeld
V~r een zeer zware taak staat, in het
(V8ll onzen Berlijnschen redacteur.) bl~Z<?Dder a!in het front ten Z.W. van
Kle.Jev en III de R'Toote bocht van den
DnJepr, :waar de Duitscbe troepen aan
BERLIJN, 11 Jan. concentrische Sowjet-aanvaJlen zijn
De weermachtsberichten van de blootgestel~. Men neemt te Ber'lnij aan
de DUltsche legerleiding tegenover
laatste dagen hebben namen genoemd dat
d
zen
Sowjel:-Russisohen druk
die
van plaatsen, die sinds lang geen rol klaarblijkelijk
de verbrokkeling van het
meer speelden In de militaire gebeur- Duitsche front ten doel heeft, in aJle
tenissen In de Sowjet-Unie, en ook van opziChten gebrUik zal maken van de
plaatsen, die pas Inds den herfst niet ervaring. n, die zij met haar verdedimeer in die mate het voorwerp waren gings-~ategie tÛdens vorige Sowjet.
van Duitsche of Sowjet-Russische ac- offeru.~even heeft opgedaan. Zeer bet1_, dat vermelding in het dagelijk- langnl~ onder deze erva.rin:gen acht
.ebe overzicht van het Duitsche opper- men hier het
ultaat van de in den
bevel noodig was. Sinds kcrt heeft aigeloopen zomer toegepaste strategie
het Sowjet-RUSSische offt>nsief name- van den elastischen afweer en de toe.
lijk een zoo groote vlucht genomen
passing van frontcorrecties, zoo noodig
dat practisch alle sectoren tussche~ ook van ~te afmetingen waardoor
Newel en Nikopol (met een gezamen- de frontlinie intact kan worden gehoulljke lengte van 1200 km) in den slag den en h t eigen initiatief den gang van
zijn betrokken, en hier en daar heeft zaken tot op groote hoogte kan blijven
het zich zelfs uitgebreid over gebieden, beheerschen.
die sinds 1941 niet meer tot het ge•
vechtsgebied behoorden. De hier aJs
"ongewoon hoog" gekarakteriseerde
wpann 1ng, waarmee de Sowjet-Rus.llIChe legerleiding dit heeft bereikt,
doet de Duitsche mlIitaire deskundigen
vermoeden, dat zij met dit offensief
een beslissing aan het 00 telijk front
Vriendschappel ijke regeling
wil forceeren en daartoe "aJles op één
kaart" heeft gezet.
bepleit.
Etappengewijs heeft het thans over
~ geheele lengte van het front uitgeSTOCKHOLM, 11 Jan. (D. N. B.)
.t.rekte offensief zich ontwikkeld uit Tass verspreidt een "Verklaring over
de operatieve resultaten van de Sowj t- de betrekkingen tusschen de Sowjet.
R
e aanvaJlen in het gebied ten
Westen van Kiejev, waarbij een voor- Unie en Polen", die een antwoord vormt
u1~
hoven po t aan de Noordelijke op de verklaring van de uitgeweken
flank van het Duit.sche Zuid lijke front Poolsche regeering te Londen van
als Berdi jev in handen der Sowjets :l Januari.
De Poolsche verklaring, zoo wordt
viel. De Sowjet.Russische l~rleiding
in
het Sowjet..antwoord geze.,au. bebad hiermede bereikt, wat haar bij de
vatte
een reeks onjuiste beMlringen.
actie in November was ontzegd gebleven: een breede penetratie in het b.v. over de grenzen tusschen de
Duitscbe front m t uitgangspunten voor Sowjet.Unie en Polen.
De Sowjet-verklaring beweert, dat
divergeerende operaties zoowel naar
het ,Noorden en het Westen als naar de Westelijke Oekralne en bet Westen
van Wit-Roethenië in de Sowjet.Unie
bet Zuiden.
In bet beeld van den slag van thans zijn opgenomen op grond van een in
... deze ontwikke~ nog duidelijk te 1939 op
breeden
democrati. chen
herkennen;
hoewer het zwaartepunt grondslag gehouden volksstemming.
meer in de richting van Kiro~~grad i3
De ~tregeering, aldus vervolgt
ko
te liggen en de ontbrande ge- de verklarlllg. streeft er als steeds
vechten in and re sectoren door hun naar, vriendschappelijke betrekkingen
wulSe.lvalllg verloop een overzicht van met Polen tot stand te br gen op de
van duurzame goede buurbeei(! totaJe situatie aanzi nlijk bemoeilp- b
ken. lJgt het centrum
r gcl1eele actie trekkingen en wederzijdsche achting
oog wljfeld in h t gebiE.'d dat door de ('n. als het Poo1sche volk dat wenscht,
op vz1jwel denzel!den lengtegraad ~e- ook op <len grondslag van een bondiegen ~rv.-egknooppunten Berdit.sjev, genootschap voor wederkeerige hulp8jitomir en Koro ten wordt beh rscht. verleenin tegen Duitschland. Tot dit
--",.. Bij den hier aan den gang zlj:nd n slag d 1 zou Polens toetredl~ tot het onsluiten de gevechten in de groot bocht langs goten Sowjet-TSjechische verdienen.
van den Dnjepr, In het randg .
van drag kunn
D
0
elilke
gr ns van Polen zou
de Pripet.moerassen en bij de monding
kunn
worden
vastgeIe d kraChtens
nn de Pripet aan.
een
ov
reenkomst
m t de Sowjet-Unie.
Met de grootste aandacht laat men
In militaire kringen te Berlijn de ont- De Sowjet-regeering beschouwt de
wikkeling gade van ei(!n slag, die door greIl3 van 1939 niet als onveranderde hevige Sowjet-Russische aanvaJlen lijk. CorrecUes ten gunste van Polen
zouden kunnen worden aangebracht in
OVEr het zeer breede, naar het Zuiden
dezen
zin, dat de districten met een
gekeerde front van Berditsjev over
oVeIWegend
Poolscbe bevolking aan
Pogrebistsj, T jerkassi en Kir()IWogr~?
POlen
zouden
worden overgedragen.
tot Krtwot Rog is ontketend. TerwIJl
de Duitsche troepen <bij Kirowograd In dat gevaJ zou de grens langs de
z:lch ten deele in tegena~vallen ver- z.g. Curzon-lijn kunnen loopen.
De Sow:1etregeering meent, dat de
dedigen en zelfs hun posities handhaPo.olsche
Westgrens moet worden verven - waarbij zeer zeker ~e nog p~
tte
ruimd
door
inlijving der oer-Poolsche
kort geleden beëindigde Dwtsche ac:
landen,
waarvan
Duitschland zich
tot verbeterin2" der teUi?lgen haar lDOp
vloed doet gerden - blnkt de SowJet- vroeger.. heeft meester gemaakt.
Russische aanval ten. Zuiden en ten deze wiJze zou de Poolsche staat ook
Z -W van pogrebi.stsJ vol.gens ~et den nOodzakelijken !toegang tot de
Oostzee krijgen.
weerÏnachtsbericht nogti'<Ti~g~~e d~
Ten slotte verwijt de Sowjet-verklanen, ofschoon een s 0,,ring
~~ ~tgeweken Poolsohe regeering,
Duitschen weerstand het tempo verdat zlJ ZIch onbekwaam heeft getoond
tra.ag1:.
en meermalen den Duitschers in de
Deze tot dusver sterkste. Sowjet- kaart heef.t. gespeeld door haar verRussische poging om de Dw~!Ie le- keerde politiek. Het ia in het belang
erleiding te nopen haa~ po51ties in van Polen en de Sowjet-Unie, dat tus~t Zuddelijke Dnjepr..gebled op te g~- schen hen duurzame vriendschappeeeit meer dan gewone beteekems lijke betrekkingen tot stand komen.
~~ Ket duel, dat tu.ss~n de Duitsch~
en de Sowjet-marine 15 ~ntstaan 1?1J
een Sowjet-Russische pogmg om m CIANO, DE BONO E.A. TER
den rug der Duitsche ilinies, nJ. ten
DOOD VEROORDEELD
Westen van Otsjakov, dus een aa.nzienlijk eind ten Westen van de
NOORD-ITALI:m, 10 Jan. (D. N. B.)
Dnjepr-monding, te landen. Van Duit- Sinds 8 Januari heeft in het kasteel
IIfClie militaire zijde zijn over deze po- Vecchio iJD. Verona voor het bijzondere
ging te weinig bijzonderheden mede- gerechtshof het proces plaats gehad
gedeeld om te kunnen consta.teeren, of tegen de onderte"ekenaars van de door
hiermede het vormen van een brug Grandi opgestelde motie voor de verin den ru-g der Duitsche posities wordt gadering
den Grooten Fascistischen
beoogd, of dat zij veeleer moet ~orden Raad, dievan
geleid
heeft tot de bekende
gezien aJs een actie tot het s~chten -gebeurtenii.ssen van
25 Juli 1943. Met
van verrw8Jl'ring achter de DUltsche uitzondering van Cianetti,
30 jaren
lindes. Het ligt voor de ,h~nd, dat de tuchthuis kreeg, zijn alle die
beklaagden
peratieve mogelijkheden blJ een ev:~n
dood veroordeeld. Van de J 8 <!.ood~ueele herhaling van een. d~rgellJke ter
vonnissen
zijn er 13 bij verstek wtge.
landingspoging zeer voorzlChtlg' moe- sproken. De
aaIllWe.zige ter dood
ten worden beoord~ld, ~l~g de veroordeelden vijf
zijn:
Mussolini's schoonDuitsche troepen hier pOSIties .~ zoon Oiano, De Bono,
MaI1ÎIlelli, Panerrum die niet tevens van de landzlJde
inmiddels worden bedreigd, en zoo~ang resehi en Gotthardi.
de Dultsche marine zoowel op de KriJn
als Westelijker over posities ~chikt,
die haar tot een spoedig ingrlJpen in
staat stellen, terwijl de
SoWJet-Russische marine dergelijke ondernemingen
slechts moeilijk kan
uitvoeren door
den grooten afstand, dien zij van.. haar
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Verklaring van Moskou
over Polen
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STRIJD WOEDT OVER FRONT
VAN 1200 KM
Sowjet-offensief uitgebreid tot gebieden, die sinds 1941
niet meer tot het gevechtstooneel behoorden.
willen landen, moot afleggen,
Over het geheel gezien bevindt de
8lag om den Zuidelijken sector van het
Oostelijk front, met als hoofdslagveld
bet gebied tusscher. Dnjepr en Boeg ten
Noorden van Winnlha, Z1ch bij een stij
felheid der gevechten nog in zijn
.stadium, zoodai bet nog volkomen
de vraag is, hoe bet resultaat van de
Sowjet..Russlsche aanvallen en de DuitlIChe tegenmaatregelen zich uiteindelijk
zal kristallllleeren,
Hetzelfde geldt voor de merkwaardige situatie, die ten N, van de breede
penetratie bij Kiejev is ontstaan door de
van Korosten ui. ondernomen SowjetRUS8ÛIC~ aanval1en
Een der aanvals.
spitsen heeft Sarny in het randgebied
der PripJet-moerassen bereikt; een andere ia N'owograd-Wolinsk gepasseerd
eo bewt!egt zich in de richting van
Rowno, Merkwaardig is deze situatie
vooral omdat zich op vrijwel gelijke
hoogte wel Oostelijker, nl, bij de mon _
ding van de Pripjet nog gevechten afspelen, welker afloop nog geerurzltl8 ten
gunste van de Sowjetg is beslist en waar
tot dU!M!r al hun doorbraakpogIngen
koDck!n worden afgeslagen,
De gevechten bij Witeb!'k schijnen tot
dWJver nog bult/'n het verband te staan,
dat de gevechten aan Zuidelijker gele.
ren deelen van het Oostelijk front ver_
toonen, Duitsche militaire de8kundi~en
nemen aan, dat zij door de Sowjet-Rus.
si8cbe .rlelding zijn bedoeld als bln_
dUIg van Du!tsc-!le strijdkrachten, Sindg
~e vorige week heeft de situ,atle in d~_
zen lector zich in g-een OprZlcht. gCWlJ .
zlg-d, Het evenwicht tUF"cben de Sow.
jet Russische aanvallen en de Duitsch~
tett:.~l1en heeft zich gehandhaafd,
rpilitaire ()O!ll rnentatoren
.
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Sowjet:R~schen druk, die ster1rer is
dan OOlt m de Sowjet-Ume is voorgekomen, de Dultsche afweer ongetwij~ld
Voor een zeer zware taak staat, in het
bijzonder aan het front ten Z,W, van
Kiejev en in de ITOote bocht van den
Dnjepr, waar de buitsche tJ::~tJell aan
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Zware gevechten bij Kirowograd, Witebsk en Resjitza.
Plaatselijke Geallieerde aanvallen in Italië mislukt.

Bommen op schepen voor
kust van Cyrenaïca
HOOFDKW ARTIER VAN DEN
10 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der weermaClbJt maeJrt bekend:
Ten Westen van 0 t sj a k 0 v is
ee' bolsjewistische landinKspoging door
eenheden der marine verMeld.
In het gebied van Kir 0 w 0 g rad
werden sterke vijandelijke aanvallen
afgeweerd en de bolsjewisten in succesrijlke tegenaanvallen teruggeworpen.
Ten Zuiden en ten Zuidwesten van
P 0 g r ebi s t s j e zUn harde, wisselvaJlige gevechten met den verder oprukkend en vijand aan den gang. Een
t\idelijk verloren gegane plaats werd in
een tegenaanvaJ heroverd en daarbij
werd een bolsjewistisoh batallion verndetigd. De vijand heeft zware bloedige
verliezen geleden en 17 kanonnen verloren.
De laatste dagen heeft zich bij de gevechten in dit gebied de 17de pantserdivisie onder leiding van generaalmajoor von der Meden door standvastigheid en kranig uitgevoerde tegenaanvallen bijzonde,· onderscheiden.
Ten Zuiden en teL Westen van Be r_
dit s j e v hebben onze troepen voor
een deel in tegenaanval fella aanvallen
der bolsjewieken uiteengeslagen en 31
vijandelijke tanks vernield
Het Duitsohe luchtwapen heeft herhaaldelijk met sterk~ strijdkrachten op
de zwaartepunten ingegrepen in de gevechten op den grond ell concentraties
en opeenhoopinger van tanks van den
vijand doeltreffen(· met bommen bestookt. Bij het bestoken van het bolsjewistische ravitailleeringsverkeer wer_
den 5 matel'liaaJtreinen vernield, acht
andere treinen besohadigd.
In het randgebied der P r i p j e tmoe ras sen is het tot plaatselijke
gevechten gekomen met vijandelijke
verkenningsstrUdkrachten ten Westen
van Nowograd Wolinsk en
Sarni.
Ten Westen van Re s j i t z a zetten
de bolsjewieken hun aanvallen voort.
In zware gevechten zij.n ook gisteren
~e doorbraakpogingen van de boJsje_
W'1eken mislukt. Plaatselij1k e penetraties
werden afgegrendeld.
Ten Zuidoosten van Wit e b s k hebben onze troepen hernieuwde krachtige
aanvaJlen van den vijand afgeslagen.
Het gisteren voor het ressort van een
corpssector gemelde aantal van 57 vernielde tanks is gestegen tot 71. In denzelfden corpsseot.or zijn 2'i8teren opnieuw 87 bolsjewiBli8che Umkl\ ver~HRER,

nield.

Ten Noordwesten van Witebsk heb_

ben doe bolsjewisten herhaaldelijk zon-

~~~ BUcces aangevallen. Bij de zuive_

• ~~ van een boscbgebied is een vrij
sterke gevechtsgroep van den vijand
vernietigd.
Het Saksische grenadiersregiment
456 ander leiding van lt.-lrol. Sacher
heeft zich hier bij de gevechten der
laatste dagen bijzonder onderscheiden.
11). den westelijken sector van het
ZUld-Irtaliaansche front zijn
verscheidene plaatselijke aanvallen van
den vijand ln ons geconcentreerd artillerievuur ineengestort.
Aan het overige front verliep de dag
bij succesrijke eigen bedrijvigheid van
stoottroepen rustig.

I

In de eerste ochtenduren van 9 Jan.
hebben Duitsche gevechtsvliegtui~en
scheepsdoelen voor de Noordkust van
C y ren a ï c a aangevallen. Op 4 middelmati~ groote koopvaarders werden
verscheIdene voltreffers geplaatst. Aangenomen kan worden, dat twee van
deze schepen zijn vernield. Een eigen
vliegtuig ging verloren.
.
(otsjakov ligt aan de Zwarte Zee,
70 ~m ten O. van Odessa; Nowograd
~?lms~ ongeveer 70 km ten N.W. van
SJltomlr; f:,'arny ongeveer.. 150 km ten
W'. van Korosten en ResJltza aan den
Dn;tepr 45 km ten W. van Gomel. Red.)
•

VAN HET STRl]DTOONEEL OP
DE STILLE ZUIDZEE
TOKIO, 10 Jan. (D.N.B.) Japa.nsche
torpedobooten hebben volgens een officieel communiqué op 7 Januari des
nachts in de wateren van BougainJville
drie vijandelijke torpedobooten zeer
zwaar
beschadigd.
De
Japa.nsche
schepen leden geen schade.
Het keizerlijke hoofdkwartier maakt
bekend, dat de luchtmacht der Japansche marine op 9 Januari does ochtends
van 150 vijandelijke machines, diie boven
Rabaul vlogen, 52 toestellen heeft neergeschoten.

"HET DUITSCHE GENIE ZAL
ZEGEVIEJRIEN"
Een nieuw boek van dr. Ley:
"Het groote uur".

1

BERLIJN, 10 Jan. (D. N. B.) De
Reiolhsorganisationsleiter, dr. Ley, heef·t
een boek, "Die grosse Stunde", gepubliceerd, waarvan de "Völkischer Be<>bachter" een uittreksel geeft.
Dr. Ley schrijft in zijn boek: "Het
Duitsche genie zal zegevieren". Hij
geeft uiting aan het ongebroken vertrouwen op de overwinning, dat het
Duitsche volk en zijn leiding bezielt,
maar bovendien' put h~i de onvoorwaardelijke zekerheid van de Duitsche
eindoverwinning uit de kennis van het
Duitsche oorlogspotentieel, welke hij
door een reeks voorbeelden motiveert.
Het Duitsche voJ.k, aldus dr. Ley,
beleeft het grootste uur van zijn ge.
schiedeItis en de gebeurtenis8en, die zich
intUJSSChen aan Duitsche zoowel aJs aan
vijandelijke zijde hebben. voorgedaan.
waarborgen de Duitsche overwinning.

!~BDe~~b~O~ls~je~:wtsten ophebben
den

winter
tot dusver
als _ ..........
en de geestelijke weer.
van het Duitsche volk is
in weerwil van de bommenterreur ongeschokt. De tegen vrouwen en kinderen
gevoerd~ Geallieerde luchtoorlog heeft
aan mihtalre objecten en wapenfabrieken slec~ts ee~ schade toegebracht, die
~lachel1Jk gering is en in geen verhou_
ding tot de gebruikte middelen staat.
De v<;>lksgenooten, die door de AngloAmenkaansche terreuraanvallen zijn
&~Jenáf. leggen beW\is van heldhaf_

"Ik ben er van overtuigd," aldus dr

Ley, "dat deze Duitschers alles zulleri.
klaarspelen. Als de dagen der vergel-

~ Komen .-. en zij zullen komen!

- dan zal bhJaren, welk volk taaier is.
het En.2'e1s<:he of het zich van zijn
kracht bewuste nationaal...sociallstlsche
Duitsche volk."
Men beleeft, zoo schrijft de V · B ..
het boek ni~~ als .~n bewermg,
als een beWIJS; WIJ zullen overwinnen
A8llgezien wij het verstaan, de voor:
waarden daarvoor te 1lcheppen.
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Levendige strijd in
den Stillen Oceaan
Het zwaartepunt ligt nog
steeds bij Rabaul.
TOKIO, 11 Jan. (D.N.B.) Terwijl de
Geallieerden er in het Zuid-Westen
van den Stillen Oceaan naar streven,
het belangrijke Japansche steunpunt
Rabaul in te nemen, en daar sedert
het begin van dit jaar dag aan dag
zware luchtaanvallen worden ondernomen, voeren de Japansche strijdkracht en, naar uit de laatste berichten van
het front blijkt, tegenaanvallen uit tot
diep in het vijandelijke achterland.
Deze aanvallen worden niet alleen
ondernomen door de luchtmacht, maar
ook zoo als blijkt uit het tot zinken
brengen van drie vijandelijke torpedobooten aan de oostkust van Bougainvllle, door oorlogsschepen, die trachten
de vijandelijke ravlta1l1eeringslijnen af
te snijden. Het uitgestrekte Zuidzeefront, waaraan tot dusverre slechts op
een enkel punt een actie werd onder·
nomen, vertoont thans gelijktijdige ge.
vechtshandellngen op de meest uiteen·
loopende punten.
In de-n strijd om Rabaul, welke den
Anglo_Ameriltanen van 1 tot 9 Jan.
144 vliegtuigen of 24 procent der aanvallende tOCl tellen heeft gekost. zijn
voor het eerst ook Engel.sche machine.\!
gebruikt. Militaire kringen te Tokio
leid€n daaruit af, dat de vijand zich
inspant om onder alle omstandigheden
zoo snel mogelijk in dit gebied vorde.
ringen te maken, nadat de "van eiland
tot eiland-tactiek" in de afgeloopen
anderhalf jaar slechts weinig vooruit.
gang heeft gebraCht.
Men merkt hier op, dat de vijand
de omsinç-eling van Rabaul ook van
Nieuw-Gwnea uit met alle kracht tracht
voort te zetten. De op Goembi gelande
troepen ter sterkte van ongeveer een
di\'isle w lker doel het Japansche steun.
punt Madang is, zijn nog steeds in
hevigen strijd met de JaplUl.'!Che ver_
dedigers. Tijdens een gevecht op 4 Jan.
teunde een vijandeltike torpedoboot de
landing troepen op 15 km. ten westen
van G<>e.mbi. doch zij werd be.9chadigd
en moest zich terugtrekken. Tegelijkertijd werd ook de opmarsch te land
opgehouden met aanzienlijke verliezen
voor den vÜand.

AANGET EKENDE STUKKEN
TOT 200 GRAM
Aang teekenrle zeru1l.ngen in het binn nlan eh verkeer, al of niet met aangegev n geld waarde, mits niet zwaar·
der dan 200 gram, mogen weer al
voorh en ook andere zaken dan ui l.uitend beaoh den en op pa~er, perkament of and e, soortg ke, stoffen
ge elde meded
en 0
berichten
bevatten. Deze wijziging tr
t 12 Januari in w king. De overige on angs
publiceerde beperkingen blijven van
l' l)t.
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Fuivende Middenstanders.
.,Nleuw

riJken" met O. W er. allures.

Oorlogen. conomlsche erill1ssen en del'gelljke bren
gen gewoonlijk grooto verschuivingen in onze maat
oSchappelljke amenleving mede. De g chltdenis is er
om dat te bewijzen. We Jar n het In en na ~en v
rigen oorlog, we kond n het in de jaren rond 1930
zien en we hebben hetzelfde verscl~nsel thans weer
voor ona. Er 111 e n ouc1 lp eekwoord dat zegt, dat de
geldbuld I en d bedelft&! Ir woonlijlt (I en honderd
jaar bij dezolfde deur llanaen. Een zekere laag uit
onze ollde samenleving .zakt af en een nieuwe komt
aan bod, althana tl1deliJk. want onder h n die thans
met veel tamt m doen hooren dat
er zijn en met
acId smtllen, ~n er gewoonll1k niet '9<) heel vel.
die dat blijvend bezitten en er n nuttig gelnulk van
tnt maken. Na verloop van jaren zijn ze weer
bij hun Qude uitllansapunt bel nd of zitten nog lag r
Op de maa chappelijke ladd dan voo heen. •.zoo
lewonnen zoo geronnen."
Onder hen. die Bieh In deze oorlog omstandigheden
op een zeer onwelluld nde wijze do n hooren n rken
vooral op de zwarthandelaars en een zekere categorie middenstanders. Het ver clill t~schen beid i
we~ altijc1 puidelijk W t de v r\crllging van hun bezit
betreft. De overe nkolMt
n belde groepen El
hem hoofdzakelijk in de mentaliteit. En deze is een
beetje drast! ch te t~eeren met h L 6pr ekwoorq
.,aprU nou& Ie déluge', in goed Hollandsch "achter
mUn. • •. vergaat de wereld." Dit optreden is
nieuws. Het la met een kleine variant hètzeUde V&l,l
de nieuwe rtJken" 'Van aUe tijden. Een nalpen van
wat deze armen van aal voo.h en d IIUPPOZ' ten
noemden. Ieder doet dat op eigen wij~. De zwarthandelaar gaat naar het bes e hotel, dat 1: kent en
tolt met rOYf,al 8' baar het beat aan borrela n
'n en ete . aren dit er te krijgen la en ;drinkt
lieh een ongegeneerd stu In zijn kraa.g. Hij betult
met d sroo ite briefj I die er in omloop zijn en
eft n looi cUe niet mEer in verhouding .taat to
de bewezen di ten. Rij kOOPt artikel ,die In Zijn
oning belaehell1k aandoen. Wat geett hij er oml RU
11 een beetje grof maar 't kan het immers lijden. Hij
peft zioh ~oorJe hij ie.
De middenstander O.W. er la anders. HU leert
fuiven. ol &V ndJ ol din tj aan lijn oortgenoo..
Aan vi eh. boter. borrcll, 'ijn en likeuren n
goede algaren is er ook bij bem reen sebrek. Hij
heeft immers geld om het. te koopen, of wat het.
JU
t gebeurt, lfij heeft 'aren om te rullen met hen,
di de arUk en bezitten die hU begC&t. En gebeurde
dat nu no om eigen gezinsbel.oeften te dekken dan
kon men daar nog begrip voor hebben. Die bet
dich t bij het vuur zit warmt zich immers het beste.
ar bij de eate orle fuivende middenstanders gaat
d rraktijk In t.eel and e richUn en ontaardt 1n
gro mlsbrullt. Zij fuIven terwijl een groot deel onzer
landgenooten wet w t hoe v n den een 1 dng in
den anderen te komen. Dultenden leven op deu rand
a.n het gebr k en hebben erkell1k va k
rek. Zij
moeten erken
ploet ren om er te komen, want
t de bonnen n het geld op de hand is men nog
lang niet altijd waar men ezen moet. Zij !!:ijn blij
Is r.e eens wat anders dan Jnm of stroop op d boer m hebben. En onden\i11 fuUt die 1500-t mlddenstander tot z lf In de morgcnur , wandelen v n
d
fulfavond naar d n and
, fuiven groot..
d
op osten v n de ov r
samenleving. Want
haalden re gedeeltelijk hun voelstand en fulfartitel
\ ndaanl Door
laten verdwijnen van vele
der hun voor d distributie to v rtrouwde goederen
in den
rten ndcl of ruUhandel. Zij parasiteeren
evin en!!:ijn ni beter en eerder
op onze
61
ter dan de zwartlumdelanrs, die zich lthans
ge n farlze eh mom oorhan en. Kom in hun zak
en
\ten al V\ln n
r men hun wat gevra&IIU heef . ,,Kon !ni klant" van weleer is en bed ar
ord
midiSen& and ni-dicta tOni.
dient m
naar d 00 n t zien om ben vooral
toch niet do last! vragen en aanhouden te hinderen. nt dan aal. d dl ur 'n hun z1Jk voor oed
dicht voor den bedelaar. En toch w er een tijd dat
deze t r pr tten 0 ·er. rvic" en •dienst aan de
m
." H
n tter f
g
d
hun mond.
ocd
ed rland
van hen meen n
zijn. Oho, men moet ze maar hooren. Schelden als
!Ie
op d n beutt r, cheld n op de tijdsom.litlmdllglledlen, op de zwarthandclnars, op de distrlbuen aU ",'nt men m ar wil. Maar is r geld te
rdienen dan gaan ze over lijken. PrincipeA en mohet gaat alles over boord. Keihard zl1n 7.e dan.
En at te ze gen als men het doen en laten van
deze dames en heeren van christelijk It&lldpunt bekijkt.
Ook de Kerk maant herhaaldell1k en met nadruk
tot bezinning, gematigdt..eid. caritas. En doen dat
trouwens deze oorlogstijden niet op een grootsehe zelfs
dramatische wl1ze. Als op een eiland staan we nog
temidden van de geweldigste aller volkerenworstel1ngen, gedeeltelJjk ongeveer als toeschouwers. En wie
weet zitten we morgen midden in den storm Wie
wee of hij het er levend afbren~ En zien wé d
deze fuivende damea en hefren, ~da.n komt om h an :~~r'elU0ltP zijn Z&chtllt gezegd wel heidensch Voor ~ oq
........
maar ook la.chwekkend Er IJ
,die den mond vol hebben Over pilncIP:n ft Je:w ondel'
hebben den nieuwen tijd begrepen zij hebben wei' zij
leerd, den errust dezer worsteling gèpelldl Niets I~ h~';; 1l
hoofd en niet:; In hun hart, leeie vaten die thans een A
groot geluld geven. ,.Les nouveaux riches." De oorlo" :{
en hun rekbaar geweten brachten deze proleten naar
den geest !n het zadel. Maar waarachtige beSChaving. ~
een kwestie van geest en hart, is voor geld niet te
koop.
Een voorbeeld? Een middenstandsvrouwtje verjaart.:
Een doodgewoon feit zul· ge zeggen. Maar zoo eenvou- , .
dig ziet dit 800rt middenstanders da.t niet. Een keur q
van ~oort&'enooten wordt g~inviteerd. En ze ver..
schijnen gaarne, de heeren in het zwart, de da.- I
mes in avondtoilet. Jaloers gaan de oogen derl
dames naar kapsel en toilet der anderen El' is:
~aijv!r ~p da.t gebied. Een uitgezocht soupe~ en een:
vervoevan goede dra.nken wachten. Voorool'logsche !lIgaren en sigaretten voor en na. Alles in overvloed, zoo~1s de "upper ten" dat vroeger deed.
Tableau I t Is om te lachen en te hullen tevens. 't Is oorlogstUd, tUd van bezinning en bitteren
ernst. Die hadden het begrepen! "Voor mUn part
duurt de oorlog nog tien jaar," zoo boorden we een
van dezen eens uit den grond van zij hart 2:eglten.
En we geloofden hem. Het ging hem immers goed en
de rest liet hem koud. Maar of deze "gouden" tijd
voor dit soort menscl.en duren zal betwijfelen we toch
hard. Er komen andere dagen. Ook deze oorlog gaat
voorbij en eindigt eens als alle oorloien. Maar de her.
i~ner1ng blijft, ook aan het omoclale en onchristelilk .. I!'~drall de~er lieden. Ook de ecortomische om_
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Levendige strijd in
den Stillen Oceaan
Het zwaartepunt ligt nog
steeds bij Rabaul.
TOKIO, 11 Jan. (D.N.B.) Terwijl de
Geall1eerden er in het Zuid·Westen
van den Stillen Oceaan naar streven,
het belangrijke Japanache steunpunt
Rabaul in te nemen, en daar sedert
bet begin van dit jaar dag aan dag
zware luchtaanvallen worden onderno·
men, voeren de Japansche strijdkrach·
ten naar ult de laatste berichten van
bet' front blijkt, tegenaanvallen uit tot
diep in het vijandelijke achterland.
Deze aanvallen worden niet alleen
ondernomen door de luchtmacht, maar
ook zooals blijkt ui~ het .. tot zinken
brengen van drie vijandelijke torpe~o.
booten aan de oostkust van Bougam·
vllle, door oorlogsschepen, die ~~achten
de vijandelijke ravlta1lleeringslunen af
te snijden. Het uttgeBtrekte Zuidzeefront, waaraan tot dusverre slechts op
een enkel punt een actie werd ondernomen, vertoont tbana selijktijdlge gevechtshandelingen op de meest uiteenloopende punten.
In de-n strijd om Rabaul, welke den
Anglo.Ameriltanen van 1 tot 9 Jan.
144 vliegtuigen ot. 2' procent der aanvallende toestellen heeft gekost, zijn
voor bet eerst ook EngeJ.s.che machin~
bruikt. Militaire kringen te TokIO
reiden daaruit af, dat de vijaJ.'ld zich
inspant om onder alle omst~lgheden
zoo snel mogelijk in dit gebied ,,?rde.
ringen te maken, nadat de "van eIland
tot eiland.tactiek" in de afgelOOpent..
anderhalf jaar slecht8 weinig voorui
gang beeft gebracht.
Men merkt hier Op, dat de vijand
de o~eling van Rabaul ook van
Nieuw.Gwnea uit met alle kracht tracht
voort te zetten. De op Goembi gelande
troepen ter sterkte van ongeveer een
divisie welker doel het Japansche steun.
punt Madang is, zijn nog steeds in
hevlgen strijd met de Japa.n.scbe ver.
dedigers. Tijdens een gevecht op 4 Jan.
eteunde een vijandelijke torpedoboot de
landingstroepen op 15 km. ten westen
van Goembi, doch zij werd beachadigd
en moost zich terugtrekken. Teielijker.
tijd werd ook de opmarsch eland
opgehouden met aanzienlijke verliezen
voor den ~and.

AANGET EKENDE STUKKEN
TOT 200 GRAM
Aangeteekende zendingen in het bin.
nenlandseh verkeer, al ol niet met aan·
gegeven geld waard , mits n1 zwa~
der dan 200 gram, mogen w~r
voorheen ook aridere 1Aken dan wtslul.
tend beaohelden en op pa~er, perf~'
ment of andere, soortg iike, .00 en
gestelde mededeelincc of berichten
bevatlen Deze ",,1)ziging treedt 12 Ja·
nuari in' werking. De overl~. oniangs
epubliceerde beperkingen bl\}ven van

- -

.41 ,

-

--- -----........ .
-

".r

Fuivende Middenstanders.
.,Nleuwe riJken" met 0 , W er. allures.
Oorlogen, econom! che crlalasen en dergellJke bren.
gen gewoonlijk il'ooto verschu1vlngen in onze maat.
schapPellJke samenleving mede. De geschltdenis is er
om dat te bewijzen. We lIl!en h et in en nalien vorigen oorlog, we konden het in de jaren roüd 1930
Zien en we hebben hetzelfde versclJ\jnse! thans weer
Voor ona. Er la e n oud apaekwoord dat zegt, dat de
geldbuidel en dil bedel.ta! ,ewoonlijlt leen honderd
Jaar bij dezelfde deur hanaen. Een zekel'e laai uit
onze oude samenleving zakt af en een nieuwe komt
•
-..-.. _.1 6'-___ .U.I. ,;n. . . . . "'. ","('f ... hAn "ia tha.n.a
stand!gheden veranderen hopelijk weer. En oolé- de
11 middenatander zal zijn taak weer moeten hervatten.
•.Dienst aan de gemeen chap," als deze altbam van
zijn diensten nog gebruik wil maken.
~ We mogen bij deze 8childering niet generalIseCTen.
"Dat zou onjuist en onrechtvaardig zijn, Het iJ ge.
lukklg een kleine rr.1nderheld van mlddenltand~rs.
die bedil' Is door haar praktijken de- reputatie van den
bona.flde midden tander ~ benadeelen tin wel op
o ernstige wijze. Ieder buitenstaander weet, kan al.
thans bij e-enig nadenk n weten . dat ook de mldde-n.
• stander, ook de be te, veel moeilijkheden heeft ten.
geVolge van de nood,akelljke dlstributle.maatregelen,
de IchaarEchte aan tal van p:oede-ren. H1.I kan een.
voudl, In heel veel gevallen niet geven wat de klant
vraagt, noch aan kwantum, noch aan kwaliteit. En
• de klant heeft dan niet het recht om maar een boos
J geziCht te zetten tegen den man achter de toon.
I bank en nog een grooten mond bovendien. Ook dat
I Is er naast. Maar al
de nlet.uk nmlln en de man
, uit het volk - en dat is toch de groote maEsa _
, die op den middenstander.dlstrlbuteur is aangewe.
, un. dezen als hierboven bezig ziet en hoort, wat
moet er dan wel In hem omltllan? Is het dan won.
der, als hij Zich ergert aan dit. gedoe, dat een aan.
tlu!Ung la op den ernat dezer tijden en een christelijke levenshouding. Dat. zet terec·,t. kwaad bloed en
als de middenstander yan na den oorlog zich mocht
beklagen dan weet hij waaraan hU het te danken
heeft.
De oorlog hielp deze fulvers In het zadel. Mo~e de
I fiscus hen er weer uit werpen. Dat ware b1IllJk.
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DE HOOFDAFDEELING VORMING DER N.S.B.
vraagt voor spoedige indiensttreding

een AOENDARIS (mnl. of vrl.)
een administr. Medewerker(ster)
eenige Steno-Typisten en
een Jongste Bediende.
Solllcitaties te richten aan den
BUREAULEIDER, MALIEBAAN 41, UTRECHT

De Nederlandeche Omroep
vraagt voor de afdeellng Berlc.h tendienat een

geroutineerde
Typiste Engelsch
M-oet de Engelsche taal in
WIOoro en ge8chrift volkomen
beheersc.hen.
Spoedige indiensttreding. Sollicl,tatiebrieven In duplo met volledige omschrijving opleiding en ervaring te richten aan de afd.
Pers. en Soc. Zaken, Schuttersweg 8, Hilversum.

Penetratie-pogingen bij Resjitza
opnieuw :mislukt
Aanval van Duitsche torpedovliegtuigen bij de AIgerijnsche
kust. - Zware strijd teD Westen van Venafro.

Terreuraanval op
Sofia

gevechten, na. afgrendeling van plaatselijke penetraties, haar stellingen tegen
den over een breed front met superieure
krachten aanrvallenden vijBlIld.
In het gebied van Wit eb 8 k mislukten herndeuwde door:braakpogingen
der bolsjewisten. Concentraties van den
vijand werden door geconcentreerd
artillerievuur uiteengeslagen.
Bij de gevechten in het gebied van
Kir 0 w 0 g rad heeft de Brandenburgsche derde pantse.rdiVilsie onder
leiding van geneI'aal-majoor Bayerleln
zioo in het bi;iZ'Onder onderscheiden.
In Z u i d-I t a I i ë werd ook gisteren
weder in den sector ten Westen van
Ven a f r 0 gestreden. Alle aanvallen
van den vijand llliÎSlukten, ten deele
w~n zij in ~vechten op komen afstand verijdeld. Een plaatselijke penetratie bij eer var 0 is afgegrendeld.
In den Oentralen en den OostelIjlren
frontsector hadden ge~m belangrijke
gevechtsacties plaats.
Duitsche torpedovliegtuigen vielen
in de avondschemering van 10 Jan. aan
de Algerijnsche kust een vijandel\ik
ravitai1Ieeringsconvooi aan. Zij troffen
vijf schepen met een tonnage van 3200
b.r.t. Het zinken van een transportschip van 800 b.r.t. werd waargenomen.
De vernieling van nog meer schepen
is waarschijnlijk.
In de middaguI'en van 10 Januari en
in den nacht van 10 op 11 Januari
deden
Britsch-Noord-À -:lerika.a.IU!Che
bommenwerpers terreuraanvallen op
het stadsgebied van Sof i a. Door
Duitsche en Bulgaarsche luchrtveI'dedigingskrachten werden volgens tot dusver ontvangen berichten dertien vljandelijke vliegtuigen, waaronder ver9Cheide:ne Viermotorige bomme:nwerDe ern.i lft_
pers, nee!gesch~. . v
el~ van
negen at;';de:.e vijandeliJke vliegtUIgen is
waarschijnlijk.
,
In den afgeloopen nacht vlogen enkele Bl'itsche
storing8V1iegtui~en
o~er h~t. Westelijk~ en het Noordelijke
Rij
.
•

I

UIT HET HOOFDKWARTIER VAN
DEN FtlHRER, 11 Jan. (D.N.B.) Het
opperbevel van de weermacht maakt
bekend:
Van het vijandelij'k e landingshoofd
ten Noordoosten van K er t s j UÏlt,
begon gisteren de verwachte Sowjetaanval. De gevechten zijn nog aan den
gang. Onze luchtmacht greep in deze
gevechten in en vernielde twee vijande• T\ike landingsbooten. Marinekustbatterijen schoten bolsjewistische troepenonderkomens op het Tam a n s c h i e r_
e i I a n d in brand.
.
Ten Zuidwesten van D n J e pro p et r 0 w s k viel de vijand met verscheid6l1e divisie,s, door artillerie en slagvliegers gesteund, over een smal front
aan. De aanval werd in harde gevechten door tegenstoaten opgevange~; 5~
vijandelijke vechtwagens werden hlerblJ
stukgeschoten.
.
Ten Noordwesten van Kl r 0 w 0g rad verijdelden onze t~oe~en herhaalde aanvallen der bols;rewISten ~
heroverden in een tegenstoot verscheldene verloren gegane pl~tsOO:.
Bij het afweren van vlJandehJke aanv~llen t~n Zuidooste.'l van. Po g r eb 1 S j t s J e weI'd~"l m verb·.tterde gevechten twee Sowjetbataillons vernietigd. Ten Zuidwesten der stad wierpen
o~ze t~oepen .yoorwaarts. gedronge!l
Vijandelijke s.trlJdtroepen tn weerw~~
van hardnekklgeT' tegenstand ~erug. BIJ
~e gevechte'1. werdet. al.le~~ m het ge_
~)led van een infanteriediVlSle 31. Sow)etwagens en 19 kanonnen vermeld.
In het gebied ten Westen van Be rdit s j e v bleven vrij zwakke aanval1en der Sowjets ::;ander resultaat.
Om Sar n i weI'd c:>k gisteren ge.............. strJden.
Ten Westen van Re sj i.t z a ~dbiiafde:n QII2e formaties in - zware.

'C;;I"P-'::-

SLAG OM DE OEKRAINE IN
VOLLEN GANG
Sowjets werpen alle beschikbare troepen in den strijd om
zoo spoedig mogelijk een beslissing te forceeren.

Nieuwe gevechtstaetiek
der bolsjewieken
De A.N.P .-correspondent te Berlijn
eldt:
De laatste twijfel of het roode leger
ma het in Juli begonnen zomeroffenaief tot een winteroffensief zou over·
g aan, iets wat velen voor onwaar.
achijnlijk, ja onmogelijk hebben gehouden, is definitief weggenomen, nu gebleken is, dat de hevige aanvallen, àie
veertien dagen geleden zijn begonnen
m oeten worden beschouwd als de aan:
vang van een groot opgezet offensief
met vérstrekkende doelen. Welisw~ar
i ll volgens de laatste Duitsche berichten de activiteit der Sowjet-Russen in
vergelijking met de vorige dagen, toen
de g vechten een onheilspellend hoog.
te punt hadden bereikt, eenigszins in
omvang afgenomen dit neemt niet weg
d t
:1, h t be'
,
a men % c e . voegder plaat.~e te
Ber~Un geen illUSies maakt omtrent de
pOgingen van den tegenstander, in
dezen wtilter een beslissinO' te for·
c~ren.

Alle Duitsche berich,t en gewagen van
de geweldige krachtsm. panning, die
de Sowjet-Rus. ische legerleiding zich
hierbij getroost en in /lIle beschouwingen wordt er op gewezen, <!at van de
zijde van de tegenpartij alle in gereedheid gehouden strijdkrachten in het
vuur worden geworpen om thans een
besll!lsing af te dwingen.
Hun oude methoden van frontale
aanvallen over een breed front 'lebben de Sowjet.Ru. en, dit! veel hebben
geleerd en in menigerl('i opzicht de
Duit che methode navolgen
lat('n
varen. Daarvoor in de pJaa~ vallen
zij than doorgaans aan over een smal
f ront. dit echter met zulk een kracht
- d:mk zij hun vaak overweldigende
nu ~..J eke overmacht - dat zij de
Dl"
. e verdedigers ter plaatl tc·rugdrin n en aldus e n Jeuk in het front
d :1 ont taan. die dl' Duit che legerleiding r veelal de voorkeur aan doet
lE't'ven, een frontcorr cUp. toe te staan,
d.w.%. h t front terug' te nemen, teneinde men zoo g ring mc!!,elijk aantal strijdkrachten te kllnnen volstaan
en bovendl n - daar de owjet-Rus en
het zwaartepunt hunner aanvallen
meestal op een paar r1alitsen teg lijk
Jejt'gen - aan h t g 'vaar van omsin, ellng te on omen.
Nu ook op de Krim de bolsjewi n
tot den aanval zijn ov rgt'glUUl. is tot du er alleen no me ultzoud ring
van bet deel ten Noord van N
Ihet geil Ie front in een ha.rden,
doogen100zen 8 ijd gewikketd. Het
m
op d n voorgrond treden h mij
de gevecht n in h Zuiden. di men
m« recht als de lag om de Oekralnt'
kan bestempelen. Hierbij treden tot.nu
oe
gev eb
en W
van
R jit.7.a en die om Wfte.bak, waar
hevige Sowjet..R
c.he aanvall
op
ucc rijk n Duilschen tegen and
stuiten. op den achtergrond. H i dui«relijk, dll.t het doel Is den Zuidelijk
v leugel van bet Duilsche front te doen
Ineenstorten. Hardnekkig
rdedigen
de DuitBchers hl r de spoorlijnen, die
h un nog resten voor de ver ding m t
het achterland en waarop' de .rate
plaa.t. de pogingen van d bolsjewisten
ZUn gericht, met nam d belangrijke
lijn van Oà
over Winnitza naar het
Westen, tot welke doperatles
s
aarl"k dicht H n
ad rd
ij
zv gen e .
In het alg
n zijn twee tootriehtlngen van hf't Roode leg r te onderkeen n:
naar het We
en een
na., h Zul
. Di naar h t Westen

heert het Roode leger tot over de vroegere P oolsche grens gebracht, waar
het echter in het gebied van Sarny op
t~nomen Duitschen tegenstand stuit.
Die naar het .Zuiden ziet zich geplaatst
voor een DUltsch ~eerfront, dat in
ru7 trekken in de nehting Oost-West
v~ oopt en wel -yan het geb.ied tEn
:S:a:.!<!tsJev. nhaahr tDn
JePtrope, ° 1 1 en ZiC
e f ron echo
ter niet als ~n o~onderbroken lijn
moet de!lken, daa~ Z1ch hierachter ook
nog DUltsehe stl1Jdkrachten bevinden.
De haast, die de Sovvjet-Russlsche
legerleiding a!iD den dag l~ om de
Boeg te berelken, vergemakkelijkt de
SItuatie voor de Dui~e. strijdkrachten
in de bocht van den Dnjepr niet. Voor
deze troepen bestaat de kans, dat zij
word~ afgesneden wanneer de So~jet
~USS1SChe opmarsch naar het ZUlden
et tot ~an wordt .~ebracht. Zoo~s
de zaken hier sta~ lukt het niet uItgesloten, dat een situatie kan ontstaan
waarbij de Duitsche legerleiding het
wenschelijk zou achten, haar tróe n
uit de Dnjeprbocht terug te nenre
voordat hun de mogelijkh 'd tot d~
terugtocht is afgesneden. Terwijl het
rood leger kort geleden, o.a. bij SjitOmir, oog de fout maakte dat het met
vrij zwakke pantserst.riidkrachten ver
naar voren doorstootte, waarbij deze
pantservoorhoede werd afgeknepen,
worden de Sovvjet-Ru.ssische aanvallen
volgens Dui che berichten thans met
su:rkere strijdkrachten ondernomen.
Minder succes dan in het Zuiden heeft
deze met:h ode in het Noorden gehad.,
"':~ Wltebsk, dat. als de zuidelijke
Puler van het noordelijke front kan wor.
den b houwd, tot dusver aan den
stormlOOp van het roode 1 ger weer·
stand heeft ~ bieden. In den
ector van ResJltza .. blev~ de roode
troepen ver achter bU die m het Zuiden.
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DUITSCHE PARTIJLEIDERS
BIJEEN
Minister Goebbels voerde er
o.m. het woord.

BERLIJN, 11 J9.!l. (D.N.B.) De
districtspropagandaleldem der nat.
socialistISChe beweging uit het geheele
rijk zijn hier gister n bijeeng komen
op ~n werkconferentie, \\ aar in een
aantal referaten bekende persoonlijkh
van de partij, de w rmacht en
d n staat h bben g proken over
litleken en militairen toestand.
Zoo gaf o.a. Rijksminlster Spe e r [~~;;~
n overzicht van den stand der Duit- ~
sche bewapening, terwijl Groot-AdmiraaI D ö n i t z het woord voerde
over de oorlogvoering ter zee en over
de komende mogelijkhe<km van den
dtdkboot
og.
Ge:leraa.l-veldmaarschalk 1rI i I c h behandelde het onderwerp van den luchtoorlog, waarbij hij
Duitllchlands voortdurend tOEllemoode
afweerkracht in het middelpunt van
zijn uiteenzettingen plaatste. De
Generaal der infanterie Jas c h k e
sprak ov de taak van het leger, b&hand Ide daarbij diepgaand de militaire situatie e!l zeid de komende ontwikkeling aan de frontE*1 met vutrou·
d n teg moet te zi n.
' Tot lot van de bljeenkoIDBt aprak
d RljkBprope.gandaleider Rijksminister
dr. Go e b bels. Hij schilderde den
t
tand, waarin het rijk zich politiek
en militair aan het begin van dit aan
be8lissingtm zoo rijke atrijdjaa.r b&vindt.
De redt va:l d
minIsteT gaf den
aanwezigen het g telijke wapentuig,
om d nat.· ocia.1istl.sche gedachten·
w reld st
dieper in het bewustzijn
van het Duitsche volk te verankeren
en zoo ook politiek en moreel de voorwaarden te scheppen om, alle gevaren
ten spijt, de kansen eener zekere Duit·
sche overwinni!lg waar te nemen.
De aanwezigen legden aan het slot
van d vergadering een eenpa.r:tge belijdenis af van de trouw, de strlj::lvaaràigheid en den vastberaden wil om te
~~_ _~_ _~_ overwinnen.

Doodvonnissen voltrokken aan
Ciano, De Bono e.a.
I

..
o

.,

Grandi, Botlai, Federzoni, Alfieri, Bastianini en acht
anderen bij verstek ter dood veroordeeld •

I c

'~ Het getuigenverhoor te

ruer-genel'88ll eiJlcbt deItWve de c.'Jood-

stra!.

De beklla.agden ontkenden voor het
gerechtshof hun echuld. Zoo verklaarde
Ciano, "dat hij er in de verste verte Diet
VERONA 11 Jan. (D.N.B.) Het aan heefit gedaoht, dat de ~ VaD
''doodvOnnis,' door het bijzondere ge-I Grandi iets zou ~unnen bewerkstelligen,
rechtshof uitgesproken over leden van w8lt 1fee!1 eesentleele voorwaaroe vOO!'
den Grooten F'aeciBtischen Raad,
is de vormilllg yan een ..nationaal ~lok op
Di.nsdagochtend kort na 9 uu.r door t>reedere basIS zou Zijn feweest .
den kogel aan De Bo:lo Ciano GottarDaa.rtegenover bevestlgen getu.igeni'dl. Marinelli en Pareseh.i. voÎtrokken. verklaringen, dat de beklaagdeDI, z0:<>'Radio Rome deelt omtrent de te- als de procureux:~eneraal het lat~ ~lto
.
t t r i d r u k t e , als mimsters en hoogwaanhgIl'echtstellmg nog mede, da .wee p es- heidsbekleeders . krachtens hun graad
ters den geheelen nacht bij de ver- van ontwikkeling een volledig besef
oordeelden hebben d.oorgebracht om hadden moeten hebben van hun handelhen op hun naderend einde voor te be- wijze en van de onvermijdelijke gevolreiden. Vroeg in den ochte!ld werden gen hiervan Zoo verkla.a.rde de voorde veroordeelden uit hun kerker "Dei ma 11 ge p~dent van den Sen'llat,
Scalzi" geh~d en naar de plaats?er Sua.rdo, dat hij tijdens de vergadering
terechtstenmg
overglebrac'ht.
HO'er van den Grooten Raad den, indruk kreeg,
baden de twee priesters met de veroordat er tets tegen den Duce en tegen
deelden een laatste gebed, waarna de het regime aan den gang was". De
terechtstelling geschiedde.
voormaHge partijsecreta.ris SCOl'28. verUit het communiqué van het agent- klaarde, dat hij den indruk had, dat
schap Stefani over de zitting van het met de agenda van Grandi een complot
gerechtshof te Verona blijkt, dat de <
t egen den Duce moest worden vooraanklacht luidde: landverraad en bereid. Ook alle (JV{!rige getuigen beondersteunin~ van den vijand, verraad ve..cot.Wrden. dat de Duce den leden van
aan de fasCIstische idee ten nadeele den Orooten Raad hun wrantwoordevan het weerstandsvermogen van het lijkheid rot in detal·1s voor oogen heeft
gehouden..
1and en van d e m ilI·t·
alre operaties.
Z
adv
t
'--"d
zich.........
.
.
even
oca en """" en
....,.8"'~
.Met uitzo~dermg van Cianetti, voor met de verdediging der beklaagden.
wlen het bIJZOndere gerechtshof ver- Nadat zij hun pleidooi hadden gehouzachtende omstandi.gheden liet gelden, den trok het bijzoDdere gerechtshof zich
verklaart het VOnnIS de overige acht- terug voor een beraadslaging die vier
tien beklaagden des doods schuldig.
uur duurde.. Daa:ma werd h~t vonnia
Behalve de genoemde en reeds te- uitgesprokea.
I rechtgestelde graaf Ciano,
maarschalk
De Bono, Pareschi, Marinelli en OotWat Ciano verklCUJrde.
tardi heeft het vonnis betrekking op
Grandi, Bottai, Albini, Federzoni,
Het communiqué V&1l Stefani deelt
Alfieri, Bignardi, De Vecchi, Acerbo,
Bastianini, ROBSOni, De Stefani, BaleIla verder nog mede, dat Oiano heeft veren De Marsico, die bij verstek zijn klaard, dat hij naar Badoglio is gegaan
veroordeeld.
om voor .zich en zijn gezin passen te
In het middelpunt van het proces vragen, waarop deze hem antwoordde,
stond het voorlezen van een memoran- dat de Konmg wenschte, dat hij zijn
dum van maarschalk Cavallero over funcld.e van ambassadeur bij den H.
zijn eigen kuiperijen en over de ge.beur- Stoel behield. Ook zou hij in ieder geval
tenissen, die hebben geleid tot den WIOrden beschermd. Op een vraag
staatsgreep van 25 Juli.
Het werd
den procureur-generaal bevestigdE!
voorgelezen door den president van het van
Ciano
omtrent de gebeurtenissen vóór
bijzondere gerechtshof, Vecchini.
de zitting van den Grooten Raad, dat
Maarschalk Cavallero, die half Sep.. hij reeds ten huize V&1l Bottai een
tember zelfmoord heeft gepleegd. zet agenda had gelezen, die echter niet
in zijn aanteekeningen uiteen, dat hij
met die, welke bij den
sedert November 1942 de mogelij'kheid overeenstemde
Grooten
Raad
werd
ingediend en dat
van een opvolging van den Duce onder
hij
vervolgens
bij
een
nieuwe ontmoede oogen heeft gezien. Om voor dit geting
met
Grandi
in
de
Kamer den
val den koning het samenste~len van
een nieuwe regeering te vergemakke_ authentieken tekst heeft gezien. WanliJken werden verscheidene vergade- neer de Duce ihem voor de zitting bij
ringen gehouden, waarin Badogllo de zich zou hebben geroepen, had hij lM!m
meest geschikte persoonlijkheid voor de van den atand der zaken op Oe hoogte
opvolging scheen. Toen Oatva.llero In gebracht.
Op de V1'a8g van den procureur-gene..
December 1942 de leiding van den algemeenen ~eneralen staf moest neerleg- raaI, waarom hij dit niet töch had ge_
gen, is hij zioh met deze dingen blijven daan, antwoordcre Ciano, dat hij, sedert
beZoighouden. OVer zijn plannen heeft hij hij geen mimster van buitenlandsche
ook met den ordonnans-officier van den zaken meer was, met meer de JDOgelijkkroonprins geaprokel!: die .b~ • ver- hftd had gemakkelijk tot bet hoofd der
zekering gaf, dat zijn ideeen aan de ~ door te dringen. VOOI'ts behoogste instanJtie zouden worden voor- vestigde Ciano, dat hij de agenda van
gelegd.
Grandi reeds vóór de zitting van den
Bij den val van Sicilië nam Ihet plan Grooten Raad ihad onderteekend.
van Cavalilèro concretere vormen aan:
De beklaagde Pareachi verldaa.rde, d&t
de koning moest den Duce de leiding de bIJ de Italla.ansohe commandoposten
van den oorlog ontnemen, waardoor de waar te nemen pa.&siIVite.it, waarvan de .
militaJ.re volmachten weer op den Duce in zijn rapport Yoor den Grooten
Raad heeft gesproltcn,
hem geen_il1ll
kon~ng zouden terugvalien. "De re9t
zou dan geheel van zel:f gaan." Badngl10 heeft verrast. daa.r hIJ in zIJn eigen J"eI!- '
zou worden belast met de nieuwe regee- IIOrt als mlni9ter van landbouw vele behiervan had. Pareachl bevest\a'de
ring. In den tusschentijd voerde Caval- wIJzen dat
de Duce op de InopportuDiteit
lero levendige propaganda voor zijn voorte,
van de agenda van Grandl met het oog
plannen bij verscheidene hooge staats- op de moeilijke militaire positie heeft ge_
amlbtenaren en senatoren. Daarbij ver- wezen. Tijdens het tweede d-eel van de
klaarde :lJioh een j!'root-industrleellbereld nachtelijke zitting is door Grandi en
meer dan 100 millioen lire ter beschik- Bottal gesproken over den toestand in
king te stellen. Vool1ts voerde Caval- het binnenland, In weLk verband bIJ nogleTo ook besprekingen met gene rw maala heeft gellproken van de moeilijkAmbrosio en Badogilio, waarbij werd heden der Italiaansche bureàucrat~ bIJ
commandoposten, die b.V. ha.rdnellllr.lg
besloten !het doel "langIS grondwettigen de
weigerden
een verbinddngescha.kell te lfl!l'weg", d.w.2. \"ia den Grooten Raad van gen tusachen
het leger en het ministerie
het Fascisme te bereiken.
van land·bouw.
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Olanettl gaf een uiteenzetotJlng van zIJn
ervaringen als frontstrIJder in Albanië,
waar hIJ het verraad van den generalen
staf en van de hooge officieren jegena
het eigen land heeft waargenomen en
gaf nieuwe voorbeelden, die 'het "weloverl~de en eystemaUsohe voerraad va.n
De procureur-generaaJ. van het bij- den
generalen staf" op Pantellarla en
zondere gerechtshof schilderde ~ zijn Sicilië en in het bijzonder ook in Au~
requisitoir allereerst de traditioneele bewezen. Va.1 het eerste deel van de
politiek van het huÎ's Savoye, die be- agenda van Grandl heeft hij bIJ het lezen
staat in het opvangen van rev~lution hiervan een zeer goeden Indruk gekregen.
Het tweede deel kwam hem voor als
nme bewegingen, zoolang ZIJ niet
"onschadelijke schrikaanjaging". Het
bovenmatige risico's opleveren.
Zoo een
echter een "onvergeeflijke naiviteit"
kon ook in 1922 de wankelende troon Is
van hem geweest, dat hij zich door Grandl
van Savoye op de fascistische revolutie met een ontwijkend antwoord op een door
steunen. Toen de militaire nederlagen, hem gestelde vraag heeft laten e..fschepen.
T\jdens de zitting van den Grooten Raad
veroorzaakt door de voortdurende sabaheeft Mussolini, naar Cianettl met ver.t age van den generalen staf, de luoon wijzing
naar zijn voortreffelijk geheugen
in gevaar brachten, stak de vernielende verzekerde, verklaard, dat de agenda van
activiteit van de monarchie haar kop Grandi twee soorten problemen opwierp:
op, waarvoor het complot van Oaval- nl. Of de koning neemt de voorstellen aan,
ontstaan verschillende problemen.
lero een duidelijk bewijs is. Cavallero dan
.,waaronder ook z\jn persoonlijk probleem",
r~ft onmiddellijk
Badoglio gekozen, öf de koning neemt de voor~tel1en niet
ooals blijkt uit de aanteekeningen, die aan, waardoor andere problemen aan de
.e verschillende fasen van het ver- orde komen. Cianettl verklaarde voorts,
raad der monarchie en van den gene- dat hij in zIJn ..ede in den Grooten Raad
critlek heeft geoefend op de pers en den
ral en staf onthullen.
generalen stat, die .. oP de nederlaag AanDaar Ambrosio niet den moed had stuurden". Overigens heert hIJ tien uur
voor een militair pronunciamiento, na de zitting den Duce een brief geechrewaarin hij z\in door het onderteej·wam Cavallero op de gedachte zich ven,
kenen van de resolutie van Grandl bewenden tot hooge persoonlijkheden gane ernstige vergll!sing toe,raf en IIIjn
n het fascisme. Het misdadige plan portefeuille ter beSChikking stelde.

Requisitoir van den procureurgeneraal.

reikte zijn hoogtepunt op de agenda
Grandi. Zij bood den koning alle
lridische en politieke mogeli;jkheden
')Or den val van het regime. Over de
~l.Uld van de
onderteekenaars van
"ze agenda kan geen twijfel bestaan.
negentien beklaagden heoben door
un stemming den vijand gunstige
<lOgelijkheden met betrekking tot de
lnilitaire 0 raties geboden. De procu~n
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Leveranties voor herstel van
industrie en 'erkecr
in Rusland.
LISSABON, 10 Jan. (Interinf.)
Naar worót gemeld hooft president
ROOtl~welt In Teheran een handelsverdrag met 8owjetvertegenwoordige'rs
&tgesloten.
Dit handelaverdrag, dat betrekking
heeft op den na-oorlogschen tijd, zou
nog slechte op onderteekening wachten. I:!. het middelpunt van de overeenkoourt. staat een Sowjet-Russische
exportopdracht aan de Noord-Ameriwaarbij )evekaa.n8che Industrieën,
ranties zijn vastgesteld tot een totale
waarde van 10 milliard dollar, welke
in de eerste drie jaren na afloop van
den oorlog zullen worden afgewikkeld.
De leveranties zullen vooral bestemd
zijn voor het herstel V8!1 industrie en
verkeer in Rusland.
Als tegenprestatie zouden de Sowjet.s
~ud en fabrikaten leveren; deze laatste
echter slechts voor zoover hiervoor in
de Ver. Staten afzetm~lijkheden zou.
deo bestaan. In de eerste pla.a.ts
wenr..hen de Ver. staren echter die
JT(lIDdstoffen te ontvangen, waarvan zij
I'Jen groote VOOl'!'8d«l bezitten en waaraan zij behoefte hebben voor het aanvullen van de naUooale reserves, zooals
zink, wolfram, mangaan, kwilailver en
chroom. Bovendien zal Rusland groote
boeveelheden benzine leveren. Woordelijk werd dienaanga.a.nde verklaard, dat
de Ver. Staten oceanen aan benzine
zouden ontvangen, welke voor een
eveDtueelen toeKomsti2'en oorlog onder
den grond zouden worden opgeslagen.
Wanneer de Sowjets nog behoefte
JJOUden hebben aan overbruggingsc:red1eten, dan zouden deze door de A.merl.k~ worden verstrekt, waarvoor de
Sowjets dan in ruil aanvullende grondatofleveranties zouden leveren.
Bij de discussies in Engeland OVIlr'
deze aangelegenh id wordt er op gewezeo, dat de Amerikanen op deztl
wijal een veelbelovend handelsobj~
vOör den DeUS d r Engelschen hebben
weggehaald, daar jui. t Eng land in de
Sowjet-Unie een nieuwe zeer belangrijke afzetmarkt voor den ne-oorlogechec tljd meende te hebben gevonden.

Toenemende invloed der V. S.
in Fransch Mrika.

123 Amerikaansche
bommenwerpers
neergehaald
Bij luchtaanval overdag op Midden-Duitsche steden.
HOOFDKWARTIER
VAN
DEN
Ftl'HRER, 11 Jan. (D. NB .. ) Het
opperbevel van de weel1lllacht deelt in
een extra-bericht mede:
In de vroege ochtenduren van den
11den Januari hebben Ameri.ka.an8Che
bonunenwerpers eenige plaatsen In
M1.dden.Dultschland a.angevallen. Door
den onmiddellijk begonnen Dui-t.chen
afweer konden de aanvallen niet ge_
concentreerd ten uitvoer worden gelegd.
Daarentegen werden volrens de tot
nu toe reeds beschikbare nog onvolledige rapporten door Dult8che He....
jachtkrui!le... en batterijen luchtdoelartillerie boven het r11k gebied en de
bezette gebieden In het Westen lZa
Amerlkaansche vUegtulgen. In hoofdzaak viermotOrige
bommenwerpers.
neergeschoten.
Tegenover bet buitengewoon groote
verlies van den vijand aan vliegtuigen
en bemanningen staat volgen. de tot
nu toe ontvllJlgen rapporten bet verlies
van de bemanningen van twee Duit..
sche jachtvliegtuIgen; nog zeven bemannIngen worden vennist.
Het D. N. B. meldt hieromtrent nog:
Een sterke fonnatie
Amerikaanache
bommenwerpers heeft de aedeIt October
niet meer ondernomen poging gedaan
zonder beschenning van jagers diep In
Midden-Duitsch gebied door te dringen.
De aanval, die klaarblijkelijk gericht
was op Mldden.Duitsche steden, ontmoette reeds boven zee en in het ge.
heele te passeeren gebied zeer steckm
afweer van Duitsche fonnaUee jagen
en jachtkru1sers. Hij werd daardoor
versnipperd, zoodat hij zich over verscheidene plaatsen moest verdeelen en
slechte relatief gering et!ect had. Bij
het naderen en terugvliegen ontwikkelden zich verbitterde luchtgevechten.

PARIJS, 7 Jan. CA.. · ,P.) Volgens een
Orl-berlcht uit To.nger laten de Ver. Staten zich voor de bedragen, welke zij In h t
kader van de Ie n- en pachtwet voorschieten en waarvoor de goudvoorrad n In
Am rlka. Dakar en Martinique ala onderp&1ld dienen. op drie manier n betalen.
1. De voorschotten mo ten worden teru gbetaald. 2. Er moet rent voor word n betaald en 3. de Amerikanen krijgen ge<lurende een eeuw het recht tot ~xplo l tatle d r
economl eh rijkdomm n van Fr. NoordAfrIka.
Bovendien toonen de Ver . • taten ook
belangstelling voor de and re Fran cbe
Koloniale ....bt.d n In Afrika. De per oonlUke vertegenwoordlgtr van Roo eveolt In
'We.t-Afrlka he ft onlangs een InepecU rei. van
ond rnomen,
t n- .~~~~::~:;~~~:;.~=
einde
zicheenl
van eti weken
n conomlsch
n toestand
der Fran ch Kolol)lën In W -Afrika op
h gt te t"l1 n. Hij he ft re d verklaard. da d Ver. Sta
voornemens
aren ka pitaa l b IIchlkb r te eUen ter
pOedl In van de exploi t tie dezer g bied
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lIona Durigo
overleden

5'J /11

IN MEMORIAM ILONA
DURIGO

Een zangeres van wereldnaam.
De zangeres nona Durigo, die zich
in OM land een goede bekendheid heeft
verworven, in het bijzonder door haar
medewerking aan de jaarlijk:sche uitvoeringen van Bachs Mattheuspassion
onder leiding van Willem Mengelberg,
ia, naar de "Nieuwe Rotterdamsche
Courant" mededeelt, op 62-jarigen
leeftijd in haar geboortestad Boedapest
overleden.
Vijfendertig jaar geleden trad
Durigo op een abonnementsconcert
voor het eerst te Amsterdam op. Zij
had haar muziekstudie toen pas voltooid. Waarom zij reeds zoo spoedig
na beëindiging van haar opleiding naar
ons land kwam?
De beantwoording
van deze vraag ligt opgesloten in de
uitspraak van deze zangeres, dat "bij
haar niets boven Amsterdam met zijn
intens muziekleven ging."
Van den 'eersten keer, dat Ilona
Durigo zich hier liet hooren, had zij het
pleit bij de Nederlandsche concertbe_
zoekers gewonnen. Amsterdam behoor_
de tot de steden, waar bij sindsdien
regelmatig is opgetreden. Haar een_
voud en de toewijding, waarmee zij zich
aan haar kunst gaf, de warmte van
haar zang en de afwezigheid van virtuoos vertoon hebben hier altijd diepen
indruk gemaakt. Haar medewerking
aan tal van uitvoeringen in het Concertgebouw zijn voor ons muziekleven
van' geen geringe beteekenis geweest.
Niet alleen dat zij haar toehoorders
ontroerde, zij heeft met haar zang ook
inspireerend gewerkt. De bewondering,
die Alphons Diepenbrock voor haar
talent had kwam tot uiting in het feit,
dat hij een ziiner werken "Die Nacht"
aan Ilona Durlgo heeft opgedragen.
iVelen
zullen zich de voortreffelijke
vertolkingen herinneren, waarin
zij,
soms samen met haar partner Jacques
Urlus, den werken der groote meesters
dat bezielde leven gaf, waardoor zij
zich in hun volmaakste schoonheid konden openbaren.
Ook als liederzangeres heeft Ilooa
Dur.i go zich hier doen kennen. Zij zong
,bij voorkeur liederen van Duitsche romantici, maar di'k wijls ook werken van
moderne Nederlandschè componisten,
zoodat zij het vaderlandsche muziek_
leven ook in <iit opzicht aan zich heeft
verplicht.
TIona urigo heeft zestien jaar in
Zwitserland gewoond en gewerkt. In
1937 ikeerde z~i we",r naar Boedapest
terug, doCh ook daarna is zij ieder jaar
in Zwitserland opgetreden.

Irons.

IN Maart 1909 maakte nOM Durigo,
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van wier Ov>erlijden wij gisteren melhebben g·e maakt, haar Nede.r landscli debuut als soliste op een abonnementscOlllcert van het Concertge.
bouw; haar laatste vel'schij!lling in ons
iLa.nd was bij de Palmzonda;g-lUitvoering
van de MatthllJeus-Passion op 2 April
1939. Een tijdperk van dJertig jaar,
gedJurende hetwelk geen seizoeln voorbijging zonder dat zij zich hier verecheidene malen liet !hOOl'en, en men
kan gerust zeggen, dalt zij in die. lange
perlode een der voornaamste fIguren
van onze oonoertwereld is geweest, die
zich spoed.ig na haar debuut in een
ODgemJeene populariteit mocht vel'heugen en de sympathie van ons publiek
tot op het laaItst toe ten volle heeft
mogen behouden. Zij had dit met alleen
te d'8JlJken aan haar V'OOl'tr>effelijke
stemhoedan:igheden en haar buitengewoon ontwikkelde zangtechniek, maar
ook en misschien wel vóór alles, aan
haar bp~en:addgd kunstenaM'lSchap en
!haar ir t--se muzikaliteit, die zich kenmet'lktc dJ or natuurlijk talent, fijne
intuïtie en uit2x>nderlijke veelzijdigheid.
Wa.DJt zij was niet enkel zangeres, doch
beheerschte ook het pianospel en bad
7Jelfs als violiste een meer dan gewone
vaardd.g1heid bereikt, en al heeft zij zich
taIs instrumenta1islte in het publiek
iDOOit laten gelden
de veelzijdige
muzikale vmmJing !kwam haar vc.cale
kunst in :niet geringe mate :ten gued'e.
Hetge!e:n in haar voordracht, hetzij in
de grootte zaal met orkest, hetzij in de
intimiteit van de kleine ' zaal, in het
dramatische zoowel als in het lyrische,
het diepst trof en kon ontroeren, was:
haar musicee1'eln, !het in klank r€'aliseeren van het effect door de muziek.
En dat gaf aan elk harer vertolkingen,
in welk genre ook, een eiglen en lang
nawerkende ontroering.
Zoo wem zij al spoedig met A. Noordewier-Redddngtus, Jacques Urlus en
Thom De.nijs de traditioneele alt in de
jaalilijksclJe uitvoeringen van de Mattihaeus PaseIon, de traditioneele alt ook
:in andere gl'OOte wel'lken van het stan
daaro-repertoire van het Concertge.:
boUIW. Wie het V'OOI1I'echt hadden, !haar
eens of meermtaIen te !hooren in de
Rhapsodie voor alt, mannenkoor en
Ol"kest van Brahms, zullen dlEl expI1essie,
dJie zij wist te leggen in het "Ach, wer
!heilet die Schmerzen deas, dem BaJsam
zu Gift ward" niet licht vergeten.
Doch onuitW'ischbare herinneringen zulilen velen ook behouden aan haar lieèervoororachten op de ka.mermuziekavonden van het Concertgebouwen op haar
eigen liedenwonden, die door het sug_
gestief muSliceerend vel'tolken der zangen van Sèhubert, Schumann, Brahm-s,
Wolfen andere grooten dier vocale lyriek
even zoove1e muziekfeesten waren.
ReedJI terstond kl'eeg' zij daarbij in
Evert Oornelis een ongeëvenaarden
klavier.medJewerker; latere begeleiders r_'''!''':=-';_
waren o.m. Marcel van GooI en haar
begaafde zoon TiOOr Kasicz. Voor onzie
eigen toonkunst heeft zij ook daa.d:werkeIljke belangstelling getoond, o.a.
door de verto!Jkimg van Diepenbrooks
.,Die Nacht"; V'erder !heeft zij hier liederen geïntroduceero van den , Zwitser
Otthmar Schoeck, wiens "Ra.venna"
een bijzondere liereU.ng van ons publiek
wm"'d, z6ó, dat zij het steeds als extra
koos, wanneer het niet op haar programma, stond.
Aan de lomstenares Ilona DurIgo zal
Neder-Iand aldus de beste herinneringen
ding

bewaren.
HERMAN RUTTERS.
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VERGOEDINGEN YmPLlOHTE
'DEWERKSTBLLlNG
Blljkens de .. St.-ct," van 11 Januari
18 ~Janua.rt in werkiDg getreden
een •
V8.l1 den Ge:m.ach
e
vOO!' den Arbel

waarbij

VOOI'8C~n

worden gegeven in sake vergoedingen
van werkgeverszijde te betalen aan
werknemers, die onder verplichting tot
dieMtverricbting kT'achteDS verordening 42/1941 in een onderneming zijn

EEN ONTVOERING?
(Van OMen correspondent)
ARNHEM, 11 Jan.
De hulp van de
burgerij heeft de politie te Arnhem Ingeroepen In een raadselachtig geval, dat
zich vorige week daar afspeelde en
waarbij een dame en een heer werden
ontvoerd. Zij werden des avonds O!lDstreeks
kwart voor negen op de Bronbeeklaan
gesleept In een gereedstaande auto, die
daarop wegreed In de richting Velperweg.
Bl1 de worsteling, die ontstond, werd geschoten, terwijl de dame om hulp riep.

te werk gesteld.

Met de bier bedoelde wet1knemers worden,blijkene de deflllitie der beeehik.k1ng,
gelijkgeeteld sU, die met of zoonder tUBtlChenkOl1'lllt van het Geweetelijk ArbeidBblH'8&'U,
een _kkring aanvaardAla ot
bebben aanvaard. waarln, Indien sulka
niet wu ~ t.ma.nd 0Ilder verplichUrw tot 4fen.stven-lohting te werk zou zijn
geet.e:d. Ot dJt het geval ie. wOl'dt door
den dlreoteUl' van het Geweetelijk Arbe1dsbu.rea.u teil aan&Ien van iedero&n werklHNIIft' penoon.!ijk bU de bemiddeMag of
op ~k van den werk;gever of den
werknemer, eoh.r1ttelijk beeM4t.
lDeIl ~, cU. niet tonneel tot
dwm-t ie verpl1obt. kUl deril&lve eerst
Iara.chtll» ÖN8 lUI±IW"C reobteD doen
. .!den, nadq de e'Nlllbedoe1de vwkluing
ie afc'eCevea..
De werilpnr ia verpüoht de ko8t.eo te
~ van de .... di_ de _rklMmer
bU 11« beglcl _ het einde der d.1eoatbetrekldng van, resp. _
.Un woon.pla.a.te
maeJtt. De venrujmde aebeld8töd dient met
het buWuurloon te worden v6l'gOed, De
ro&lfto.t.l. pmaakt bij pel'IodieIi: verlof.
komen .Vellima ten :aate van den werkgever. Voorta aijn oog bepellqren opgenQmell betN«~ l'eiek08ten- en reis~q aan heu. dM deC'e~

tiJden. het periodIek verlof. De gehuwde
of daarmede gelljkgeet.lde werknemen
genieten dit verlof telkenl na een dienit·
verband van drie maanden, de overigen
na .en dlenftverband van zee maanden,
Voortsllijn nog r>egelll gegeven betreftende de bealIItwoordlng van de VT'8.II,1!', wle
e.J.s kOlftwinner moet worden bellChouwd.
a.s.ngs.a.nde den duur van de oude en het
tijdstip van aan'Wollg der nieuwe dienstbetrekking. hoe moet worden geha.ndeld.
waruneer de periodJ6k. verloven van versohil:ende werknemers lI8.ID6Ill vallen, enz.
De bMchl1tking ie met VIIIO toep8.ll6lng
op werbemel"8, VQOr wie de volgende
regell.ngen van kracht zijn: De Duitsche
Weemna.chtsr~ling
(MSt.-et." 1843 no,
l(K); de regeling voor bouwva.karbeiders
in den Noord..oo.t.elljken Polder, (,.St.Ct." ~ no. 107); de ~ voor de
oogeteolOlD'QejI ("st.-et." IHs IIÖ: 161). De
regeling voor werknemers in het landbouwbedl'ijl. die bWt.en hun woonpla.e.tI
arbeid verrichten (,,8t.-et." 1842 no. 107).

na.ac bula tBuclGeeren.

Voor .cheldlngsgeld komt In aanmerking
de gebuwde werknemer of de kostwinner,
die tengevolge van sijn tewerkatel1lng zoo
ver van zijn woonplaatl verwUderd la, dat
het hem redelijkerwijl niet mogelijk Is
da,Jelijks naar huil terug te keeren en die
dientengevolge genoodzaakt Is gescheiden
te leven van de peuoon ot de personen,
voor wier levensonderhoud hU wettelUk
verpUeht la 1I0rg te dragen. BU twijfel
hieromtrent beslist het Gewestelijk ArbeldebUN&11. binnen welks ~ebied de
plaats, waar wordt gewerkt, ligt.
Het scheidingsgeld bedraagt J 2 p.er
kalenderdag en bestaat uit een huIsvestIngskostenvergoeding (f 0.50 per dag) en
een daggeld (/ 1.50 per dag). Het daggeld
11 verlchuldlgd voor aUe dagen gedurende
welke de werknemer uit hoofde van zijn
dl natbetrekking. niet In zijn woonplaats
aanwezig kan sun. De hullv8ltlngakostenvergoeding dient te worden betaald zoolang de werknemer tengevolge van zijn
tu,erk8telUng genoodzaakt la woninghuur
te betalen. Indien de werkgever den werknemer vrijen kOlt ver chaft, Ic.an het daggeld worden verminderd met de werkel .
gemaakte onkosten, doch In geen geval
met meer dan f 1.50. Worden slechts eenlge
maaltijden verlchaft, dau wordt het daggeld met een redelijk gedeelte verminderd.
De werknemer, die In lIUn nleuwen werkkring meer dan / MOO per 1aa!' verdient,
omt yoor toekenning van Icheldlngs"'14 n Ie t til aanmerkfilg.

Art/bi 7 der beechlkklng kMlt u.n den
niet dagelUkl naar huil terugkeerendan
werknemer ..n recht toe op een periodiek
verlof van clrie kalenderdagen. Deze bepaUn, d'ent aJelul te worden g.int.rp ....
tee"', dat de Zenda, nl.t In deze drie
dag.n ma, zIJn Inbegrepen. De werknemer
....ft , .. n recht op cloortletallng van loon

SYNTlfETISCHE RUBBER IN
ENGELAND.
De vereenigIng van Engelsche rubberfabrikanten heeft proeven genomen omtrent het gebruik V8n synthetische rubber.
welke uit de Ver. S'.Al.ten afkomstig Is.
Volgens mededeellng van de vereenIgIng uI In de toekomst het Engelsche
verbruik aan rubber voor drie vierden
door Iynthetische rubber gedekt worden.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
Engeland hl~l'door In staat LOU rijn belangrijke hoeveelheden natuurrubber aan
de Ver. Staten ter beschikking te stellen,
waar het patuurproduct met het kunstproduct wordt gemengd bij de productie
van autobanden. Engeland Is dus blUkbaar
afhankelijk van de Ver. staten wat de
voorziening m t kunltrubber aangaat. De
plantages, waarover de Anglo-AmerlkaDen nog de beschlkkln( hebben, levere!
door den roofbouw voldoende rubber tot
het dekken van het verbruik In Engeland
en beVinden zich In Engelach bezit. Bij de
tegen""oordige wijze van voorziening met
grondstoffen In duen oorlog kan het
Amerikaanache van het Engellche verbruik moeilijk worden afgesc~elden.

