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Alle veenproducten
I voortaan onder de
distributiebepalingen.

De zeeslag in
Het Kanaal.

1
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Duitschland strijdt voor Europa

SUCCESVOLLE LUCHTACTIE AAN ALLE FRONTEN

BERLIJN, 14 Febr. (D.N.B.) — Nu
' /ice-admiraal Ciliax rapport over het
's-GRAVENHAGE, 14 Febr.
gevecht heeft uitgebracht en de rapporDe Secretaris-Generaal van het De
een van de deelnemende commandanten
|
HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 15 Febr. (D.N.B.) — Het §
partement van Handel, Nijverheid en
zijn ontvangen, kan over de succesvolle s opperbevel van de Weermacht maakt bekend :
Scheepvaart maakt bekend, dat in den
operaties van de Duitsche zeestrijdkrach
vervolge darieklulten, veenbonken, limg
In het Oosten zijn ook gisteren de aanvallten van den vijand mislukt, die g
ten het volgende gezegd worden :
merturf en andere soortgelijke veen'
g op enkele plaatsen aan het front steeds weer werden herhaald. Eigen g
'
De
slagschepen
Scharnhorst
en
Gnei
producten, hoe deze ook worden ge
seïiau, de kruiser Prinz Eugen en de g aanvalsondernemingen verliepen succesvol. Formaties gevechtsvliegtuigen g
noemd, niet meer zonder bon mogen
Hierbij
ingedeelde bewakingsstrijdkrach g en stuka's van de luchtmacht deden ondanks ongunstige weersomstandig- g
worden verkocht. Slechts aanmaakturf
ten
verlieten
kort na een in de avond g heden doeltreffende aanvallen op vijandelijke troepenbewegingen, vernietig- \ m
en bolsterturf mop-en zonder bon war
uren
ondernomen
luchtaanval op 11 Fe g den verscheiden marcheerende kolonnes van den vijand volledig en verniel- |j
den verkocht.
bruari onbemerkt een haven aan de kust B den een groote hoeveelheid ravitailleeringsmateriaal. In het hooge Noorden g
Op bonnen of toewijzingen mag per
van den Atlantischen Oceaan met de B werden installaties van den spoorweg Moermansk verwoest,
eenheid van deze producten ten hoogste
In Noord-Afrika hebben stuka's van de Duitsche luchtmacht gemotori- m
opdracht het Nauw van Calais door te g
200 kg. (luchMroog) worden afgele
varen om voor andere belangrijke opera B seerde afdeelingen van den vijand in de omgeving van Ain el Gazala geverd.
ties ter beschikking te staan. Met Oos g bombardeerd. In de wateren ten Noorden van Benghazi beschadigden
De maximumprijs van één eenheid is
telijken koers werd de tocht door Het B Duitsche gevechtsvliegtuigen van twee geëscorteerde Britsche convooien
gelijk aan die van één eenheid baggerKanaal begonnen. Zij bereikten onbe B nog twee vrachtbooten van 15.000 ton in totaal zoo zwaar, dat ook deze
turf derdie soort. Indien het product
merkt Het Nauw van Calais op 12 Fe g schepen "vernietigd geacht kunnen worden. Bovendien werden twee lichte
niet luohtdroog wordt afgeleverd, mag
bruari des middags, brachten den vijand g kruisers, twee torpedojagers en een groote koopvaarder door bommen ge
in geen geval deze maximumprijs wor
die thans de tocht trachtte te belemme il troffen. Ten Oosten van Malta is een patrouillevaartuig door een luchtaandien gevraagd.
ren, zware verhezen toe en voerden hun H val vernietigd. Een duikboot bracht aan de Afrikaansche kust ter hoogte
Voor het vervoer van aeze veenpro
taak volgens de plannen uit. Behalve dat. B van Mersa Matra van een convooi twee schepen tot zinken.
ducten gelden dezelfde voorschriften als
Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht op enkele
een patrouillevaartuig verloren ging en B
voor andere turfsoorten. d.w.z., dat het
een torpedoboot schade bekwam, leden g plaatsen in Zuidwest-Duitschland storingsaanvallen gedaan, die militair
vervoer (ook voor eigen verbruik)
de Duitsche eenheden geen verliezen of g zonder succes bleven.
De verliezen der Britsche luchtmacht bij den strijd ter zee en in de lucht,
slechts mag plaats hebben, nadat daar
schade. De vijand daarentegen toonde g
voor vergunning Is verleend door of
zich niet opgewassen tegen den toestand, g die 12 dezer in Het Kanaal werd geleverd, zijn tot 49 vliegtuigen gestegen,
vanwege het verkoopkantoor fabrieksnoch wat betreft de bevelvoering, noch g Verwacht mag worden, dat in deze luchtgevechten nog 13 andere vijandeturf N.V. te Assen.
van een tactisch standpunt. Toen de te g lijke toestellen zijn neergeschoten. Bij deze gevechten onderscheidden zich
Aan
veroverd
het
De
Oostfront.
stormenderhand
is
brug
over het
het Wolgakanaal
Wolgakanaal is
stormenderhand
Voor bijzonderheden betreffende de Aan het Oostfront. De brug
genstander tegen den middag het Duit g de formaties onder het opperbevel van generaal-veldmaarschalk Sperrler,
en
zonder
beschadiging
in
Duitsche
handen
gevallen.
(Orbis-Holl.-P.K.
Vorpahl)
inschrijving van producenten van boven
sche eskader aanviel met zijn vloot- en g aangevoerd door Generaal-vlieger Coeler en kolonel Galland,
De Sovjet-luchtmacht heeft in de periode van 7 tot 14 Februari 153
genoemde veenproducten wordt verwe
luchtstrijdkrachten, gingen de Duitsche g
zen naar de elders in dit blad opgeno
escorteerende eenheden tot den tegen B vliegtuigen verloren. Daarvan werden er 88 in luchtgevechten en 38 door
men officieele publicatie.
aanval over en slaagden er in twee vij g luchtdoelartillerie neergeschoten, de rest op den grond vernield. In hetGeraffineerde oplichtster
DRAGEN VAN UNIFORM EN
andelijke motortorpedobooten tot zinken m zelfde tijdsverloop gingen aan het Oostelijke front 28 eigen toestellen veruit Onstwedde.
INSIGNE.
te brengen, waarna zij den jacht op de g loren. Bij de gevechten in den Noordelijken sector van het Oostelijk front
De marechaussee te Winschoten heeft vijandelijke schepen voortzetten tot on g heeft wachtmeester Kirchner, stukleider bij een stormbatterij, zich bijzonBON 196 ONGELDIG.
Van bevoegde zijde deelt men het vol
aangehouden J. de B., echtgenoote van geveer de Goodwin Sands. De kruisei g der onderscheiden door in den loop van drie dagen 11 aanvallende vijande
gende mede:
's-GRAVENHAGE, 14 Febr.
lijke tanks stt$: te schieten, waaronder verscheiden bijzonder zware.
Nu de N.S.B. de eenige politieke par W. W. te Onstwedde. Zij kocht in ver Prinz Eugen bracht een vijandelijkei.
De Secretaris-Generaal van het De tij is, die in het bezette Nederlandsche schillende winkels goederen en probeer torpedobootjager tot zinken en echoot
partement van Landbouw en Vis-schenj gebied bestaat, kan het verbod tot het, de te betalen met waardelooze Duit een
tweeden in
brand. Escortee lUllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlflllllllillllllllllillllllllllllllillllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllM
maakt bekend, dat bon 196 van de thans in dienst of bij gekleed gaan in uniform, sche marken. Te Winschoten kocht zij rende jagers en luchtafweereenheden der
in gebruik zijnde bonkaart algemeen dragen van insignes van de N.S.B., van eer. mantel voor f 42.50. Zé betaalde Duitsche vloot neutraliseerden iederen
niet voor het koopen van distributie- haar neven-organisaties en van de door met een waardeloos biljet van 100 mark vijandelijken aanval geheel en brachten
goederen zal worden aangewezen en den Rijkscommissaris erkende lichamen, en ontving goede marken terug. Voorts den tegenstander zeer zware verliezen
derhalve kan worden vernietigd.
niet gehandhaafd worden. Ook het in kocht zij dekens en trachtte ze te be toe. Tegen het vallen van den avond trok Pnnol>i</J ...Xi _ . _ ; a,,I-x*
waardoor het stadium Mal&kka van den
dienst dragen van de uniform van de talen met een valsch briefje van 100 de vijand zich terug en de Duitsche oor Engeland geeft capitulatie toe. ooaog ta de stme Zuidzee wordt ^
mark,
doch
dit
gelukte
haar
niet.
De
logsbodems
konden
rustig
hun
nieuwe
N.S.B., van haar neven-organisaties en
DE INLEGVELLEN DER
TOKIO, 15 Febr. (D.N.B.) Het hoofd einddgd. De vijandelijkheden zijn langs
van de door den Rijkscommissaris er chef toonde het biljet aan een bank bases bereiken. De Duitsche oorlogssche
instelling, waar bleek dat het waarde pen zijn thans gereed voor nieuwe taken kwartier heeft bekend gemaakt, dat het geheele front am tien uur gestaakt.
DISTRIBUTIESTAMKAART.
kende lichamen dient te worden toege
De onderteekaning geschiedde voor een
loos was. Tenslotte kwam zij in een
staan, tenzij voor het verrichten van hoedenmagazijn, waar niet voldoende PERSSTEMMEN.
Singapore onvoorwaardelijk heeft ge- fabriek van Fori-motoren, aan den
's-GRAVENHAGE, 14 Febr.
den dienst (b.v. bij P.T.T. of spoorwe wisselgeld aanwezig was en men haar
voet van den heuvel Boekit Timah.
„De marine-deskundigen mogen dar. apituleerd.
De Secretaris-Generaal van het De gen), bepaalde uniformkleeding voorverzocht om terug te komen. Intusschen een andere opvatting hebben over de
De capitulatie geschiedde, naar ver DE LAATSTE UREN VAN
partement van Landbouw en Visscherij Teschreven is.
was de politie gewaarschuwd, die de
SINGAPORE.
vc tigt er met nadruk de aandacht op,
In verband hiermede hebben de Se vrouw arresteerde. Zij is in de mare kwestie, voor de landrotten echter is de luidt, vanavond om 10 minuten voor
prestatie van een deel der Duitsche slag- acht na korte onderhandelingen tusdat ieder er in zijn eigen belang voor cretarissen-Generaal van bet departe chausseekazerne opgesloten,
Volgens verklarLigen van gewonde
vloot in Met Kanaal een schitterend
zorg dient te dragen, dat hij op de ment van- Binnenlands'
Britsche soldaten ,die in een niet-geKaken en van
staaltje van ondernemingsgeest, handig schen vertegenwoordigers van het Ja
daartoe door de plaatselijke distributie- Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe 'piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiii
noemde Ned.-Indische haven zijn aange
pansche
en
het
Britsche
opperbevel.
heid
en
durf",
zoo
schrijft
de
New
York
diensten bekend gemaakte tijdstippen scherming, m opdracht van den Com
komen, leek Singapc _ in zijn laatste
Denk
Times.
Uw
om
Uit Stockholm wordt gemeld, dat uren op een laaiende he' Terwijl de
het inlegvel vooi de distributiestam missaris-Generaal voor bestuur en justi
De Times schrijft over het echec in Reuter in een extra-bericht officieel stad in rook gehuk' was, zag men daickaart afhaalt of doet afhalen. Bij de tie, beschikkingen uitgevaardigd, waar
LICHT
I Het Kanaal o.a. hét volgende : „Sinds de heeft
uitreiking van bonkaarten voor voe bij in het vervolg insignes en unifor
bekend gemaakt, dat Singapore looze burgers op straat er in de plant
eeuw is er in de wateren
IN
DE
DUISTERNIS
dingsmiddelen zal namelijk voortaan men van de N.S.B., van haar neven-or
soenen slapen naast uitgeputte solda
% zeventiende
rondom ons vaderland niets gebeurd, gecapituleerd had.
-«zoowel de distributiestamkaart als het ganisaties en van de door den Rijks
ten en officieren.
wat
voor
den
trots,
de
zeeën
te
beheeriftjbehoorende inlegvel dienen te worden commissaris erkende lichamen
Verduisteren van hedenavond jj
DE VOORWAARDEN.
Door een vlucht, die aan Duinkerken
door g
schen,
schokkender
is
geweest
dan
dit.
:
medegebracht.
Naar verluidt, s onder de voorwaar dee« denken, craohtten de Engelschen
imbtenaren, hoogleeraren, onderwijzers, U vijf voor zeven tot Dinsdagmor- B Dat wij blezen slag moeten incasseeren op
Daar de eerstvolgende uitreiking van ?nz. in dienst mogen worden gedragen. j§ gen zeven minuten voor negen.
den o.m. de bepaling opgenomen, dat aan deze hel te ontkomen, doch Japan
een tijdstip, waarop onze hulpmiddelen ten hoogste 1000 gewapende Britsche
bonkaarten voor voedingsmiddelen reeds
sche duikbooten er. bommenwerpers ver
Voorts is door den Secretaris-Geneter
zee
gebruikt
worden
als
nog
nooit
in de maand Maart 1942 zal plaats vin raal van het departement van Opvoe B
De maan gaat hedenavond on- B
soldaten in de stad zullen blijven om de sperden hun den weg. Slechts enkelen
tevoren
is
dubbel
treurig.
den, ia het noodzakelijk, dat ieder er ding, Wetenschap en Kuituurbescher
|
der om vijf voor half negen en B
orde te handhaven, tot de Japansche wisten te ontsnappen.
Daily Herald schrijft : „Wij staan troepen de bezetting der stad hebben
voor zorg draagt in de maand Februari
komt Dinsdagmorgen op
om §§
Een klein Australisch oorlogschip, dat
ming bevorderd, dat het aan studenten
thans
tamelijk
dom
te
kijken,
nu
ons
in het bezit te zijn van het vereischte
•
kwart voor tien.
voltooid.
u: Sydney kwam, nam op 7 mijl van
=
van
universiteiten
en
hoogescholen,
veelgeprezen
marine-commando
ons
inlegvel. Indien men zich hieraan niet
Lt.-Gen. Jamasjita, ds opperbevelheb Singapore, van een in brand staand
houdit, loopt men de kans de in Maart zoomede aan leerlingen van onderwijsin l l l!llll!ll!llllll!l!ll l!!ll l l !l!l!lll!ll l l iy<IU!l!!llllll!l!llllllllllllllllll!lll!lllll|||||||Hlllllllllllll voor de tweede maal in enkele weken ber der Japansche strijdkrachten op Ma- transportschip van 1.0.000 ton, 1334 sol
trjds geblameerd heeft. Het zou onver
uit te reiken bonkaarten niet of te laat richtingen in den uitgebreidsten zin des
lakka, en Lt.-Gen. Percival, opperbevel
op en haalde er 200 andere uit
woords is toegestaan de evenbedoelde
Door kolendamp bedwelmd. standig zijn van de regeering, wanneer hebber der Britsche strijdkrachten al daten
te zullen ontvangen.
het water.
zij
zou
weigeren
antwoord
te
geven
op
de
insignes
en
uniformen
te
dragen
in
de
•s-GRAVENHAGE,
14
Febr.
Personen, die verzuimu hebben op de
daar .hebben, volgens een bericht van *• Een klein gedeelte der Australische
Een werkster, die zich gistermorgen vele vragen, of dit antwoord zou willen Domei uit Si:<gapore, Zondagavond om troepen is op Java aangekomen.
door den plaatselijken distributiedienst gebouwen en op de terreinen der uni
uitstellen.
versiteiten
en
hoogescholen
en
inrichtin
naar
een
perceel
aan
de
Begoniastraat
bekend gemaakte tijdstippen hun inleg
zeven uur de documenten onderteekend,
Een ander klein transportschip, dat
begaf, dat bewoond wordt door de ge
vel af te halen, dienen zich zoo spoe gen van onderwijs.
in normale tijden niet meer dan 50 per
zusters H. en F. van Z., resp. 65 en
dig mogelijk alsnog met den distributiesonen zou veryoeren .bereikte Java met
DIEFSTALLEN BIJ VAN GEND
64 jaar oud, vond het vreemd, dat op
dienst in verbinding te stellen. Zooals
500 vluchtelingen aan boord. Al deze
EN LOOS.
haar herhaald bellen niet opengedaan
bekend, dient de distributiestamkaart en
menschen deden opgewonden verhalen
NIJMEGEN, 14 Febr.
werd. Daar zij zeker wist, dat de beide
de bon reserve „13 a", reserve „13b".
over de laatste uren van Singapore.
De recherche alhier heeft aangehou dames op dat oogenblik thuis waren,
reserve „13c" of reserve „13d" bij het
Kort na het bekend worden van de
den
zekeren
J.,
in
dienst
van
de
firma
waarschuwde
zij
een
agent,
die
via
da
afhalen der inlegvellen te worden mede
capitulatie van Singapore, heeft >ie
van Gend en Loos, die reeds jarenlang woning van de buren en een bovenlicht
gebracht.
woordvoerder van het Japansche hoofd
het huis binnendrong. Hier trof hij d»
Naar aanleiding van de in de pers bij deze firma in betrekking was.
kwartier, kolonel Ohira, een radiotoe
beide
bewoonsters
in
bewusteloozen
toe
Den
laatsten
tijd
was
het
opgevallen,
verschenen mededeeling dat wie verhin
spraak gehouden, waarin hij zeide, dat
derd ia het inlegvel af te halen, de dat groote partijen sigaretten, tabak, stand voor de kachel aan. Zij zijn naaï
le oorlog met onverminderde kracht zoü
stamkaart met bon 13 van de bonkaart kaas, kortom allerlei artikelen, welke het Roode Kruis-ziekenhuis overga/oortduren, zoolang de Engelsch-Ame„reserve" aangeteekend kan opzenden onder* de distributie vallen, niet besteld bracht. Bij nader onderzoek bleek,"dat
ikaansche invloed niet verdwenen was.
1
naar het distiibu iekantoor, wordt er waren. Vele winkeliers klaagden. De de kachel te veel gesloten was gewees .
Deze oorlog moet de laatste wereldnog op gewezen, dat dit uitsluitend geldt verdenking viel op J., die gearresteerd W£_ardoor zich kolendamp ontwikkel
>orlog zijn, zoo zeide hij. De Zuidzee
voor het geval het den belanghebbende werd en inderdaad bekende een deel de had. Een der zusters, die inmiddels vei*
3n de Indische Oceaan staan reeds ge
ten eenenmale onmogelijk is in zijn zer artikelen niet bezorgd te hebben. hoord kon worden, vertelde dat zij
heel onder Japansche controle, terwijl
Woensdagavond
bedwelmd
geraakt
was.
Het
moet
over
groote
partijen
gaan.
J.
woonplaats het hem toekomende inleg
ook Australië, Indië en Birma de JaDe
andere
dame
was
hedenochtend
nog
vel af te halen of te doen afhalen. Dit is voor de justitie te Arnhem geleid en
lansche macht gaan merken. Daarom
niet
tot
bewustzijn
gekomen.
Haar
toe
zal dus slechts bij hooge uitzondering blijft thans tijdelijk gedetineerd te Nij
s het thans dan ook voor Tsjoengking
stand
is
ernstig.
voorkomen.
de beste gelegenheid, zich van Engemegen.
j !and en Amerika af te wenden en mede
te werken aan den opbouw van Grootverklaring van een geneeskundige o.
>ost-Azië.
vroedvrouw
aan
de
a.s.
moeder
een
ba
EN DE
b -tpxtielkaart worden uitgereikt. Voo.
Nederlandsch-Indië.
het benoodigde beddegoed voor eei
De uitreiking van deze extra-bonnen wieg of kinderledikantje kunnen specia
's-GRAVENHAGE, 14 Febr.
Japansche valschermtroepen
Den laatsten tijd zijn eenige verande geschiedt door den plaatselijken distri ie punten worden verstrekt, terwijl voo
ringen aangebracht in de verstrekkin butiedienst voor de geheele periode van 'oekleeding van de wieg eveneens punter
landen op Sumatra.
gen aan aanstaande en jonge moeders, 26 weken tegelijk op aanvraag van be kunnen worden afgegeven.
PALEMBANG BEZET.
langhebbende.
Bij
de
aanvraag
moet
een
waardoor op den duur misschien eenig
Enkele hongerigen komen zelf hun soep reeds ophalen.
Indien de bevalling thuis plaats heeft,
Als voorbereiding op de operaties van
taisverstand kan ontstaan. Vooral wan attest van een medicus ot vroedvrouw kunnen ten behoeve van de moeder
(Foto Folkers—W. Ploeger.)
de Japansche valscherutroepen, hebben
neer, zooals vaak gebeurt, a.s. moeders worden overgelegd. De aanvraagster speciale punten voor beddegoed worOm ongeveer half vier was de groote Japansche vliegtuige.i Zaterdag, aldus
GESLAAGDE
EENPANSte rade gaan bij haar' die de blijde ge kan bij de aanvraag opgeven hoeveel
len verstrekt.
zaal van „Parkzicht" geheel bezet en meldt de Engelsche Berichtendienst, Pabeurtenis al eenigen tijd achter den rug weken zij, met inachtneming van het
MAALTIJD TE VEENDAM.
heette de heer Spoelstra de aanwezigen lembang op Sumatra met bommen en
Voor een positie-japon worden in het
hebben. Ter vermijding daarvan leek totaal vari 26 weken één van bovenge
• VEENDAM, 14 Febr.
welkom ; hij deelde mede, dat de heer machinegeweervuur bestookt.
het ons nuttig den heer De Hoo van noemde keuzeartikelen wenscht te ont ilgemeen geen speciale punten ver
Vanmiddag is, georganiseerd door den Burgemeester van Veendam was uitgeBij een verrassenden aanval op het
strekt.
Alleen
indien
de
a.s.
moeder
op
het Centraal Distributiekantoor een vangen.
ARTIKELEN.
INDUSTRIEELE
haar textielkaart geen voldoende aan N.V.D. en de W.H.N., in het hotel noodigd, dezen maaltijd bij te wonen, vliegveld van Pakan Baroe zijn op den
overzicht te vragen van de extra-ver
„Parkzicht" alhier, een Eenpansmaaltijd doch bericht had gezonden, dat Z. Ed. grond o.m. 4 Blenheim bommenwerpers
strekkingen voor deze bijzondere cate a. Toiletzeep: Aan a.s. moeders, die op tal punten meer beschikbaar heeft kun gehouden.
aan de uitnoodiging geen gevolg o. vernield
gorie. Uit dit overzicht kan men tevens een attest van een medicus of vroed nen haar het ontbrekende aantal punIn de eerste plaats was de maaitijd geven. Hierna gaf hij het woord aan
Uit Tokio werd Zondagmiddag ge
zien voor welke aanvragen een attest vrouw extra-rantsoenbonnen voor melk. en worden afgegeven.
bedoeld voor de leerlingen van de open den heer Minck, die een korte uiteenzet meld, dat de valschermtroepen van het
moet worden overgelegd, zoodat medi havermout enz. hebben ontvangen, kan
A.s. moeders kunnen voorts 3 i 4 bare en bijzondere lagere scholen in de ting gaf van doel en streven van den leger Zaterdag om 11 u. 26 min. in Pacus of vroedvrouw hiervoor slechts een één bon „één rantsoen toiletzeep" wor maanden voor de bevalling een speciale gemeente Veer.dam, die zich daarvoor N.V.D. De heer Minck deelde nog me lembang geland zijn, en het vliegveld,
den
verstrekt,
wanneer
de
bevalling
maal behoeven te worden lastig geval
vergunning en speciale punten verkrij hadden aangemeld. Maar ook voor de de, dat deze middag mogelijk was ge alsmede andere sleutelposities hebben
len.
thuis zal plaats hebben.
gen voor een positiewintermantel, een behoeftlgen van Veendam was de ge worden door de giften van een aantal bezet.
b. Vaste brandstoffen. Bij bevallingen positie-zomermantel en bustehouders.
Hieronder volgt bedoeld overzicht:
legenheid opengesteld, gratis een war fabrieken, met name O. J. Meijer's fa
De inspecteur der Japansche lucht
kunnen sedert 27 October vorig jaar,
LEVENSMIDDELEN.
briek in Veendam en de fa. M Duintjer macht, generaal Doihara, heeft ver
Op een desbetreffende vraag deelde me maaltijd te verkrijgen.
Ingevolge de nieuwe regeling dd. 17 extra-brandstoffen worden verstrekt op Je heer De Hoo ons nog mede, dat ge
Ongeveer 600 kinderen en volwasse en Zonen in Wildervank. De soep, die klaard, dat ae vais^hermtroepen bjj PaJanuari j.1. kunnen a.s. en jonge moe vertoon van de distributiestamkaart ringe stagnatie in de aflevering van nen hebben van deze gelegenheid ge weer bereid was door de Centrale Keu lembang hun actie met succes, zonder
ders, gedurende 26 weken, n.1. 20 weken van de(n) jonggeborene. De extra-ver kindermeel en havermout veroorzaakt bruik gemaakt en men kan dan ook ken in Veendam, werd vlot door de ver eenige ondersteuning ten uitvoer heb
vóór den vermoedelijken datum van be strekking kan ook plaat3 hebben indien werd door de vervoersmoeilijkheden der zeer zeker van een geslaagden maaltijd schillende medewerkers rondgediend en ben gebracht. De gevechten duren nog
valling en 6 weken daarna bonnen ver het kind levenloos ter wereld komt ot' afgeloopen periode. Te dien aanzien spreken.
dat het smaakte, bleek wel uit het feit, voort.
Een woord van dank komt toe aan de dat velen drie, vier en zelfs vijf borden
krijgen voor een extra hoe. ^heid van wel kort daarna overlijdt.
3telde hij ons echter gerust. De afleve
Inplaats van vaste brandstoffen kan ring daarvan zal geleidelijk weer nor diverse dames en heeren, die voor de vol naar binnenwerkten.
3% liter melk per week benevens, naar
ANAMBAS EILANDEN DOOR
keuze,
Tegen ongeveer kwart over vier raak
ook een extra rantsoen gas of electrici- maal worden.
bediening en de organisatie hebben
JAPANNERS BEZET.
teit worden toegestaan, waarvoor door
zorggedragen, in het bijzonder den heer ten de meesten verzadigd en gingen vol
1000 gram havermout pei week o f
In het te Batavia uitgegeven commu
Wat de aflevering van wol op punten C. J. Minck, de organisator van de Een daan naar huis terug.
den distributiedienst een verklaring
1000 gram gort per week o f
niqué wordt gezegd, dat de AnambasOngeveer tegelijkertijd werd er in eilanden, die ongeveer 300 kilometer ten
betreft, kan niet worden gegarandeerd pansmaaltijden en de Schoolvoeding en
.vordt afgegeven.
1000 gram brood per week o f
c. Textiel: Voor de baby-uitzet kan dat deze in iedere zaak, doch wel dat den heer Spoelstra, de leider van den Borgercompagnie een maaltijd gehou Noord-Oosten van Singapore liggen,
750 gram brood plus 125 gram boter
den voor ongeveer 100 schoolkinderen. door de Japanners bezet zga.
>®r week.
N.VJ).
tegen overlegging van een schriftelijke deze hier en daar verkrijgbaar is.
over
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DE NOORD-OOSTER VAN MAANDAG 16 FEBRUARI 1942
Verder vindt het Med. Front een taak
900 K.G. margarine uit
NEDERL. OFFICIEREN
Nederlandsche
KORT NIEUWS
op het gebied van ziekteverzorging e.d.
De radiozender van Canberra heet*
Adolf Hitier heeft eens gezegd : „De
spoorwegwagon gestolen.
BIJ ROOSEVELT.
landjeugd naar
het bericht uitgezonden, dat de Austra
arts is de eigenlijke leider van net volk'
WASHINGTON, 15 Febr. (A.N.P.) lische regeering een aanvang heeft ge
UTRECHT, 14 Febr.
Duitschland. De politie
Een bijzonder belangrijke taak ligt op
hier ter stede heeft een President Roosevelt heeft Vrijdag ln maakt met het evacueeren van vrou
* VEENDAM, 16 Febr.
de schouders van de artsen. Het Med.
DE ERVARINGEN VAN EEN
diefstal van margarine ontdekt, waar het Witte Huis geconfereerd met de wen, kinderen en noncombattanten uit
In „Veenlust" alhier werd Zaterdag Front als kern van artsen, heeft zich tot
VROEGERE DEELNEEMSTER.
bij tientallen personen betrokken zijn. chefs der Nederlandsche militaire- en de
kustplaatsen in het Noorden en
middag een propaganda-vergadering ge taak gesteld om deze taak te volbren
houden van het Medisch Front.
Opnieuw zullen een aantal Ne Uit een spoorwegwagon welke gesta- mi-rine-delegatie, die hier onlangs uit Noordoosten en het zenden van troepen
gen. Het Med. Front wil dan ook een
Londen
zijn
aangekomen,
waarschijnlijk
tionneerd
was
op
het
spoorwegemplace
versterkingen naar het Noordelijk kust
De gew. leider van Groningen, Fries keurgroep van artsen zijn, een superieu
derlandsche boerenzoons en doch
land en Drenthe, drs. L. M. TER re groep, die leiding geeft op het gebied
ters naar Duitschland gaan en ment alhier hebben mannen, vrouwen om nauw contact te onderhouden met gebied van Australië.
den
vereenlgder
Britsch-AmerikaanNaar
de Britsche berichtendienst
HORST, opende de bijeenkomst met een van- de geneeskundige verzorging. Spr.
Duitsche meisjes zullen op Neder en kinderen, toen eenmaal het plombeerloodje van dein wagon verbroken was, schen staf en de Australische en Nieuw- meldt, is het grootste deel der Engelhartelijk woord van welkom, speciaal wekte de verzorgers van de volksge
landsche boerenbedrijven
komen
in totaal 900 kg. margarine gestolen. Zeelandsche officieren.
sche vrouwen en kinderen uit Singapore
tot den leider van de Artsenkamer, dr. zondheid op zich aan te sluiten brj het
werken. Een uitwisseling, die niet
Generaal Dijxhoorn en schout-bij- geëvacueerd.
De wagon is bijna tot het laatste pakje
K. Keijer uit Utrecht en den vertegen Med. Front, nu de toetreding nog niet is
alleen den blik verruimt van hen,
boter leeggeplunderd.
nacht Ternijtelen werden aan Roose
President Roosevelt heeft, naar de
woordiger van den Beauftragte van den gesloten.
die hierbij betrokken zijn, doch
In verband met dezen massa-diefstal velt voorgesteld door den Nederland Britsche nieuwsdienst uit Washington
RijMscommissaris in Groningen. Na een
Tenslotte was het woord aan drs. H
waardoor tevens de banden tus- heeft de politie reeds aangehouden als schen gezant te Londen.
meldt, in het Witte Huis een conferentie
korte inleiding gaf hij het woord aan Th. VAN HEUVELN, leiding gevend
schen Duitschland en ons volk ver verdacht van diefstal den 42-jarigen
Bij het verlaten van het Witte Huls gehouden met de chefs van de generale '
dr. Keijer, die sprak over de Artsen medewerker voor Sociale Zaken van
stevigd zullen worden.
grondwerker
C.
D.
de
J.,
den
25-jarigen
verklaarden
de
officieren,
dat
zij
mili
staven van de Ver. Staten en Engeland.
kamer.
District 2 en pl.v. gew. leider voor Gro
Er bestaat thans ruilgelegenheid met sjouwer J. W. en als verdacht van he taire- en vlootaangelegenheden hadden
REDE dr. KEIJER.
ningen, Friesland en Drenthe, over het boerendochters, die tenminste 17 jaar ling den 42-jarigen koopman C. N. en besproken, maar zij weigerden iets na De conferentie hield zich bezig met
„verdere besprekingen over de oorlog
Spr. verklaarde, dat het nationaal- onderwerp : „De opvoeding van het ge
ders mede te deelen.
moeten zijn, uit Oldenburg, Wezer- den 24-jarigen koopman M. Z.
voering".
socialisme zich niet beperkt tot een be zonde kind".
Emsgebied, Hannover, Westfalen en
Vrijdagnacht betrapte een nachtwa
paald terrein van het leven, douh in
Rijnland. De deelneemsters worden in
ker op heeterdaad een drietal bewoners
REDE drs. v. HEUVELN.
tegendeel
het gansche leven omvat ;
uit Hilversum, die uit een spoorwagon
ook het medisch terrein, het gebied van
De opvoeding van het gezonde kind het gezin van hun gastheer opgenomen
bij een kolenhandel aldaar éen hoeveel
de volksgezondheid. Men kan hieraan ligt ons nationaal-socialisten nauw aan en ontvangen maandelijks een zakgeld
heid kolen stalen. De nachtwaker hield
meewerken, afzijdig staan of tegenwer het hart, aldus spr. De Nederlandsche van 15 è. 20 RM. of 10 è. 15 gulden.
de dieven vast totdat de gealarmeerde
Vóór de uitwisseling komen de Ne
ken : een feit is, dat het nationaal-soc. jeugd ls in het liberaal democratische
recherche ter plaatse verscheen, die het
zal zegevieren. Spr. toonde aan, hoe aan tijdvak sceptisch geworden en bande derlandsche en Duitsche deelnemers al
drietal arresteerde.
het eind van het liberaal-democratische loos. De oorzaak hiervan moet gezocht len gezamenlijk een week bij elkaar in
In den afgeloopen nacht heeft een
tijdperk het nationaal-socialisme kwam worden in het gebrek aan discipline, een Nederland. Hier kunnen zij elkaar leemijnontploffing plaats gevonden in een
als eenigste oplossing, als eenigste weg grove fout van het onderwijs en de op ren kennen, ervaringen uitwisselen en
kolenmijn in Hokkaido (Japan). Tot nu
uit deze chaos. Het is een appèl aan voeding in het algemeen.
iets over hun bedrijf en huishouding ver
toe zijn negen dooden aan de opper
het Noordsche, het Germaansche ras.
Slapheid en lafheid zijn de resultaten. tellen. De tijd van uitzending duurt een
vlakte gebracht. 37 mijnwerkers worden
Alle
groote culturen in Europa zijn Slechts enkele goede uitzonderingen zijn jaar en begint direct na Paschen.
als verloren beschouwd.
voortgekomen uit het Germaansche ras. op te merken. Als voorbeeld noemde
Aanmelding dient te geschieden vóór
Radio New York meldt, dat de Ver.
Het indringen van de Semieten betee spr. de honderdduizend Nederlandsche 15 Februari a.s.; inlichtingen verstrekt
Staten het voornemen hebben om in
kende overal de ondergang. Het zuiver jongens, die thans aan het Oostfront de afdeeling I.D. van den NederlandApril een vliegdienst zonder tusschenmaken en houden en de gezondheid van staan. Van generatie op generatie is schen Landstand ln Den Haag.
landing over den Atlantischen Oceaan
het Nederlandsche ras is het doel van deze slapheid toegenomen. In de afgeDit zijn in het kort de bijzonderheden
naar Noord-Ierland ln te richten. Het
het nationaal-socialisme, dat zij door loopen periode stond het individu op de over de aanstaande uitwisseling. Hoe
traject zou wekelijks driemaal gevlogen
middel van het Medisch Front zal be eerste plaats, terwijl men trachtte idee- deze uitwisseling het vorige jaar heeft
worden.
reiken.
en als volksgemeenschap en volksver plaats gevonden en welke ervaringen
Het Chineesche Nieuwjaar is dit jaar
Het liberaal-democratische tijdperk bondenheid
zoo ver mogelijk op den een Nederlandsche deelneemster
in
te Sjanghai door het treurige feit inge
heeft twee groote fouten gemaakt : 1. achtergrond te schuiven.
Duitschland heeft opgedaan, volgt thans
leid, dat iederen nacht meer dan hon
de gelijkheid der menschen te propageeIn tegenstelling met deze slappe Ne uitvoeriger.
derd dakloozen in de straten doodvrieren en 2. Invloed te geven aan de Joden, derlandsche
jeugd noemde spr. de
zen. Sinds tien jaar heeft men het hier
de Joodsche artsen in het bijzonder.
krachtige Duitsche jeugd. Het is de DE KLEINE UIT HOLLAND.
Met tien jongens en meisjes vertrok
niet zoo koud gehad. Nachtelijke tem
Hieruit vloeiden geboorte-regeling en plicht van de ouderen de jeugd te har
peraturen tot 5 gr. C. onder nul ver-beperking voort met hun geheele ver den op de wijze van de Duitsche weer Jo van den Eyk, een boerendochter Uit
eischten alleen de vier laatste nachten
nietigende werking.
macht. De enorme overwinningen van Benthuizen op 17 Mei 1941 naar
in de internationale nederzetting en de
Het nationaal-socialisme heeft hier de Duitsche weermacht toonen overdui Duitschland, tot Oldenzaal uitgeleide
Fransche
concessie 810 slachtoffers,
aan op den 10 Mei 1940 perk en paal delijk de uitstekende resultaten van een gedaan door den heer Ten Cate van het
meerendeels kinderen.
gesteld. De prachtige taak der artsen, opvoeding via Hitlerjugend en Arbeids Agrarisch Front.
De Daily Express maakt melding van
Met nog een meisje werd zij onder de
die veelal ontaardde tot een moeilijken dienst.
een nieuwe ontploffing in een Britsche
strijd om het bestaan, zal thans weer
Ook voor jonge meisjes wilde spr. de gemeente • Badbergen in het Wezerwapenfabriek. Ditmaal is een bedrijf in
zuiver worden gemaakt.
arbeidsdienst aanbevelen. Zij, die de toe Eemsgebied ondergebracht. Aan het
De oprichting van het Med. Front en komstige moeders zijn van het Neder station, waar de chef in z'n groene ja Een nauwkeurig gewicht is zoowel het belang van den klant als van den winke Zuid-Schotland getroffen. Vijf arbeid
van de Artsenkamer zijn daarom be- landsche volk, moeten allereerst worden geruniform de meisjes joviaal begroet lier. Vooral sinds het in werking treden van de nieuwe Ukwet gaan vele winke sters zijn hierbij om het leven gekomen.
langrijke data in de geschiedenis van opgevoed tot krachtige, gezonde men te met een: „Aha, das sind die Kleinen liers er toe over, hun weegschalen nauwkeurig te laten schoonmaken en revi(Pax Holland-de Haan-m)
avis Holland", stonden de toekomstige seeren.
de gezondheidszorg van ons volk.
LIJST VAN INGEKOMEN PERSONEN
schen.
WILDERVANK, 28 Jan. — 10 Febr.
De Ned. Artsenkamer draagt niet al
Vervolgens ging spr. de noodige huisgenooten reeds te wachten. Direct
leen zorg voor de volksgezondheid, maatregelen na, welke in het gezin na aankomst werd de „Holl&nderin" DE INWISSELING DER RADIO- distributiecentrale aangifte te doen aan Jan R. de Boer, zonder beroep, van
bovengenoemd adres.
Rotterdam naar Wildervank C 106.
maar ook voor den persoon en de be- moeten worden in acht genomen, om de naar de keuken van de Neder-Saksische
Gritinus Koops, monteur-chauffeur,
Slechts in geval van aan- of afschaf
LUISTERVERGUNNINGEN.
roepsbelangen van de leden. Spr. ves kinderen op te voeden tot krachtige, boerderij gebracht, waar brood, ham,
fing van een toestel dient aangifte te van Gorinchem naar Wildervank A 243.
tigde in dit verband de aandacht op jonge menschen. Spr. vestigde speciaal spek en eieren klaar stonden. Er wordt
's-GRAVENHAGE, 14 Febr.
Klaas van der Horst, onderwijzer
worden gedaan met gebruikmaking van
eenige verordeningen
(beroepsregle de aandacht op het feit, dat het gezonde in Duitschland over het algemeen meer
Ter voorkoming van misverstand en
een ten postkantore verkrijgbaar for o.l.s., van Smallingerland naar Wilder
ment, vestigingsbesluit, beimiddelingsre- kind
geen groote hoeveelheden melk, spek en vleesch gegeten dan hier op het ormoodige correspondentie wordt in ver
mulier en voorts op dezelfde wijze bij vank C 97.
glement e.d.), die onlangs zijn uitge boter, kaas en eieren noodig heeft. Het platteland. In plaats van drie heeft men band met de inwisseling der radlo-luisGeertje Klunder, zonder beroep, van
verhuizing uiterlijk 7 dagen daarna.
Delfzijl naar Wildervank a.b. Geertje.
vaardigd. Het Med. Front volgt de goede vóórgaan van de ouders aan tafel er ook vijf maaltijden. Verbaasd stond tervergunningen, de aandacht gevestigd
Voor het indienen van verzoeken tot Anna te Velde, huishoudster van Gasrichtlijnen, gegeven door den leider van is van het grootste belang.
het Hollandsche meisje over de hoeveel op het volgende:
ontheffing of vrijstelling dient een even selte naar Wildervank B 77.
Bij verordening van den Rijkscommis
de N.S.B.
Spr. vestigde de aandacht op de vita heid koek, die hier wekelijks gebakken
eens ten postkantore verkrijgbaar for
Pieter Mellema, manufacturier
van
Drs. ter Horst dankte den spreker mine D, die ontstaan bij intensieve zon- werd. In Duitschland is op het oogen- saris d.d. 19 December 1940, houdende mulier te worden Ingevuld, dat na vol
Nieuwe-Pekela naar D 219.
maatregelen
op
het
gebied
van
den
Ned.
voor zijn opwekkende rede en sprak zelf bestraling. Een gebrek aan vitamine-D blik de vrouw op de boerderij het cen
ledige en duidelijke invulling en onder
Elzinus H. Huiting en gezin, landar
hierna over het onderwerp : „Wat Is, moet door speciale voeding worden aan trale punt, waar alles om draait. De omroep, gingen de technische zendinrich- teekening in de daarbij verstrekte enve beider, van Vlagtwedde naar Stadska
wil en doet Medisch Front".
gezuiverd. Tevens vestigde spr. de aan man is immers in de meeste gevallen tingen en goedgekeurde radio-distributie loppe rechtstreeks kan worden doorge naal H 310.
REDE
drs.
TER
L.
M.
HORST.
dacht op de goede resultaten van spelen opgeroepen, jonge krachten zijn niet centrales in eigendom over naar het Rijk zonden naar het gemeentebestuur.
Jan Welp, wagenmaker, van Onsten werd het P.T.T.-bedrjjf belast met
Voor verdere inlichtingen wende men wedde naar Stadskanaal H 67.
Spr. vestigde er de aandacht op, dat in de open lucht. Sport zorgt voor groo meer beschikbaar. De koeien, kalveren, de oprichting en het in stand houden
Grietje Schoon, zonder beroep, van
het Med. Front groeiend is, doch dat te, sterke kinderen. Om deze reden varkens en het pluimvee worden alle daarvan. Tevens werd het recht om ra zich tot de postkantoren voor de verzor Meeden naar Stadskanaal H 109.
nog velen afzijdig staan. De messten heeft ook in Duitschland de sport zulk maal door de vrouw des huizes ver diiVuitzendingen te ontvangen verbonden ging der radioprogramma's uitsluitend
Zwaantien Raterink, hulp i. d. huish.,
een voorname plaats gekregen.
Zon, zorgd. Als vaste werkkrachten vindt
tot den Ned. Omroep te Hilversum.
begrijpen den tijd en de doelstellingen
van Gasselte naar Wildervank AGWstr.
frischheid, spelen in de openlucht, rein men verder op verschillende boerderijen aan het bezit van een luistervergunning.
BEURZEN
VOOR
MUZIEKSTUDIE.
6.
niet. Slechts een klein gedeelte streeft
Het P.T.T.-bedrijf c.q. de betrokken
heid en vreugde zijn belangrijke facto Fransche en Poolsche krijgsgevangenen
Wilhelmina Prins, dienstbode, van
bewust tegen de nieuwe gedachte in.
dienstafdeelingen, werd belast met de
's-GRAVENHAGE, 14 Febr.
ren.
Deze eerste groep moet worden inge
heffing en administratie der luisterbij
De Secretaris-Generaal van het Dep. Haren Gr., naar Wildervank A 217.
EEN
DAG
OP
DE
BOEDERIJ.
Spr. trad in détails betreffende bij
Dirk Puitrum, zonder beroep, van
leid tot de nieuwe ideeën.
Vroeg ln den morgen werd het jonge drage, het verleenen van ontheffingen van opvoeding, wetenschap en cultuur Apeldoorn naar Wildervank a. b._2 Gebr.
zondere fascetten van de opvoeding van
en
vrijstellingen,
en
de
contróle
op
de
In zjjn bespreking van het Med. Front
bescherming
brengt
ter
algemeene
ken
Hollandsche meisje gewekt. Het was
Harmina Blok (geh. met
"
naleving der voorschriften, tegen over nis, dat in 1942 van rijkswege beurzen denziel), zonder beroep, vanj
en zijn doelstellingen, wilde spr. zich het kind.
Tenslotte besprak drs. v. Heuveln het tijd om te melken. Daarna werd het treding waarvan hechtenis van ten hoog
bepalen tot de artsen. De Maatschappij
voor
muziekstudie
zullen
worden
be
naar Stadskanaal H 207.
leidinggeven bij geestelijke sexualiteits- vee gevoederd en terwijl de boerin naar ste zes maanden of een geldboete van
Klasiena Grave (geh. piet
van Geneeskunde heeft op dit gebied
schikbaar gesteld ten behoeve van onverschijnselen. Verder gaf spr. verschil de keuken ging om het beslag voor maximaal duizend gulden kan worden
veel gedaan, doch zij werd met de jaren
of minvermogende jongelieden van Ne mein), zonder beroep van Out}
de
pannekoeken
klaar
te
maken,
was
lende wenken aan opvoeders op elk ge
naar Wildervank D 309.
gevorderd. Den Directeur-Generaal der derlandsche nationaliteit.
zwakker en ontaardde. Het gaat het
bied, 'speciaal voor de puberteitsperiode. het de taak van mëj. van den Eyk om P.T.T. werd de uitvoering dezer veror
Med. front niet hoofdzakelijk om het
Sollicitanten
behooren
hun
gezegelde
Drs. ter Horst dankte den spreker het huls te vegen en den tegelvloer te dening opgedragen. In een uitvoerings
individu, doch om het volk. Het volk in
verzoekschriften daartoe voor 16 Maart
voor zijn interessante en practische re dweilen. Om negen uur kwam het besluit d.d. 27 December 1940 vaardigde
zijn geheel is de eenigste opdrachtgever
eigenlijke ontbijt op tafel. Daarna bleef deze hierop betrekking hebbende voor a.s. in te zenden. Voor verdere bijzon
de.
van het Med. Front.
derheden zij verwezen naar de bekend
Na afloop van de bijeenkomst werd een der vrouwen thuis om te koken, ter schriften uit.
•
Spr. behandelde vervolgens in zijn re
making in de-Nederlandsche Staatscou
een eenpansmaaltijd gehouden, terwijl wijl de anderen zich naar het land be
De luisterbijdrage kan men voldoen rant van Woensdag 11 Februari j.1.
de de fouten, gemaakt door democratie
een kameraadschapsavond den dag be gaven. Zoo ging de dag voorbij. Zater door het plakken van maandzegels voor
en marxisme en behandelde de erfelijk
dag was het altijd de dag om den tuin den vijftienden van iedere maand, of
• GASSELTERNIJVEEN, 13 Febr.
heidsgedachte en de door het marxisme sloot.
voor den Zondag in orde te maken. door storting of overschrijving op post
zoozeer naar voren gestooten milieu
Alg.
Verg. van de Ver. tot oprichting
Hoewel er ferm aangepakt werd, vooral rekening no. 400200 van het Staatsbe
theorie. Het nat. soc. stelt de erfelijk
en exploitatie Strand- en Zwembad.
drijf
der
P.T.T.,
per
kwartaal,
half
jaar
in
den
oogsttijd,
bleef
er
toch
ook
tijd
GEEN UTRECHTSCHE
heid voorop, doch verwaarloost daar
Voor het komende seizoen werd tot
over om nu en dan een uitstapje in de of heel jaar, voor den vijftienden dag
naast de milieu-invloeden niet. Waar het
badmeester benoemd de heer J. E. H.
van
elke
termijn.
De
luisterbijdrage
der
omgeving
te
maken.
Verder
ontfermde
JAARBEURS.
de volksgezondheid betreft, stelt het
Hoexum. De notulen en het jaarverslag
de plaatselijke afdeeling van den Bund aangeslotenen op een radio-distributieMed. front de raszuiverheid en de erfwerden goedgekeurd, terwijl de reke
's-GRAVENHAGE, 14 Febr.
centrale
wordt
automatisch
verrekend
Deutscher Madel, BDM, zich over het
biologie voorop. Het voorkomen van on's Morgens storm en regen
In aansluiting aan de beslissing, wel
bij inning der abonnementskosten. Door ning werd vastgesteld. De begrooting
gewenschte rasvermenging is dan ook ke is genomen tot het doen vervallen Hollandsche meisje en in den vrijen tijd de aansluiting zelve worden dezen ge werd opgemaakt tot een bedrag van
weinig kans op opklaring.
werd
er
veel
aan
sport
gedaan.
Zang
en
van het grootste belang. Wat niet ras van de in 1942 in het Duitsche Rijk te
1870. Het per. aftr. bestuurslid, de
acht in het bezit te zijn eener luister
zuiver is, noemde spr. kaf. Alleen de houden jaarbeurzen, heeft de Rijkscom volksdansen stonden eveneens op het vergunning.
heer L. Luis Rzn. werd herbenoemd.
Doornat en koud begint JU
raszuiveren kunnen bouwen aan de cul missaris voor het bezette Nederland programma, kortom, het verblijf was af
De gelegenheid tot inwisseling der
• KIEL-WINDEWEER, 16 Febr.
Uw dagelijksch werk.Gevolg:
tuur van hun ras. De volksche onder sche gebied het gewenscht geoordeeld, wisselend genoeg.
luistervergunningen staat voor hen, die
Verg. Plattelandsvrouwen.
Dit zijn, in het kort weergegeven, en
gang berust enkel op raszuiverheid. Be dat ook de Nederlandsche Jaarbeurs,
een stevige verkoudheid.
hun bijdrage voldoen door het plakken
De heer Heemstra, die een lezing voor
vordering van de voortplanting van de welke van 14 tot 23 April a.s. zou wor kele indrukken van een der deelneem van zegels op voor leder bepaalde dagen
Neem
's avonds 2 Aspirinde
afdeeling
zou
houden,
was
verhin
' hoogstwaardigen is van het
grootste den gehouden, niet zal plaats vinden. sters van het vorige jaar. De Neder open aan de postkantoren tot 12 Maart.
tabletten en den volgenden
belang. Huwelijks- en sterilisatiewetge Mitsdien zal de a.s. Voorjaarsbeurs niet landsche landjeugd weet thans, dat een Wie voor dien datum daartoe geen gele derd. Het programma voor de feeste
verblijf op een Duitsche boerderij warm genheid heeft gehad, moet de volgeplak lijke vergadering- werd vastgesteld en
ochtend bent U weer een
ving zijn op dit gebied belangrijk.
worden gehouden.
aanbevolen kan worden. Er valt veel te te kaart opzenden naar de derde afdee het bondslie-i ingestudeerd. Na nog
opgeknapt.
zien en te leeren en de jonge Neder ling hoofdbestuur P.T.T., afdeeling ad eenige besprekingen wjrd de vergade
ring
dooi
de
presidente
gesloten.
Partij cacao in beslag genomen landsche boerenzoon of -dochter, die in ministratieve luistervergunning te 's» ONSTWEDDE, 13 Febr.
het Duitsche Rijk den Nederlandschen Gravenhage. Hij is feitelijk in overtre
Verg. Contröle-vereeniging.
te Vlagtwedde.
boerenstand zal willen vertegenwoordi ding.
Het aftredende bestuurslid, de heer
gen, zal rijk aan ondervinding en erva
Degenen, die hun luisterbijdrage vol
GRONINGEN, 15 Febr.
doen door giro-storting krijgen hun nieu B. Trenning, werd met algemeene stem
Heren- en Jongens-costuums
Rijksambtenaren te Vlagtwedde heb ringen wederkeeren. (V.P.B.)
men herkozen. Nadat betaling van der
(Nadruk verboden.)
we luistervergunning toegezonden.
ben aangehouden, H. A., die een groote
Tweed- en Gummi-jassen
Wie een luistervergunning had, be omslag 1941 had plaats gehad, kwa
partij cacao trachtte te vervoeren. De
de melklijsten ter tafel. Hieruit
Jongens-Broeken en -Blouses
Verduister doelmatig hoeft dus niet opnieuw aangifte te doen men
cacao die een waarde had van vele hon
van het bezit van een radiotoestel. Even bleek, dat er nog goede exemplaren
derden guldens werd ln beslag geno
min dienen aangeslotenen van een radio- aanwezi?' zrin.
en tijdig!
Buisje è 20 Ublettan 55 et Zmfcj® A 2 tabletten 7 et
men, en proces-verbaal opgemaakt.
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49.
Toen zij zich wilde weg spoeden hield
hij haar even bij den arm terug. „Mar
iene, ik was vanochtend... kan je me
vergeven?"
„Maar Lorenz, dat is nu toch van on
dergeschikt belang!" antwoordde ze met
een weemoedig lachje.
Met hernieuwden ijver begon Lorenz
opnieuw te zoeken. Nu was hy niet
meer alleen. Mariene hielp hem, alles
zou goed worden. En geen enkel ver
wijt had ze hem gemaakt!... Nu eerst
drong het tot hem door, dat zij niets
had gedaan oi.i hem het geleden on
recht betaald te zetten. Het volgende
oogenblik schaamde hij zich voor zijn
eigen gedachten. Hij had haar schande
lijk miskend. He was gemeen z>oo laag
over haar te denken...
Ook ditmaal bleef zijn zoeken tevergeefsch. Maar toen hij eindelijk de af
gesproken plaats naderde, zag hij Mar
iene reeds van verre staan. En Hansie
was bij haar.
De jongen wa; bij haar! I nrenz voel
de zich aangegrepen door een zeldzame
ontroering, <üe hem tevens van een

zwaren last bevrijdde. Zijn hart bonsde
hem in de keel, toen hij op de zijnen
toesnelde.
„Mariene!" zei hij bijna
juichend.
„Hoe heb je dat klaar gespeeld? Waar
heb je hem gevonden?"
Mariene glimlachte. „Hij speelde heel
vergenoegd met een klein meisje in den
Z3>ndl)&k"a
Lorenz streelde zwijgend, als om ver
geving smeek end, Marlene's hand.
Daarop namen zij den jongen in dun
midden en gingen naar huis. Onderveg
kocht Lorenz in een bloemenwinkel een
groote bouquet roode rozen.
Toen zij hun kamer betraden, lag
daar een briefkaart van dr. Welkenlaub. Hij verwachtte Mariene den vol
genden ochtend weer bij zich.
Toen zij den dag daarop de spreek
kamer van dr. Welkenlaub binnen stap
te, was zij echter niet weinig verbaasd,
na een korte begroeting het verzoek te
hooren even aan de schrijftafel te wil
len plaats nemen.
„Ik heb iets met u te bespreken!"
begon hij wat geheimzinnig, terwijl hii
zichzelf eveneens in een fauteuil liet
vallen.
Mariene, in een onbestemde vrees,
dat haar iets onaangenaams boven het
hoofd hing, herinnerde zich plotseling
de scherpe terechtwijzing, welke hij
haai den dag voor zijn vertrek in ver
band met een of andere onhandigheid
had toegediend. Zou hij haar ontslaan?
Moest hun nu ook dit laatste nog wor
den ontnomen?
„Ik ben uitgenoodigd", zei Welken

laub plechtig, „om deel te nemen aan
een wetenschappelijke expeditie naar
Centraal Afrika en ik heb besloten daar
aan gevolg te geven. Ik zal dus binnen
kort de tent hier moeten sluiten, zoodat
ik van uw diensten helaas niet langer
gebruik zal kunnen maken."
MNee — natuurlijk niet", zuchtte Mar
iene en ze moest even haar oogen slui
ten om dit nieuwe leed te kunnen ver
werken.
„Het is zeker wel een zware slag voor
u dit baantje te moeten verliezen?"
vroeg Welkenlaub en er lag werkelijk
iets van deelneming in zijn stem.
„Ik heb een werkloozen man en drie
kinderen, dokter!"
„Ja, ja, het is geen pretje, geen pret
je! Wat is uw man ook weer van be
roep?"
„Hij is arts!"
„Ach ja, dat is waar, dat hebt u mr
destijds verteld. Enne — hm — verdient
hij mets?"
Overstelpt door haar gevoelens, ver
telde Mariene hem daarop alles. Zij on
dervond het als een weldaad haar hart
voor dezen man te kunnen uitstorten.
Welkenlaub had zwijgend, maar naai
het scheen met groote belangstelling
geluisterd. Nu stond hi) op en begon met
zijn groote, zware stappen de kamer op
en neer te draven. „Een beroerde ge
schiedenis, verduiveld
onaangenaam!
Nou, ik zal zien, wat ik doen kan om
om u ergens anders onderdak te bren
gen. Ik ken nog wel een paar collega's
en zoo..."
„Het is zoo moeilijk om wat te vin
dein dokter!"

„Niet zoo somber, niet zoo somber! We
zullen wel eens zien! — Uw adres heb
ik, voor het geval ik in de gelegenheid
kom u te recommandeeren. — Frankfurterstraat — welk nummer ook
weer?"
„Zevenenvijftig".
„Prachtig, prachtig! En nu aan het
werk! Zijn er nog patiënten ?"
Neen, de wachtkamer was op dezen
eersten dag natuurlijk leeg.
„Des te beter!" vond Welkenlaub. „Ik
heb nog een paar boodschappen in de
stad te doen. Kijkt u intusschen de post
even door! Enne — als er getelefoneerd
mocht worden — ik ben tegen den mid
dag terug".
Maar dr. Welkenlaub bleek slechts
een enkele boodschap te hebben en dat
was nog een zeer onverwachte. Hij nam
een taxi en liet zich naar de Frankfurterstraat brengen.
Het ging er om een plan te verwezen
lijken, dat tijdens 'Marleners droevig re
laas in hem was opgekomen. Nog was
het hem zelf niet geheel duidelijk wat
hem er toe Dewoog als een goede ge
nius in het lot van deze beide menschen
in te grijpen. Op een of andere wijze
had deze dappere jonge vrouw echter
zijn sympathie weten te verwerven en
bovendien was tijdens haar verhaal de
herinnering aan de schier onoverkomenljjke moeilijkheden, waarmee hij zelf als
jong medicus te kampen had gehad, in
hem wakker geworden.
Het duurde eenigen tijd voor Lorenz
zich van zijn «rrenzeriiooze verbazing
hersteld had.

„Dr. Welkenlaub?" stotterde hij.
„Wat verschaft me... mijn hemel er is
toch niets met mijn vrouw...?"
„Nee, nee. waarde collega maakt u
zich niet ongerust! Het doel van mijn
bezoek is allerminst van verontrusten
den aard, integendeel. — U permitteert,
dat ik een stoel neem — onze bespre
king zal namelijk wel even duren. Ik
itoor toch niet?"
„In het geheel niet. dokter!" Lorenz
schoof voor zijn bezoeker een stoel bij.
Zijn handen beefden van opwinding.
Dr. Welkenlaub haalde zijn sigaren
koker te voorschijn. „Wilt u mijn merk
misschien eens probeeren? Ze zijn wel
wat zwaar..."
„Ik zal er wel niet door van mijn
.stokje gaan!" lachte Lorenz, terwijl hij
net trillende vingers een sigaar uit den
;oker grabbelde.
„Ziezoo — en om nu maar direct in
medias res te komen: Ik zoek een flinken, jongen collega, wien lk met een
enigszins gerust geweten mijn practijk
can toevertrouwen. De zaak is namelijk
ieze, dat ik aan een expeditie denk deel
e némen, die, naar een voorloopige beekening, minstens drie jaar in beslag
'al nemen. Toevallig hoorde ik zooeven
van uw vrouw, dat het u moeilijk valt
n Berlijn vasten voet te krijgen — ik
TOU zoo zeggen, dat kon haast niet
mooier. Onze persoonlijke kennismaking
bevestigt miin vermoeden dat u de man
bent, dien ik zoek."
Lorenz had zijn sigaar laten uit
gaan. Hij zocht naar woorden en dacht
intusschen slechts dit eeae; Mariene!...

„Dat zou... inderdaad... prachtig zijn
vooropgesteld natuurlijk, dat uw voor
waarden... U zult begrijpen, dat ik ab
soluut zonder eenig kapitaal..."
„Maakt u zich daar maar geen zor
gen over! Het zou wel heel droevig zijn
als ik u nog geld wilde aftroggelen. Zoo
schitterend is de practijk niet, al ben ik
er dan van overtuigd, dat het een flinken jongeman als u niet al te moeilijk
zal vallen vooruit te komen. Desnoods
zou lk ook bereid zijn u althans voorloopig een kleine toelage...."
„Onder geen voorwaarde
dokter!
En... hoe denkt mijn vrouw er over?'
„Het kind weet er nog niets van. Ik
wou eerst eens even met u praten. Nou
- het dunkt me zoo, dat we het in
Principe wel eens zijn".
„Het is een... onbegrijpelijk geschenk
voor me. Maar — ik moet u een beken
tenis doen".
„En *«t is?"
„Mijn vrouw vertelde mij, dat u eeni
gen tijd geleden lichtelijk ontstemd was
>ver een jongen concurrent, die zich ih
uw onmiddellijke omgeving had gevesigd. Die concurrent — was ik".
Wel verdrpoiri
u? was u die be
roerde kerel, die mij al mijn patiënten
fhandig maakte?"
„Ja! — Bepaalde redenen van per'
loonliiken aard dwongen mij kort daar
op echter deze practijk weer op te Se'
ven".
(Wordt

vervolgd).»
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Engeland en voor het. Britsche Rijk.
Singapore is gevallen. Het geheele Maleische schiereiland is onder den voet MAANDAG 16 FEBRUARI.
gevaren
omringen
5—7 uui rienj. Stemming voor KerBERLIJN, 14 Febr. (D.N.B.). Bij de geloopen. Andere
keraad of Kiescollege, Ned. Herv
vannacht uitgevoerde aanvallen van ons."
Kerk, Veendam.
Britsche
bommenwerpers op WestDE STRIJD OP BORNEO.
puitsche plaatsen werden acht brisant
Aan de kust van de Straat van Ma
BEPERKING
bommen geworpen op de kinderkliniek
NAAR
VAN
van het gemeenteziekenhuis te Essen, kassar hebben Japansche vliegers ten
PAPIERVERBRUIK.
pe kinderkliniek werd zwaar bescha Westen van Balik Papan op Oost BorDRUKWERKORDERS MOETEN
digd. Zes dooden, onder wie vijf kinde neo in de Rimboe een zorgvuldig verbor
ren, en elf gewonden, onder wie drie gen luchtbasis ontdekt. Met machinege
WORDEN GOEDGEKEURD.
kinderen, zijn de slachtoffers van deze weervuur vernielden de Japansche vlie
De beperkte papierproductie en de
gers
drie
juist
gelande
toestellen.
Van
nieuwe bewuste actie der Engelsche
geleidelijk minder wordende papiervoorluchtmacht, aan wie de ligging van het drie jagers, die in den strijd trachtten in raden in Nederland hebben er toe geleid,
in
te
grijpen,
werd
één
neergeschoten,
ziekenhuis te Essen bekend is, temeer
dat de aanmaak van drukwerken aan
daar alle huizen in de omgeving van het een tweede gedwongen een noodlanding een vergunning van het Rijksbureau
ziekenhuis voorzien zijn van groote roo- te maken.
voor de Grafische Industrie gebonden is.
Voorts wordt gemeld, dat gisteren nog
dekruisteekens.
Geen vergunning is echter vereischt
twee vliegtuigbases van den tegenstan
voor dag- en nieuwsbladen, tijdschriften
BERLIJN, 15 Febr. (D.N.B.) De reeds der zwaar beschadigd zijn.
en andere daarmede gelijk te stellen pe
gemelde aanval van Britsche bommen
DE STRIJD OM AMBON.
werpers op de kinderkliniek te Essen
De oorlogscorrespondent van de Yomi- riodieken; geboorte-, verlovings- en hubeeft nog meer slachtoffers geëischt oeri Sjimbo'en meldt, dat een succesvolle welijkscirculaires en -kaarten, rouwcirdan aanvankelijk werd bericht.
landing van Japansche eenheden op Am- culaires en -kaarten, bidprentjes en ge
Twee door bomsplinters getroffen bon is uitgevoerd. De correspondent ver dachtenisplaatjes, aanvraagformulieren
kinderen en verscheidene leden van het wacht. dat het eiland spoedig geheel be voor de vergunningen tot goedkeuring
personeel zijn aan hun zware kwetsuren zet zal zijn. Dagelijks wordt het aantal van drukwerkorders, drukwerken, waar
bezweken, zoodat acht kinderen en vier gevangenen en overloopers grooter. De voor niet meer benoodigd is dan 6 kg.
volwassen burgers zijn omgekomen, verliezen van den tegenstander tot 14 papier.
Bij de beoordeeling van de aanvragen
prie kinderen en acht verpleegsters zijn Februari bedroegen 300 dooden en 2600
gevangenen, voorts werden o.m. 7 kanon worden zonder meer afgewezen, die
levensgevaarlijk gewond.
Dat deze aanvallen op ziekenhuizen nen, 9 stukken afweergeschut, 2 tanks, aanvragen, welke betrekking hebben op
met voorbedachten rade zijn uitgevoerd 3 vliegbooten, 2 motortorpedobooten en artikelen, waarvoor de vervaardiging
reeds is verboden; hieronder vallen acbewijzen ook de plaatsen, waar de ove veel munitie buitgemaakt.
tetasschen van carton, albums en al
rige bommen te Essen zijn neergeko
BIJ
VENEZUELA
DE
VEROOK
bumbladen, jubileumuitgaven, omslagen
men. De Britten hebben bovendien nog
van carton, verschillende soorten doovijf bommen in de nabijheid der stede DEDIGING
ARUBA
EN
CURAzen en verpakkingen étalagereclames
lijke ziekenhuizen laten vallen en de
BETROKKEN.
çAO
van carton, feestartikelen, gevoerde en
oorenkliniek door een brisantbom ver
In een bericht uit Stockholm beves veloppen, Kerst- en Paaschartikelen
woest.
. Naar voorts verluidt, hebben Britsche tigt het D.N.B. de mededeeling van het marmerpapier, servettentaschjes, siga
vliegers in den nacht van Vrijdag op departement van Buitenlandsche Zaken ren- en sigarettenpijpjes, tafelloopers.
Zaterdag een kerk te Muenchen-Glad- te Washington, dat de Vereenigde Sta glaspapier, sigarenzakjes anders dan
bach aangevallen en met
bommen ten een contingent troepen naar Cura- van eenzijdig glad papier, mappen, ver
gao en Aruba hebben gestuurd om de schillende soorten prospecti, huisorga
zwaar beschadigd.
Nederlandsche strijdkrachten te steu nen, kalenders met reclame-opdruk
nen bij de verdediging van deze eilanden. dagboeken en fantasiepapier.
WEERMACHTSITALIAANSCH
Voorts wordt uit Buenos Aires ge
Het formaat van reclamebiljetten en
BERICHT.
meld, dat het Amerikaansche departe adresstrooken wordt beperkt: aanplak
ment van Buitenlandsche Zaken in ver biljetten
worden
gebonden aan het
ROME, 15 Febr. (Stefani.) Het Ita- band met het zenden van Amerikaan
maximum formant van 90 X 120 cm en
liaansche weermachtbericht van heden sche troepen naar Curagao en Aruba
mogen niet als combinatie verschijnen.
luidt als volgt:
heeft medegedeeld, dat ook Venezuela Het aantal advertentiepagina's in adresGemotoriseerde en gepantserde ele zal medewerken aan de zoogenaamde
en advertentleboeken mag in principe
menten, die ten Oosten van Mechili de beschermingsmaatregelen.
niet meer dan 1/3 zijn van het totaal
tachementen en patrouilles van den te
In overeenstemming hiermede heeft aantal pagina's ; in niet-periodiek ver
genstander hebben ontmoet, hebben hen Venezuela met de uitgeweken Neder
schijnende drukwerken mogen de adver
gedwongen zich na een kort gevecht te landsche regeering een overeenkomst tenties geen aanleiding geven tot extra
rug te trekken.
gesloten, die ongeveer gelijk is aan Je papierverbruik. Voor het dubbelzijdig te
De Italiaansche en Duitsche iuchtwa- overeenkomst
betreffend'
Suriname, beschrijven briefpapier zijn de formaten
pens zijn voortgegaan met intensieve en welke Brazilië kort geleden met Was beperkt ;
van speciale
cliché's voor
succesvolle aanvallen op het achterland hington heeft a,angegaan.
briefhoofden moet worden afgezien. Het
van den vijand. Haveninstallaties te Topapierverbruik voor catalogussen zal
OUD-BURGEMEESTER
STAAT
broek werden gebombardeerd, troepen
eveneens zeer belangrijk verminderd die
TERECHT.
concentraties en gemotoriseerdt strijd
nen te worden. Toegestaan worden al
middelen werden uiteengedreven; Duit
Voor den Haagsche.i Vrederechter, leen supplementen op bestaande catalo
sche jagers vernielden in luchtgevechten
Mr. P. v. d. Grijp, zitting houdende te gussen; zakenverslagen kunnen aileen in
vijf Curtisamachines. Duitsche forma Rotterdam, heeft terecht gestaan H. A. zeer beperkten omvang op houthoudend
ties hebben zonder oponthoud dag en van V. van B., 49 jaax te Oost-Voorne, papier verschijnen. Convocaties zullen,
nacht de vloot- en luchtbases van Mal oud-burgemeester van die gemeente, tenzij strikt vertrouwelijke agenda-pun
ta gebombardeerd. Talrijke, zware bran wegens wederrechtelijke vrflheidsberoo- ten worden vermeld, niet in enveloppe
den werden waargenomen. Vijandelijke ving. Hem was ten laste gelegd, dat hij mogen worden verzonden, maar alleer
vlootconvooien werden herhaalde malen op 14 Mei 1940 een viertal inwoners van als berichtkaarten mogen verschijnen.
aangevallen door de luchtstrijdkrachten Oostvoorne, den hoofdonderwijzer H. J. De te gebruiken soorten papier en carton
in het Oosten van de Middellandsche M. van Weert, den reiziger J. Blonde, worden, behoudens enkele uitzonderin
Zee. Italiaansche
torpedovllegtuigen den bloembollenkweeker F. A. van Hou- gen, aan bepaalde gewichten en forma
hebben een grooten vijandelijken koop weninge en den tuinder C. H. de Snoo ten
gebonden.
Houthoudend
papier
vaarder doen zinken en een anderen wederrechteijk
voor verschillende toegestane
var hun vrijheid heeft wordt
koopvaarder zwaar beschadigd. Duit beroofd, door hen te doen arresteeren drukwerken voorgeschreven. Bij circu
sche vliegtuigen hebben talrijke schepen en te interneeren in de jeugdherberg, laires zullen steeds voor- en achterzijde
met groote en gemiddelde tonnage aan >mdat ze lid waren van de N.S.B.
moeten worden bedrukt. Programma'sgevallen. Zij werden getroffen
met
De verdachte
verklaarde, dat de mogen als regel twee bladzijden groot
bommen van zwaar kaliber. Drie sche stemming op 14 Mei in Oostvoorne zeer zijn ; het drukken van teksten van l?e
pen zijn met zekerheid in den grond zenuwachtig
was.
Menschen, die uit deren als bijlage kan niet worden toe
geboord. Ook escorteerende vaartuigen s-Gravendeel naar Oostvoorne waren gestaan. Reclamedrukwerken zullen met
werden doeltreffend geraakt. Een van gekomen, vertelden, dat er uit woningen tenminste 50 % ten opzichte van 1941
onze verkenningsvliegtuigen, dat zwaar op hen was geschoten. De stemming on worden ingekrompen; ook de oplage er
werd aangevallen door vier Engelsche der de bevolking was sterk tegen de van zal worden verminderd.
jagers, schoot er een van neer en keer >f.S.B.-ers en om ongelukken te voor
Voor boeken, brochures en schoolboe
de terug na zijn taak te hebben vol komen was de burgemeester er toe over 'len is bovendien voorgeschreven, dat het
gegaan de vier personen te interneeren departement van Volksvoorlichting en
bracht.
Ook vannacht zijn eemge bommen in de jeugdherberg. Hun leven liep ge Kunsten dan wel het departement van
door vijandelijke toestellen geworpen op vaar. Er is opdracht gegeven de men Opvoeding, Wetenschappen en Cultuur
Cat,ania. Een vliegtuig, dat aan den aan schen goed te behandelen en hun is zeer bescherming in eerste instantie hun
val deelnam en getroffen werd door af- nadrukkelijk gezegd, dat de interneering goedkeuring tot verschijning geven, al
uitsluitend en alleen is geschied in hun vorens de drukvergunning kan worder
weervuur, stortte brandend in zee.
eigen belang. Op 15 Mei zijn ze weer verleend.
CHURCHILL.
in vrijheid gesteld.
VAN
RADIOREDE
De geïnterneerden kwamen als getui
KOOT
HERDACHT.
In zijn gisteren gehouden rede sprak gen voor. Met uitzondering van een ge HENDRIK
Churchill over den tegenwoordigen toe tuige, de S., die meende, dat er inder
AMSTERDAM, 15 Febr.
stand, waarbij hij wees op de Ameri- daad van eenige dreiging van de zijde
Onder veel belangstelling heeft de
kaansche deelneming aan den oorlog en der burgerij sprake was, verklaarden zij, N.S.B. en in het bijzonder de W.A. van
trachtte de gebeurtenissen in de Sovjet- dat de stemming in Oostvoorne op 14 daag het feit herdacht, dat de weerman
Unie als een voor Engeland gunstiger
Mei rustig1 was Men had niet den in- Hendrik Koot een jaar geleden ten ge
factor voor te stellen. Daartegenovet
volge van een aanslag overleed.
iruk dat er iets dreigde.
echter, zoo zeide hij, staat het feit, dat
Op het Waterlooplein, de plaats, waar
Over de behandeling spraken de ge
Japan aan den oorlog ging deelnemen.
tuigen met lof. Ze waren behoorlijk ge Hendrik Koot was gevallen, werd een
Engeland zou nooit in staat zijn geweest
vendels
voed, doch ze werden beschouwd ais ge minuut stilte betracht. De
alleen de Zuidzee en het Verre Oosten
„Hendrik Koot" en „Peter Ton" bega
te verdedigen, terwijl het in de Middel vangenen en stonden onder bewaking.
De Vrederechter merkte op, dat de ven zich met vele genoodigden naar het
landsche Zee en op den Atlantischen
burgemeester reeds op 10 Mei opdracht ojraf van Hendrik Koot.
Oceaan moest vechten.
Tot deze laatsten behoorden o.m. de
Churchill zeide, eigenlijk niet te heb had om de leden der N.S.B. te internee
ben geloofd dat Japan in den oorlog zou ren. Hij heeft daaraan echter pas op 14 gevolmachtigde voor Amsterdam van
Rijkscommissaris,
senator Dr.
gaan. „Thans echter triomfeert Japan Mei gevolg gegeven, toen de veiligheid den
en wij zijn zeer in het nauw gebracht van de betrokken personen in het ge Böhmcker.
Nadat de aanwezigen „De laatste
De slagvloot in den Stillen Oceaan, „dit drang kwam. Dat was een correcte hou
groet" van Kersbergen, hadden gezon
schild der zeemacht", zooals Churchill ding.
Uit het verhoor bleek wel heel duide- gen, nam de waarnemend commandant
het uitdrukte, is „tijdelijk ter aarde ge
worpen". Wij staan thans bloot aan den .ijk, dat er geen sprake was van wrok der W.A., opperheerbanleider W O. van
aanval van een krijgshaftig ras. dat uit tusschen den burgemeester en de ge- 't Hof, het woord voor een korte her
stekend bewapend is. Terwijl wij in 'nterneerden
denkingsrede.
Een aantal politiemannen en hulpDan volgde de kranslegging o.m. na
Europa onze vloot verkleinden, geschied
genten, die in de dagen van 10 tot 15 mens het departement van Volksvoor
de in Japan het tegendeel. Het is of een
rivierdam bezweken is en de watermas Mei 1940
hadden dienst gedaan, ver lichting en Kunsten, den hoofdcommis
sa's onweerstaanbaar door de bedding klaarden, dat er wel degelijk gevaar, saris der Amsterdamsche politie, kolo
razen. In geen geval mogen wij de Ja- voor het leven van de geïnterneerden nel S. Tulp. het rechtsfront der N.S.B.,
pansche oorlogsmachinerie onderschat
den commandant der W.A., het vende'
lad bestaan.
ten.
De Officier van Justitie, Mr. C. W. .Hendrik Koot" en Kring 3
Na lofuitingen voor rsjoengklng en 3aron van Dedem was van meening, dat
Terwijl de vaandels zich neigden en
Tsjang-Kai- Sjek
vervolgde Churchill: de vraag of de interneering als vrij- de aanwezigen den arm ten groet hie
„Ik heb nooit beloofd, dat wij een ge- leidsberooving wederrechtelijk en opzet ven, speelde de W.A.-kape) „Ik had een
makkelijken tijd tegemoet gingen. Thans telijk was geschied in ontkennenden zin
wapenbroeder waarmede de herden
moet ik zeggen, dat een zeer ongunstige .-noest worden beantwoord en de ver
kingsplechtigheid besloten werd.
en moeilijke tijd voor ons ligt. Dat zal lachte dus moet worden vrijgesproken.
vele maanden zoo voortduren.' Niette
De raadsman van den verdachte, Mr.
Helden der zee qeëerd.
min stelde Churchill zich op het stand j. W. v. .d. Hoeven, wees er nog op, dat
ROTTERDAM, 14 Febr.
punt, dat de eigenschappen, die Enge de burgemeester krachtens opdracht van
Vanmorgen heeft ten kantore van
land in den zomer van 1940 gered had
de regeering had gehandeld.
Nievelt en Goudriaan de huldiging
den, het ook door deze beproevingen heen
De Vrederechter zal 21 Februari a.s.
zouden brengen. Er is maar één mis
plaats gehad van de bemanningen van
jT-.f' r'
"~rr>?s wijzen.
daad, aldus zeide hij, dat den vereenigde zeereddingbooten „President J. Leis'
den landen en vooral Engeland ,van de
en „President J. R. Wierdsma" te Hoen
GEEN
BIER.
TIJDELIJK
overwinning zou kunnen berooven", en
van Holland, die zich op 26 October van
De
brouwerijen
in
ons
land
hebber,
dat is de misdaad van zwakheid en on
het vorige jaar zeer verdienstelijk heb
naar
het
„Vad."
meldt,
aan
hun
afne
enigheid.
ben gemaakt bij het vergaan van het
Na nogmaals melding te hebben ge mers bericht gezonden, dat zij van over
Duitsche vrachtschip „Herta Engeline
maakt van de gebeurtenissen van den heidswege opdracht hebben ontvangei. Fritzen", dat voor Hoek van Holland in
winter in de Sovjet-Unie, maakte Chur net tappen en bottelen van bier tot nadei tweeën brak en verging.
chili een opmerking op het terrein dei order te staken. Zulks op grond van df
De „President Jan Leis" neeft onder
binnenlandsche politiek. ,,Wi) hebben — stagnatie in den aanvoer van kolen.
commando van schipper J. Slis 19 op
200 zeide hij — een vr(j parlement en een
In verband hiermede zullen de orou varenden, die zich op het voorschip be
VrÜe pers. Maar ons nationale bestaar
werijen, na verzending van de gereed vonden, gered. De „Wierdsma" onder
berust op een vaste grondslag en is ei jtaande hoeveelheden bier, de aflevering commando van schipper J. van Dam,
aan gewoon, door gezonde critiek ir df
voorloopig moeten staken, met dien ver bracht de overige vijf van het achterstande, dat zij zullen trachten het kwan ichip in veiligheid.
goede baan te worden gehouden."
Tenslotte deeldr Churchill mede. dat tum. waarop de afnemers krachtens de
In tegenwoordigheid van
alle
De
Singapore was gevallen. Terwijl htj zich loopende periode van hun toewijzinger 3tuursleden van de „Zuid-Hollandsche
richtte tot ..de geheele Britsche wereld recht hebben, alsnog te zenden. Daarni Maatschappij tot het redden van schip
onze trouwen vriender in Britsch echter zal er gedurende eenigen tijd geei breukelingen" heeft d voorz. de heer
Indië en Burma, tot onze bondgenooten bier meer kunnen worden geleverd.
J. Rypperda Wierdsma de dappere be
Ten aanzien van de wederverkoopei
|n Rusland en tot onze sfamverwanter
manning toegesproken en den mannen
nebben
de
brouwerijen
bepaald,
dat
zij
in de Vereenigde Staten", zeid hij: ,,Ik
het eeremetaal, dat bij dergelijke gele
spreek tot u allen in de schaduw van verplicht zrjn het nog beschikbare blei
genheden wordt uitgereikt, op de borM
®
zware nilitaire nederlaag van groo volgens de distributievoorschriften onder
gespeld.
te beteekeni3. Het is een nederlaag voor hun afnemers te verdeelen.
ENGELSCHE
DUITSCHE

BOMMEN

KINDERKLINIEK.

OP

GEEN

APVERTENTIËN

BONNENTEKORT
OP

BEDRIJVEN

!

Ondanks herhaaldelijk gegeven waar
schuwingen blijkt bij contröle op be
drijven o.a. van boter- en kaasproducen
ten
en bij de betreffende handelaren,
dat deze niet voldoende distributiebon
nen respectievelijk toewijzingen kunnen
overleggen over de door hen afgeleverde
producten.
Met nadruk wordt er van de zijde van
het Rijksbureau voor de Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd nogmaals op ge
wezen,
dat de
bonnenadministratie
steeds nauwkeurig en volledig dient te
worden bijgehouden en dat steeds het
juiste aantal bonnen en toewijzingen op
het bedrijf aanwezig dient te zijn evenals
de voorraad producten, zooals deze vol
gens de administratie moet bedragen.
In dit verband verdient het de aan
dacht, dat een boterhandelaar in het
Westen
des
lands onlangs door den
tuchtrechter tot een boete van f 10.000
is veroordeeld wegens een tekort aan
distributiebescheiden. Dit vonnis zij een
ieder nogmaals een waarschuwing om
bormentekorten te voorkomen.
* TER-APEL, 14 Febr.
Jaarverg. „Onderlinge Glasverz.-Mü'
De exploitatie-rekening wees aan, dat
er een nadeelig saldo was van f 62.32.
Het reserve-kapitaal bedraagt f 1380.73.
Als bestuurslid werd herkozen de heer
A. G. Buining.
* le EXLOERMOND, 14 Febr.
Lente in aantocht ?
Een schaap van den heer K. Hilgenga
bracht, in deze wintersche kou, 4 lam
meren ter wereld. Een voordeeltje voor
den eigenaar, daar het flinke, gezonde
diertjes zijn.
* SAPPEMEER, 14 Febr.
Jaarvergadering afd. H.S. van de Ned
Vereen, van Huisvrouwen.
De jaarverslagen van de secr^aresse
an van de penningmeesteresse werden
/astfeesteld. Er bleek een klein voordeelig saldo te zijn. De vier periodiek af.
tredende bestuursleden werden alle bij
enkele candidaatstelling ais herkozen
verklaard. Nadat nog een paar dames
als leden der kascommissie-1942 • waren
benoemd, werd verder de avond gevuld
door verdienstelijke muzikale en vocale
voordrachten van mevr. de Jong, mej.
Kranenborg, mej. Plinsinga en der heer
Plinsinga.
* — Onder groote lela igstelling is
hier dezen middag het stoffelijk over
schot van wijlen den heer Wubbo Cornelius Wildervanck ter aarde besteld.
Aan het graf werd het woord gevoerd
door J- heeren Van der Hoop van Sloch
teren, oud-bv meester van Sappe
meer, tijdens wiens burgemeesterschap
de overledene raadslid en wethouder was
geweest, J. Doornbos Ezn., vice-president van den Raad van Commissarisser
van de Veenkoloniale Bank en wethou
der G. Boer, die de verdiensten van den
overledene herdacht als lid van het Be
stuur van de Vereen. ,Tot Plaatselijl
Nut". De schoonzoon, de heer C. Rost
Onnes van Brummen dankte voor de
belangster'ng.
Jaarverg. Gymn.- en Athl.vereen. H.S.
De jaarverslagen van den secretarir
an de penningmeesteres werden goedge
keurd. Tot bestuursleden werden herbe
noemd mevr. Hoving en de heeren Holt-nan er larkema en benoemd werd ir
de plaats van den heer A. J. Wever, die
'rad bedankt, de heer A. Schaap. Verder
lad de verkiezing plaats van verschil
lende commissies en werden de belan
•jen der vereeniging besproken, in het
•4r.or^pT vat een eventneele uitvoerinr
'->etrof.
» OMMELANDERWIJK, 16 Febr.
Schadelijke dag.
Zaterdag zou d" knecnl van den heer
Hartman, bakker aan de Molenstreek
alhier, het brood bij de klanten be
zorgen, door middel van een fietskar
Toen hij bij een der klante.. binnen was.
geraakte deze kar, door wind en spie
gelgladheid van den rijweg, aan de rol.
helaas, tegenover de Stroostof fabriek
,,De Phoenix" waar het water open ligt.
Alles kwam in de uile plomp terecht,
zoodat de klanten dadelijk geen orood
hadden. Het vervuildf brood is uit de
vaart opgevischt, omdat er kippen- sh
konijnenhouders 'varen, die vermoeden
dat hun dieren er nbg wel plezier mee
wouden hebben.
i
* VEENDAM, 16 Febr.
Benoeming.
Ter voorziening in de vacature van
gediplomeerd ast.sten te van de Open
bare Leeszaal alhier, heeft het bestuur
benoemd mej. A. Mesdag, die thans
:ij:'elflk werkzaam f aan
Openbare
Leeszaal te Groningen

AFLOOP VAN VERKOOPINGEN
EN AANBESTEDINGEN

• NW.-WEERDINGE. 16 Febr — De
heer J. Wjjnholds heeft zes huisplaatsen
aan de Bakkerslaan verkocht aan den
heer H. Meijer, alhier. Koopsom f 3400.
KERK-

EN

SCHOOLNIEUWS

• NW.-WEERDINGE, 16 Febr. — De
Xerkeraad d"-r Ned. Herv. Gem alhier
besloot om voortaan geregeld diensten
te houden in het kerkieaan de Tramwijk. De predikant van de Evangelisatie
te Emmen en de plaatselijke predikant
nullen om beurten de diensten leiden.
* — 10-jaarlüksehe stemming In de
Ned. Herv. Gem.
Met groote meerderheid werd beslo
ten het recht van beroepen van predi
kanten en het benoemen van kerkeraadsleden, aan de gemeente te houden.
Doordat het aantal lidmaten is toege
nomen, moet beroepen er. benoemen
volgens de reglementen der Ned. Herv.
Kerk, thans geschieden door middel van
een Kiescol'ege
EXAMENS

* WILDERVANK, 16 Febr.
Aan de Rijks-Universiteit te Utrecht
slaagde voor Tandarts de heer E. K
Dijkhuis te Wildervank.

BURGERl MKE STAND,

(Nadruk verboden).
VEENDAM, 12—15 Febr.
Geboren : Jan z v H G Jager en G A.
esterbaan, Sietske d v S Glashouwer
in G E Plagge (v. Muntendam), Stetske
d v E Scholtens en R Kloek (van Mun
tendam),
Pieternella Frederika Elisabeth dv J B C Kruisman en J v Meurs
Ondertronwd en Getrouwd . Geene
— Overleden : Hendrik Slim 84 j onge
huwd.

Diversen.
Alleen in ruil tegen Ruinpaard,
een extra beste 7-jarige vosbles
Belg. Merrie.
Br. onder no. 704 Bureau dezes.

Heden overleed zeer on
verwacht onze lieve Broeder
Behuwdbroeder en Oom
HENDRIK SLIM Hzn.
in den ouderdom van 84 jaar.
Ommel.wijk, 12 Febr. '42.
Namens de familie :
G. SLIM.

Verloren i
Een Auto-Crick in de bocht Gasselternijveen bij oude Kerkhof, Te
gen bel. ter. te bez. bij B. BOK
HORST, Gasselternijveen.

Gevraagd:
voor direct of zoo spoedig moge
lijk, in klein gezin te Veendam :
Een flinke Huishoudster.
Br. onder no. <03 Bureau dezes.
Voor direct : een net Dienstmeis
je voor d. of d. en n., dat beslist
zelfst. kan werken. Hoog loon.
Br. onder no. 696 Bureau dezes.
Tegen 1 Mei a.s. : Een flinke,
nette Dienstbode, niet
penedtn
18 jaar. Hulp van tweede meisje
aanwezig. Mevr. WORTMANN.
Wildervank
Eenige Leerjongens en iets
ge
vorderde werkkrachten. H. DIJK
HUIZEN Jzn., Landbouw- en Ma
chinesmederij te Nieuwe-Pekela.

Te koop gevraagd:
Alle soorten Kookkachels, door
B. DREESMAN, Kachelmagazijn,
Veendam.
Alle soorten gebruikte Kookka
chels en Salamanderkachels.
L. MULDER, Kerkstraat, Mundam.
Een goed Radiotoestel met U.K.
G, met opg. van prijs.
Brieven onder no. 690 Bur. dezes.
Een Radio-Accu 4 volt.
Br. onder no. 705 Bureau dezes.
Goedgekeurde Pootaardappelen, v.
2 H.A. land, 't liefst tot 45 mm.
Brieven met opgaaf soort en prijs
onder no. 706 Bureau dezes.
Alle soorten Mannen Kanaries.
Ook kleur-kanaries.
SCHUUR's Vogelhandel,
Telef. 633, Veendam. •

Te koop:
of in ruil voor drachtige twenter :
Een volbl. 8-j. zwarte witvoet en
eenige eiken boomen, bij J. H.
ROLFERS, Sellingerbeetse 327.
Een beste pasgekalfde tweede
kalfs koe, bij GEBR. BAKKER,
Nieuwe-Pekela.
Een le klas 2e Kalfskoe, a.s. te
kalven, t.b.c.-vrij, bij C. GREVEN,
landb., Brittanniakade 15, OudePekela.
Extra beste drachtige Enterscha
pen, bij M. LUMKES Lzn., Ooster
diep, (Dalweg,) Wildervank.
Drie witte Geiten en een Schaap,
allen drachtig. H. VENEMA, Tonkenslaan 4, Westerlee.
Een lange en korte leeren Jas, bij
D. EVERTS, Zuidwending 175.
Een wagen of korre op lucht en
3 ijzeren wipkarbooms, compl. met
korrel, bij R. H. TIKTAK, Nieu
we-Pekela.
Een net onderhouden orgel, merk
Liebig, 2'/2 spel. Te bevragen Ben.
Oosterdiep 134, Veendam.
- Velo Waschmachine, m. g. wrin
ger, 1 buffet en kamerkachel.
Zuidwending 113, Veendam.
Een zwarte émaille Kamerkach»'!
met pijpen, bij G. PIENING O Vi.
Annerveenschekanaal.
3 kookgelegenheden achter ka
chel, Nieuwstraat 37, Veendam.
Een paar lage heeren Schoenen,
maat 41. T. J, NIEBOER, Wes
terbrink 15, Veendam.
Een halsboog, een sjoelbak en eer
wandkoffiemolen, bij L. LAMEIN
Ommelanderwijk.
D. GLASHOUWER
G. E. GLASHOUWER—PLAGGE
geven kennis van de geboorte van
hun Dochter
SIETSKE.
Muntendam, 13 Februari 1942
Tijd. St. Franciscus.

Heden
ontsliep in volle
verzekerdheid
des Geloofs,
in zijn Heere en Heiland,
mijn innig geliefde Broeder,
HISKE LUTH
in den gezegenden ouderdom
van ruim 77 jaren.
GEERTJE LUTH.
Nieuwepekela, 14 Febr. '42.
Zij, die den overledene de
laatste eer wenschen te be
wijzen, worden Donderdag
a.s. om 1 uur verwacht in
het Gebouw bij de Chr. Ger.
Kerk te N Pekela.

Heden ontsliep zacht en
kalm, onze innig geliefde
Vrouw, Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder
GEEKTKADA
WESTERBRINK
echtgenoote van Joh. Nagel
smit, in den ouderdom van
85 jaar en zes maanden.
Fam. NAGELSMIT
en Fam. KEUKENKAM1.
Wijhe, 13 Febr. 1942.

t

TE KOOP AANGEBODEN :
Een zeer net onderhouden dubbel
Burgerhuis, Oosterdiep, Veendam,
in nabijheid van R.K. Kerk.
Een solied Burgerhuis met veel
gerief en grooten tuin te Kielwindeweer, gem. Hoogezand.
Uitsluitend te bevrage bij

J. VOGEL

Beëed. Makelaar Taxateur
Bov.-Oosterdiep 83,
Veendam.
Officiëele

van

publicatie
Handel,

van
en

het

Dep.

Nijverheid

Scheepvaart.

Regeling voor eigenbrandturf
1942.
De Secretaris-Generaal van het
Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart maakt het
volgende bekend omtrent de re
geling, welke ten aanzien van de
zoogenaamde eigenbrandturf,
welke In 1942 zal worden gepro
duceerd, is getroffen.
Turfproducenten, 'die
uitslui
tend
turf
voor eigen verbruik
produceeren,
dienen
zich
als
eigenbrandturfproducenten te la
ten registreert bij de brandstoffencommissie, waaronder zij res
sorteeren. Zij dienen hiertoe een
olledig en naar waarheid inge
vuld en onderteekend aanvraag
formulier, hetwelk bij de brandstoffencommissie verkrijgbaar is
gesteld, vóór 1 Maart 1942 bij de
brandstoffencommissie in te die
nen. Indien de brandstoffencom
missie gunstig op het verzoek tot
registratie beschikt, zendt zij aan
den aanvrager een kaart, waarop
vermeld is, dat de aanvrager als
ïgenbrandturfproducent is gere
gistreerd. De verplichting tot In
diening van een aanvraagformu
lier ter registratie als eigen
brandturf producent geldt niet ten
aanzien van de turfproducenten,
die reeds als vervener bij het
Rijkskolenbureau
zijn geregis
treerd.
Dezr
verveners zullen,
zonder dat zij ee-1 aanvrage hiertor behoeven in te dienen, recht
streeks van het Verkoopkantoor
Fabrieksturf N.V. te Assen bo
venbedoelde kaart ontvangen. De
'andacht wordt er op gevestigd.
' dat alle met betrekking tot de
registratie als vervener bij
het
Rijkskolenbureau gegeven
voor
schriften
onverminderd
van
kracht blijven.
Wanneer de eigenbrandturf pro
ducent turf voor eigen verbruik
wenscht te vervoeren, dient hij
zich bfl den plaatselijken Distributiedienst te vervoegen onder
overlegging
van de registratieKaart. Tegen inlevering van bet
aantal bonnen of toewijzingen
waarop hij turt voor eigen ver
bruik wenscht te vervoeren, ont
vangt hij
van den Distributiertienst een ontvangstbewijs.
Aangezien
de hieromschreven
• egeling slechts geldt ten aanzien
'an eigenbrandturf, welke in 42
'.al worden geproduceerd, moeten
lonnen van de brandstoffenkaar.en voor het seizoen 1942-1943,
welke in den loop van dit jaar
zullen worden uitgereikt, worden
ngeleverd. Bonnen van de thans
n
gebruik zijnde kaarten zijn
liervoor dus niet geldig.
De Distributiedienst geeft een
jntvangstbewijs
af, waarop bet
aantal bonnen, dat is ingeleverd,
wordt vermeld : indien toewijzin
gen zi|n ingeleverd wordt hiervoor
een afzonderlijk ontvangstbewijs
afgegeven, waarop vermeld staat:
voor bedrijf.
Vervolgens dient de eigenbrand
turf-producent zich tot bet Ver
koopkantoor Fabrieksturi N.V. te
Assen of tot den vertegenwoordi
ger hiervan te
wenden
onder
overlegging
van de registratie
kaart en van bet ontvangstbewijs.
Het Verkoopkantoor of zijn ver
tegenwoordiger
neemt het ont
vangstbewijs in ontvangst en tee
kent op de registratiekaart
de
maximum-hoeveelheid aan, die de
producent mag vervoeren. Bij de
berekening van deze hoeveelheid
wordt er van uitgegaan, dat de
dubbele boeveelheid, welke op de
bonnen
kan
worden verkocht,
mag worden vervoerd. Voor de
ingeleverde toewijzingen kan ech
ter slechts een vervoervergunning
voor de enkele hoeveelheid wor
den verkregen.
Vervolgens geeft dè vertegen
woordiger
een
vervoer-vergunning af. Deze vergunning is ech
ter slechts op een bepaalden dag
en voor een vervoer geldig, zoo
dat hierop niet verschillende par
tijen kunnen worden vervoerd.
Eigenbrandturfproducenten,
die
de maximumhoeveelheid niet in
eenmaal op een dag willen ver
voeren,
kunnen een vervoerver
gunning voor meerdere hoeveel
heden op verschillende dagen ver
krijgen.
Met nadruk wordt er de aan
dacht op gevestigd, dat aan niet
geregistreerde eigenbrandturfpro
ducenten geen vervoervergunning
zal worden verstrekt en dat het
vervoer van turf zonder een door
of namens het Verkoopkantoor
Fabrieksturi N.V. te Assen afge
geven schriftelijke
vergunning
verboden is.
Aangezien aanmaakturi en ix>lsterturf van de bepalingen van de
cfcstributieregeling
zijn vrijge
steld. is het 'bovenstaande niet
van toepassing voor het vervoer
van deze soorten turt.
Nadere inlichtingen omtrent üe
regeling inzake de eigenbrandturf
kunnen bfl de brandstoffencommissies worden ingewonnen.

4

DE NOORD-OOSTER VAN MAANDAG 16 FEBRUARI 1942

DISTRIBUTIEDIENST WILDERVANK
De Leider van bovengenoemden Dienst maakt bekend, dat tegen
overlegging van de distributiestamkaarten van die gezinsleden, die
volgens onderstaande normen voor de desbetreffende kaarten in aan
merking komen, overeenkomstig de hieronder genoemde wijkindeeling
aan GEZINSHOOFDEN of plaatsvervangende gezinshoofden, mits
die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Is (I nog niet gedekt tegen

OORLOGSSCHADE?
Handel met onverantwoordelijk door het langer uit te stellen, maar vraag vóór het te
laat is een prospectus aan bijl

BONKAARTEN VOOR BIJZONDEREN ARBEID

zullen worden uitgereikt.
Voor hen, die in de periode van 21 Februari tot 21 Maart weer
„zwaren" arbeid zullen verrichten, worden extra kaarten uitgereikt
Hierbij wordt er de aandacht op gevestigd, dat :
a. Moet wordei: getoond de distributiestamkaart van betrokkene
met de nog in zijn bezit zijnde extra kaart J.A 02.
b. Betrokkene geregeld zijn arbeid verricht in de gem. Wildervank
c. Zij, die in de periode van 25 Januari tot en met 21 Februari geen
bijzonderen arbeid hebben verricht, en aldus niet in het bezit zijn
van extra kaarten, kunnen in de scholen een formulier afhalen en
deze ingevuld en geteekend met de stamkaarten inleveren aan
het Distributiekantoor te Wildervank, aan loket 5.
d. Zelfverzorgers, dat zijn zij, die huisslachting hebben verricht of
brood laten bakken uit „eigen graan", niet in aanmerking komen
voor deze extra kaarten.
De Leider voornoemd.
TE WILDERVANK
TE STADSKANAAL
in de M.U.L.O.School
in de Westerschool
op Dinsdag 17 Febr. 1942
op Donderdag 19 Febr. 1942
9—10 u.: wijk A
1 t/m 125 9—10 u.: wflk F
1 t/m 80
10—11 u.: wijk A 126 t/m 245 10—11 u.: wijk F 81 t/m 170
11—12 u.: wijk B
1 t/m 125 11—12 u.: wijk F 171 t/m 251
1—2
u.: wijk B 126 t/m 269 1—2 u.: wijk G
1 t/m 100
2—3 u.: wijk C
1 t/m 120 2—3 u.: wijk G 101 t/m 200
3—4 u.: wijk C 121 t/m 150 3—4 u.: wijk G 201 t/m 313
3—4 u.: wijk J
t/m 26 in de Nieuwe School
3—4 u.: wgk Uitbreidingsplan.
op Vrijdag 20 Febr. 1942
in de Bareveldschool
9—10 u.: wijk H
1 t/m 100
op Woensdag 18 Febr. 1942
10—11 u.: wijk H 101 t/m 200
9—10 u.: wijk C 151 t/m 221 11—12 u.: wijk H 201 t/m 300
9—10 u.: wflk D
1 t/m 50 1—2 u.: wijk H 301 t/m 393
10—11 u.: wijk D 51 t/m 150 2—2V2 u.: wijk Uitbreidingsplan.
11—12 u.: wijk D 151 t/m 250 TE WELDERV.DALLEN
1—2 u.: wijk D 251 t/m 342 op Woensdag 18 Febr. 1942
2—3 u.: wflk E
1
94 4 — u . : w i j k I
1 t/m 72

SCHOUWBURG

nV E E N L U S T "

"RENOVATUM".

Onze correspondenten zullen U gaarne de voordeelen uiteenzetten, verbonden aan een
onderlinge Molestverzekering met ruim 50.000 deelnemers, wier over geheel Nederland
verspreide objecten thans een verwaarborgde waarde vertegenwoordigen van meer dan

ZEVENHONDERD EN VIJFTIG MILLIOEN GULDEN,
waardoor het risico voor de deelnemers persoonlijk zooveel mogelijk is beperkt.
m

VOORSCHOTPREMIE VANAF:
voor
jp
aa voor Gebouwen en
Inboedels
Koopmansgoederen
per

DE

BLUE

BAND GLIMLACH

Herinnert U zich bovenstaande advertentie?
14/éér kan de Blue Band gebruikster
glimlachen: op de vetkaart is thans
Blue Band verkrijgbaar. Blue Band bevat
82 % vet, benevens vitaminen A en D en
is dan ook méér dan een goede
voeding - het is energie-voeding!
Waarlijk, wie Blue Band op de vetkaart
koopt, kan weer tevreden glimlachen.

ƒÏOOO.—

J

per halfjaar.

Maximum-omslag: 5 maal de halfjaarlijksche voorschotpremie.
Vlotte schaderegeling. — Afrekening van schade per halfjaar.

Algemeen Onderling Waarborg Genootschap ""BEJIOVATUM"
Amsterdam — Spuistraat 319—221 — Telefoon 35626—32219

Vertegenwoordiger : Assurantiekantoor H. BULTENA, Mr. J. R. Modder
manstraat 12, Veendam. Tel. 383.
ALLE VERZEKERINGEN.

ONZE ZAAK

-Blijfbij

is door het Rijksbureau ,,DISTEX" aangewezen voor

Blijf Vitaal

KLEDINGRUIL

BLUE BAND

Bij inlevering van een oud stuk in onze zaak, kunt
U volstaan met het halve aantal punten, mits U het

VEENDAM

nieuwe artikel koopt in de aangewezen prijsklasse.

TELEF. 23.

Ziet ook speciaal persbericht.

DONDERDAG

19 FEBRUARI,

Alle inlichtingen worden gaarne door ons verstrekt.

aanvang 7.30 uur:

s \Y' i)

PETER PECH-REVUE
NOG ALTIJD

PECH

N.V.
STADSKANAAL.

Auteur : Jac. van Tol

Medewerkenden :

PETER PECH
NELL KOPPENS
TIM TELBY
WIM v.

d. BRINK

JOHN BOELEE
COR v. VEEN.
Overal uitverkochte zalen.
Entree f 1 .-- plus belasting.

Plaatsbespreking

WILT V HET NET ZOO WARM
HEBBEN ALS IK?
Ga dan regelrecht van de Distributie naar Vanderveen,
en wissel Uw leveringsvergunning in voor zoo'n
prima gestikte deken. Die is overtrokken met deug
delijke, vooroorlogsche satinet. De voorraad begint
al hard te slinken: stel Uw bezoek dus vooral niet
te lang uitl

vanaf heden aan den Schouwburg en bij den
heer H. H. BROUWER* A.G.W.-Plein 1 8 .
FIRMA B. H. VANDERVEEN

ONDERL VEEFONDS
BONNER- EN GIETERVEEN
maakt bekend, dat de uit
keering

.

PEPPINGH, Gasselte.

van afgekeurd of

gestorven vee vanaf heden
zal zijn.

De prijscouranten van A. HOB
BEL, Ooltgensplaat, komen bin
nenkort. Alles nog aanwezig.

80%

Officiëele publicatie van den
gemachtigde voor de prijzen.
Bericht no. 92.
Maximum winkelprijzen voor gort
gortmout en gortbloem.

Voor het Bestuur:
Aan het publiek mogen ten
R. SPEELMAN, Secr. hoogste de volgende prijzen in re
kening worden gebracht:
Groningsche gort f 0.05% p.
Off. publicatie van het Dep. van 250 gr.
Landbouw en Visscherij
Groningsche gortmout f 0.06 p.
Distributie van ïteren.
250 gram.
De Secr.-Gen. van het Dep. van
Groningsche gortbloem f 0.06 p.
L. en V. vestigt er, in verb. met de 250 gram.
verlenging van de .oer het koopen
Zaansche gort en parelgort (kl.
van eieren aangewezen bonnen
04b, 04c en 04d reserve, de aan I) f 0.08 p. 250 gr.
dacht op, dat, zooals ook in het Zaansche gort en parelgort (kl.
betreffende in de bladen opgeno II) f 0.07 p. 250 gram.
men bericht duidelijk is vermeld,
Zaansche gort, parelgort, grove
deze verlenging uitsluitend betrek gortmout n.k. en gortgrutten (kl.
king heeft op den termijn van af III) f 0.06% p. 250 gram.
levering aan den verbruiker.
Zaansche gort, parelgort, gortDeze mocht dus n o p plaats heb
ben tot en met Zaterdag 14 Febr. grutten en gortbloem (kl. IV)
Het tijdvak, gedurende hetwelk de f 0.06 p. 250 gr.
Zaansche gort en gortbloem
verbruikers hun bonnen bij hun
leverancier konden inleveren, is (kl. V) f 0.06 p. 250 grarii.
echter niet verlengd en derhalve
Zaansche fijne gortmout s.k.
op 17 Jan. j.1. geëindigd. In ver f 0.07 p. 250 gr.
band hiermede ontvangen gros
Het vragen van hoogere prij
siers in eieren, die na 31 Januari
1942 bovengenoemde bonnen b;j zen is strafbaar. Bewaar deze op
den plaatselijken distributiedienst gave en gebruik haar.
Nieuwe opgaven kunnen de
inleveren of ingeleverd hebben,
vroegere ongeldig maken.
hiervoor geen toewijzing.
Prijzen van haring
Officiëele publicatie van den
en haringproducten.
gemachtigde voor de prijzen.
Met ingang van 15 Februari '42
Bericht no. 91.
zijn er maximumprijzen vastge
Maximum kleinhandelsprijzen steld voor naring en haringpro
Haring en Haringproducten.
ducten, die aanzienlijk lager ligAan het publiek mogen ten ge dan die, welke tot nu toe in
hoogste de volgende prijzen in re den winkel werden gevraagd.
Voor nadere bijzonderheden wordt
kening worden gebracht :
Pekel- of steurharing f 0.15 p. st. verwezen naar de officiëele publi
Gerookte of gestoomde bokking catie, die binnenkort in de bladen
zal verschijnen.
f 0.17 p. st.
Gemarineerde haring f 0.18 p. st.
Gort, gortmout en gort: 'jem.
Rolmops, uit één geheele haring
De prijs van gort, gortmout en
f 0.19 per stuk.
gortbloem is thans opnieuw vast
Deze prijzen -4'n inclusief ver gesteld en zelfs lager dar. hij tot
pakking.
nu toe geweest is. Per rantsoen,
Het vragen van hoogere prijzen d.i. per 250 gram, zijn gortpro
is strafbaar. Bewaar deze opgave ducten 1 tot 5 cent goodkooper
en gebruik haar.
geworden al naar gelang het om
Nieuwe opgaven, kunnen de
mindere of betere soort i gaat.
vroegere ongeldig maken.
De Gemachtigde voor de Prij
zen vestigt de aandacht op de of
ficiëele publicatie, die dezer da
gen in de bladen zal verschijnen
en waarin de prijzen "--r Zaan
sche en Groningsche f^~prö?fücten bekend worden geiuaaxt.

ADVERTEERT
IN DIT BLAD

KRUISSTRAAT 13

ASSEN

TELEFOON 2583

ALLEEN I N 1941!

Alléén in het afgeloopen Jaar verstrekten wij
reeds voor een bedrag van EEN MILLIOEN,
DRIE EN VEERTIG DUIZEND EN NEGEN
HONDERD GLD. aan rentelooze hypotheken.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF TE VEENDAM vraagt voor Thans wordt gemiddeld DAGELIJKS een rentelooze hypotheek toe
gekend. Zij, die een hypotheek ontvingen, spaarden (afhankelijk van
poedige indiensttreding :
het gespaarde bedrag) slechts 2 tot 5% jaar.
Wie straks een huis wil bouwen of koopen met een rentelooze hypo
theek, of zijn dure hypotheek wil aflossen, moet zich thans als spaar
der laten inschrijven. Vraag nog HEDEN gratis en geheel vrijblijvend
Leeftijd ± 18 Jaar. g
het prospectus bij de
Br. onder no. 707 Bureau dezes,

NETTE WINKELJUFFROUW.

W3ND
krijgt ieder In de zeilen,
Die serieus bij ons studeert.
Gratis willen wij U peilen
Voor het vak dat gij begeert.
Instituut „FIC^UNGER"

N.V. BOUWKAS „ROHYP" TE AMSTERDAM C.

Prov. publicatie van het Dep. van
Landbouw en Visscherij.
Het huren van volkstuintjes.
De Prov. Voedselcommissaris voor
Groningen maakt belanghebben
den er op attent, dat het niet ge
raden is, buiten de gemeen „ van
inwoning of de daaraan grenzende
gemeenten een tuintje te huren.
De ingezetenen van de stad Gro
ningen moeten zich dus in 't alge
meen beperken tot de gemeenten
Groningen,
Haren,
Hoogkerk,
Noorddijk en Bedum. Moeiliikheden voor het verkrijgen van vervoerbewijzen zijn anders onvermij
delijk. Men zorge in 't bezit te zijn
van een huurcontract, waarin alle
gegevens (namen en adressen van
huurder en verhuurder, ligging en
grootte van het tuintje) zijn ver
meld. De contractjes moeten vóór
1 Mei a.s. zijn opgemaakt en de
datum moet worden geregistreerd
te onzen kantore (O. Boteringesti at 18) van 1 Mei t/m 16 Mei
a s. Op de contractjes moet tevens
de verklaring vermeld zijn, dat alle
werkzaamheden ten behoeve van
het poten, rooien en onderhoud
door den huurder eigenhandig zul
len worden verricht. Deze verkla
ring moet zoowel door huurder
als verhuurder worden geteekend.
Indien men geen tuintje kan huren
in de nabijheid van de plaats van
inwoning, gelieve men zich te
wenden tot een plaatselijke Volks
tuinvereniging (voor de stad Gro
ningen tot den heer J. Top, Billv
tonstraat 18).
De Prov. Voedselcommissaris
voor Gron.,
E. H. EBELS.
Het leveren van Stierkalveren aan
de Neder). Veehouderijcentrale.
De Landbouw-Crisis-Organisatie
voor Gron'ngen maakt bekend, dat
in verband met de slechte vervoersge'egenheden de stierkalve
ren welke vóór 1 Febr. moesten
zijn opgeruimd, alsnog tot 1 Mrt.
a.s. aan de Nederl. Veehouderij
centrale kunnen worden geleverd.
Deze kalveren zullen dan meetel
len voor den aftre! voor de vol
gende vernachte levering.
L«ndb -Orisis-Orer. voor Gron.,
F!. H. FRELS, Voorz't'er.
A. P. MINDERHOUD, Secr.

Off. publicatie van het Dep. van of een harer vertegenwoordigers.
Handel, Nijverh. en Scheepvaart. (In enkele plaatsen kunnen nog actieve medewerkers aangesteld
Inschrijvingsplicht voor
worden.)
producenten van vc iproducten.
De Secr.-Gen. van het Dep. van
H., N. en S. maakt bekend, dat
producenten
van
dariekluiten,
veenbonken, limmerturf en andere
Het kantoor van Notaris D. J. WEVER te Nieuwesoortgelijke veenproducten zich bij
het Rijkskolenbureau als vervePekela is wegens kolenschaarste met ingang van heden
ners dienen te doen inschrijven,
tenzij zij uitsluitend voor eigen
gesloten : DES MIDDAGS né 4 uur en ZATERDAGS
gebruik produceeren. De aanvrage
MORGENS.
tot inschrijving dient te geschie
den door middel van een formu
lier, hetwelk gratis verkrijgbaar is
bij het Verkoopkantoor Fabrieksturf N.V. te Assen.
Inschrijvingsplicht retraite- en
vereenigingshuizen.
De Directeur van het Rijksbureau
voor het Hotel-, Café-, Restau
rant- en Pensionbedrijf vestigt de
aandacht van de directies van re
traitehuizen en andere inrichtin
gen van confessioneelen aard, wel
ke voeding en logies verschaffen,
op het volgende :
Ingevolge de
Hotel-, Café-, Restaurant- en Pen
sionbeschikking no. 2 (eerste uit
voeringsbeschikking) dienen be
drijven, welke tegen betaling voor
korteren of langere tijd logies of
logies met voeding verstrekken,
bij het genoemde Rijksbureau te
zijn ingeschreven. Daar gebleken
is, dat nog niet alle inrichtingen,
die daarvoor in aanmerking ko
men, aan deze verplichting hebben
voldaan, worden diegenen, die nog
niet aan hun inschrijvingsplicht
hebben voldaan, alsnog1 in de ge
legenheid gesteld, vóór 28 Febr.
1942 schriftelijk een verzoek om
inschrijving bij het Rijksbureau
voor het Hotel-, Café- Restau
rant- en Pensionbedrijf, afd. in
schrijving, Raamweg 14, 's-Gravenhage, in te dienen.

HET ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR
Correspondentschap ,,DE JONG & Co."
v.h. VAN TILL & FABER
Tel. 359, Veendam, Kerkstr. 49

S TOT NADERE AANKONDIGING WEGENS VERWARMINGSMOEILIJKHEDEN GEOPEND VAN 9—12± UUR.
Na kantoortijd inlichtingen bij G. J. FABER, BovenOosterdiep 98, Veendam.

JSVER. J>E BEURS"
VERGADERING

WATERSCHAPPEN
„GIETEN-BONNEN"

en
op WOENSDAG 18 FEBR.,
„NIEUW-BONNER
EN
's avonds 7i/2 uur,
in 't Café „DE BEURS", (G. de
GIETERVEEN".
Boer) te Nieuwe-Pekela.
Alle leden, zoowel nieuwe, wor
den verwacht.
De Penningmeester van opgemelHET BESTUUR.
de Waterschappen herinnert de
aangeslagenen aan de betaling
UIT VOORRAAD LEVERBAAR: van den achterstalligen omslag,
dienst 1941.
Indien de betrokkenen niet zeer
TE HUUR GEVRAAGD :
enz.
spoedig voldaan hebben aan hun
Directe bestelling, voorkomt te verplichting, zal tot vervolging
worden overgegaan.
leurstelling.
van 45 tot 60 ton, voor pl.m. 5
De Penningmeester,
K. J. SMIT - Zaadhandel
maanden, door Gebr. LAMAIN,
J. p. KOEK
Musselkanaal - Tel. 502.
Ommelanderwijk.

EEN PRAAM

KLAVER-, GRAS-,
BIETENZADEN

T A B A K
Indien gij zelf Uw tabak
plant, behoeft gij U op dit
gebied niets te ontzeggen.
Niets is eenvoudiger dan de
ze teelt, daar onze tabakken
in alle grondsoorten gedijen
en onze brochure „De Cultuur
van Tabak" U alle noodige
inlichtingen geeft om met
succes de geurigste tabak
zelf te bereiden. Mislukken is
volkomen uitgesloten. Nog
dit jaar zult U tfbak in
overvloed
hebben !
Voor
pijp : Braziliaansche, Hava
na, Maryland, Deli, voor si
garetten : Virginia, Camel,
Egyptische,
voor
pruim:
Kentucky.
In soorten naar keus
per pak van

5000

slechts

75 cent

(vrachtvrij thuisbezorgd en
betaling aan den postbode).
Bovendien bieden wjj U onze
nieuwe uitga: e „DE CUL
TUUR VAN TABAK", waarIn uitvoerig het kweeken,
plukken, sneden en sausen
van tabak beschreven staat.
Iedere be. tellin^ van 75 ct.
bevat dus 5000 zaden van
één joort met brochure.
Voor elk pak zaden, dat bij
besteld vordt, ls de prfls 25
ct. Verzoeke geen geld voor
uit te zenden en naam van
dit blad te vermelden. Bestel
nog heden, daar de bestellin
gen op volgorde van binnen
komst worden uitgevoerd.
JAC. VAN DEN BEKG Czn.
Kl. Heiligland 6', Haarlem.

