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De ingesloten Sowjettroepen
bij Toropets vernietigd
Opnieuw 98.000 ton door Duitsche duikbooten in
den grond geboord

Beweeglijke strijd in
Cyrenaica
Het opperbevel van de Duitsche
Weermacht maakt bekend:
Duitsche rluikbooten hebben in
het Noordelijke, Zuidelijke n Centrale deel van den Atlantischen
Oceaan, alsmede in de wateren om
Kaapstad, 18 koopvaardijschepen
met tezamen 98.000 brt. alsmede een
bij een konvooi behoorenden torpedojager ln den grond geboord. Drie
andere schepen werden getorpedeerd, Onder de in den grond- geboorde schepen bevonden zich verscheidene groote tankschepen.
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die van. Berlijn naar Parijs, hebben
ertoe geleid, dat de voorbereidingen voor
den Britschen aanval veel tijd nebben
gekost. Dezen tijd heeft Baemnel gebruikt pm achter El Agheila
waar dit
precies is, blijft natuurlijk geheim
nieuwe stellingen op te bouwen. Toen
nu het Achtste Britsche Leger tot den
moeizaam voorbereiden aanval overging,
stootte het als het ware in het luchtledige, daar Rommel zijn strijdkrachten
stelselmatig
had teruggetrokken. De
rhieleidiingarnanoeuvre was volkomen geslaagd. Het gevolg is, dat het Achtste
Leger, dat thans met de Duitsch-Italiaan-
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De bolsjewieken verloren gisteren 60 lukt zn V een stormloop, dan probeeren
vliegtuigen. Hongaarsche jachlv
Zij het in ften an.leren sector, zooals
schoten alleen 4 vliegtuigen neer. Zeven thans in het /uiden. Waar, nadat aanvallen Op andere deelen van hel
Duitsche toestellen gingen v
In Cyrenaica maakte zich hel Duitsch- geen succes haiA % gehad, de ItaliaanItaliaansche pantserleger systematisch in sche stellingen aa.i de Don hevige aanWestelijke richting los. Alle pogingen van vallen te verduren hebben. Het is duiden vijand om met aanvallen in deze be- delijk, dat dit voortdurend zoeken van
weging binnen le dringen werden ln felle zwakke plaatsen in-de verdediging de
gevechten afgeweerd.
aar.valskracht door versnippering moet
Een nieuwe, zware nachtelijke aanval verminderen: Tegenover deze bolsjewistiegers was gericht sche taktiek gebruiken de Duitschers
van'Duitse!
op de haveninstallaties van'Benghasd.
die van den „offensieven afweer?, welke
In Algerije en in hel
d van hierin bestaat, dat men de boisjewisten
Tunis zetten formaties van Jun luchtwa- opde eigen stellingen laat aanrennen en
pen de bestrijding van de vijandelijke zoo mogelijk laat verbloeden om op het
lucht- en vlootsteunpunlen voort.
juiste oofjènblik tot tegenaanvallen over
Afzonderlijke vliegende Britsche toe- le gaan. waarbij dan vaak posities worstellen 'hebben gisteren in de avonduren den veroverd, die gunstige uitgangsbases
zonder effect ste
/allen op Noord- vormen voor een omsingelingsslag. Al.sWest Duitsch gebied ondernomen, Ken /.ondanig moeten voorloopig ook de aanviermotorige bommenwerper weid boven vallen nog worden beschouwd, die thans

.

Nederland

neergeschoten.

In het Zuiden van Engeland hebben
Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag
aanvallen ondernomen op verscheidene
plaatsen met brisant- en brandbommen.
Een vliegtuig wordt vermist.
Zooalc in een exlraberichl is be-

kendgemaakt, hebben Duitsche duikbooten in het Noordelijke. Zuidelijke
«n centrale deel van den Atlantischen
Oceaan, alsmede in de wateren om
Kaapstad, 18 koopvaardijschepen met
tezamen 98.000 brt.. alsmede een bij
een konvooi behoorenden torpedojacer. in den grond geboord. Drie andere schepen werden getorpedeerd.
Onder de in den grond- geboorde
schapen bevonden zich verscheidene
-jroote tankschepen.

In Noord-Afrika
De A.N.P.-correspondewt te Berlijn
zijde
meldt:" Van Duitsche militaire
worden thans nadere bijzonderheden
meegedeeld over de Uiktiek, die Rommel
gevolgd heeft teneinde den opmarsen
van het Achtste Britsche Leger in Libye
op te houden.
het
Naar thans onthuld wordt, wasen bij El
beirekken der
Agheila door het Duitsch-Italiaansehe
pantserleger niets anders Jan een
die den Engelschen
genieraat Alexandoli' gedwon
in wekenlangen arbeid uitgangsstellingen
v-oor een frontalen aanval op de stelling
van EI Agheila op te bouwen. II
moest door. een gebied zonder havens,
zondiar spoorwegen en met. vernielde
ti over grooten afstand de no
artillerie worden a
■■: over een
lijkheden bij de ra\
ts als
afstand die on
leidingsmanoeuvre,

Duitsche en Roemeensche

troepen

lusschen Wolga. en Don worden ondernomen. De vage aanduiding van het gebied, waar deze gevechten gaaade zijn,
geschiedt met opzet, daar men van Duitsche zijde den tegenstander niet door
nadere preciseering hoevast wil bieden
ten aanzien van net beoogde doel der

aanvallen.

Bij Alagir

vallen de bolsjewieken de Duitsche bergstellingen ten
Zuiden van Alagir aan Hun doel is den
Oasetischen lleirweg af te sluiten, de
stad Alagir, het uitgangspunt van den
lleirweg, le heroveren, en daar de uitgangspunten te verkrijgen voor verdere
aanvallen op de in het oliegebied van
de Terek staande Duitsche troepen. Ook
Sinds eenige

dagen

de formaties, die den toegang tot den

Georgiechen lleirweg versperren, werden

aangevallen. Op den derden dag gelukte
het den bolsjewieken, op een plek in de
Duitsche stellingen binnen te dringen.
In een tegenaanval werden de vijandelijke strijdkrachten echter weer tot achter de punten van uitgang verdreven en
vernietigend verslagen. Alleen op dien
dng hadden de bolsjewieken bijna 200
dooden. In de gevechten die drie dagen
duurden hebben de Ouitsche bergjagers
bij geringe eigen verliezen de kern van
drie Sowjet-butaljons in de pan gehakt.

Ital. legerbericht
In zijn weermachlsbericht no. 936
maakt het Italiaansche hoofdkwartier het
volgende bekend:
Pogingen vun den vijand om de goed
voorbereide bewegingen van eenheden
van de spil in Cyrenaica te belemmeren
weiden in hevige g evechten verijdeld,
tijdens welke wij gevangenen gemaakt en
materiaal veroverd hebben.
In het woestijngebied van Zuid-Libye
hebben woestijnroepeii vijandelijke afdeelingen verstrooid waarbij zij eenige voertuigen vernietigden en krijgsgevangenen

*

maakten. Britsche pantserwagens werden

door on/.e jagers met machinegeweren in
brand geschoten. De Duitsche luchtmacht
lu*l't bombardementen ondernomen op
de vliegvelden in Algerije die door de

Engelsch—Amerikaansche

strijdkrachten

bezet zijn en met bijzondere hevigheid de

inrichtingen te Philippeville bestookt.
Drie vliegtuigen werden in luchtgevechten door Duitsche, jagers neergeschoten.
Luchtaanvallen hebben, verliezen veroorzaakt onderde burgerbevolking van Sfax

en Tunis. Drie der aanvallende vliegtuigen werden «neergehaald in de nabijheid
van laatstgenoemde stad doqr het luchtdoelgeschut.

P.T.T. MET KERSTMIS
Eersten en en Tweeden Kerstdag zal de
dienstuitvoering op de P.TT.-kantoren
als op Zondag plaatsvinden, met dien
verstapde, dat op Tweeden Kerstdag een

brief- en een paketpostbestelling zal worden uitgevoerd. Alle hulpkantoren en
stations, met uitzondering van de stedestations, zullen van B—9 uur geDr. Karl Bitter von Halt. voonitter van lijke
Gaiellschaft opend zijn voor den telegraaf- en teleda Deutich Nioderlandische
ie Berlijn.
foondienst. Nadere inlichtingen verstrek(Foto Polygoon, m.) ken de kantoren.

BETRACHT DE GROOTSTE ZUINIGHEID
MET KOLEN, GAS EN ELECTRICITEIT

arbeidsovereen-komsten.

Het Verorden ingenblad bevat een vervan den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied betreffende het beëindigen van arbeidsovereenkomsten van te werk gestelden bij stilgelegde ondernemingen.

Hierin wordt o.rn. bepaald:
Op het tijdstip, waarop een onderneming wordt stilgelegd op grond van een
rechlsvoorschrift of een beschikking van
een tot het stilleggen bevoegde instantie,
worden de arbeidsovereenkomsten der
bij de onderneming te werk gestelden beëindigd.
Op het tijdstip, waarop aldus

een deel
van een onderneming wordt stilt,
worden de arbeidsovereenkomsten der bij-

de onderneming te werk gestelden, die
alleen of in hoofdzaak bij of voor het stilgelegde deel werkzaam zjjn, beëindigd,
voor zoover zij niet in een niet stilgelegd
deel worden te werk gesteld.
Het gewestelijk arbeidsbureau kan op
verzoek van de onderneming beschikken,
dat deze voorschriften niet van toepassing zijn ten aanzien van afzonderlijke
arbeidsovereenkomsten. Is de beschikking
na de stiLlegging gegeven, dan is daarvoor de toestemming van den te werk
gestelde noodzakelijk: zij heeft in dit geval terugwerkende kracht tot aan het
tijdstip van de stillegging.
Een te werk gestelde, wiens arbeidsovereenkomst aldus wordt beëindigd, ontvangt van de onderneming een schade-

Het lapmiddel van
Beveridge

NIEUWE BONNEN

ordening

.

.

K 9075

TELEFOON 73007

Stilgelegde bedrijven

.strijd levert, volledig
worden omgegroepeerd. Rommel
heeft door het oponthoud van hat Achtngsvrijhieid
ste Leger volledig*
herkregen. Hij kan zich thans vastzetten
op een punt, dat door de nabijheid van
.Ai aan
het Duitseh-Italiaansche b
de Straat van Sicilië uit een oogpunt
van ravitailleeriiig uiterst gunetij
lenen is. Daarentegen woiden de verHet opperbevel der Duitsche Weermacht bindingswegen van het Achtste Bi
maakte gisteren bekend:
Leger nog verder verlengd. Deze .eiden
Troepen van het leger en de Waffen-S.S. thans in Libye door
een waterarm ge- loosstelling.
hebben in het Terek-gebied een aanval bied met geen enkele haven in de nabijDeze' schadeloosstelling beloopt een
der bolsjewieken met zware verliezen heid, waar weinig begaanbare wegen zijn. twaalfde deel van het loonbedrag, met
vijand
voor den
afgeslagen.
inbegrip van de uitkeeringen in geld of
Duitsche en Roemeensche troepen, ge,ii geldswaarde, waarop een recht van
Het
Oostfront
steund door formaties gevedhtsvliekers,
den te werk gestelde jegens de ondernehebben-tusschen Wolga on Don den vijand
ming in het jaar vóór de stillegging
strijd
Omtrent
den
het
aan
Oostfront
in den aanval verder Cfruggeworpeq en
opeischbaar is geworden, alsmede van de
in de groote bocht van den Don her- meldt de A.N.P.-correspondent, dl
vrijwillige uitkeeringen in geld of in
de
troepenmacht
bij
Toropets
vernietig
Ie
haalde aanvallen van vrij sterke strijd- spits vormde van de WnivatJtroepen, die geldswaarde, welke de te werk gestolde
krachten, voor een deel in tegenaanvalgedurende dit jaar van de onderneming
len, afgeslagen. 30 bolsjewistische tanks tol taak had tot Smolen.sk door te-.ndrindie eelt ontvangen.
gen en bestond uit de bi
len vernieti
Een r^echt op schadeloosstelling bein .liet veld konden
boisjewisten
IVJet gebruikmaking van sterke infan- de
staat niet, wanneer de onderneming of
brengen.
groote
dooden,
Het
aantal
dat
terie- en tankstrijdkrachlen hebben de
n, t.w. een derde zich bij overeenkomst tegenbolsjewieken hun aanvallen iv den sector «an bolsjewistische
over den te werk gestelde heeft verplicht
de
felheid,
een
van
be*ijs
15,000,
is
der Italiaansche troepen aan den Don
hem een pensioen uit te keeren.
voortgezet. In samenwerking met Duit- mede de strijd :
Voor elke vijf jaren, gedurende
sche formaties van het leger en het lucht- den strijd toont, dat de Duitsche weer- de vertrekkende bij de ondernemingwelke
is te
in
winter
niachi
ook
in
den
thans
vijand
zware verliezen
wapen werden den
werk gesteld geweest, ontvangt hij een
namen,
te
Is,
het
Daarnaast
initiatief
aan menschen en materiaal toegebracht.
dient niet uit het oog te worden verloren, extra-strhadeloosstelling, evenwel met een
De gevechten duren voort.
maximum van vijf extra-schadeloossteldie Sowjetuuie als geivolfi van d
Ten Zuiden van Rzjef zijn nieuwe aan- dat
lingen; het beloop daarvan wordt op de.-lagen, die zij heelt moevallen van den vijand met verlies van 30 vernietigende
zelfde wijze berekend als hierboven beten i neuswee-ren, reeds veel mentanks ineengest
dat paald.
I materiaal heeltde verloren en wed
De eerste extra-schadeloosstelling wordt
het
beoorlog
ing
dal
v.:m
deel,
voor
Da vernietiging van de ten Zuidlangrijkete io, namelijk 'ie geschaald* op den eersten dag van de maand, welke
oosten van Toropets ingesloten vijanvolgt op den dag der stillegging, de volsoldaten. Van het oorspronkelijke li
delijke strijdkrachten is geëindigd.
gende extra-schadeloosstellingen worden
leger zijn nog weinig offitferen en
schappen over, zoodat >le boisjewisten op den daarop telkenmale volgenden
Behalve zeer zware, bloedige verliethans voor' een groot deel soldaten lm .-risten dag van de maand opeischbaar,
zen is hat aantal gevangenen geslawanneer de vertrekkende haar een verden strijd moeten werpen, die aleehte klaring
gen tot 4200. 542 lanks. 447 kanonnen
van het gewestelijk arbeidseen korte opleiding hebben genot*
"n een groot aantal zware en lichte
over vrijwel geen oorlogservaring be- bureau overlegt, waaruit blijkt, dat hij
infanteriewapens. ruim 1000 vrachtbuiten zijn schuld nog geen andere beschikken.
auto's en een talrijk ander oorlogstuig
In alle gevechten aan het Oostelijke trekking heeft kunnen aanvaaiden.
warden vernietigd, resp. buitgemaakt.
is eveneens van toefront i.s de elastische oorlogvoering der De verordening
ten aanzien van te werk gestelDuitschers volkomen opgewassen geble- passing
den bij ot voor zoodanige bedrijven of
In den Noordelijken sector mislukten ken tegen de taktiek der buisje*
deelen -van bedrijven, welke tusschen 6
'>p de steil
plaatselijke aanvallen van den
die in

achterhoeden

sehe
moet

ADVERTENTIETARIEVEN
Losse advertenties 20 et per m.m. regel; Reclames 44 et pel
mjn. regeL
Contractprijzen: 1000 regels 12 et, 2500 regels
11 et, 5000 regels 10 et, 10.000 regels 9% et, alles per nut».
regeL Kleine annonces, z.g. „Vangertjes", met een mini-rnimn
van 7 m.m. regels, 8 et per m-m. regel, alleen brj vooruitbetaling.
Op Vrijdag en Zaterdag get» prrjsverhooging.
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Op den weg van het spoorwegstation naar de plaats van bestemming, gebruikt de Duitsche weermacht voor het zware spoorweg°geschut speciaal
geconstrueerde transporteurs met zes assen. Omzichtig wordt een
bocht genomen.
(Foto P. K. Zwirner-Transo, F. m)

Bedrijfssluiting tusschen Kerstmis
en Nieuwjaar
De uitzonderingen
In verband mef d% huidige bijzondere
situatie in het bedrijfsleven is bepaald,
dat alle bedrijven op de in de periode
van 23 December 1942 na beëindiging der
werkzaamheden tot en met 3 Januari
1943 gelegen werkdagen zullen moeten
zijn gesloten, behoudens de hierna te
noemen uitzondering
1. bedrijven, welke zich bezighouden
met het voortbrengen van grondstoffen,
voorzoover zij niet rseds vallen onder 3;
2. gas-, waterleiding- en electriciteits-

staan omtrent de vraag of een bedrijf
al dan niet onder de hierboven genoemde uitzonderingen valt, zal men zich
schriftelijk vóór 20 December 1942 tot de

hierna

genoemde

instanties

moeten

wen-

Gedurende het tijdvak van Vrijdag 18 tot en met Dinsdag "9 December 1942, geeft elke der met „Boter
"i}3" gemerkte bonnen van de bonkaart voor voedingsmiddelen recht
op het koopen van 125 gram boter
of 125 gram margarine naar keuze,
voorzoover deze laatste voorradig is.
Zij, die gedurende het tijdvak van
2 tot en met 5 December 1942, de
genoemde bonnen bij den- slager
hebben ingeleverd, ontvangen gedurende bovengenoemd tijdvak per
bon 100 gram rundvet.

Boter of margarine

Het wü ons voorkomen, dat men niet
ver van de waarheid af is, als men veronderstelt, dat één der belangrijkste
oorzaken, waarom men in Engeland toestaat, dat er zulk een enorme reclame
wordt gemaakt voor het zoogenaamde
„plan-Beveridge" wordt gevormd door
de vrees voor den invloed, welke de

bolsjewistische propaganda gaandeweg

op de Britsche arbeidersmassa krijgt en
zoo treffend tot uiting kwam bij de talrijke, doch zinnelooze arbeidersdemonstraties voor het legendarische „tweede
front". Er werd reeds eerder betoogd,
dat dit plan in sociaal opzicht echter
slechts een lapmiddel is en als zoodanig
alleen aantrekkingskracht kan uitoefenen op een arbeidersbevolking, die
sociaal zoo achterlijk is, dat deze beloften nog een lokmiddel kunnen vormen. Men kan er met onze Europeesche
begrippen als maatstaf onmogelijk
waarlijk socialistische en revolution-

In aansluiting op het bericht van
dagen
geleden wordt thans
bekendgemaakt, dat met ingang van
18 December 1942 niet alleen in het Westen des lands
zooals in evengenoemd
doch in geheel
bericht werd vermeld
Nederland een begin zal worden gemaakt
met de beschikbaarstelling van margarine. De verbruikers zullen derhalve naar
vrije keuze boter of margarine kunnen naire tendenzen in ontdekken.
betreijken. Dit geldt eveneens voor het
belangrijkste' is echter wel, dat
extra-ï^erstrantsoen, waarvoor bon 446 ditHet
lapmiddel
op geen enkele wijze.in
Algemeen reeds werd ingeleverd.
staat zou kunnen blijken om het Engelsterke, socialistische
Het Kerstrantsoen sche volk tot een
volkseconomie te .voeren. Zulks in teTengevolge van een foutieve publicatie genstelling tot de nationaal-socialisin enkele dagbladen, heeft een aantal tische economie, welke op ons vastepersonen den termijn, vastgesteld voor land de overhand neemt en welke
de inlevering van de \ voor het extra streeft naar een maatschappij, waarin
boterrantsoen aangewezen bon Algemeen plaats is voor eiken volksgenoot vol446, laten voorbijgaan zonder dezen bon
gens zijn capaciteiten en waarin elke
bij den detaillist in te leveren.
Teneinde deze personen alsnog in de volksgenoot, die in nood raakt buiten
gelegenheid te stellen het extra-rantsoen zijn schuld ouderdom, invaliditeit, sterfte verkrijgen, kunnen zij bon Algemeen geval, ziekte) op uitgebreide wijze door
446 nog bij den kleinhandel inleveren op de gemeenschap wordt verzorgd. Sociale
Vrijdag 18 en Zaterdag 19 December a.s. politiek is nu eenmaal geen kwestie van
wiskundige assurantieberekeningen
eenige
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den, welke een bindende beslissing terzake zullen geven:
a. de directeur van het of een der betrokken Rijksbureau (X) voor handel en
nijverheid beslist of een—bedrijf behoort
tot de sub 1, 2, 4 of 6 bedoelde, tenzij
dat bedrijf werkzaam is op het gebied
van de bouwnijverheid;
b. de algemeen gemachtigde voor den
wederopbouw en de bouwnijverheid be;
slist rif een bedrijf, dat werkzaam is op
bedrijven:
het gebied van de bouwnijverheid, beDe weekbonnen
3. bedrijven, welke voor de voedsel- hoort tot de sub. 1, 4 of 6 bedoelde;
Het is dan ook teekenend voor het gevoorziening werkzaam zijn, voorzoover
directeur-generaal
c. de
voor de voedheeie plan-Beveridge, dat het volgens
Voor da week van 20 lot en met 26 zijn
zij niet door het betrokken bedrijfsschap selvoorziening beslist of een bedrijf beeigen ontwerper gebaseerd is op de
Doe. zijn aangewesen da bonnen 64 voor
schriftelijk zijn aangewezen om geduren- hoort tot de sub. 3 bedoelde;
terwijl er niet in ge„naastenliefde",
de genoemde periode of een gedeelte
d. het hoofd van de afdeeling vervoer- he» koopen van da gebruikelijke rant- rept
van
wordt
de rechten van den
brood,
beschuit,
vleesch,
daarvan te sluiten;
léeViin
departement
wezen van het
van Waterreeds gewezen op
Wij
arbeider.
hebben
4. continu-bedrijven, waarbij tijdelijke staat beslist of een bedrijf behoort tot
app" 1 a n.
laptemelk,
sluiting schade aan de outillage of aan de sub. 5 bedoelde;
de ontstellende dwaasheid, dat er in een
ni é 1 k an tabak.
de in bewerking zijnde goederen zou
e. nader zal worden medegedeeld,
Ongeldige bonnen. Na Zaterdag 19 plan voor socialen opbouw gerekend
veroorzaken, voorzoover zij niet. reeds welke instantie zal beslissen of een bewordt op IJ millioen werkloozen in
December
1942: Alle bonnen 63, als- Engeland
vallen onder 3;
drijf behoort tot de sub. 7 bedoelde.
na den oorlog, welke dan door
12 Tabak en
Niet-nakoming van deze sluitingsplicht mede de bonnen R
5. bedrijven, werkzaam op het gebied
geallieerden gewonnen zou zijn. Dit
de
Sigaretten.
van het personen- en goederenvervoer;
zal worden gestraft met een geldboete
cijfer, gevoegd bij het feit, dat men
6. bedrijven, welke ' zich met den van ten hoogste
10.000."
Appelen voor
heeft berekend, dat de uitvoering van
bezighouden,
zij
voorzoover
detailhandel
Het departement van Sociale Zaken beniet reeds vallen onder 3;
deze planen de Engelsche schatkist per
regeling
secretaris-generaal
een
voor
de
doorDe
van
departereidt
inzake
het
7. bank- en verzekeringsbedrijven;
betaling van de loonen, welke vermoede- ment van Landbouw en Visscherij maakt jaar op meer dan 800'millioen pond
8. bedrijven, welke rechtstreeks door lijk ongeveer gelijk zal zijn aan die van bekend, dat kinderen van 4 t/m. 13 jaar, sterling zouden komen te staan, doet
de bevoegde IA
het vorige jaar. Nadere mededeelingen voor zoover woonachtig in het zooge- dan ook vooralsnog vermoeden, dat men
werking treden van deze verordening op aangewezen.
hieromtrent volgen.
naamde stadgebied, gedurende het tijd- het Beveridgeplan, ondanks alle reden
aanvang
genoemde
wijze
zijn
:i
stilDoor den voorgeschreven arbeidsrust
vak van 21 December t/m. 31 December- clame, niet anders moet zien, dan als
gelegd.
zal geen vertraging bij het laden en los-1942 op den met „Reserve 3/73 gemerkTen hoogste drie schadeloosstellingen sen van verkeersmiddelen mogen optreten bon van de stadkaart 1 kg appelen het vogeltje in het toestel van den fowoiden op zijn vroegst een maand, vol- den. Het volledig gebruik van alle vertograaf, waar men kleine kinderen tezullen kunnen verkrijgen.
gende schadeloosstellingen worden op zijn keersmiddelen mag in deze periode in
Ten einde den handel in appelen te gen laat lachen. Wanneer het op de
vroegst twee maanden na het in werking geen geval worden gestoord. Met het oog
kufïnen bevoorraden, is het van Donder- verwerkelijking aankomt, zal de Brittreden van deze verordening opeischbaar. hierop dienen de bedrijnen ervoor zorg
dag 17 t/m. Zondag 20 December a.s. sche regeering waarschijnlijk wel spoeDe gemachtigde voor den arbeid kan te dragen, dat gedurende de feestdagen
verboden appelen aan het publiek af te dig ontdekken, dat men voorloopig
voor afzonderlijke ondernemingen, te en de daartusschen liggende overige rustleveren.
één zorg heeft: n.l. hoe Engeland
werk gestelden of vertrekkenden middels dagen geen opeenhooping van goederen
sanatoria slechts
Zooals blijkt uit de publicatie in de Instellingen als ziekenhuizen,
schriftelijke beschikking uitzonderingen op de stations en overslagplaatsen voor
oorlog moet winnen. Daarna kan
den
bedrijftot
e.d.
moeten
zich
wenden
het
gemachtigde
bladen,
heeft de
voor de
toelaten.
het verkeer te water ontstaat.
prijzen voor-Kerstboom en maximumprij- schap voor groenten en fruit, hetwelk men evenals na 1914—18, altijd nog
De bepalingen betreffende de schadeIn de gevallen, dat twijfel mocht be- zen voorgeschreven. Daar vooral de voor hun bevoorrading zal zorg dragen. „verder zien
loosstellingen zijn niet van toepassing ten
straatverkoop aanleiding tot het vragen
aanzien van personen, die volgens artikel
van te hooge prijzen kan geven, is het
4 der Veroidening nr. 189/1940 betreffenzaak, dat de handelaren, die op de trotde het aangeven van ondernemingen jotoirs in de steden hun Kerstboornen te
zijn
joden
of als
den
worden aangemerkt.
koop aanbieden, het goede gebruik geDe bepalingen zijn voorts niet van toetrouw blijven en hun boomen, gerangpassing, ten aanzien van stilleggingen,
schikt naar de verschillende "maten, prijwelke slechts voor een bepaalde periode
zen en opstellen.
van een jaar geschieden.
Het spreekt van zelf, dat op de nale.verordening
Deze
treedt v heden in
Van 18 t/m. 24 December en van 27
ving
hiervan zal worden toegezien en dat December
„Das
van
werking.
t. m. 4 Januari zijn de D-treiovertredingen zullen worden gestraft.
aanvragen om afbeeldingen
nen uitsluitend opengesteld voor reizigers
naar en van het buitenland. Het gebruik
zeer groot
is
van deze treinen voor binnenlandsch verIn het jongste nummer van „Das Reich"
keer is dus dien tijd verboden.
publiceert de rijksminister voor de pro. Met Kerstmis zijn de werkliedenretour» In de bladen is een mededeeling van de
paganda, dr. Goebbels, een artikel over
geldig van 24 t./m. 28 December en met Germanische Freiwilhger Leitstelle veroorlog
de ontwikkeling van den
tot dusNieuwjaar van 31 December t/m. 4 schenen, waarin familieleden van de
ver. Hij zet daarin uiteen, dat tot dusver
Januari.
vrijwilligers in de Waffen-SS en het
A.ezen oorlog
Legioen worden ingelicht op welke wijze
Winterhulp Nederland deelt mede, dat bijna alle gebeurtenissen inzijn
Een
Italiaansche
duikboot
is
na
een
verloopen
van
Duitschland
gunste
zij kosteloos in het bezit kunnen komen
25 December de laatste dag is, waarop ten
waarop vijf vijandelijke koopvaarwaar eens een moeilijke situatie ont- tocht,
van
foto's in dagbladen' tijdschriften of
aanvraagformulieren ingeleverd kunnen en
tot
dijschepen
zinken
gebracht,
werden
stond is het Duitschland ten slotte steeds
waarop zij frontsoldaten
filmjoumaals,
worden voor de derde uitkeering van
op
steunpunt
haar
aan
de kust van
gelukt door een nieuwe concentratie
hebben
herkend.
Men behoeft dan maar
Winterhulp. Zij, die reeds een verzoek nog
teruggekeerd.
den Atlantischen Oceaan
krachten den toestand meester te Eenige
tot uitkeering aan Winterhulp hebben van
leider van het Technisch Gilde. dr. een briefje naar genoemöe Leitstelle,
bemanningen van de
leden
"De
der
zaken,
ouden
stand
van
blijven
en den
gericht, behoeven dit n-iet opnieuw te
W. A. Herweijer, wekt langs.dezen Plein no. 1, Den Haag, te schrijven (en
voorwaar- tot zinken gebrachte schepen bevonden ing.
doen, daar alle aanvragen, ook van hen meestal onder veel gunstiger
weg
de werkgevers van alle academische dat kan heel gewoon in de Nederlandsche
zich
aan
boord.
mogelijkheid
is
op wier verzoek afwijzend is beschikt, den, te herstellen. Naar
ingenieurs in Nederland taal geschieden) met nauwkeurige opschepen
zijn:
tot
en
gebrachte
De
zinken
middelbare
gevoerd. De
voor de derde uitkeering opnieuw in be- de oorlog steeds offensief
op
om
in
de
gelegenheid ie stellen gave, welke foto wordt bedoeld en bv
ton
dezen
Engelsche
vrachtschip
van 10.000
Duitsche strategie ging daarbij te werk het
handeling worden genomen.
jaarvergadering
de
tweede
van het Tech- aanvrage van foto's uit het filmjournaal
Engelsche
vlag
„Frans Hals", het onder
Alleen zij, die dit jaar nog geen ver- volgens het beginsel den oorlog zoover
vrachtschip
Nederland,
„EmGilde in
welke Zater- bovendien met vermelding van het numvijandelijke ruimte in te varende 7000 ton groote stoomschip „An- nisch
dag 19 December a.s. in de Schouwburg- mer ervan, en de betreffende foto zal
zoek tot hulp aan Winterhulp hebben ge- mogelijk dedaarbij
pire
Deal",
het
Britsche
zooveel mogelijk mili- dreas", het motorschip „Markus" en het zaal van het N.V.-Huis aan de Oude den belanghebbende worden toegezonden.
richt, kunnen dus bij de buurtschapshoof- brengen en
van den tegenHet A.N.P. heeft zich tot bovengeden een formulier aanvragen, hetwelk, taire kracht en potentieel
in Engelschen dienst varende Nederland- Gracht te Utrecht om 14 45 uur wordt geuiterlijk 25 December stander uiteen te slaan, of nog lftver, sche stoomschip „Verhalfen", groote 5280 houden, bij te wonen. Alle ingenieurs zijn noemde instelling gewend om eens te
zooals gezegd
aan zich te trekken. Zoowel aan ruimte
vernemen welk effect deze mededeeling
ingeleverd dient te worden.
welkom.
ton (Veerhaven? 5291 ton).
die op 5 December voor het eerst
Zij, wier financieele toestand sedert als aan menschmateriaal moest den tegenmogelijk ontnomen worwerd gepubliceerd
reeds heeft gehad.
het indienen van het eerste formulier een stander zooveel
Welnu, uit alle hoeken van ons. land
verandering heeft ondergaan, behooren den, niet slechts n et het doel, dat dit den
geïnstalleerd te hebben in een atelier in stroomden al spoedig
tegenstander zou gaan ontbreken, maar
daarvan kennis te geven aan het plaatde aanvragen binde rue Campagne-Première en me een nen en daaronder waren er, die slechts
selijke bureau of de buurtschapshoofden ook, dat het Duitschland ten goede zou
te
achtergelaten
hebben
met
omvang,
cheque-boek
gelukt
komen. Dat is
in een
een zeer vagen indruk gaven van eenige
van Winterhulp.
de aanwijzingen, hoe ik het moest ge- lang geleden geziene foto, waarvan de
waarvan de vijand geen voorstelling heeft.
bruiken.
naspeuring ongetwijfeld zeer veel geduld
De Duitsche oorlogvoering kan thans
Het zou mijn kameraden van diverse en energie zal. vergen, maar ook aanvraals verzekerd beschouwd worden. .Vernationaliteiten niet gemakkelijk vallen gen, die van bijzondere oplettendheid
standige lieden in Londen en Washington
de gewezen danseres uit Phnom-Penh, de deden blijken, zoodat het verlangde spoeklagen er over. dat zij in dezen oorlog
Birmaansche patriotte, te herkeanen in dig kon worden toegezonden. In elk van
niet als in den eersten wereldoorlog de
BENOIT de meisjes-studente met haar grijze tail- de vele uitecnloopende gevallen spant
handen in den schoot kunnen leggen eo Uit het Fransch van PIERRE
de
leur-costume en haar bontmutsje. Ik Leitstelle al haar kracht in cm de aankunnen
verloop
tijd
aan
den
het verder
41).
kwam in alle cafés. Ik liep alle colleges. vragers te helpen. Wat dit wil zeggen,
In het vèrordeningenblad no. 32/42 overlaten. Thans beslissen geen wondeVoor een vreemdeling is er geen leerwordt de verordening van den Rijks- ren, maar harde i'eiten en-die slaan bijna
Te Parijs begon ik de serie mijner rijker onderwijs dan dat van uw Sorbon- kan men begrijpen als.men weet, dat zij
zelf niet over een archief beschikt,''
commissaris omtrent de registratie en uitsluitend aan Duitsche zijde. Wanneer onderzoekingsreizeh in 't Westen. Daarna
Nooit leek mijn Biamaansche vader- waarin al die foto's te vinden zijn,' doch
requisitie van goederen (verordening men over den afloop van dezen oorlog hebben Berlijn, Rome, Londen en Stock- ne. mij schooner dan
na
lezingen
die
land
nagenoeg telkens harerzijds het verzoek
een prognose zou willen opstellen, zou holm op hun universiteitshanken dat over
no. 139) bekendgemaakt.
philosoprfie en linguïstiek, daarin
Deze verordening bepaalt, dat voor deze ongeveer zoo luiden, dat degene zal zwijgende studentje zien zitten, in u de wereld-verbroedering voortdurend als moet richten tot het betreffende fotobureau, tot de redactie of administratie
het geval het openbare belang zulks overwinnen, die beschikt over het meest bent de eerste, die blijk geeft zich harer leitmotiv terugkwam.
van bedoelde courant of periodiek, errr.
noodzakelijk
maakt, de Rijkscommis- superieure genie in de leiding, over de te herinneren. Later, toen ik voldoende
Gewoonlijk at ik in het kleine restau- Uiteraard kan hiermede eenige tijd gesaris (commissaris-generaal voor finan- beste menschen, het grootste potentieel, talen sprak om de aandacht niet meer rant
op den hoek van de rue Leopold- moeid-zijn.
ciën en oeconomiel kan gelasten, dat de stoutmoedigste koenheid, het hardste te trekken, ben ik doorgedrongen tot de
Robert
en den Boulevard Montparnasse. indien de aanvrage een filmjournaal
draagkrachtige
goederen door hun eigenaars, houders moreel en de meest
geheime kringen, waar de haat, als een Ik las onder het eten. Eens, toen alle
betreft, dan is bij opgave van het numqf bezitters binnen een zekeren ter- wereldopvatting. Wie zou, naar aen stana soort ontplofbare stof, zich ophoopt en tafeltjes bezet waren, kwam
een bejaarde mer van het Duitsche of Nederlandsche
mijn bij een nog nader aan te wijzen van zaken, durven betwijfelenjl dat dat verdicht. Ik ben de Birmaaruche v lam
heer me vragen of hij aan het mijne journaal, dat men bij het begin ervan
instantie aangegeven moeten v/orden, Duitschland is?
geweest in die haaiden, die rondom mocht gaan zitten. Hij zag er uit als een
steeds kan aantreffen en vastleggen, deze
die van haar kant hierdoor de beEngeland smeulen en die eens alle tege- bescheiden ambtenaartje, in een glim- film
gemakkelijk terug te
Maar
schikking over deze goederen verkrijgt.
lijk plotseling zullen opvlammen. In mende gekleede jas en met het paarse in dergelijke gevallen dientvinden.
men tevens
Tevens kan de opslag of productie van
huisje
Tarsus
bezocht
het.
waar
het
rosetje
ik
van de Instructioij Publique in
nauwkeurig mogelijk
OF
bepaalde goederen worden voorbeschregroote opperhoofd der Senoussis woont; zijn knoopsgat. Toen ik hem wat hoorde zoo erbij aan te geven, het filmonderdeel
bij de
ven en iemand worden verplicht tot
Cairo,
naar de bestellen, schrok jk op, keek hem aan en projectie de bedoelde foto zoodat
vandaar ging ik naar
uit den fümzekere verrichtingen. Als beschikkingen
univrt-siteit van El-Azhar. ik heb ac herkende Butsomali. Echter gaf ik gee- band kan worden gereproduceerd,
hetkrachtens deze verordening geschieden,
Bij
de inlevering van een defecte handen gekust van Gandhi, van Mous- nerlei blijk van verwondering. Ik was geen in den regel op formaat 13 bij 18
hebben de betrokken personen aanspraak zekering, ook wel smeltveiligheid of tapha rCemal, van Tagore. Ik heb'Chi- aan die verkleedpartijen gewend en ik zal geschieden. Weet
men het nummer
op schadevergoeding. Overtredingen wor- „stop" genoemd, behoeft de winkelier neesche, Russisch^, Afghaansche, Turk- verwachtte steeds
hem voor mij te zien. van het journaal niet meer, dan dient
den gestraft met boelen of vrijheidsstraf- van 13 December af slechts één exemplaar sche, Thibetaansche en
Singaleesche Ditmaal bracht hij belangrijke berichten. men zoo goed mogelijk
op te geven, in
fen. Bovendien «kunnen bij de veroordee- te leveren. Dit exemplaat kan een nieuwe volksmenners gekend. Ik heb geleerd bij
Wij aten snel en toen wij met een welke week (op welken dag)
het journaal
ling de goederen in beslag worden ge- of een gerepareerde zekering zijn.
feestmaaltijden te klinken met de dames kopje koffie in mijn atelier gezeten wa- werd vertoond en in welk theater
men
nomen.
Slechts zekeringen, welke gerepareerd en heeren van den Engelschen Geheimen ren .vroeg Butsomali mij:
het heeft aanschouwd. Elke bijzonderheid
zijn door een erkend reparatiebedrijf, Dienst en mogelijk hebben ze gedacht,
„Hoogheid, zoudt u nog in staat zijn. kan bij het nazoeken van. beteekenis zijn
mogen worden geleverd. Deze exemplaren dat ik een der hunnen was:
de dansen, die u destiids 'aan het hof en daarom verdient het aanbeveling alle
zijn te herkennen aan een stempel, aanParijs bracht Butsomali me dadelijk van Zijne Majesteit Sisowath geleerd gegevens, waarover men besechikt, bij de
In
DE
gebracht op de zekering en vermeldende naar Montparnasse. Daar heb ik u ont- hebt. uit te .voeren?"
aanvrage tot uitdrukking te brengen.
De Bredasche rechtbank heeft uit- door welk bedrijf de reparatie is uitge- moet. Zooals u weet, vallen daar alleen
..Waar?"
Been moeite is de Leitstelle le groot
Franschen óp. Ik ging door voor de doch..In Phnom-Penh on omstreken".
spraak gedaan in de zaak tegen den 3S- voerd
om de aanvragers te helpen, daar tf,j
Als eenig. antwoord strekte ik de begrijpt hoezeer dezen op het bezit vah
jarigen Tilburgschen monteur Th. van B ] Bij het gebruiken van gerepare.erde ter van een rijsthandelaar uit Kualaarmen uit en liet ze wringende slang- zulk een foto prijs stellen, waarop zij hun
als verdacht van den kindermoord te :j| zekeringen, welke niet van zulk een stem- Lumpoer, die naar Frankrijk gekomen bewegifigen
maken Zii hadden nog niets dierbaren bloedverwant nf vriend in actit
Oisterwijk. Dp eisch luidde levenslange Apel zijn voorzien, kan brandgevaar en was voor haar studie en om er de beeldof tijdens een rustpooze kunnen aangevangenisstra/. Uitspraak vijftien jaar", zelfs ■ gevaar voor lichamelijk letsel op- houwkunst te leeren. Daags na mijn aan- van hun lenigheid verloren.
komst was mijn gids verdwenen, na me
(Woidt vervolgd.)
I I treden.
gevangenisstraf
schouwen.
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Jarenlang rheumatiek
en ischias.

■

Thans

ATTENTIE !

maat normall

e n't wart

De Heer E.K fD

tebri/ft,

dd. 27-3- '4O:
„Sedert jaren leed
ik aan de linkerzijde wan mijn
lichaam zoo hevig
aan rheumatiek

December

De Redactie.

BREDA
DISTRIBUTIEKRING BREDA.
In de publicatie van Zaterdag j.l. voor
uitreiking van tóeslagkaarten zwaren zeer
zwaren arbeid moet de volgende wijziging
worden aangebracht: Zij heeft plaats in
Café Parkzicht op Maandag 21 Dec. van
9—12 voor houders van stamkaarten nrs.
1 t/m. 15000 en van 13.30—17 voor nrs.
15001 en hoger. Vrijdag 18, Dinsdag 22 en
Woensdag 23 December voor de fabrieken.
Verder blijft de publicatie ongewijzigd.

bevelen."
Bi} rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid, griep, zenuw- en hoofdpijn helpen
deOvaaltjes van hetTrineral Agentschap
Deze hebben geen schadelijken invloed
op hart, maag en darmen. Neem direct de
proef! Origineele verpakking van 20
tabletten slechts 60 as. In alle apotheken

GOES

—

drogisterijen verkrijgbaar.

De Handboogsoc. „Jacob van Beieren"
te Goes hield een concours op de liggende
prang, waaraan door 12 sociëteiten werd
deelgenomen. De uitslag was als volgt:
Hoofdvogel: L. de Koster, „Soranus>,
voor elke kamer, voor elke beurs! Heinkenszand: le. Klepps: M. van Stee,
Keuze uit meer dan
modellen. „Jacoba van Beieren", Goes; 2e. A. Luijk
Teil", Kapelle; 3e. A. Sorber'
COUZY. 1* Middellandstr. 72. R'dam. „Willem
„Jacoba van Beieren", Goes; le Zijvogel:

I Trlntm

Agantsekaa, RaasMka** 171, AmsterfM

ELECTRISCHE ORNAMENTEN
*

La Boonman, „Spes. Nostra", Ovezande;
2e. A. de Jonge, „Soranus", Heinkenszand; le. Kal: L. Verdonk. „Concordia",
'n Kerstgeschenk
's-Heerenhoek; 2e P. Boonman, „Jacoba
Wij hebben nog aen aantal boekjes van
van Beieren", Goes; 4e. J. Vermeulen,
„De
hat aardige kinderverhaal
vuurrood* „St. Sebastiaan", Heinkenszand;
Mooiste
schoentjes". De plaatjes xijn in dit boekje vogels
(5): P. v. d. Dries, „Eensgezindin vierkleurendruk verwerkt en leuk ge- heid", 's-Heerenhoek.
rangschikt, zoodat het aen frisch. vroolijk
Salomon* van 's-Gra— De heer H.inC. het
geheel ia geworden, een prettige herinne- venhage
Schuttersihof voor
heeft
ring aan het Dagblad-verhaal en tevens
een gewaardeerd bezit voor de kinderen.
Het is over eenige dagen Kerstmis, als
U direct bestelt, kan het boekje nog geleverd worden. He* is verkrijgbaar bij
onze agenten en bezorgers a
0.55. of
franco par post. na ontvangst van 0.55
ep onza postrekening.

’ ’

Beurs van Adam Openingskoersen

met groote

aandacht.

OUDE TONGE

1941 101 %; Philips Gloeilampen 304—303
—301—298: Lever Brothers en Unilever
214—213 %— 214—213—212 % ; A. K. U.
154 %; Van Berkel 134 H; Calvé 136 V4.

DISTRIBUTIE-NIEUWS.
De uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen le periode zal geschieden in de
Oude school o-p Dinsdag 22 Dec. van
82—12 voor de lett. A t/m. F, van 1 t.,m.
*% uur G t/m. K. Op Woensdag 23 Dec.
Zaterdag 19 Dcc: Zon op 8.48, onder van B'*—l2 uur de lett. L t/m.. R, van 1
t. m. 4 1/ iuur voor R t./m. Z.
16.27. Maan onder 5.09, op 15.06.

ZON EN MAAN

opleiding als assistente
Voor tandheelkundige prsk-

Jljk en lichte huish. bezigheden. ± 15—16 j. Mettrop.
Cl. de Vrieslaan 118b.

BEKW. NAAISTERS

SINT MAARTENSDIJK
Zij, die thans nog uien op het land
hebben liggen die zij niet kunnen opbergen daar ze te nat zijn, dienen onver^
wijld aan de veiling het kwantum natte
uien op te geven.
De veiling kan voor een vlugge aflevering zorg dragen. Indien de uien niet
worden opgegeven, dan rust de. wolle
aansprakelijkheid op den teler.
Telers, die een aanslag tot het
leveren van voederbieten hebben ontvangen,, zullen inmiddels het kaartje
waarop 'het te leveren kwantum en aan
welken handelaar is vermeld, in hun
bezit gekregen hebben.
De aandacht wordt er op gevestigd
dat aan de opdracht tot levering in een
bepaalde week moet worden voldaan.
Met niet voldoen kan ernstige gevolgen
met zich brengen.

—

LANDBOUW-MEDEDEELINGEN

FLINKE WERKSTER

gevraagd

voor het schoonhou-

den van winkel, 2 cfaagen per
week (Dinsdags rn Vrijds-gs).
Aanmelden „Oe Meubelbeurs",
Gr. Visscherijstraat B—lo, Rotterdam, Tel. 36763.

VOOR

klauwzeer

ZUID-HOLI.ANn

In tegenstelling
met de mededeeling in
reeds eerder geplaatste publicaties zal overname van runderen in de Kerst- en Nieuwjaarsweek Je Middelharnis niet op Dinsdag
doch op Woensdag plaats vinden.
De overname-markten zijn dus als volgt
v^-fcgesiteld: 21 December Rotterdam Gor~um en Leiden; 22 December Rotterdam;
-.! December Middelharnis, Gouda en Delft;
ÏW December Rotterdam.
Gouda:
29 December Rotterdam; Gorcum.
30' December
Middelharnis. Delfl en leiden.
DE VOEDSEILCOMMISSARIS
VOOR ZUID-HOLLAND.
OVERNAME ONTIJDIG GESCHOREN.
SCHAPEN
Aan de schapenhouders wordt
bekend
gemaakt, dat de ter levering aangeboden
schapen, welke ontijdig geschoren zijn
steeds als wrak geclassificeerd zullen worden.
De opbrengst van deze schapen zal dus
zonder uitzonde/Tin* aan de hand van het
geslacht gewicht worden vastgesteld.

koeien 300 kg op den leveringsplicht in mindering werd gebracht.
In verband met het feit. dat wrakke runderen geen nacht over blijven staan, zal dopr
toepassing van tarra bij weging op den dag
van overname het levend nuchter gewicht
worden bepaald. Dit gewicht Zül in het vervolg wederom op den bon wonden aangegeven. De afrekening van wrakke runderen
zal als voorheen blijven geschieden op ba*is
van de slachtuitkomsten.

Luister ZATERDAG 1.1.
15 00-16 45 uur ever Hilversum 1 niar den

en

in de vleeschvoor-

OVERNAME-MARKTEN

voordeeliger een wrakke koe dood te laten
gaan dan haar te leveren, daar voor deze
dieren Va X het geslacht gewicht werd
afgeschreven,
terwijl voor gedestrueerde

Nadere inlichtingen en aanbiedingen bij het GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU te Tiel of de Bijkantoren te
Aankomende en Leerlingen
Culemborg. Kesteren. Ler-d3m en Zaltbommel.
gevraagd. MODEHUIS DE
VOS, Statenweg 200.

mond-

ïeder^

—

kunnen geplaatst worden bij de kustverdedigingswerken in het Westland.

het

Voor de vleeschvoorziening is het noodzakelijk, dat wekelijks een zeker aantal runderen op de overnamemarkten worden
aangevoerd. In dezen aanvoer zou
veehouder naar gelang den aard en d«
grootte van zijn veestapel een gelijk aandeel
moeten hebben.
Door het groote aantal besmette bedlijven'
is dit niet meer mogelijk en leveren thans
alleen die boeren, wier bedrijf nog vrij van
mond. en klauwzeer ia.
Dit is voor de laatst bedoelde groep
weliswaar onbillijk, doch men bedenke, dat
de vleesohvoorziening in ieder geval gehandhaafd dient te blijven. Nu komt het voor.
dat veehouders, wier bedrijf besmet verklaard As, tooh gaarne één of meer ' koeien
zouden willen afzetten. Speciaal de Koeien,
die bestemd zijn voor de levering en koeien,
die nog niet door de ziekte zijn aangetast.
Het zal in vele gevallen echter voordeeliger zijn een verdachte koe te leveren,
voordat het dier aangetast wordt en daardoor minder waarde krijgt, zoowel >roor den
eigenaar als voor de vleeschvoorziening.
In verband hiermede worden de evenaren
van besmette bedrijven erop gewezen, dat
met inachtneming der bepalingen van de
Veewet, het vervoer van verdacht vee vanaf
besmette bedrijven mogelijk :s. De veehouhouders dienen zioh hiervoor te- wenden tot
hun Bureauhouder, die 'in overleg met
Heeren Burgemeesters een regeling zal ontwerpen teneinde dergelijke dieren te doen
leveren.
Bij een voldoend vrijwillig aanbod «an de
Plaatselijke Bureauhouder, nadat de Burgemeester toestemming heeft verleend, ten
aanzien van het vervoer zoodanige maatregelen nemen, dat onder politietoezicht het
vee vanaf besmette bedrijven rechtstreeks
op het abattoir' in d« overnamieplaatsen
wordt geleverd.
Op de abattoirs zullen de runderen op
gelijke wij» als op de overnamemarkten
worden overgenomen. Den veehouders wordt
dringend verzocht aan het bovenstaande
zooveel mogelijk medewerking
verleenen
opdat d« vleesohvoorziening verzekerd blijft
en de lasten der veelevering niet otievenredig zwaar komen te drukken op de thans
nog niet besmette bedrijven.
DE VOEDSELCOMMISSARIS

is verricht veel geringer is dan l/S van
het totaal aantal te slachten varkens en
zelfs aanmerkelijk lager dan het aantal
slachtingen dat redelijkerwijs mocht worden verwacht.
Het is duidelijk, dat in de laatste 2 a
3 weken van Jan. '43 niet iedereen kan
slachten. Immers vanaf 1 Febr. '43 zal
niet meer. geslacht mogen worden, uitgezonderd dan enkele houders van mestcontractvarkens. Er wordt nadrukkelijk
op gewezen, dat het aantal huisslachtingen thans veel grooter moet zijn. Alleen
hjerdoor kan- later teleurstelling voorkomen worden.
Aan normale verbruikers zullen de
nieuwe bonkaarten uitgereikt worden op
Woensdag 23 Dec. a.s.

GRONDWERKERS

MEISJE GEVR.

van

ziening.

„Wetenschappelijke Belangen" een voordracht over Wagners muziekdrama „De OFFICIEELE
vliegende Hollander" gehouden. De heer
Salomons gaf achter den vleugel gezeten,
Voor de provincie Zuid-Holland
m woord en klank de belangrijkste passages uit ouverture en bedrijven weer,
WRAKKE RUNDEREN
waarbij hij telkens de ! beteekenis der
7 Dccci ber af zullen wrakke runderen
klankbeelden uiteenzette/en er tevens op bijVan
levering aan het Bedrijfschap voor Vee
wees, waar Wagner metdeze compositie en Vleesch volledig worden afgeschreven van
nieuwe wegen betrad. De aanwezigen, die den Jeverirgsplicht.
de groote zaal geheel vulden, volgden de
Voorheen was ~het in sommige gevallen

'eerzame voordracht
9% % Nederland 1942 98i5/,„; 3H %
Nederland 1941 98 is/i«; 4% Nederland

voor

lengevolge

ontstaan moeilijkheden

Het is gebleken, dat het aantal huisslachtingen, dat in de afgeloopen maand

ij.

GEWAS
Wij wljaen er belanghebbenden op, dat
het uitgezaaide oliezaad niet zonder meer
mag worden uitgeploegd. indien het gewae

VOOR ZUID-HOLLAND.
MONO- EN KLAUWZEER

STAVENISSE

H. Correspondenten wordt
verzocht de opgaven voor de
Predikbeurten gedurende de a.s.
Kerstdagen en den d.a.v. Zondag
27 Dec. in le zenden Maandag 21
H.

en ischias, dat ik
breeds in den herfst en het voorjaar mei
(werken moest ophouden. Bit jaar proBeerde ik Uw Ovaaltjes en kon reeds na.
enkele dagen weer normaal mijn werk
doen. Allen, die dergelijke pijnen hebben,
kan ik de Ovaaltjes ten zeerste aan-

jen

Men zti dus gewaarschuwd en schatre zjjn
Op 18 Dec. zeepkaarten voor kinderen
Voor uit nood geslacht» runderen vindt
geen verandering in de oude iegeling plaats schaper, niet onnoodig.
van I—3 uur distributiekasrtoor.
DE VOEDSia^COMMJ»SAIUS
Op 24 Dec. kaarten bijzonderen arbeid en blijft de afschrijving van den leveringsVOOR ZUID-HOLLAND.
plioht gesteld op Va X het tjeslaoht gewicht.
van 8'/2—12 uur distributiekantoor.
UITPLOEGEN
VAN MISLUKT OLIEZAADDE VOEDSELCOMMISSARIS

PLAATSELIJK NIEUWS

is mislukt.
Alvorens tot uitploegen wordt overgegaan
moet aan den Plaalselijken Bureauiiouder
van een en ander worden kennisgegeven.
Laatstgenoemde zal dan een onderzoek
laten instellen en indien uitploegen gemotiveerd is, toestemming hiertoe verleenen.
welke toestemming nader schriftelijk door
den Productiecommissaris zal worden bevestigd. Men moet dus steeds een schriftelijke toestemming in zijn
bezit henbeu.
indien een perceel oliezaad is uitgeploegd.
Te zijner tijd zal betrokkenen bericht
worden, welk gewas en tot welke oppervlakte ter vervanging van het mislukt
oliezaad moet worden gezaaid.
DE PRODUCTIECOMMTSSARIS
VOOR ZUID-HOLLAND

Officieele Mededeelingen
ONTHEFFING MARGARINECLAUSULE.
Het voornemen bestaat binnenkort de z.g.
roargaeineclausule. welke in artikel 4 van
de botermerkenbeschikfcing 1»27 (algemeene
voorschriften) en de botermerkenbeschikking
1928 (algemeene voorschriften) vervat is,
tijdelijk te verzachten, zulks in verband met
het verkrijgbaar stellen van margarine op
den per 18 December 1942 aangewezen boter
bon. alsmede o>p bon ,»446 algemeen".
De margarinectausule houdt in. dat aangeslotenen
bü onder rijkstoezioht staande
boteicontrolesfations rechtstr«elis noch zijdelings betrokken mogen zijn bij de bereiding
van of den handel in margarine, in den zin
der Boterwet, of andere, hetzij op zich zelf,
hetzij in vereeniging met andere stoffen voor
consumptie geschikte vetten of olie. die
kunnen strekken lot vervalsching van boter.
Voorts houdt de margarineclausule in, dat
de aangeslotenen deze vetten en otiën niet
■mogen vervoeren, doen vervoeren, in- of
uitvoeren, noch die voorhanden mogen hebben in de bij hen aaa gebruik of medegebruik
zijnde fabrieken, öereidplaatsen, magazijnen,
pakhuizen, verlapopplaatsen. depots en andere
bergplaatsen of op hun terreinen.
Thans zal tijdelijk van tovenbedoelde
clausule in zooverre ontheffing worden
verleend, dat het den aangeslotenen zal zijn
toegestaan margarine in kleinverpakking te
koopen, vei koopen. vervoeren, doen vervoeren en. elders dan in bij hen' in gebruik of
medegebruik zijnde fabrieken en bereidplaatsen, voorhanden te hebben.
Deze reateling geldt niet voor de stsudasrdisatiebedi ijven. welke reeds in het bezit
zijn van een hen vooreen bepaalden te'mijn
door den Directeur-Generaal van den Landbouw verleende ontheffing Ven de rciargarineclausule Voor deze bedrijven blijft de
bedoelde ontheffing gelden.
In afwachting van de totstandikomin* van
geschetste regeling tot verzachting van de
margarineclausule, zullen tegen de aangeslotenen die zich thans reeds overeenkomstig deze regeling gedragen, geen maatregelen worden genomen.
APPELEN MET KERSTMIS
In verband met de beschikbaarstelling in
het zgn. stadgebied van appelen op bon
„reserve 3-^73" zullen detaillisten in sppelen
in dit gebied gedurende het tijdvak yan 17
tot en met 20 December 194 S door de plaatselijke verdeelingscommissies van het bebedrijfschap groenten en fruit van appelen
worden voorzien. Zij dienen de door hen van
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van Simon ds Wit
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en Verkoopbureau
worden ingeleverd.
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BEKENDMAKING

De Burgemeester van Alblas-

Voor betere

kwaliteit !

■■

serdam. Plaatselijk Directeur Mi N.V Intern. Concertdirectie ERNST KRAUSS
der W.H.N., maakt bekend
KONINGINNEKERK
ROTTERDAM
dat van 15 tot en met 21 De-

'

cember 1942 de gelegenheid bc.
staat tot het indienen van aanvraagformulieren voor de 3e
uitkeerina; van W.H.N., welke
uitkeering
vermoedelijk
za:
plaats hebben eind Januari of
begin Februari 1943. Ds fo>
lieren moeten worden afgf I
haald en. volledig ingevuA
onderteekend, weer worden Ir,,
geleverd ten Raadhuize dcs

-

voormiddag*

van 9—12.30 uur.

Nadiukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd» dat zij
die sinds September 1942 leedeen aanvraagformulier hebben

ingeleverd, geen aanvrage meer
mogen indienen.
Hun reeds ingediende aanvragen blijven gedurende het
geheeie seizoen 1942/1943 geldig.

Alblassserdam. 14 Dcc

1942.
De Burgemeester.
plaatselijk Directeur der
W.H.N. voornoemd
L. LOOIJ,

4m^T

MSkW

l^alVss*

Zaterdag, 19 Derember 2-5 uur, koopt
Corstens-Verschnren
KANARIES en be-

taalt voor mannen
/ 9.—, kleurmannen
10.—,
oranjemannen
/ 11.—,
/
popjes / 0.50, kleurpopjes / 0 75.
Vogels brengen: Café v. d. Sande, Westkruiskade 33. R'dam.

nüi'^v-iin
SCHRIJFBUREAUX

Schriifbureaux f 42.50.
t 57.50, / «7.50. Cylinder-

*

bureaux f 195.—. Schrijfmachine-tafels
32.50.

’
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KOPEN

Bontjassen, Dames- Heren- en
r kinderkleding, antiek diversen

reiniging

" cnsim'scns
kunnen evenwel

voor

nao aenv.êrd worden.

"
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moderne modellen
viegloos,

massief
14 Kit. goud. merk H.D.Z

Hoofdkantoor
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REGISTRATIE
VLUCHTELINGEN

De Burgemeester van Leerdam
brengt ter kennis van dei■■
de 'n cle Gemeente Leerdam
//t'Bwy'*^^ * huisvesting
hebben nf zullen
1 I\
I 1 bekonjen. omdat zij hunne
y
woonplaatsen
/
hebben verlaten
V *
/ / *>/,
wegtns evacuatie of ten geof
oorlogsgeweld
volge
van
/fl/U/%Z4A4y+VHHZ4M*/fi\'\
■%■ ask e mWa\\'*amm*WÊ' vrees voor oorlogshandelingen,
UKa*l lj|iMK M I
dat zij zich zoo spoedig mogegamr
Hik ter registratie moeten aanI "^tw I
"'d-

f Gl IUTIIIgOI lllgUll

lu>{ t/etUT ti

.

. t

Voorradig 10l 13 jaar

—I

Hulp in de Huishouding gevraagd, ochtend- of middaguren. Hoog loon. Aanmelden:
Mevr. Weyenhoven, Schieweg

kniiipunt RocKu«*wu^j»t

[f INKOODTI
I
l^lV.\aT^#B

Cosdersn

Bijpassend broekje

I

Gevraagd net Meisje
v.g.g.v., klein gezin. Hoog loon.
Mevr. Haubrich, Aleijda van
Spangensingel
bij Plaswijck,
H'berg
3«18

LEVENSMIDDELENBEDRIJF
VVALENBURGERWEG 84a Tel. 4ZZZ6

.

voor 5 \.»r

n~/*^*£^k
fc^E^Bkj L '* **"
HANGERTJES
B
w^
wteering.
''i^
PERSONEEL
B^V W^a
v.d.e.n.,
>:
asm
laamaiaas^
/^lßaf^^^.a\\xES^Sa\
W^MM* '
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29,

lONZE

deur doen thans tot 2 Jsnuan Zoo enorm was hat aantal ordsrt

Jongens borslrokken
mei ttorle mouwen, 430

dankbaar g«schenk. Wij bieden
U nog een behoor-

*r*

.

G.I

||«nn<as sai

rIppIIVIAN

<;. ULiUllunn

JUWELIER,

Onstzeedijk
197
'

-

Tel. 22344

e

Bevolking, loket 3.
Leerdam. IS December 1942
De Burgemeester voornoemd
A. HANEMAAIJER

—

.—i

.

.—_

N.V. Bouwkai „ROHYP". Het
laatste kwartaal van 1942 is er
beschikbaar aan Rentelooze en
Onopzegbare Hypotheek een
nedrag van ruim Imi
gulden.
Vraagt inlichtingen
»»": Hoofrivert. A SCHRIEK,
Nieuwe Hoven 42, Gorkum.

lil
"l\

é

»»a« «OTTEIDAM

O.

lt

fk I
!■
M!y

C(

zt^)t

'°

/">■«». I

ï {(P^k
RtUt**».
gcWflDrii il\iia

i.va.

**

—

-*

j

I

*

MAMA RAIfINALt

B
fl

,etCANC ,IKIH W"*

PAO» 1.30

2.15—7.30 ; Zaterdag en
Zondag 2.15—4.45—8 uur.
Zondag cassa open van 11 uur af

-

330

. 7.30 U.

ZOND t 130

-

3.3Q
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MARIA ANDERGAST
PAUL HÖRBIGER
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THEO UNGEN
in een vrolijks, dolle film.
pikante
vol
verwikkelingen

Drie op de

Huwelijksreis

TOEGANG 18 JAAR.
Matinee 2 u. Avondvoorstelling 7.30 tot 10 uur.
Zondag-s 1, .1. 5.15 en 8 u.
Zaterdag geen matinee.

in tijden, dia tot vervanging vaa
\ HaUifi ROu's
■9
M dt tchta koffitboentn dwingsn.
I

'-J\Lejß

ILmmfammm
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238, Tel. 49549.
«
7856
hoog. wit
Terstond gevraagd een be- Kerstklokken 8 cm
v.g. plastiek, diamantine ifwerking
kwame Winkeljuffrouw,
Winkeliers. Pa. 'Vtjntjes.
:.v. Kruidenierstoedrijf Spronk, voor
7796
Viclier«rt.raat 43.
7656 Jaffadwarsstraat 48 s.
Pianist gevr, voor danslessen.
MEUBELEN/KLEEDINQ
Aanm. pers. of schriftel.: Dansschool Mairel Mulders, Zomerhofstr. 16. Tel. 46320.
7649 Wordt Wakker! Voor Membelreparattien naar Joh. Bakker.
Meubelfabriek Bergweg 9. Eind Bergweg 162. Solied en toch
Grindweg, H.berg, vraagt be7854
matige prijst.
kwame Meubelmakers, halfwasen
v.a
3S—.
Schrljfbureaux
leerlingen,
gunstige
sen
/
op
etc.; Cyl. buvoorw Aanmelden 9—6 uur. I 89.— / 95
reaux v.a. / 190.—, / 188.— en
Voor le klas zaak gevraagd Bureau-stoelen. Grootste sorKapper(ster). Voor prima vakteering Cor v. Gink, Beyerkracht
aangename landschelaan 4—6 Tel 70038
kundige
zeer goed betaalde werkkring.
Brieven onder letter K, ReDIVERSEN
clamebhiireau ,De Schakel",
Schieikade 79 R'dam.
7101
Kruidenierszaak .te koop. aan
druik ken verkeeaswesj in het
TE KOOP GEVRAAGD Wasten.
/ 4000.— tontamt. BrieTe koop gevraagd: een donker- ven onder
no 3467, Adv. Btir
blauwe Regencape, van 2 tot Linse & v. d. Waal,
Willem
3 jaar en witte schoenen, m
P.eukelszoonstraat 69a., Rotter30—-31. voor kerkelijke gelegen- dam-W.
7857
heden P. Willemse, Overijsel7861 Weggcwaaid t/M zwarte, kleine
-o>6
Dameshoed, in de WildeveenOude Platen, elk kwant.. / 1.25
itraat. Wed Nieuwland, p. a
per <g., uitgezonderd Colum- Wrkleveenst!
6.
3615
bia Fiima ■Villem de Jong,
v.h. Passage, alléén Wylema-i Te huur op zeer goeden stand.
weg 4, Dijkzigt, .Land van Oostzeedijk, grote Kamer rriet
Hoboken. t.o. Unßever. naast gebruik keuken, op eerste etage
Magazijn Nederland.
7041 Br. no 733, Sparenburg'a boekOostzeedijk 219. 7647
Horloges. Gebruikte .101 loges handel.
gevr
geen
Defect
Bezwaar. Usgeliks verkrijgbaar:
Vers
R. C. Luckerath. Horloger ueb.ikken, gevulde speculaas
Banketbakkerij
Zwaanshals 328.
7797 'onder bon.
d. leuvèl. West-Kruiskadr
Te koop gevraagd: een Electr. v.
m
en
platen
Gramof.
pick-up. Koopt en verkoopt gebruikt.'
zonder Radio, maar toch ze te schoolboeken bij Boekhande
Coolsingel
"kunn. gebruiken. Brieven no J de Slegte,
79
Rotterdam. Tel. 34308
S94r
7846. bureau van dit blad.
Te koop gevr
alle soorten Verhuizingen en Transporten
Radiotoestellrn
uk
B'nrcn en huilen de stad.
ook defecte doch geen accu Vraagt prijs. \. WUkss en £n.
Kan
RochussenTelef 46948. Soetendasteche
Verboom.
3616 weg 37 B
5636
straat 90.

TOEGANG 1« JAA*

Dsg.

’

Te koop:
Kamerkarhel met
plaat.
Zeatienhovencrtr.
Ma.
dvukbel.
3*14
Te koop aansjeboden: Kookhaardkachel. 6. I.indenburg,
Kerkweg 57. Pijnsoker.
7845
Te koop: z.g.a.n. Kinderwagen.
Te bez. na 4 uur Zoutzaederstr.
41. 2e etage.
7860
Te koop: Kort Bontjasje, m. 48;
J,i le<T dwmesjas. m. 44; d.
.whoenen. m. ai; led. d t laa.raen.
m. 41. Alles z.g.a.n. Ooertentr. 96 (Zuid).
3812
Engelse Fox-terrier
te koop
3613
Bloklandatr. 80b.

KAUTNÉR

SIEGFRIED BREUER
ROLF WANKA

gfi ARTHUR

REGIS.

■

108

7836.

T koop. Radio Philips, met
Phil. 1uridopreker.
70.—. Verboom. Van &peykdwarss*tr. 2A.
OrgeJ. Te koop mooi huisorgel,
flinke toon, zónder gebreken,
met toebehoren. Marentakstraat
37. beneden.
7846

■

H«t danspaar
HEDY UND
MARGOT HÖPFNER

B

VICIORÏÏ
BERGWEG

Avondjapon, maat
42 (nieuw), 7—B uur. Snellincketaaje.
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koop:

straat 18a, 2e
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HELMUT

ril \JLy

Ts koop Gramofoon met 50
plaleu. Radio, eigembouw, met
7«58
kast. / 68.—.

Te
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daif hooren Uw
San té- tabletten!
an blijven ze
droog, want ze
trekken anden
teveel Toch» aan
din heel
en
moe,,,)k »

WÊÊ

'Ul

pracht

Ameublement:
betaste*, 2 pers., 5 deltg; 2
wollen dekenav, 1 pers. donooen
deken pluohe tafelkleed. Na
3 uur. alles z.g.a.n. Nw. Binnenweg 348 b.
7807
Te koop: Kamei biljart, comip;.
/ g.s.n., oude kwal.
i. Moraal
Mart. Stetjnstr. 1008, R.-Z. 7852
Ken Waschmachine te koop, z.
motor. Bevr. Joh. Brandt«tr. 3«
I beneden).
7669

Een plaat..

HEROPEND

N.d.t wij ef> 1 November ds
dsursn wssr konden opsnan
voor Is vsrvsn aoedsrsn.
moeten wij nu tot onisn spijt
sndsrmssl hst slot ep ds

W.

Domkapelmeester Prof. Dr. Theobald Schrems

„Schier onvergelijkelijk ensemble van wonderlijk geschoolde, wonderlijk klinkende stemmen
Zeldzame
ontroering".
Telegraaf.
„Superieure beheersehing dor materie, feillooze techniek,
prachtige muzikaliteit".
Handelsblad
De Tijd.
„Grandioos! In één woord onvergetelijk".
„Onafgebroken ontroert: de inspiratie, de edele geesteshouding ds waarachtigheid dezer kunst".
A DE WAL. 1. h. Vaderland.
„Overtreft het koor van da Sixtftnsche kapel verre in
klank en schoonheid"
De Nederlander.
„Een svenement. een openbaring van de hoogste kunst,
grenst aan het bovenaardsche"
een wonder
De Residentiebode
'Onovertreffelljk! Volmaakt! Een wonder! Stemmen,
zooall men zich dio van engelen denkt"
**B Popoio d'ltalia. Milaan.
Kaarten a / 2.-; I.M; 1.- recht. inb. dag. bij Bespr.bur
f/fan, Lichtenauer. Nw Binnenweg 237 b. Tel 33874. faa/rn

MATHENESSEtWEC

TH.

TE KOOP AANGEBODEN

„DIE REGENSBURGER DOMSPATZEN"
«« ZANGERS (4« „SINC. KN ABEN") 0.1.v.

i^

Door zitten
we weer!

SCHOENMAGAZIJN
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Dat is de plaats voor Uw
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Santé-tabletjes!
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WINTERHULP NEDERLAND.
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BESPOEDIGING DER AFLEVERING VAN
STROO DOOK TELERS
Het was een vleiend oordeel,
De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerdat de Directrices van Huisbouwproducten voor Zuid-Holland maakt
j
houdscholen
over onze
bekend, dat er tot dusver te weinig A stroo
beschikbaar is gekomen om in de tomende
Marietjes velden. Broshetd
maanden in de behoeften der veehouders te
en smaak-vond men „voorkunnen voorzien. Daarom zullen .elers van
graangewassen, die deze gewassen nog slechts
oorlogsch".
gedeeltelijk hebben afgedoischt. uit de eerste
dorsching slecht» 30 % van «V hun uit eigen
oogst toegewezen hoeveelheid stroo mogen
behouden en het overige stroo. waarover zij
momenteel beschikken, op eerste aanvraag
aan den betrokken landhandelaar dienen af
te leveren.
Bij weigering hiertoe zal gedwongen inlevering worden gevorderd, waarbij seen enkele teler zich op zijn oorspronkelijk verkregen toewijzing zal kunnen beroepen.
Bovendien zal eventueel tot tuchtrechtelijke
vervolging kunnen worden overgegaan
Om misverstand te vermijden zij nierbij
aiICUITI
CHOCOLA
nog medegedeeld, dat de oorspronkelijk verleende toewijzingen voor gebruik uit eigen
oogst gehandhaafd zullen blijden in zooverre,
dat de telers uit tweede of latere dorschingen RADIO-NIEUWS
voor het resteerende deel van hun toewijZATERDAG 19 DECEMBER.
zing stroo voor eigen gebruik
zullen kunnen
Hilv. I, 415.5 m. 7.15 Gr.muz. 7.30 Nieuw».
reserveeren
NIEUWE ZAKBOEKJES VOOR DE ERKENDE 7#40 Instrum. operette-progr. 8.05 Duitsche
MARKTVEEHANDEI.AREN UITSLUITEND taalcursus. 8.30 Nieuws. 8.40 Gespr. m. Peter.
BESTEMD VOOR DE LEVERING VAN 850 Suite-conc. 9.30 Spiegel v. d. dag 9.37
Suite-conc 1000 Orgelconc. 10.30 Sta er een
SLACHTVEE
Met ingang van 15 December 1942 Is een oogenblik bij stil. 10 45 Francis Keth en ork.
regeling in werking getreden, welke inhoudt, 1130 Orgelconc. 1200 Almanak. 12.06 Frans
dat al het vee. dat op slach'tveemarkten en Wouters en ork. 12.48 Nieuws. 13.00 Boyd
door het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch Bachman en ork. 13.45 Lez. „Arbeidsdienst".
aangewezen leveringeplaatsen geleverd moet 14.00 Pianovoordr. 14.30 Europ. tijdschriftenworden, door de erkende marktveehandelaren schouw. 15 00 Bonte middag. 16 45 Nieuws.
17.00 La.jos Veres en ork.
ingeschreven zal moeten worden in daartoe 16.53 Dansork
door voornoemd bedrijfschap opnieuw uit te 17 30 „Corruptie", luistersp. 18.00 Orgelap.
geven zakboekjes, welke uitsluitend gebruikt 16.30 Nieuws 18.40 Raadsel-rubr. 19.00 Polimoeten worden voor de levering van slachttiek weekovérz. (Van 19.15 af all. v, Kadiovee voor die markten waarvoor men Is toe-19.15 Amus.-ork. 20.15 Pianovoordr.
oen piano. 21,i0 Symph.-ork. 21.49
gelaten. Tot dusver moest men als erkend 2C.40 (
marktveehandelaar zijn zakboekje gebruiken Nieuw 22.00 Klanken uit den Balkan. 21.20
Casanova's en Don Juan's.
zoowel voor het handelsvee als voor het vee! Bezoek bij
dat voor de slecht geleverd moet worden. 23 30—24 00 Filmliedjes.
Met ingang vafi boyengenoemden datu mag
Hilv. 11. 301.5 m. 7.15—7.40 Zie»Hilv. I.
zulks niet meer en moet men von elke 740 Qcht.'-gymn. 7,30 Brandende Kwesties.
markt, waarvoor men erkend marktvee9.05 Barnabas von Geczy en ork. 8.30 Nieuw*.
handelaar la, een afzonderlijk zakboekje 8 40 Ork.-suites 9.00 Ork. Duitschen Arbeidshebben.
dienst. 9.15 V. 'de huisvr. 9.30 Ork. Duitsche
Zij, die. hiervoor ln aanmerking komen, Weermacht' en mannenk. 10.00 Godsd. uitz:.
ontvangen ven het Bederijfischap voor Vee 19.30 Pianosonaten. 11.00 V. de jeugd. 11.20
en Vleesch een schriftelijk verzoek om het Kinderk. 11.30 Symph. voormiddagconc. 12.30
verschuldigde bedrag (/ 0.50 per zakboekje) Boerenland in boek en krant. 12.46 Nieuws.
op girorekening 446600 te storten, waarna 13.00 Progr.-overz. 13.05 Viool,, piano. zang.
het zakboekje, eventueel meer zakboekjes, 14.00 Godsd". uitz. 14.30" Theo Uden Mastnan
en ork. 15.00 Rotterd. Fhil'h. ork. 16.00
hun zal (zullen) worden toegezonden.
Orgelconc. 16.15 V. de jeugd. i«.4S Nietrws
17 00 Uitz. v Ned zeeVEBANTW. REDACTEUREN. Plaatsverv. en spiegel v. d dag.koorzang.
lieden. 17.30 Ned.
18.00 Als ik 't,
Hoofdred., Binnenland en Sport: O. H. B. voor
't zeggen had 16.10 Landman*
KNIEP. R'dam. Buitenland: G. 11. VEEN. 18.30 Ned volksklanken. (Van 19 15 afLust.'
all.
R'dam. Kunst: AD. WIESEHAAN Jr., v Radio-Centr.) 19.15 Licht ork.-conc. 19.4»
K'riam. Haagsch Redacteur: P. E. H. M. Nieuws 19.55 Licht ork.-conc. 20.15 Van de
VERBERNE. Den Haag. Verantw. r. d. eene melodie in de andere. 21 45 Nieuws.
Advert.: H. J. A. JANSSEN, Amsterdam. 22 00 Actueele besch. 22 10 Avondwijd. 22 20—
24.00 Zie Hilv. I.
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„Kan moeilijk beter"

van Akkerbouwproducten

PASSAGE
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hun klanten ontvangen bonnen
.reserve
3—73" vóór Zaterdag 9 Januari in te
leveren bij de plaatselijke
verdeelingscommissiea. die voor een eventueele herbevoorrading Kullen zorgdragen.
VERBOD AFLEVERING ONGEKEURDE
WAAI.SCHE BOONEN AAN HANDELAREN'
De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten in Zuid-Holland, maakt den
telers van Waalsche boonen er op attent, dat
aflevering van niet te velde goedgekeurde
Waalsche boonen aan handelaren in het
komende, seizoen niet is toegestaan.
Dientengevolge moeten alle ongekeurde
Waalsche boonen aan het Provinciaal Aan-

■"''7

T>oor zorgvuldige, vakkundigs
bewerking der binnenlandsche'
grondstoffen in ds modems
HAG-bedrijvsn wordt een produet verkregsn, dat koffie zAó
volmaakt vervangt, dat ook ds
meest verwende fijnproever bshsgen schept in z nkopje troost...
gezet van HAG-koffiesurrogaat.
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De door de Nederlandsche
filmindustrie vervaardigdedocumentaire film
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BEZIGE
HANDEN s« EN« LIEBE
DEEL I
Een kunstzlnn ge reportage
over
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FILMALLERLEI
lohan -long oespeelt liet
een reportage hoe
<""■ cel en
,:iksteen vervaardigd wordl
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Tel. 307.54

Van Vrijdag a.s. a* de
dol-vermakellike UFA film

or'""Mn" wim "po»
PAUL KEMP in

A.
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DE EGOÏST

TOB IS EN UFA
WERELDNIEUWS
Matinee 2.15, 'ï av. 7.30 u.
Zondags 1-3*5-7.30 uur.
Alle leeftijden

Schied.weg 19.

4 irïvp.
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WINDSTOSS)
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Jenny Jugo
Hans Soehnker
Albrecht Schoenhals
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TOEGANG 14 JAAR

nsTMiHim
VOOR DE LAATSTE MAAL
TOT EN MET WOENSDAG 23 DEC.
NOC EEN NEDERLANDSCHE FILM:

'DE MANNEN'
| DE DAAS MALLE GEVALLEN
I

I

(Weiberregiment)
vsn vroolijkheld
Met

I

I

met

n Orksar
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ACTUALITEITEN

Binnen- en Buitenidnü

ELKEN

Deze week
geestige TERRAfiIm

gespeeld door:

.

Van VRIJDAG 18 Dcc lm VK.OENDAG 23 December
311 n tot IX3O nur
VAN
'« AVONDS OM 7 EN 9 U

êl

NANETTE

’

—

VAN VWJDAC W DEC Af

OP ONS

";\ MM ■v>««s g/i)

KOFFIESURROG4^g

CAPITOL

FINKENZELLER

K'RIKA V. THELI.M4.NN
Toegang eiken leeftijd.
uageröks 2.1« en 7.30 uur
Zondag 1 S 5 en 7.30 uur

- -

Bespraakt uw

plaatsen
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Johan Kaart, Jopie Koopman?
e.a.

TOEGANG JONG EN OUD

Cassa dag open van 10.30 en vanaf 6u. n.m.

