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Dit nummer bestaat uit 2 bladen
Vestigingsverbod voor kleine
zaken
Op het gebied van den kleinhandel,
het ambacht, en de kleine nijverheid
Nadat reeds ingevolge het bedrijfs-

vergunningenbesluit 1941 van 28 Juni van
dit jaar het vestigen van industrieele bedrijven aan een toestemming gebonden is,
is thans in de Nederlandsche Staatscourant van 1 Dec. een besluit van de secretarissen-generaal van de departementen
van handel, nijverheid en scheepvaart en
van landbouw en visscherij afgekondigd,
nader aangeduid als besluit algemeen"
vestingsverbod kleinbedrijf 1941, dat met
ingang van 2 December 1941 in werking
treedt, waarbij het verboden wordt zonder
vergunning een bedrijf op het gebied van
kleinhandel, ambacht of. kleine nijverheid
te vestigen. Dit geldt eveneens voor hst
hotel-, het logement-, of het herberg-, het
café-, het restaurant-, het pension- en het
kamerverhuurbedrijf in den zin van ac
hotel-, café-, restaurant-'en pensionbescliü:king no. 2 (eerste uitvoeringsbeschikking;,
alsmede voor het reisbureaubedrrjf.
Niet onder de werking van dit besluit
vallen :
1. een tak van detailhandel, ambacht of
keline nijverheid, waarop de vestigingswet
kleinbedrijf 1937 toepassing vindt ;
2. de markt- en straathandel ;
3. het veilen van goederen ;
4. een industrieel bedrijf in den zin van
het bedrijfsvergunningenbesluit 1941.
Met ingang van 2 December a.s. is het
derhalve verboden een bovenbedoelden'tak
van bedrijf ten aanzien van het publiek,
hetzij in een inrichting, hetzij anders dan
in een inrichting, te gaan uitoefenen, zonder vergunning van den secretaris-generaal
van het departement van handel, nijverheid
en scheepvaart of van den secretarisgeneraal van het departement van landbouw en visscherij, voor zoover het de
voedselvoorzieningsbedrijven betreft.
Dit verbod geldt eveneens ten aanzien
van het uitbreiden van een bestaand bedrijf
met de uitoefening van een vorenbedoelden
bedrijfstak, zoomede ten aanzien van het
naar een andere gemeente verplaatsen van

"

drijfstak wordt uitgeoefend. Om een voorbeeld te noemen, mag een gevestigde siga11
renwinkeliar zonder vergunning geen

V
of schilderijen gaan verkoopen.
De secretarissen-generaal verleenen deze
vergunning slechts, indien daartoe naar
hun oordeel redelijke motieven bestaan.
Er mag echter met nadruk, op worden, gewezen, _dat een*derge!ijke vergunning slechts
in bijzondere gevallen zal worden verleend.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat zij,
die op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit besluit een hierbovenbedoelden
bedrijfstak reeds uitoefenden, geen vergunning behoeven aan te vragen.
Evenmin is vergunning vereischt voor :
Het voortzetten van een bestaand bedrijf
bij wijziging in de personen van ondernemers, "beheerders of vennooten ;
Het binnen dezelfde gemeente verplaatsen
van de inrichting, waarin het bedrijf wordt

uitgeoefend ;

Het aanbrengen van wijziging in een
rechtsvorm van het bedrijf.
Een en ander uiteraard voorzoover het
takken van bedrijf geldt, waarop dit besluit
van toepassing is.
" Er moge tenslotte nogmaals met nadruk
op worden gewezen, dat de toepassing van
de vestigingswet kleinbedrrjf 1937 haar
normalen voortgang vindt.
Ingevolge deze wet zijn voor de navolgende bedrijfstakken vestigingsbesluiten

afgekondigd :

Automobiel- en garagebedrijf ; bloemenbrandstoffenhandel ;
verkoopersbedrijf ;
brocdbsdrrjven ; centrale verwarmingsbedrijf; kappersbedrijven; kantoorboekhandel; kantoormachinehandel; kleinhandel in
tot verbruik bereide tabakken; kruideniersbedrijf ; mineraalwaterbedrijf ; poeliersbedrijven ; rijwielbedrijf ; schildersbedrijf;
schoenbedrijven; slagersbedrijven; terrazzobedrijven.
Vcor deze bedrijven richte men zich zooals voorheen tot deKamers van Koophandel
en Fabrieken. #
Bovendien is op grond van genoemde wet
voor de onderstaande takken van bedrijf
een tijdelijk vestigingsverbod ingesteld :
Banketbakkersbedrijf; banketverkcopersbe drijf ; electrotechnisch installateursbedrijf; .fotografisch bedrijf; kleinhandel in
electrotechnische apparaten en -materialen;
kleinhandel in fotografische artikelen ;
piano- en orgelhandel.
Voor deze bedrijven dient de vergunning,
evenals voorheen bij den secretaris-generaal van het departement van handel,
nijverheid en scheepvaart te worden aangevraagd.
Inzake de uitvoering van het onderhavige
besluit zullen dezer dagen nog nadere
mededeelingen volgen.
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Verduistering
Zon onder heden n.m. 17.30
Zon op morgen v.m. 9.30
Tusschen Zonsonder- en'-opgang moet verduisterd worden.
Maan op heden n.m. 17.17, .Maan onder
morgen v.m. 8.36.

OPLAAG ROND 11.000 EXEMPLAREN

N.V. PROVINCIALE DRENTSCHE EN ASSER COURANT

Vreemdelingen als advocaat
en procureur
In de Staatscourant is opgenomen een
wijziging van het reglement van orde en
discipüne voor de advocaten en procureurs,
volgens welk de secretaris-generaal van het
departement van justitie aan vreemdelingen, die voor 1 September 1938 als advocaat waren ingeschreven of als procureur
waren toegelaten, de bevoegdheid kan verleenen om voor onbepaalden tijd als zoodanig te blijven fungeeren, mits zij daartoe
het verzoek indienen vóór 15 December a.S.
Indien zij zoodanig verzoek indienen, blijven
«ij bevoegd hun beroep uit te oefenen totdat daarop is beslist.

Runderen boven 60 kg. worden

-

BUREAUX: TORENLAAN 20

Over Moskou belangrijk nieuws te
wachten
De militaire toestand wordt gekenmerkt
dojjr drie groote veldslagen, n.l. bij Moskou, in het gebied van Rcstof en in de
woestijn van Marmarica in Noord-Afrika.
Tengevolge van het feit, dat de groo'e veldslagen nog aan den gang rijn, valt hierover nog niets naders te zesden. Het is tot
dusver bij de Duitsche leiding steeds gewoonte geweest eerst dan over greo'e militaire acties bijzonderheden te public
wanneer ze waren afgeloopen.

Evenwel schijnen volgens Duitsche opvatting de operaties rondom Moskou rseds
een punt te hebben bereikt, waardoor het
mogelijk zou zijn reeds- binnenkort met
bijzonderheden en zoo mogelijk oek reeds
met nadere plaatsbepalingen te komen.
Sommige Duitsche klingen achtten het
succes van den Duitschen aanval op de
metropole van de bolsjewisten reeds zoover gevorderd, dat men reeds het centrum
van Moskou met een goeden verrekijker
kan waarnemen.

zijn.

DE

COUPONBOEKJES VOOR
ZIEKENFONDSPREMIE.
De Voorlichtingsdienst van het Departement van Sociale Zaken schrijft :
Het blijkt nog niet voldoende te zijn
doorgedrongen, dat de schutbladen van de
couponboekjes voor ziekenfondspremie door
ers zorgvuldig moeten worden
bewaard. Wie met deze schutbladen, achteloos omgaat, kan zich" namelijk aanzienlijke schade berokkenen, wanneer het

tijdstip aanbreekt, waarop de premiebetaling moet geschieden. De werkgever is
verplicht halfjaarlijks, tegelijk met de
premiebetaling voor de Ziektewet, aan het
uitvoeringsorgaan van de wettelijke ziekteverzekering (Raad van Arbeid of Bedrijfsvereniging) de premie ingevolge het Ziekenfondsenbesluit te voldoen. Deze premie heeft
betrekking op de verzekering van arbeiders,
die in het afgeloopen halfjaar in zijn dienst
waren. Hierbij komen nu de schutbladen
van de couponboekjes te pas. Op deze
schutbladen toch staat de waarde van ieder
couponboekje vermeld. Bij de premiebetaling worden de schutbladen overgelegd
en de waarde, die zij gezamenlijk vertegenwoordigen, worct van het te storten premiebedrag in mindering gebracht. Zyn er
schutbladen in het ongereede geraakt, dan
benadeelt de werkgever dus zichzelf.
Ondanks de duidelijke voorschriften, die
te dezer zake zijn gegeven, blijkt, dat verscheidene werkgevers, bij de eerste uitreiking der ziekenfondscoupons aan de
werknemers, verzuimd hebben coupons uit
te reiken over het geheele tijdvak, waarvoor premie is ingehouden. De premieinhouding heeft voor het eerst plaats gevonden over de eerste volle loonperiode in
de maand November. Aan arbeiders, die
weekloon genieten, moesten dus op 22
November drie weekccupons worden verstrekt. Aan maandlooners wordt bij de
loonbetaling over November een maandcoupon afgegeven. Ook wanneer er geen
sprake is van week- of maandloon, b.v.
bij tweebij de betaling van dagloon
wekelijksche loonbetalingen, moeten uiteraard, bij de eerste uitreiking der coupons,
zooveel coupons worden afgegeven, dat
daarmede de geheele periode,, waarover de
premie is ingehouden, wordt gedekt.

.
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Met Duitschland

voor een, nieuw Europa

ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT.
Het Italiaansche weermachtsbericht van 1
Dec. luidt als volgt:
In de Marmarische woestijn hebben gisteren
plaatselijke gevechten voortgeduurd. In Tobroek
levendige activiteit der artillerie. Een vijandelijke, met tanks ondernomen aanvalspoging aan
het front der divisie Trento werd afgeslagen.
In den middensector ontmoetingen tusschen
vooruitgeschoven eenheden. Een aantal vtjandeïijke wagens werd vernietigd. Aan het front

van Solloem duurde de activiteit der artillerie
voort aan beide zijden.
Ten zuiden van de Djebel werden gemotoriseerde eenheden van den vijand aangevallen

en

uiteengedreven.

Duitsch—ltaliaansche luchteenheden hebben
talrijke bombardements- en machinegeweeracties uitgevoerd tegen gemotoriseerde afdeelingen
van den tegenstander en spoorweg- en ravitailleeringsdoelen in de streek van Mersa Malroe.
Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Drie daarvan bij een aanval door de
Duitsch—ltaliaansche afweer op den grond te

doss
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vereeniging

de nederlandsche
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Hierbij vergeleken hebben de ontlastingsacties van de bolsjewisten in het Zuiden bij Rostof nauwelijks eenige waarde,
hoogstens voor zoover hier een welhaast
ongelooflijke verspilling van vijandelijke
strijdkrachten plaats heeft. Sterke formaties heeft de vijand hier geconcentreerd,reserves, die blijkbaar uit Siberië en Iran
snel hierheen zijn gebracht. Met verstand
den toestand inziende en om op betere
wijze de noodzakelijk geworden vergeldingsmaatregelen tegen de gewapende partijgangers in Rostof te kunnen uitvoeren
heeft de Duitsche leiding deze plaats ontruimd. Wanneer thans de bolsjewisten dit
feit als een overwinning willen voorstellen,
dan vermoeden zij gelukkig weer eens
niets van de Duitsche plannen. Dat zü in
hun overwirmingsbsrichten ook gewag mag steeds hec'rt in
ken van Taganrc.
Duitsche handen is en ver achter het front
ligt, is weer eens eeri bewijs van den wantoestand bij den bolsjewistischen berichtendienst, die tot dusver neg steeds nadeelig is geweest voor denvijand. Volgens
Duitsche opvatting bestaat er ook in dit
gebied nog alle reden om met groote kalmte de komende ontwikkeling tegemoet te
zien.
Gisteravond .werd «ver den strijd in dezen sector als laatste bericht gemeld, dat
de Duitsche formaties tezamen met de
Duitsche luchtmacht de oprukkend massa's der bolsjewisten effectief en met succes afslaan. Veldversterkingen, trosoenconcentraties en colonnes der bolsjewisten
warden in dit gebied door Duitsche gevechtsvliegtuigen en artillerie zoo grondig
met vuur bestookt, dat de bolsjewistische
verliezen' aan zware wapenen en rollend
materiaal tot een zelfs voor het Oostelijk
front ongewone hoogte stijgen. De Duitsche troepen zouden den bolsjewisten niet
deze zeer zware verliezen hebben kunnen
toebrengen, indien de zoogenaamde Duitsche „terugtocht", zooals de bclsjewistlschBritsche propaganda beweert, onorderlijk
en doelloos zou verloopen.
MARMARICA.

In Noord-Afrika kan men eigenlijk in
het geheel niet van een front in den gewonen zin van het woord spreken. Daar
wisselt deze of gene oase van bezitter, doch
de strijd gaat niet pm de groene vlakten
in de woestijn, doch cm de vernietiging
van den vijand De Engelschen hebben
zeer zware verliezen geleden. Van een
groote veelomvattende uniforme aanvals-'
operatie van den vijand met een ver vooruitgeschoven operatiedoel kan dan oek niet
meer gesproken worden. De strijdkrachten
van de spil hebben ook op dit bijzonder
moeilijke slagveld bewezen, dat zij den
meest frisschen geest en den grootsten wil
bezitten en dat zij niet alleen zelfs stand
weten te houden, tegenover een groote

dagbladpers

ASSEN

Terwijl de oorlogsfakkel
nog

overmacht, doch dat zij ook beeield zijn van
den sterksten aarivalsgeest.- Drie Engelsche generaals zijn in hun handen gevallen.
Bovendien maakten. 2ij duizenden gevangenen en een tot dusver nog niet te overziene hoeveelheid oorlogsmateriaal. Zoo
zien de overwinningen van den vijand er
ui', en 7,00 ziet de militaire positie van de
spil ,en haaf bondgenooten er uit.
Een c'er bijzondere cer-espondenten van
Srefaru schrijft, c'at de veldslag in de Marmarica zich in e-) Verscheidene episoden
afspeelt. De Engelsche strijdkrachten zijn
er ne.g niet in geslaagd eenig substantieel
punt van hun pregramam te verwezenlijken en hebban daarentegen zeer zware
vrrltefecn sreledrn-. Tliciens de lr.atste 48 uur
warden talrijke vijrnüelijke gepantserde
strijdkrachten

. . .3126

WND. HOOFDREDACTEUR: JOH. DRENTHEN

versagen.

De
cr.'wüfkelen zich steeds
meer tot een verspilling van kre.chten. De
corloextooneelen veranderen niet.
De Slotconclusie kan g~en andere zijn
den dat in alle drie veldslagen de Duitsche
het heft in handen heeft en dat bij
rlen belangrijksten sla:; n.l. die om Moskou, reeri.s zeer aanzienlijke successen zijn
behaald.

ROSTOF.

Luchtaanval op Maastricht
Na de laatste opgave van 17 slachtoffers zijn
neg drie zwaargewenden in het ziekenhuis overleden en werd Zaterdag nog esn 16-jarig meisje uit de puinhoopen te vcorschijn gebracht.
Uit een officieele opgave blijkt, dat 287 huizen gedeeltelijk volkomen vernield en gedeeltelijk zwaar beschadigd en niet .meer bewoonbaar

de

Moskou, Rostof en Libye domineeren in de oorlogsberichtgeving

MOSKOU

Reeds 21 slachtoffers

-

doqr

Drie groote veldslagen gaande

gemerkt

Blykens een publicatie elders in dit blad
opgenomen, is op 1 December een aanvang
gemaakt met het merken van alle runderen
boven 60 kg. met uitzondering van stamboekstieren, die ouder dan drie jaar zijn.
Met dit omvangrijke werk hoopt men op 1
Februari gereed te komen. Tegelijkertijd is
een nieuw veeboekjo ontworpen, waarin de
voor de merking noodzakelijke aanteekeningen moeten worden gemaakt. Voor bijzonderheden wordt verwezen naarde gemelde publicatie.

opger'cht

No. 284

Telegram -adres:
Torenlaan Assen
Postrekening 71756

EN

belangrijk lager

Leesgeld per 3 maanden:
in Assen t 2.20, buiten
Assen f 2.60, franco p. p.
Per looper f 2.57
"
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Duitschland strijdt voor Europa
Verde ropdringen naar Moskou
Uit het hoofdkwartier van den Flihrer
deelde het opperbevel der weermacht
Maandag mede :
„In het gebied van Rostof heeft de
vijand cok gisteren zijn tegenaanvallen
voortgezet met een niets ontziend opofferen van menschen en materiaal. Hij
leed daarbj' widar zeer zware, bloedige
verliezen. Infanterie- en pant serafdeelingen, die in het gebied van "Moskou
aanvallen, dringen verder naar de Sovjet-hcofdstad op. Voor Leningrad heeft
<ie vijand oo'; gisteren zijn vergeefsche
uitv.
n aanval
over het ijs c-.
ondernomen door
vrij sterke vijandelijke strijdkrachten.
werd afg:sla~;i en bracht den vijand
zware, bloedig verliezen. Te.lrijkeßHß
en SO pantserwagens waaronder 6 van het zwaarsie kaliber,
vielen in Duitsche benden. In den centralen en den noordelijken sector heeft
de luchtmacht met goed gevolg vijandelijke ravitaillcoringswogjn bestookt.
Ten oosten van de Wokhof zijn troepenonderkomens en opslagplaatsen van materiaal gebombardeerd: In de wateren bij
IC: oenstad hebben gevechtsvliegtuigen
een ijsbreker tot zin'icn gebracht. Eén
vrij groot vrachtschip werd door bomtreffers zwaar beschadigd. Voorts zijn
luchtaanvallen gedaan op Moskou en
Leningrad.
De luchtmacht heeft overdag een
vliegveld aan de
oostkust met
bommen en schietwapens bestookt. Op
loodsen en onderkomens werden bomtreffers geplaatst. Verscheidene op het
veld staande vliegtuigen werden beschadigd. Gedurende den nacht hebben gevechtsvliegtuigen havenwerken in het
Zuidwesten van Engeland aangevallen.
In Noord-Afrika duren de gevechten
ten Zuidoosten van Tobroek nog voort.
Britsche tegenaanvallen, van het Zuiden
uit ondernomen, werden afgeslagen.
Duitsche en Italiaansche
formaties
jacht- en gevechtsvliegers steunden de
operaties.
In den afgeloopen nacht hebben Britsche bommenwerpers het kustgebied van
aangevallen.
Noord-Duitschland
Te
Hamburg en Emden leed de burgerbevolking verliezen aan dooden en gewonden. De Britsche luchtmacht leed bij
deze aanvallen wederom zwarei verliezen. Zij verloor 15 vliegtuigen, waarvan
er 10 door vlooteenheden werden neergeschoten".

brandt,

begint reeds de opbouw
Geen tweedracht verscheur' meer de landen
Toont U wat komen gaat waard.
Broeders, reikt elkander de handen
Schut Europa's heilige haard

—

(Europa lied).

Terwijl rondom Europa de oorV.P.B.
log nog woedt in de barre sneeuwvelde.n
van Rusland en in de schroeiende woestijnen van Lybie, hebben zich een groot aantal Europeesche staatslieden te Berlijn verzameld om te beraadslagen over de vorming
van een nieuwen Europeeschen Statenbond.
Von Ribbcntrop heeft bij deze gelegenheid een indrukwekkende rede gehouden,
waarin hij de wording van het nieuwe Europa op visioenaire wijze heeft geschetst.
„Wij zijn", zoo zeide de minister, „militair o:iße.ntPstbaar en economisch voldoende beveiligd om ons werelddeel politiek te
.1 organfseeren, of het vrede was.'*
Keg woedt de oorlog rondom ons we1. Maar Europa zou thans/ zooals
von Ribbentrop heeft verklaard, een dertigjarigen oorlog kunnen uithouden, zonder
dat het continent daardoor nog ernstig in
gevaar zou geraken. Wanneer men zoo
zelfbewust over den oorlog kan spreken,
dan heeft men ook het recht om over den
vrede te spreken.
In Berlijn sprak geen vage optimist over
het komende Europa, in Berlijn sprak een
men van de daad. Een man, die zich niet
verloor in voorspellingen over een onwezenlijke toekomst, maar helder en klaar het
beeld van den wordenden Europeeschen
statenbond schetste. Een nieuw Europa,
dat op hechte grondslagen zal worden opgebouwd.
Militair is de laatste bondgenoot van Engeland op het Europeesche vasteland verslagen. Een groot deel van de Sovjet'-Unie
is bezet. Nog zijn de sporen van den oorlog
niet uitgewischt of reeds heeft het glimmende kouter in de vruchtbare Oekraïne
zijn voren door de vette aarde getrokken.
Economisch wordt Europa zoozeer onafhankelijk van den overzeeschen aanvoer,
dat het Angelsaksische blokkade-wapen elken dag meer van zijn scherpte inboet en
de tijd niet ver meer is, dat het een nutteloos wapen in een machtelooze vuist geworden zal zijn. Mede als gevolg van de bolsjewistische nederlaag is het o.
de in het Driemogendhedenverdrag verbonden groote mogendheden met hun bondgenooten zóó sterk geworden, dat geen combinatie hiertegen opgewassen zal zijn. Von
Ribbcntrop voorspelde verder, dat ook de
vijand hier nog een positie ingenomen
heeft, zich op den duur niet zouden kunnen
'onttrekken aan de uitwerking van deze politieke en militaire machtsontplooiing.
Ook de mogelijkheid van een oorlog met
Amerika roerde Von Ribbentrop aan. Zou
het inderdaad hiertoe moeten komen, dan
zal Amerika een van de vernietigendste sociale katastrophen ondergaan, welke de
wereld ooit gekend heeft. Want met den
veldtocht in Rusland is het wereldbo":
wisme nog niet onschadelijk gemaakt en in
dit geval zou de kans groot worden, dat
van het KapitooJ te Washington niet langer de sterrenbahier, maar de vlag met
sikkel en hamer zou waaien. Het is daarom, dat de volkeren van Europa zich aaneen zullen sluiten om de Oude Wereld te
beveilige nvcor de daarbuiten aangroeiende
machten van het kwade. Europa verzamelt
zn'n krachten, omdat de Europeesche cultuur en het leven der volkeren-op dit continent nog niet is uitgeleefd. Het wordende
nieuwe Europa zal niet meer ten onder
gaan.
BERLIJNSCHE WINKELIER MAG ZIJN
ETALAGE WEER VERLICHTEN.
De politie-president van Berlijn heeft
verordend, dat de winkels haar uitstalkasten niet meer behoeven te verduisteren.
Het zal dus zelfs niet meer voorkomen,
dat een winkelier een bekeuring krijgt, omdat er bij het opengaan van zijn winkel
deur een lichtstraaltje naar buiten viel. Alleen moet' bij luchtalarm het licht overal
worden uitgedraaid. Hieruit leidt de Berhjner of, zoo meldt P.8., dat het gevaar
voor luchtaanvallen aanmerkelijk is verminderd.

Belangrijke gebeurtenis in het
Verre Oosten?
Volgens berichten uit Singapore zijn opnieuw Britsch-Indische troepen in Rangoon
aangekomen, die de garnizoenen in Burma
moeten versterken.
Op Malakka is, naar de Britsche berichtendienst uit Singapore meldt, de 'uitzonderingstoestand afgekondigd. Alle vrijwilligers van de marinereserve in Singapore en
de vrijwilligers van de luchtmacht óp Malakka zijn gemobiliseerd.
De Australische ministerpresident,

Cur-

tin, heeft wegens ontvangen inlichtingen
een buitengewone zitting van het oorlogskabinet bijeengeroepen, zoo meldt Associated Press uit Canberra. De bijeenkomst zou
ten doel hebben de vraagstukken van het
Verre Oosten te bespreken. Men vfc-moedt,
dat in het Verre Oosten een belangrijke ge-

beurtenis heeft plaats gevonden of

punt, staat plaats. tft_sriipen.

op

het

De Duitsche opmarsch

indeSovjet-Unie

thans overal door een dik pak sneeuw.
.(.PK. Menzendorf, Atlantic, Zander-m.).
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Officieele Berichten
Gemeente Assen
UITREIKING VAN MELKKAARTEN EN
BABY- EN KINDERTEXTIELKAARTEN.
HET HOOFD VAN DEN DISTRIBTJTTEDIENST te ASSEN maakt bekend, dat onderstaande kaarten zullen worden uitgereikt op
Woensdag 3 Dec., voor de letters A toten met G,
Donderdag 4 Dec., voor de letters H tot en met O,
Vrijdag 5 Dec., voor de letters P tot en met Z.
in het Achtergebouw van het Distributiekantoor, van 9i/2 —12 uur en van 2—5 uur.
MELKKAARTEN.
In aanmerking komen:
A kinderen, die geboren zijn na 1 Januari 1938
(2 melkkaarten),
B, kinderen, die geboren zijn na 1 Januari 1928.
doch vóór 2 Januari 1938 (1 melkkaart).
TEXTIELKAARTEN VOOR KINDEREN.
Uitgereikt zullen worden aan:
A kinderen, geboren na 1 Juli 1941, één babytextielkaarr voor kinderen van 0 tot 6 maanden,
B. kinderen, geboren na 1 Januari 1939, doch

vóór 2 Juli 1941, één kindcrtextielkaart voor
kinderen van 6 maanden tot 3 jaar.
C. kinderen, geboren na 1 November 1938,
doch vóór 2 Januari 1939, één kindertextielkaart voor jongens of meisjes van 3 tot en met
4 jaar.
Uitgereikt mag alleen worden aan personen,
die in de gemeente Assen zijn uitgeschreven.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die
dc kaarten niet op den vastgestelden tijd ophalen, hiertoe vóór 1 Januari 1942 niet in de gelegenheid zullen worden gesteld.
Men ccntroleere de ontvangen kaarten aan
fit hand van bovenstaand schema. Reclames
over te weinig of verkeerd ontvangen kaarten
zullen na het verlaten van het gebouw niet In
behandeling worden genomen.
DISTRIBUTIEDIENST ASSEN.

MELK VOOR KINDEREN VAN
MELKVEEHOUDERS.
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ASSEN
AFSCHEID DIRECTEUR

VAM-BEDRIJF.

Zaterdag j.l. nam de heef Pool, directeur van
VAM-bedrijf te Drijber afscheid van het
VAM-personeel en zeefbap.s Meulman. 's Middags om 12.30 uur verzamelde het voltallige
zich in het schaftlokaal en werd een
heer Pool een cadeau aangeboden door den neer
Joh. Padding. Deze schetste den heer Pool als
een nauwgezet man, order wiens leiding het
VAM-bedrijf steeds flinke vorderingen had gemaakt, een die veel voor de arbeiders had ge-

BEILEN
MARKT BEILEN.
Aangevoerd werden : 189 varkens en 3- Fr.
schapen. Prijzen : Drachtige motten f 100—f 130;
biggen per week f
1.50 ; Friesche schapen
f 55—f 65. Handel kalm.

COEVORDEN
GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Gevonden: Niets aangegeven.
Verloren: 1 kinderschcenje; 1 leeren handschoen; 1 textielkaart: 1 zwarte gummijas; 1
stamkaart en textielkaart (no. 6115).
HUISSLACHTINGEN.

het

daan wat loonen en arbeidsvoorwaarden betrof.
De arbeiders zagen hem dan ook met leedwezen vertrekken. Daarna n?.m de heer Hartman
het woord. Deze liet in zijn rede uitkomen dat
de scheidene directeur een zeer oprecht man
was, die, als hij een fout tegenover het personeel had gemaakt, dat ruiterlijk erkende. Verder wees de heer Hartman er op dat de neer
Pool al de jaren die hij op het VAM-bedrijf
werkzaam was, de harten der arbeiders had
gewonnen. Vervolgens nam de heer Rijiema
nog het woord.
De heer Pool dankte dc aanweaigen voor het
hem aangebodene.
Hierna was de plechtigheid ten einde en nam
liet personeel met handdruk afsclfcid van zijn
directeur.
KOFFIE EN VLEESCH ZONDER BON.

De Economisch* rechier veroordeelde Pieter
van 't Hof te Enschede, thans gedetineerd, wegens het verhandelen van groote hoeveelheden
koffie en vleesch zonder- bonnen tot vijf maal
van
twee weken gevangenisstraf, met aftrek
preventieve hechtenis.
De eisch was vier maal 2 maanden en eenmaal één maand gevangenisstraf.
POLITIENIEUWS.
De politie constateerde dezer dagen wederom
een overtreding van de ijkwet. Er werden acht
koperen gewichten ta beslag genomen.
In de Molendwarsstraat werd Vrijdagavond
een rijwiel ontvreemd, dat drie kwartier onbeheerd had gestaan. Het merk is „Celtik". Eveneens werd een rijwiel ontvreemd uit de gang
rijtusschen 2 perceelen aan de Steendijk. Dit
vijf
miwiel gemerkt „Germaan" had slechts
nuten onbeheerd gestaan.
Op klaarlichten dag werd Vrijdagmorgen uit

LOLA STEIN

ATALE
SCHOONHEIDvan
Geautor. vertaling

JOANNE JANZEN

2

Dinsdag.

„Ja, dat heb fc ta het afgeloopen Jaar Inderdaad gemerkt. Een paar prentbriefkaarten met
veel groeten, dat was alles, wat Je van Je het
hoorden."
el„Ik dacht zoo, dat we op een goeden dag
zouden
wel
wederwaardigheden
kaar al onze
vertellen, Helge."

„Was u voor zaken op reis, mijnheer TJdelode?" vraagt dokter Mauten.
Tk ben exporteur, dokter. Omdat de zaken
mij gewenscht
steeds slechter gingen, leek het
in de
toestand
van
den
persoonlijk
mij eens
hoogte te stellen,
de
op
gewesten
ov«-7eesche
in
laats van mijn reizigers te sturen. Ik ben
relanieuwe
geweest.
Heb
%va iüë en Ecuador
't Heeft
opgefrischt.
oude
aangeknoopt
ties

MAAR GEEF

In den loop van de maand November 1941
zyn ter secretarie 358 kennisgevingen tot hulsslachting gedaan.
MARKTBERICHT COEVORDEN.
Aangevoerd werden : 81 runderen, 198 biggen.
Prijzen :' Neurende koeien f 400—f 470 ; guste

koeien f 300—f 360 ; pinken f 150—1 230 ; neurende vaarzen f 350—f 420 ; biggen per week
f 140—f 180. Handel kalm.

SPORTNIEUWS
VOETBAL.
ASSER BOTS—ZWARTEMEER 1—1
De titanenstrijd tusschen beide bovengenoemin een gelijk
de oude tegenstanders is geëindigd
spel, waarmede beiden hebben gekregen waar
ze volgens de krachtsverhouding ta het veld,
recht op hadden.
Het spel stond overigens met op hoog peil,
van het veld lag. De
wat aan den toestand
omstandigheden in aanmerking genomen hebben
beide elftallen het publiek nog een partij voetbal getoond, welke den geheelen wedstrijd ten
volle het aankijken waard was. Steeds golfde
het spel van doel tot doel op en neer, waarbij
de verdedigers danig op de proef werden gesteld.
De strijd ging op en neer totdat linksbuiten
Hindriks 5 min. voor het verstrijken van de eerste helft een goed vleugelschot loste. Doelman
Goslinga stond verkeerd opgesteld en zoo verdween de bal over den keeper heen ta het net.
I—o. Tot aan de rust bleef de stand ongewijzigd.
Na de hervatting werd er terstond weer stevig aangepakt en de gasten deden alle moeite
om den achterstand in te loopen. Dit gelukte
hen ook toen B. Smit er snel tusschen uit trok
miden op het juiste moment den bal aan zijnheiligvoor doorgaf. Doelman Takens had zijn
dom reeds verlaten en zoo kon de gasten-midvoor de bal in het leege doel plaatsen. I—l. Fel
werd nu de strijd om de leiding en tegen het
einde werd Zwartemeer geheel terug gedrongen.
Corner op corner werd door de Boys op het
gastendoel genomen. Het lukte de withemden
echter niet nog een doelpunt te fabriceeren.
Zoo verstreken de laatste minuten onder groote
spanning zonder dat de stand veranderde.
ACHILLES 2—ALCIDES 2 2—2.
De geelzwarte reserves hebben hun laatste
tenslotte toch succes gehad, dat lk er geweest
ben. Maar nu vond ik, dat lk lang genoeg uit
Hamburg weg geweest was. Ik heb last gekregen
van de ziekte, waaraan wij Duitschers nu eenmaal allen lijden: Heimwee. Bovendien *ben ik
van meening dat In deze economisch moeilijke
tijden een ieder to het vaderland op zijn post
moet zijn. Daarom ben ik teruggekomen."
Men heeft een halve cirkel gevormd. Schuin
tegenover Amulf Udelode zit Gudrun Mauten
in een hoogen, rijk met snijwerk versierden barokzetel. Haar lichtblauw zijden Japon komt
schilderachtig uit tegen het donkere goud van
de damasten bekleeding. Als stralend goud vlamt
het golvende haar langs het edele, nog ktacerlijk zachte gezicht, waaruit groote, groenblauwe
oogen droomerlg en verlangend het leven in kijken. De man kan zijn oogen niet afwenden van
fijne
het teere ovaal haxer wangen, van het
mond.
kleinen,
bleekrooden
rechte neusje, den
op sten gericht,
voortdurend
blik
zijn
voelt
ZU
maakt
haar innerlijk
goed,
maar het doet haar
op haar
intensief
die
zoo
oogen
blij, hoewel de
treurig
zrjn.
ernstig,
bijna
rusten
Later, als het gesprek van politiek en economie op andere onderwerpen overgaat, als Helge
Borden de radio aanzet e» danamuziek door het

...
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WINKELIER DAN OOK. DE
LEB6E POTTEN

TÊR.UG.

Maar de baas was nog niet halverwege uit het hok of de hond snuffelde
aan zijn gezicht. „Wel vervelende na-

U KR'JGT UW STATIF-

re doghond!" schold de baas. Zeg
eens, wat mankeert jou toch. Wat
moet je van me? Ga naar je moeder;
doe de boodschappen". Maar wat
baas Cobalt ook zei, niets hielp.

GELD TERUG EN V/V'J
WEBBfN 2E NOODIG,

N.V. NEDERL. TRAMWEG-MIJ.

HERENMCD -S
voor Geschenken

ZOO VER IS HET NOG NIET

vrij.

De geschatte ontvangsten van de N.V.
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij te
Heerenveen van de maand October 1941
waren: reizigers f 44.115; bagage en honden f 2795; goederen f51.955; levende dieren, rijtuigen, enz. f 1800; buitengewone
ontvangsten f 10.400; totaal f 111.065. De
totaal ontvangst van 1 Jan. in dit jaar af
was f 1.089.007.77 (1940 f 766.972.94).
BURGERLIJKE STAND VAN ASSEN.
Datum van aangifte: 29 Nov. en 1 Dec. '41.
Geboren:
Pietje, d. v. R. H. van Rhee en D. Hogeveen;
Utje, d. v. B. Bon en A. Lautenbach; Berend
Sjabbe, z. v. C. G. Stel en H. Buitenkamp.
Getrouwd:
Gerrit Jan Andringa en Aatlje Schonewille;
Jan Vermaazen en Aaltje Post.

252.

251.

gervaart te Bovensmilde. De machinist, de heer
J. Post van Makkinga, slaagde er gelukkig nog
in juist bijtijds uit den wagen te springen. Door
de duisternis en den ontsnappenden stoom misleid kwam hij echter ta de vaart terecht. Hij
werd slechts met moeite door eenige toegeschoten passagiers gered.
De passagiers, hoofdzakelijk bestaande uit
schoolkinderen, kwamen allen met den schrik

Het hoofd van den Distributiedienst te
maakt bekend, dat kinderen van melkveehouders, niet voor melkkaarten in aanmerking
komen.
De betreffende stamkaarten moeten op de
daarvoor aangewezen dagen (3, 4 en 5 Dec.)
aan den Distributiedienst worden aangeboden,
om te worden gewaarmerkt.

TWEE NEDERLANDSCHE JONGENS

een fietstasch van een rijwiel, dat in de binnenstad voor een perceel onbeheerd stond, een
donker schildpad lederen damesportemonnals
met f12.50 ontvreemd. De politie houdt zich
voor inlichtingen aanbevolen.
Sedert eenige weken bevinden zich op het
bureau van politie een aantal bankbiljetten tot
een behoorlijk bedrag, die als gevonden werden
aangegeven, en waarnaar tot heden geen eigenaar Is komen informeeren.
Bij het houden van een balspel is ta de Groningerstraat door jeugdige personen een ruit
ingegooid. De ouders vergoedden de schade.
TEAM ONTSPOORD.
Machinist in de Drentsche Hoofdvaart.
Hedenmorgen om ongeveer acht uur ontspoorde de tram van de N.T.M. die langs de
Drentsche Hoofdvaart naar Assen reed. Vermoedelijk tengevolge van het losraken van den
baanveger vooraan de locomotief, raakte deze
uit de rails en sloeg over den kop bij de Nor-

—

economische berichten.
13.00 Gooisch strijkorkest en solist. Als Intermezzo: Pianosoli (gr.
pi.)
14.15 Revidassxtet.
15.00 Voor üe
vrouw.
15.20 Zang met pianobegeleiding en
Gra_a.pl.
16.00 Bijbellezing.
16.20 Voor de
jeugd.
17.15 8.N.0.: Nieuv.;.17.00 Gram.pl.
17.30 Natioeconomische- en beursberichten.
nale Jeugdstorn-twartier.
17.45 Utrecïrisch
strijkkwartet.
1315 Volksgezondheid.
18.30
Klaas van Eceek en zün orkest en soüste.
19.00 Actueel halfuur.
19.50 „Melodie en poëzie."
Vanaf 20.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken.
20.15 Gram.pl.
20.45 De
Melodisten en solist. — 21.30 Gram.pl.
21.45
8.N.0.: Nieuwsberichten.
22.00 8.N.0.: Engelsche uitzending: „The Dutch Achievemen is
In the Netheriands Indies" of Gram.pl.
22.15
Variété (opn.)
23.20—24.00 Dansmuziek

——
——

—

Maar eensklaps kwam Daantje om den
hoek van het hondenhok kijken en
riep: „Wat heerlijk dat die Spits u
vond." Baas Cobalt wist niet wat hij
hoorde! Werd er dan naar hem gezocht? Daantje aaide Spits hefkozend
over zijn staartje en riep maar: „Wat
een echte trouwe hond ben je toch."
Baas Cobalt kroop nieuwsgierig uit
het hok.

SINT NICOLAAS:
Kinderfeest bij uitnemendheid!

—
'tijden
Nicolaas Sinds
—
l:Ct kinderfeest
—
uitnemendheid, dat
Taminiau EisMOverbetuwel
—
Nederland
den vier— —
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goeden
van
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veel
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—
—
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van
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schimmel hoog
3
—
—
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kant van n
soms
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—
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—
—
worden toebedeeld.
kaar
roodhet
—
streek,
fesstdag
gevaarlijker
Met
—
—
de
—
—
thuisclub
de tweede helft
—
verschillend
—
—
toestand
scheidsrechter
— Sint, is,
—
den
——
bekend,
verhit. Kort
—
■——
Alcides,
het
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—
in
—
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stand
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onvolprezen kindervriend
De
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Nicolaas, heeft werkelijk geleefd. Hij was
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woonde in een kleine plaats
HANDBAL
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——
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Bondshandbalcommissie N.G.V.
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MEDEDEELING)

(INGEZ

kans aangegrepen om de laatste plaat te
ontloopen. In een harde en
onprettige
wedstijd gelukte het den gasten de thuispuntje af te snoepen.
club een
De partijen wogen steeds goed tegen el
op, waarbij de aanvallen van de
baadjes talrijker, maar die der geelzwarten
waren.
de rust leidde de
was
met 2—l. In
niet meer
de
den
meester en daardoor werden de gemoederen
nog meer
voor einde werd de
rechtsback van
Butcr
veld uiteinde
gestuurd. Twee minuten
slaagden de gasten er
den gelijkmaker
te
Zoo
den
waarmee
partijen tevreden konden zijn.

(gr.pl.)

HILVERSUM 11, 301.5 M.

7.15—8.45 Zie
10.00 iviorgen8.45 Gram.pl.
10.15 Zang met pianobegeleiding.
wijding.
11.00 Pianovoordracht.
10.40 Voordracht.
11.30 Gram.pl.
12.00 Frans Wouters en zijn

Hilversum I.

orkest.
12.45 8.N.0.: Nieuws- en economische
13.05 Orgelöoticert.
13.30 Otto
berichten.
14.15 West-Friesche
Hendriks en zijn orkesu.
liedjes.
14.35 Gram.pl.
15.00 le Acte van
de opera ~Don Giovanni" (opn.)
16.00 Cello
met pianobegeleiding.
16.35 Gram.pl.
17.00
Voor de jeugd.
17.15 8.N.0.: Nieuws-, eco17.30 De Ramnomische- en beursberichten.
18.00 Gram.pl.
blers.
18.15 Harmcnle-crkest van het Nederlandsen orkest ~'s-Gravenh19.00 8.N.0.: Brabantsen praatje.
19.10 8.N.0.: Nieuwsberichten.
19.20 Vo::;s19.45 „In en
-zangUóör mat pianobegeleiding.
om de N.5.8." (voorbereid door da N.5.8.)
20.00 Gram.pl.
Vanaf 20.15 alleen voor de
Radio-Centrales, die over een lijnverbinding
met de studio beschikken.
20.15 Plano, viocl
kun21.00 Causerio
en cello.
stenaars in Duitschland"
21.15 Gram.pl.
21.45 8.N.0: Nieuwsberichten.
22.00 Gram.pl.
22.10—22.15 Avondwijding.

Officieele mededeelingen

KOERSEN

No. 13.
Uitslagen

van de ep 30 Nov.

gespeelde wed-

strijden.
Dames G. & A —Eendracht II s—o ; Hygiéa
I—Hygiéa II 10—0 ; A.G.V.—H.C.B.S. I—7.
Heeren : Eendracht lI—A.G.V. o—ls.
Profframma voor de volgende weken:
7 Dec.
Dames : 11.15 Eendracht I—Hygiéa II (Li.
Meijer) ; 2.30 H.C.8.5.-J3endracht II (R. Jans).
Heeren : 10 uur A.G.T.—Eendracht I (P. Venhuizen) ; 10.30 H.C.B.S.—A.S.V. (H. Pots).
14 December.
Dames : A.G.V.—Hygiéa II ; Hygiéa I—Een-

:

dracht II ; A.S.V.—Eendracht I.
Daar het telkens voorkomt dat bij den aanvang van verschillende wedstrijden geen sleutel
aanwezig is voor het hek en kleedkamers zij er
op gewezen dat de ontvangende vereeniginsen
er zorg voor dienen te dragen dat een kwartier
voor den aanvang van den eersten wedstrijd
het hek en de kleedkamers geopend Izljn. Voor
sleutels vervoege men zich bij den heer Venema.
Adreslijst.

ledere vereeniging ontvangt deze week een

adreslijst waarvoor 25 et. op de postrekening
van mej. Dertien gestort moet worden. (Postrekening 434836).

P. VENHUIZEN, afd. leider,
Vaart Z.Z. 81, Assen, Tel. 2016.
SMILDE.

EERVOL ONTSLAG BURGEMEESTER.
In de Staatscourant van 1 December is verschenen een besluit van don secretaris-generaal
van het departement van fcinner.jandsche zaken
waarbij aan dr. W. P. Berghuis, op zyn verzoek,
met ingang van 1 December j.i. eervol ontslag
is verleend als burgemeester van deze gemeente.

RADIO-PROGRAMMA
WOENSDAG 3 DECEMBER.
7.16 Gram.pl.
HILVERSUM I, 415.5 M.
7.45 Ochtendgymnastiek.
7.55 Grampl.
8.15 Gram.pl.
8.00 8.N.0.: Nieuwsberichten.
8.35 Ochtendgymnastiek.
8.45 Gram.pl.
9.25 Gram.pl.
9.15 Voor de huisvrouw.
11.20 Sylvestr»-trio.
ü.OO Voor do kleuters.
12.00 Orgelconcert.
12.25 Vcor den boer.
12.40 Almanak.
12.45 8.N.0.: Nieuws- en

—
——

—

—— —
—
—
——

——
——

vertrek klinkt, als er beweging to den kleinen
kring komt, staat Arnulf Udelode naast het
jonge meisje, dat tot nog toe slechts eenmaal
met den heer des huizes gedanst heeft.
„Danst u graag, Juffrouw Mauten?" "
> „Ja, Waarom vraagt u dat, nüjnhecr Udelode?"
„Omdat ik tot mijn spijt niet dans en Toch
heel graag wat van uw gezelschap zou willen
genieten."

,JDat kan natuurlijk ook zonder dansen", glimlacht zij. „Zoo noodzakelijk is dat tenslotte niet.
Ik vind het erg prettig om wat te praten."
Haar blik glijdt over zijn slanke, hooge gestalte. Waarom danst hij niet? Waarom die grijze slapen bij dat jonge gezicht? Waarom is hij
300 ernstig? Zij kent hem niet, heeft nooit van
hem gehoord. Zij wil er niet naar vragen.
ZIJ staan bij een van de groote atelierramen.
Udelode heeft het gordijn opzij geschoven. Zij
spreken over de stad, waar zij beiden wonen en
waar zij beiden zeer aan gehecht zijn. Dan vertelt de iun van de wonderen van de tropen,
waaruitlüj vandaag is teruggekeerd. Hij spreekt
nu geheel anders dan daar straks. Wat hij zeg;
boeit het jonge meisje en maakt haar, evenals
eerst zijn blik, op de een of andere manier in-

opgegeven door de

Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
Kantoor ASSEN
Koersen van 1 Dec. 1041
Vorige
koers

....

Aku
v. Berkel
Cert. Calvé
Fokker
Philips
Lever Br. &
Unilever
Kon. Olie
Amst.d. Rubber
Üandar Kuober.
Üch Bau Kubb..
ierbadjadi ...'.
Vico
Holl.-Am. Lijn
Ned. sch. v. Unie
H.V.A
lava Cultuur
Nisu
Ueli Mi)
Ueli Batavia Mij.

....

...

senemDiti

i % Nederl. '37.
3-31 X Ned.
4-/, Nederl.'4l
3* % Ned. '41

..

156%
119%
7

127 /s
228

287%
169
34 7

337%
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'277
170
225

Laagste
koers

Hoogste
koers

154»'lig'/,

157
122

125%

220
282

165V«
339
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270
276%

* 128%
236%
*

I69V_

347
340

274%
276%
169'/s

156'/,

IM
221
154

497

484

4JO

280'/.,

275
333
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274

340

244%

294%

345'/,

289%
280
89'% 6
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100%4
90%

22a'/,

294%

89%
93%
100%6
96 V,

—
234%
——
2S9'/a
——
156

93%
100V,
96%

Naast den Wnd.-Hoofdredacteur zijn
verantwoordelijk voor onderstaande rubrieken :
v
A. BRADER, Assen, provinciaal- en stedelijk nieuws en daarop gerichte artikelen
en sport, kerk- en schoolnieuws.
B. P. HOFSTEDE, Assen, vrouwen- en kinderpagina, dam- en schaakrubriek, feuilleton.
nerlijk onzegbaar blij. Hoewel er toch geen enkel persoonlijk woord gesproken wordt en er
slechts algemeene onderwerpen aangeroerd worden. Op zijn vraag vertelt zij hem van haar studie, haar toekomstplannen. Dan komt gelge
/
Borden naar hen toe en verklaart:
„Ja, maar dat gaat niet, dat jy heelemaal beslag legt op juffrouw Mauten, Arnulf. Mag lk
dezen dans van u, juffrouw Gudrun?"
Gudrun! De klank trilt nog na in zijn ooren,
f.ls de draagster van den naam van hem weggevoerd wordt. Hoe mooi is die naam en hoe
goed past hij bij haar!
Het Is één uur, als de gasten vertrekken. Voor
het huis nemer, de beide echtparen afscheid

van de familie Mauten. Arnulf Udelode is nog
bij zijn vriend gebleven.

„Werkelijk een gezellige avond," zegt mevrouw
Sophte tevreden, terwijl zij tusschen haar man

en stiefdochter naar huls wandelt. „Jij hebt Je
zeker wel goed geamuseerd, Gudrun?"
„Heel goed, mama."
„Ik ben blij, dat wij nu eens gezien hebber.,
hoe het bij Borden thuis is. Een beetje erg bohémien is het allemaal wel ,dat moet ik toegeven, maar toch met smaak ingericht. En hij
schijnt niet alleen geld te verkwisten, .zooals er

onheugelijke

!

Sint

bij

.co: al in Be'gië en
op
heilige een
dag
den
is
pret en veel vermaak voor
rijdt
nacht
5 op 6
Sint
door
op een
terwijl aan
~o
zich een mand
die overvol
d:e via den
is met geschenken en
schoorsteen aan zoete en stoute kinderen

Hoewel
vieren van dezen kinderja zelfs plaatselijk
in elke
zooals trouwens met
meeste volkszijn
feesten het geval is
grijzen
den zwarten
de figuren van
knecht en het witte paard overal
al wordt in zuidelijke streken de figuur van
ezel
vervangen.
Sint

groote

en

Zee met

aan

bevolking,
en

Myra
geheeten.
de heilige
hij
jaar 362.
stierf
en daar
jaren na
werd hij al tot
schutsheiligen gerekend, die een vierdag
eere kerken
en tot
gebouwd.
Er is nog een tweede Sint Nicolaas en
wel die van Tolentijn, wiens vierdag 'dan
lOen September is. De groote kind c rvriend is echter de goede bisschop van
Myra, wiens feestdag overal en door iedereen wordt gevierd.
Vooral in België wordt de naam van
Sint Nicolaas door vele kerken gedragen.
Do Belgische schippers hekben hem tot
hun patroon gekozen, terwijl hij ook als
de „heilige van het pekelvat" de beschermheilige der kuipers te Luik is en in zijn
hoedanigheid van geleerde die der kantoorbedienden te Mons. Bovenal is hij echter
de schutspatroon der kooplieden, mede
omdat hij elk jaar weer geschenken uitdeelt en zoo den handel bevordert.
De bedoeling van het vieren van dit groote
kinderfeest is, dat Sint Nicolaas zelf
cadeautjes en lekkernyen uitdeelt. Het
zenden van geschenken op den avond van
den sen December aan familieleden of
vrienden is geen echte Sint-Nicolaasviering, maar een vermenging met het
Kerstfeest. Deze vermenging komt veel
voor, zelfs laat men in Engeland de Kcrstgeschenkjes door „Santa Claus" aan, de
kinderen brengen.
Sint Nicolaas is altijd een feest geweest,
dat steeds door iedereen met veel pret en
vroolijkheid werd gevierd. Wel hebben een
enkele maal
en eenige honderden jaren
geleden was deze tegenkanting zelfs vrij

—

sterk

— verschillende menschen getracht

om aan de Sint-Nico'.aas-viering, die door
hen als „afgoderij" werd bestempeld, een
einde te maken. Onnoodig te zeggen, dat
deze pogingen al heel weinig succes hadden
en dat vooral de kinderen zich er niets
van aan trokken. Zoo is het feest van Sint
Nicolaas' vierdag steeds een kinderfeest
gebleven en is 6 December een feestdag,
die zich door de eeuwen heen heeft gehandhaafd.

Sint Nicolaas is bij uitstek een feest van
gezelligheid, gezelligheid, in den intiemen

kring van het gezin. En al zal dan, waar
de tijdsomstandigheden een woordje meespreken, dit jaar het feest op m'.sschien
bescheidener voet moeten werden gevierd
dan men voorgaande jaren gewend <&as,
aan gezelligheid behoeft de avond van den
sen December zeker niet in te bo:ten.
een
Sint Nico.aas
kinderfeest
lichtpunt in dezen donkeren tijd !

van hem gezegd wordt, maar het ook werkelijk
te hebben. Ik ber. ervan "overtuigd, dat een verstandige vrouw niet zooveel moeite zou hebüen
hem op het rechte pad te houden. En, alles bij
elkaar genomen, is hij een man waarop men
trotsch kan zijn en waaraan men zijn kind rustig kan toevertrouwen."
„Stil toch, Sophie. Het is nog geen tijd daarover te spreken," meent dokter Mauten, met een
blik op zijn dochter.
„Ik geloof anders, dat het zeer spoedig tijd
daarvoor zal zijn" antwoordt mevrouw Sophie
met haar kalme beslistheid*, waartegenover naar
goedhartige, to zichzelf gekeerde man machteloos staat. „Zooiets moet toch van tevoren een»

besproken worden, vind ik."
„Maar toch met waar net kind bij is", weert

VValter Mauten smeekend af.

JWordt vervolgd).

"
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Volledige tekst van Von Ribbentrop's rede
Op Statenbijeenkomst te Berlijn gehouden
Op 26 November j.l. heeft de Duitsche minister van buitenlandsche zaken Von
Kibbentrop te Berlijn ter gelegenheid van de demonstratie der Europeesche staatslieden tegen het bolsjewisme een groote rede gehouden, die niet alleen was gericht
tot de op de bijeenkomst aanwezige vertegenwoordigers der verschillende landen,
maar eveneens tot de volken die in het verband van het nieuwe Europa zullen leven.
De woordelijke tekst van deze rede volgt hieronder.

Mrjne heeren, mijne partijgenooten ! Ik
dank u, dat gij zijt verschenen op deze bijeenkomst, die er toe dient om de in Berlijn aanwezige leden van de rijksregeering,
van staat, partij en weermacht, de vertegenwoordigers van kunsten en wetenschappen, de industrie en mannen uit alle
gebieden van het Duitsche leven in de gelegenheid te stellen kennis te maken met
onze zeer welkome, buitenlandsche gasten.
Ik begroet ook in het bijzonder in ons midden de binnen- en buitenlandsche vertegen-

woordigers van de pers en van de radio.
Mijne heeren, wij hebben de eer de ministers van buitenlandsche zaken van de
meeste Europeesche staten alsmede vertegenwoordigers van met ons bevriende staten van het Verre Oosten thans in de
verhoofdstad van het Rijk te zien, n.l. deHonJapan,
tegenwoordigers van Italië,
garije, Mantsjockwo, Spanje, Roemenië,
van Slowakije, Kroatië, Finland en Denemarken. Met de vertegenwoordigers van
deze staten, die de ordening beoogen,
waarbij ook nog China gekomen is, hebben
wij gisteren een heilig pact tegen de Komintern bevestigd, dat den wil van hun
volken tot uitdrukking brengt om tot de
definitieve bevrijding van het communisme
samen te werken en daarbij niet eerder te
rusten tot ook het laatste symptoom van
deze laatste geestesziekte der menschheid
verdwenen is. Nogmaals zij hier ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis
onze vreugde en voldoening er over uitgedrukt, dat een nieuwe mijlpaal werd bereikt op den weg tct aaneensluiting en
vorming van het nieuwe Europa en tot het
grondvesten van een meer rechtvaardige
orde ook in de overige wereld.
Mijne heeren, ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om u een kort
overzicht te geven van het ontstaan en
het verloop van den oorlog, benevens over
de opvatting van de Duitsche regeering
over de huidige situitie op het gebed der
buitenlandsche politiek. Door het heldendom van de Duitsche weermacht en de
verbonden troepen van Italië, Roemenië,
Hongarije en Slowakije, van het dappere
volk in het Noorden en de vrrjwüligers« contingenten uit Spanje, Frankrn'k, Kroatië, Denemarken, Noorwegen, Nederland
en België, is de staatkundige macht van
het communisme gebroken en zal deze zich
naar het woord van den Führer
nooit meer verheffen.
Twee groote mannen, de Führer van
Duitschland en do Duce van Italië, hebben
het eerst meer dan twintig jaar geler"het bolsjewistische gevaar geconstateerd,
den strijd aangebonden tegen deze laatste
uiting van verval in de opvattingen en zeden van een stervend tijdperk, en hun gezonde volken van den oodoemenden afgrond teruggesleurd. Die daad behoort
thans reeds tot de geschiedenis. Nadat de
beide leiders door hun voorbeeld en de leer
van het nat'onaal-socialisme en het fascisme de eigenlijke voorwaarden voor het bestaan van hun volkeh geschapen hadden,
ontmoetten z'i bij hun tweeden stap, n.l.
het ook naar buiten
van de toekomst hunner volkeren, een bijna onoverkomelijke vijandschap van de buitenwereld. De Westelijke democratieën, die geleid werden door een naar verhouding kleine laag uitbuiters van hun e\gen volk, en
die verstard waren in de egoïstische r"enkwrze der bezitters, en gewend als zij waren aan de u'tbuiti"gsparagrafen van het
verdrag van Versailles, dat niet anders
van waarzin, wilden van
was dan een
een herziening daarvan, ook van de allernoodzakelijkste, niets weten. Van den beginne af aan waren zij te<ren iedere verstandige poging van den Führer of den
Duce gekant, om aan het Duitsche en het
Italiaansche volk, die beide in het verleden,
bij de verdeeling der goederen dezer aarde
te kort waren gekomen, zelfs maar het
fundament van het leven, namelijk het dage'iiirgch brood, te verzekeren.
Müpe heeren, het is thans vrijwel' onbedat Engeland dezen oorlog tegen Duitschland op touw heeft gezet, omdat Duitschland door mioMel van een vriie
volksstemming de Duitsche stad Dantzig
in het riiksverhand terug wilde hebben en
een autoweg wilde aanleggen door den Corridor.
Dat was weliswaar slechts de voorgewende aanleiding voor de Engelsche oorlogsverklaring aan Duitschland van
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3 Sepfember 1939
doch in werkelijkheid gunden de machthebbers van het toen nog de wereld beheerschende Engeland, die bijzonder plei-

zier hadden in de rol van gouvernante van
Europa, aan Duitschland niet de plaats,
welke aan een groot volk in Europa toekwam, of welke daaraan ook maar een
eenigszins zorgenvrij bestaan had gewaarborgd. Men vraagt zich af: waarom? Het
antwoord kan slechts luiden: Uit je reinste machtsaanmatiging van Groot-Brittannië, dat zelf met 45 millioen Engelschen 'n
derde van de aarde beheerscht, en daartegenover aan het Duitsche volk met meer
dan 80 millioen zielen niet z\jn noodzakelijke, waarlijk allerbescheidenste, levensruimte, gunde. En uit bezorgdheid van
zijn regeerders voor de Duitsche flinkheid
en voor het sociale voorbeeld van een weer
sterker geworden Duitschland, geloofden
dezen, die toen de regeering in handen hadden, dat zij slechts door Duitschland opnieuw te onderdrukken, hun onrechtvaardige hccrscher.Ticnspraken konden beveiligd, in plaats van dat zij de Duitsche gelijkgerechtigdheid weet invoerden en pp

—

onverschillig of deze levensstandaard te verdragen was of niet
öf
er komt oorlog.
Brj alle onderhandelingen, die destijds
Ik kan hier met een gerust geweten als
cepteeren

—

kroongetuige

basis van pariteit der beide volken een
vergelijk voor de wederzijdsche belangen
trachtten te vinden, en daarbij nog verder
gaande een nuttige belangengemeenschap
t. o. v. de overige wereld te grondvesten.
Tegenover dit alles heeft de Führer tegenover Engeland een grootmoedige en lankmoedige politiek gevoerd, die in vergelijking met het onrecht, dat het Duitsche
volk in het verleden door Engeland was
aangedaan, wel als voorbeeld mag gelden,
en die daardoor begrijpelijk wordt, dat de
Führer, consequent aan zijn toenmalig besluit, alles in het werk wilde stellen om te
pogen met Engeland tot een schikking te
komen, die voor beide landen nut zou afwerpen en voordeelig zou zijn. Wanneer
men zich de voordcelen voor Engeland
van deze politiek van den Führer voor oogen stelt, welke niet alleen het Engelsche
eilandenrijk zoowel territoriaal a's maritiem wilde veilig stellen, maar zelfs nog
verder ging, n.l. bereid was, het Engelsche
imperium door Duitsche machtsmiddelen
in stand te houden, dan zal ieder verstandig mensch zich voor zim hoofd slaan, hoe
de Britsche staatslieden zoo blind hebben
kunnen zijn. Het werd ons ook tijdens de
onderhandelingen wel reeds duidelijk, dat
beslissende, voor alles Joodsche, invloeden
in Engeland, de meening waren toegedaan,
dat Duitschland of met de hem door Engeland toegedachte rol in Europa genoegen zou nemen, dat is dus de rol van een
inferieure natie, en het door Engeland als
passend beoordeelde levensniveau zou ac-

optreden, aangezien ik in de jaren na de
overneming van de macht telkens weer de
aanbiedingen van den Führer aan Engeland overbracht en telkens weer terug kon
keeren om den Führer te melden, dat zij
door de Engelschen halsstarrig waren afgewimpeld, en dat Engeland ons wel bij
de eerste de beste gunstige gelegenheid
den oorlog zou verklaren. Die dwaze halsstarrigheid was bijna onbegrijpelijk.
Zij
versterkte ons echter in ons oordeel over
de ware gevoelens van de Engelsche regeerders tegenover Duitschland. Wie zulke ongekend gunstige voorstellen van de
hand wijst, is tot den oorlog besloten.
Of die verschrikkelijk knappe Engelsche
propagandisten gelijk hebben, wanneer ze
beweren, dat ik, omdat ik het Engelsche
wezen niet kende en het Engelsche karakter verkeerd beoordeelde, den Führer had
medegedeeld, dat Engeland nooit tot den
oorlog zou overgaan, dat wil ik met allo
genoegen aan het oordeel van de toekomst
overlaten. Maar de toekomst zal ook iets
anders, dat van veel grooter belang is, uitwijzen, namelijk, of die
staatslieden toentertijd een ver- ndige politiek
gevoerd hebben of niet. I". voor mij geloof, dat de beslissing daaror.- 1*rent reeds
is gevallen. Want het verschil tusschen
toen en nu, dat moet zelfs den meest bekrompen Engeischman wel duidelijk zijn.
Toen: het aanbieden van een Duitsch
bondgenootschap, waardoor Engeland en
zijn imperium beve? l, '»d zouden zijn in ruil
voor de erkenning van de bekende Duitsche
herzieninsr van Versailles en de
van de Duitsche koloniën. En nu: Engeland in een hopeloozen strijd gewikkeld tegen de sterkste machtscoalitie ter wereld.

DE OORLOG BREIDDE ZICH UIT
Bü het begin der vijandelijkheden vatte de
Engeischman zijn oude spelletje weer op, dat
hem to hart en nieren is aangeboren. Andere
staten, dat wil dus zeggen, het eene land na
het andere to Europa, konden voor hem vechten.
Eerst Polen. Had Engeland acn Polen geen
garantie verleend, dan was het zonder twijfel

met Duitschland op vreedzame wijze tot overeenstemming «gekomen. Maar Engeland, of
juister mijnheer Churchill, die, zooals wij onlangs te weten zijn gekomen, reeds toen achter
den rug van zijn eigen minister-president

Chamberlain om met president Roosevelt een
complot smeedde en op een conflict aanstuurde, zette Polen tot tegenstand aan, om zoo een
aanleiding voor den oorlog met Duitschland te
hebben.. Tegelijkertijd moest Frankrijk, waarmee Duitschland ook op weg was tot een goede
oplossing te komen, door het Engelsche gestook
daartoe aangezet, er op losslaan. Stommelingen
en misdadigers, die van Engeland afhankelijk
waren, hebben dit land daartoe gebracht.

Na Noorwegen Nederland
Toen kwam

Noorwegen

aan de beurt, vervol-

gens Nederland en België. In een paar maanden
tijds gelukte het de Duitsche weermacht, deze
landen te bezetten, en Engeland kreeg zijn
glorierijk Duinkerken. Italië echter trad in dezen

der bezitters tegen de niets-bezittenden
aan de zijde van Duitschland.
Maar nog had Engeland er toet genoeg van.
Bemeten door de idee, dat het zich ta Europa
kon vastnestelen, richtte het zijn aandacht op
den Balkan. De spil spande zich to dezen tijd
op iedere mogelijke diplomatieke wijze to, om
op den Balkan den vrede te bewaren. Tevergeefs ! Engeland probeerde
to plaats van de
ter
harte
les van Duinkerken
te nemen Griekenland en Zuldslavië voor zijn belangen to te
spannen. Omdat hjj de situatie juist beoordeelde en met het oog op de door deze staten reeds
lang gevoerde intriges, hun onneutrale handelingen tot zelfs militairen steun tegen Italië bij
zijn strijd to de Middellandsche Zee toe, begon
de Duce to de eerste plaats den ook hier door
Engeland geprovoceerden strijd tegen Griekenland en opende hij de militaire operaties. Toen
ook Zuidslavië uiteindelijk aan Engelsche zijde
trad en Engeland nu ook zijn hulpvolken uit'
Australië en Nieuw-Zeeland openlijk inzette,
heeft de spil na de intrede van het betere Jaargetijde ook dit deel van Europa to weinige
weken van de Britten bevrijd. Zoo werden Servië, Griekenland en Kreta het offer van deze
Engelsche strategie. Dat de president der V. S.
ook bU dit nieuwe Engelsche avontuur weer
ijverig heeft medegeholpen, zij slechts terloops
vermeld. Maar verder is er ook geen land in
Europa, dat Engeland niet gepoogd heeft voor
zich te winnen of voor zich te laten strijden.
Maar een juist inzicht en een reëele beoordeeling van den toestand hebben de verantwoordelijke staatslieden to die landen aanleiding
gegeven, den juisten weg te kiezen en geen gehoor te geven aan de Engelsche garantie-aanbiedingen en overige influisteringen.
Maar ook het beslissende militaire échec, dat
Engeland zich in het Noorden, Westen, Zuiden
en Zuid-Oosten van Europa op den hals had
gehaald, bracht het niet tot rust. De heele hoop
van Mr. Churchill en zijn trawanten in deVereenigde Staten met mijnheer Roosevelt aan het
hoofd, was nu op het Oosten gevestigd. Hiermede kom ik, mijne heeren, tot die faze van
strijd

—
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den gemeenschappelijken vrijheidsstrijd, welke,
daar ben ik zeker van, eens voorwaar beschouwd
zal worden als voor het lot van Europa en
daarmede voor de toekomst van de heele be-

schaafde wereld beslissend :

Den strijd tegen de Sowjet-Unie
Bc mag hier zeker eerst er aan herinneren,
hoe Duitschland in het jaar 1939 in de hoop
toch nog een schikking te kunnen treffen tusschen het Duitsche en het Russische volk, met
Moskou een verdrag heeft gesloten, en wel op
basis van wederzijds niet te zullen aanvallen
en met begrenzing van beitier belangensferen.

Aangezien

&

«o

*

communistische
wereldbeschouwing lijnrecht
tegenover elkaar staan, was dat destijds geen
gemakkelijke stap voor den Führer. Beslissend
waren voor hem hierbij de volgende overwegingen : In het kader van de steeds verder gaande
politiek van omsingeling had Engeland aan de
meest verscheiden landen van Europa garanties
aangeboden onder het motief dat deze landen
door Duitschen expansiedrang bedreigd werden.
Verder gaven Engeland en Frankrük zich to
dien tijd moeite om de Sovjet-Unie door middel van het aanbieden van een pact van bijstand als een laatsten hoeksteen aan hun tegen
Duitschland gerichte omsingeltogspoUtiek toe
te voegen. In het besef dat het gelukken van
een dergelijk plan, d.w.z. het tot stand brengen
van een coalitie van machten als Frankrijk,
Sovjet-Rusland en Engeland voor Duitschland
een ontzaglijk gevaar en evenzeer voor heel
Europa en daarmee ook vóór alles vcor de
kleine nabuurlanden to het Zu.den en in het
Noorden zou beteekenen, heeft oe Führer Moskou op de hoogte gesteld van net onhoudbare
van de aan Duitschland toegeschreven expanslewenschen.
Op het oogenblik, dat de Duitsche delegatie
te Moskou aankwam, hadden onderhandelingen
van de Engelsche en Fransche militaire missie"!
met de Sovjetregeertog haar hoogtepunt bereikt. Terwijl het nu aan de Duitsche delegatie
gelukte, om van haar kant een ontspanning to
de betrekkingen met R-.island teweeg te brengen, heeft Duitschland althans op zijn minst
bereikt, dat het onmiddellijke binnendringen van
het bolsjewisme to Europa werd verhinderd.
Daarbij koesterde de Führer de hoop, welke op
grond van zekere verschijnselen to Rusland,
waarover vandaar bepaalde berichten waren
verkregen, gewettigd scheen dat de verdere uitwerking van de betere verstandhouding met
Rusland de Sovjets er toe zou brengen hun
denkbeeld van een wereldrevolutie op te geven,
waardoor de Sovjet-Unie ook overigens geleidelijk aan een vreedzame nabuur van Duitschland en ook voor de andere aan Rusland grenzende landen van Europa kon worden. Duitschland heeft dan ook loyaal en geheel to overeenstemming met' zijn verklaringen sinds den

zomer van 1939 een volkomen andere politiek
ten opzichte van Rusland doorgevoerd. Het
heeft zich daarbij steeds beperkt tot zuiver
Duitsche belangensferen en het heeft met veel
geduld gepoogd in alle opkomende kwesties een
minnelijke schikking met de Sovjets te treffen.
Terwijl de Duitsche regeering geloofde hierdoor een overeenkomstige houding van de
Sovjetregeering tegenover Duitschland zelf of
ook tegenover de omliggende landen te mogen
verwachten, werd zij in dit opzicht, zooals wel
bekend is, diep teleurgesteld. In de
nota, die het ministerie van buitenlandsche zaalgemeen

ken op

22 Juni 1941
aan de Sovjetregeering deed toekomen heeft de
Duitsche regeering voor de heele wereld bekend
gemaakt op welke smadelijke wijze Duitschland
door de Sovjetregeering om den tuin werd geleid, en dat de Sovjets de afspraken van 1939
slechts als tactische schaakzetten hadden beschouwd.

Stalin voorzag, dat Engeland tot den oorlog
tegen Duitschland besloten was. Hij hoopte op
een langen afmattingsoorlog tusschen Duitschland en de westelijke democratieën, die het hem
zonder bijzondere klachtsinspanning mogelijk
zou maken, het bolsjewisme in Europa binnen
te doen dringen. In deze hoop zag hij zich bedrogen door de snelle Duitsche overwinning op
Frankrijk en het verdrijven van de Engelschen
uit Europa. Thans wijzigde hij zijn tactiek,
bracht direct weer verbindingen tot stand met
Engeland en Amerika en bespoedigde den militairen opmarsch tegen Duitschland.
Het ministerie van buitenlandsche zaken
heeft destijds tot in bijzonderheden aangetoond,
hoe communistische agenten ondanks het
Dultscb>Russ!£chc P-et oek verd:r ondermijnend weikten en spionnage en Mko&go tegen
Duitöchiaud bedjsvea, ca &£ 4e gantetea to

Dinsdag 2 Dcc 1941
de Balkanlanden en verder to heel Europa haar
propaganda-activiteit voortzette. Het heeft er
verder op gewezen, hoe de Sovjetmacht, in strijd
met alle overeenkomsten, de gebieden in OostEuropa verder bolsjewiseerde ; hoe de Sovjets
in het Noorden het prijsgeven van Finland, in
het Zuid-Oosten van Bulgarije, en verder de
Duitsche toestemming tot het inrichten van
militaire steunpunten aan de zeeëngten verlangden en hoe de Führer deze aanspraken van
de hand wees; hoe de Sovjets het Roode leger
van de Noordelijke IJszee tot aan de Zwarte
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Zee toe steeds meer naar het Westen verplaatsten, totdat ten slotte de geheele Russisch»
strijdmacht tot aan onze grens, de Finsche ca
Röemeensehe was opgemarcheerd en hoe d«
Sovjets ten slotte begonnen geheel parallel met

hun militairen opmarsch ook op diplomatiek;
terrein steeds meer openlijk tegen Duitschland
stelling te nemen. De intriges van de Ssvjet*
in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en to Finland en de overeenkomst met Servië mogen
hier nogmaals vermeld worden.

DE SOWJET-UNIE EN ENGELAND
In het bijzonder echter heeft de nota van
het ministerie van buitenlandsche zaken
er destijds reeds op gewezen, dat de Duitsche regeering over de bewijsstukken beschikte, waaruit bleek, dat de Engelsche
gezant Cripps 't geheele jaar 1940 in Moskou toch nog gepoogd had de Sovjets voor
de Engelsche doeleinden te winnen, en met
hoeveel succes deze pogingen bekroond waren. Inmiddels had de Duitsche regeering
ook precieze inlichtingen verkregen over
de geheime zittingen van het Engelsche
Lagerhuis in 1940. Uit deze bewijsstukken
blijkt zonneklaar, dat het Lagerhuis na de
ineenstorting van Frankrijk over den
voortgang en de kansen van den oorlog
begrijpelijkerwijze buitengewoon bezorgd
was. De heer Churchill heeft toen, blijkens
de ons ter beschikking staande gegevens
gepoogd, de onrust van het Lagerhuis te
bezweren en het Engelsche volk opnieuw
voor zijn oorlogspolitiek te winnen, door
voor het Lagerhuis te verklaren:
1)
dat hij op grond van de door den
gezant Cripps te Moskou gevoerde onderhandelingen de besliste toezeggin?: had
ontvangen, dat Sovjet-Rusland aan Engelsche zijde aan den oorlog zou deelnemen;
en
2) dat president Roosevelt hem zonder
eenige beperking had toegezegd, dat deze
de Engelsche oorlogvoering zou steunen.
Op grond van de inlichtingen, welke wij
over deze geheime zittingen verkregen
hebben, is het den heer Churchill ten slotte alleen door deze verklaringen gelutt de
bedenkelijke stemming, die zich bij vele
afgevaardigden openbaarde, weg te nemen
en hen aan den leiband te houden.
Engelsche en Russische agenten werkten in 1940 reeds gemeenschaopelijk tegen
de Duitsche en Italiaansche belangen. In
het begin van 1941 neemt deze reeds genoemde Engelsch-Sovjetrussische samenwerking nog steeds toe, totdat zd.l met de
Balkancrisis in het begin van Anril van dit
jaar voor de heele wereld duidelijk werd.
Onomstootelijk heeft de nota van het ministerie van Buitenlandsche Zaken eveneens v?stgesteld. dat tot den putsch, na de
toetreding van het toenmalige Joegoslavië
tot het Driemogendheden-pact, door Engeland was aangezet, en dat deze door Engeland met goedkeuring van Sovjet-Rusland was geënsceneerd. Het doel van dit
plan was, de zich op
den Balkan bevindende Duitsche troepen
zoo mogelijk van drie kanten aan te vallen, een plan, dat zooals bekend is, dank
zij de houding van onze Balkan-vrienden
en de Turksche reeceering, door de snelle
overwinningen van de As werd verijdeld.
De kort voor het uitbreken van den
Duitsch-Russischen oorlog bekend geworden oproep van lord Beaverbrook om Rusland met alle ter beschikking staande mid>delen te steunen en zijn tot de V. S. gericht betoog, hetzelfde te doen, belichtte
voor de eerste maal heel Doenlijk den waren stand van de Engelsen-Russische betrekkingen, zoodat het kort na het uitbreken van de Duitsch-Russische vijandelijkheden tusschen Mosoku en Londen bekend
gemaakte sluiten van een verbond slechts
de officieele bevestiging was van een toestand, die in werkelijkheid in het geheim
reeds langen tijd bestaan had.

Churchills laatste kaart
Inderdaad Is het thans de geheele wereld duidelijk, dat de va banque-speler
Churchill, toen hij Sovjet-Rusland tot een
breuk met Duitschland aanzette, waarbij
zijn eigen wensehen in de lijn vielen van
die van Roosevelt en Stalin, zijn laatste
kaart in Europa tegen Duitschland uitspeelde, en dat hij daarvan alles verwachtte.
Met Churchill liet nu ook de heele
Joodsch-Angelsaksische wereld het masker
vallen, gedragen door de hoop, dat Rusland toch nog in staat zou kunnen zijn,
een verandering in de voor Engeland zoo
fatale militaire situatie in Europa tot
stand te brengen.
Op zeldzaam onwaardige wijze verheerlijkten thans de Westersche democratieën
plotseling het agressieve bondgenootschap
met het bolsjewisme. Engelsche conservatieven en Amerikaansche milliardairs, die
*et dusverre ieder conV/'t met bolsjewisten
&ls melaatschen gemeden hadden, verklaarden voor de wereld, dat Rr.sland het
land van de vreugde was, het land van den
lach en het goede burgerlijke leven.
Engelsceh en Amerikaansche vakvereenlgings- en boerenleiders bewezen hun verbaasden toehoorders haarfijn, dat de Sovjet een waar paradijs van goed doorvoede
en tevreden arbeiders geschapen hadden
en dat de kolchozen het fundament waren
voor het in stand houden van een welgestelden op vruchtbare, hoeven levenden
boerei.stand. Joodsch? en Britsche geleerden en leden van cultures vereenigingen
verklaarden, gezeten in clubfauteuils in
Londen en New Vork, dat de "Sovjet-Unie
vau cv.dsher een bolwerk van wetenschappp.iijken en cultureelen schepplngsarbeid
geweest was. Aartsbisschoppen, bisschoppen en kardinalen, die voor kort nog Rusland in heiligen ijver als de bakermat
het atheïsme bestreden hadden, verkondigden plotseling, dat de Sovjet-Unie altijd de wieg van het Christendom was geweest en ook thans zijn beschermer was, en
de aartsbisschop van Canterbury bad tijdens een officieele godsdienstoefening voor
het Sovjet-leger en zijn vriend Stalin.
Churchill en Roosevelt vertelden aan hun
volken, dat geen regeeringsvorm de door
hen geproclameerde heilige grondvC ...ec
dcc democratie meer nabij kwamen dan

juist het bolsjewistische systeem. Alles ging
zich in de Westersche democratieën te bulten aan erbarmelijke liefdes- en sympathiebetuigingen voor den joodsch-bolsje—
wistischen misdadigersstaat, terwijl de materieele hulp, waarop Stalin vlaste, teelt
nog uitbleef. Het had inderdaad een realistische noot, toen Churchill en Stalin elkaar voor kort wederzijds als „old warhorses" bestempelden. Het wil mij voorkomen, dat dit hun ware houding ten opzichte van elkaar heel wat nader komt.

Laatste hoop der Angelsaksers
vernietigd
vijf maanden tijds is nu ook dez»
laatste müitaire hoop der Angelsaksen
vernietigd. Mijne heeren, ik geloof, dat ik
niets te veel zeg, als ik beweer, dat dez»
vijf maanden veldtocht in het Oosten al»
de grootste militaire daad, die de wereldgeschiedenis kent, bestempeld kunnen worden.
In deze vijf maanden is het gelukt, in
een strijd met taaie, verbeten en uit angst
voor een schot in den rug van hun eigen
commissarissen tot den dood toe vechtende tegenstanders, tegen niet te overzien*
hoeveelheden oorlogsmateriaal, artillerie,
tanks van de modernste typen, tegen de
ontzaglijke terreinmoeilijkheden van de
Russische ruimte, tegen ongunstig weer,
modder, regen, sneeuw, koude en andere
obstakels, over de onbegaanbare wegen van
dit land, de goed uitgeruste en wat getalsterkte betreft grootste legermacht ter wereld volkomen in elkaar te slaan. Dit ia
een zoo roemvolle daad van onze soldaten
en van de met hen verbonden troepen, dat
zij ieder, die de verschillende phasen van
dezen gigantischen strijd ook maar uit de
verte heeft meebeleefd, met onuitsprekelijke bewondering vervult en waarop het
vaderland slechts met eerbied kan zien.
Maar toch geloof lk, dat alle heldendaden
van onze wonderbaarlijke troepen ondanks
alles vergeef sch zouden zijn geweest, als
niet een alles omvattend veldheersgenie,
zooals het r| ar eens voor alle tijden voorkomt, deze veldslagen geleid had.

In

De Russische kolos
Het geheim, waarmede de Russische kolos zich bewust had omgeven, en dat hem
in de beide laatste tientallen jaren bijna
de buitenwereld
had
volkomen van
verloop
afgesloten, werd pas *- v i
van dezen veldtocht in zijn vollen omvang
onthuld. Gedreven door ongebreidelden
r-achtsdrang heeft hier een tyran, die zich
aan het wereldjodendom verkocht heeft,
alle kracht van zijn volkeren ten getale
van 100 millioen zielen slechts op één doel
gericht: de verovering van de wereld door
het bolsjewistische moscovitendom. In het
besef, dat propaganda alleen ter bereiking
van dit doel niet voldoende was, heeft Stalin met ijzeren consequentie en zonder mededoogen Sovjet-Rusland voor het vervullen van deze taak met geweld voorbereid.
Menschen en materiaal werden met hetzelfde fanatisme voor dit doel geofferd. De cultureele en materieele levensstandaard der
Russen stemt overeen met het peil van slaven. Terwijl hij huizen moet in armzalig»
holen en half verhongerd is, heeft de huidige Rus alles verloren, dat het leven voor
ons van waarde maakt. Arbeidsprestaties,
schoonheid, familie, God zijn voor hem
geen begrippen meer. Afgestompt, hard,
wreed, zonder levensvreugde en idealen is
de Rus tot een niveau gezonken, waarvan
men zich nauwelijks meer een voorstelling
kan maken.
Er ligt iets diep tragisch in het feit, en
ook in het besef, dat een door de menschen
zelf uitgedacht systeem in nauwelijks een
generatie in staat is, de menschen bijna tot
dieren te maken. In een atmosfeer als van
een tuchthuis werden de boeren en de arbeiders tot het oorlogshandwerk geprest en de
laatste roebel werd voor het Roode Leger
van het wereldjodendom uitgegeven, voor
oorlogsuitrusting en nog eens oorlogsuitrusting. Zoo ontstonden op plaatsen, waar
nog slechts weinige jaren geleden dorpjes
en kleine steden hadden gestaan, enorm»
bedrijven voor de bewapenings- en oorlogsindustrie ; daar, waar vreedzame akkers gelegen hadden, entstond een groot net van
strategische spoorwegen en vliegvelden, en
wel voornamelijk langs de Westelijke grenzen van het enorme rijk. Maar vóór alles
ontstond het grootste leger met de meeste
manschappen, met het uitgebreidste materieel aan tanks, artillerie, vliegtuigen, enzdat ooit ter wereld bestaan heeft. Zoodra
de politieke en militaire situatie in Europa
gunstig leek, moest de joodsch-bolsjewistische staalwals Europa vermorzelen. Toen
het Duitsche leger nog op het allerlaatste
oogenblik op den 22sten Juni van dit jaar
toesloeg, was juist de groote, offensieve
opmarsch van het Roode Leger tegen Europa voltooid.
Mijne heeren, alle berekeningen en veronderstellingen betreffende de machtsont»
ontplooiing van dezen Russischen kolos en
de oogmerken van zijn dictator Stalin tegenover Europa werden door de werkelijkheid nog verre overtroffen. Dat het den
Führer met de Duitsche en de verbonden
troepen gelukte dezen kolos in de geweldige
vernietigingsslagen van het jaar 1941 te
verpletteren en Europa voor de vernietiging en de eeuwige joodsch-bolsjewistischa
slavernij te bewaren, daarvoor zullen komende geslachten hun eeuwig dankbaar
blijven. Het roemvolle aandeel, dat de Finsche helden in het Noorden aan dezen gemeenschappelijken vrijheidskamp hebben,
verzekert hun voor altijd een plaats in het

-

hart van hst Duitsche volk.

2e Blad 2

reeds voor de geschiedenis vast, dat de verantwoordelijkheid voor dezen oorlog met
al zijn gevolgen uitsluitend op president

Roosevelt valt.
Men mag zich hier echter afvragen, welke
motieven president Roosevelt mogelijk tot
deze politiek gebracht hebben, waardoor
zijn volk tegen den vril van dat volk steeds
dichter bij den oorlog wordt gebracht. De
vroegere Póolsche gesanten te Washington
en deels te Parijs hebben destijds in de verslagen, die zij achrlfielrjk aan hun regeering uitbrachten, medegedeeld, dat het
hoofdmotief bij alle handelingen van president Roosevelt in een ziekelijk bewustzijn
van schuld te zoeken was. Roosevelt had
om de aandacht van het mislukken van zin
binnenlandsche politiek op sociaal en economisch gebied af te leiden, reeds lang
voor het uitbreken van dezen oorlog het
Amerikaansche volk bewust ep het gebied
van de buitenlandsche politiek willen brengen. Daarom had hij de vijandschap tegen
het op deze gebieden zooveel succes hebbende nationaal-socialisme en het fascisme

GEVOLGEN DER BOLSJEWISTISCHE
NEDERLAAG

De gevolgen van deze Sovjet-nederlaag
en de bezetting van verreweg het grootste
gedeelte van Europeesch Rusland in het

jaar 1941 zou ik als volgt willen samenvatten :
1. Militair heeft daarmede de laatste
bondgenoot van Engeland op het vasteland
van Europa opgehouden een factor van beteekenis te zijn. Duitsel'v.id ca Italië en
hun bondgenooten zijn I-.iermede in Europa
onaantastbaar geworden. Geweldige krachten komen thans vrij.
2. Economisch is r.u de A<4 met zijn
vrienden en daarmede ook geheel Europa
onafhankelijk geworden van aanvoeren van
overzee. Europa is eens en voor al tegen
elke blokkade bestand. Het graan en de
van Europeesch Rusland
unnen de behoeften van Europa volkomen
bevredigen. Zijn oorlogsindustrie wordt geheel dienstbaar gemaakt aan de oorlogseconomie van Duitschland en zijn bondgenooten, waardoor het oorlogspotentieel van
Europa opnieuw geweldig zal toenemen. De
organisatie van dit reusachtige gebied is
reeds in vollen gang. Daarmede is aan de
beide laatste voorwaarden voor de eindbondgenoooverwinning van de As en
ten op Engeland voldaan.
Op het eind van het oorlogsjaar 1941
hebben Duitschland en zijn bondgenooten
zoowel de dichtst bevolkte gebieden van
Rusland alsook het grootste gedeelte van
het Russische gebied bezet, dat met betrekking tot grondstoffen en graan van
beteekenis is. Ook bevindt zich in dit gebied
het belangrijkste deel van de Sovjet-industrie. Ten aanzien van de mogelijkheden,
die den R_33en op militair en economisch
gebied nog resten, ia 't niet zoo moeilijk den
zaken in het Oosten te
verderen gang vangebrek
aan geschookie
voorspellen. Het
strijdkrachten en materieel stelt de Sovjets
niet meer in staat, in de toekomst tot een
militaire krachtsontplocüng te komen, die
in het kader van het geheel van zoodanige
beteekenis zou kunnen zijn, dat er een keer
in de krijgskansen zou komen.

frendstoffen

Bezien vanuit het oogpunt van de geheels oorlogvoering bevinden de As en haar
bondgenooten zich thans ten opzichte van
Engeland en zijn helpers in een strategisch
volkomen overheerschende positie. De veldtochten In het Noorden, Westen, Oosten en
Zuidoosten van Europa zijn door de Aa gewonnen en welke fantaste de Engelsche
strategen ook nog In het schild mogen voeren, aan de harde feiten, die zich voor hen
in Europa voordoen, zullen nooit meer iets
kunnen veranderen.
Evenals in Europa heeft Engeland zich
ook in Afrika reeds eenmaal er van kunnen overtuigen, waartoe de dappere aanvalslust en slagvaardigheid van onze troepen ook in deze gebieden in staat zijn. Op
het oogenblik is de strijd daar opnieuw

zijn dezs gebieden
de As geographisch
gunstiger gelegen dan voor de Angelsaksers, wier weg daarheen over verre oceanen voert.
In den verderen oorlog staan nu tegenover elkaar: Het Engelsche eilandenrijk
met zijn Noordamerikaansche medehelpers
over den oceaan aan de eene zijde, en het
geweldige Europeesche blok aan de andere
Overigens
ontbrand.
welbeschouwd voor

zijde.
Duitschland en Italië verkeeren in de positie, da- zü ds beslissende kracht van hun
legers, violen en luchtmachten op het neerslaan vaa den Britschen hoofdtegenstander
kunnen cor.esntrcercn. Bij dezen strijd zijn
gezien de strategische positie alsook op het
gebied van het kunnen inzetten van menschen en materieel, allo kansen aan de zijde
van de Europeesche coalitie.

Churchill

en

Roosevelt

Mijne heeren ! Maar ook voor de politieke situatie in de geheele wereld i3 de nederlaag van het bolsjewisme van beslissende
beteekenis. Het overwicht van de in het
Driemcgendhedenpact verbonden groote
mogendheden Duitschland, Italië en Japan
en do bij hen aangesloten staten is door het
uitvallen van Rusland zoo groot geworden,
dat ik geen anders nmchtscorabinatie zie,
die daar op den duur tegenover zou kunnen
staan en die de ons toekomende beheerschende positie zou kunnen betwisten. Tegenover deze machten staat thans Engeland met aan 't hoofd mijnheer Churchill.
Niemand kan dezen man, die in Engeland
zonder eenigen twijfel als de hoofdschuldige voor do Engelsche oorlogsverklaring
aan Duitschland moet worden aangezien, in
zijn hart zien. Maar het zou verbazingwekkend zijn als mr. Churchill thans niet reeds
in zijn binnenste zou hebbea begrepen, dat
hij dezen oorlog niet meer kan winnen en
dat Engeland reeds thans de partij verloren heeft. Ten overstaan van zijn eigen volk
kan hij dit niet toegeven, dus klampt hij
zich vast aan de hoop op hulp van den laatsten nog mogelijken bondgenoot: de Vereenigde Staten van Amerika.
Uwe Excellenties, mijne heeren ! Reeds
Roosevelt
dreigt president
jarenlang
andere
mogelijke
staten
Duitschland en alle
hierop
voor
oorlog.
Duitschland
heeft
met
alles gezwegen. Gezien den toon echter,
dien de oorlogsophitsers in de Vereenigde
Staten den laatsten tijd in steeds toenemende mate tegenover Duitschland believen
aan te slaan, zijn er ook voor ons geen termen aanwezig, om tegenover deze kwestie
niet heel openlijk stelling te nemen.
Het Duitsche volk had in zijn geheele geschiedenis nooit wrok of zelfs haat gekoesterd tegen het Amerikaansche volk.
Het Amerikaansche volk had dit zeker ook
niet gedaan tegen het Duitsche.

mijnheer Roosevelt alleen gevoerd werd,
heeft de Führer rekening gehouden met dezen gang van zaken en heeft de Duitsche
regeering van den beginne af aan rekening
gehouden met de vijandschap van Roosevelt.
Ten aanzien van deze houding van president Roosevelt, wil ik nu dadelijk het volgende vaststellen: Of de Vereenigde Staten
nu wel of niet en In welken omvang ook
oorlogsmatericel aan onze vijanden leveren,
of de Ver. Staten verdera al of niet met ons
gaan oorlogvoeren, aan den uitslag van
dezen krijg, dat wil zeggen aan ds overwinning van de As en haar bondgenooten, zal
ook dit niets meer kunnen veranderen.
Men zal zich natuurlijk kunnen afvragen,
waarom juist die volken elkaar moeten beoorlogen, tusschen wier landen de Voorzienigheid ecu oceaan van vele duizenden kilometers gelegd heeft. De huidige situatie is
daarom slechts te begrijpen, wanneer men

Met hat hem en zn'n Joodschen geestverwanten ter beschikking staande geheele
regeerings- en propaganda-apparaat heeft
mijnheer Roosevelt dan ook den haat tegen
het nationaal-socialistische Duitschland en
het fascistische Italië aangekweekt. Voor
geen enkele middel is men daarbij teruggedeinsd Men scheldt afwisselend nu eens op
Duitschland, dan weer op Italië of Japan
openlijk of achterbaks. Men beweert, dat
Duitschland alle godsdiensten van de wereld wil onderdrukken. Of: Hitler wil ZuidAmerika veroveren. Of: hij wil de Vereenigde Staten onderwerpen, en dan weer
heet het: Hitler wil da wereld verdeelen.
Dat alles tracht men het Amerikaansche

volk in te praten.

Natuurlijk weet men heel best, dat dit

Amerikaansche

volk zijn. Want in de eerste

plaats bezit dat volk alle materieele goederen zelf in het eigen land en in de tweede
plaats voelt het heel duidelijk aan, dat het
nooit werd bedreigd en dat het die andere
volkeren ook nimmer geestelijk kan leiden,
om maar te zwijgen van overheerschen.
Amerika voor de Amerikanen, Europa
voor de Europeanen, dat getuigt van verstandig inzicht, waar niemand zich op den
duur overheen kan zetten zonder de zwaarste wereldcatastrofes te ontketenen. Wanneer het Amerikaansche volk zich nu bij
het najagen van dergelijke onnatuurlijke
doeleinden van zijn president Roosevelt
steeds meer isoleert en zich daardoor in
een oorlog tegen de halve wereld laat meesleuren, kunnen wij dit slechts betreuren.

Desondanks probeerde president Roosevelt zijn land in oorlog met Duitschland te

Roosevelt verantwoordelijk

xeldjodendom ca va azijn exponenten, door

Maar één ding moet lk hier vaststellen :
Wanneer de gebeurtenlsen een dergelijken
loop zcuden nemen en het tot een oorlog
tusschen de Vereenigde Staten van Amerika eenerzijds en Europa en Oost-Azië anderzijds mocht komen,
dan staat thans

brengen met alle kunstmiddelen van intrien laster. Maar aangeges,
zien vaststond, dat het Amerikaansche volk
zich hier niet kon uitspreken, maar dat
derv politiek van het in de Vereenigde Staten tezaamgestroomde internationale we-

Aan het Amerikaansche volk zal deze
van zijn president eens ideëel zoov/el als materieel duur komen te staan.
politiek

Onzin over Duitschland

Men moet zich werkelijk afvragen, hoe
lang het gezonde verstand van het
Amerikaansche volk een dergelijke
catastrofale politiek zijner regeering
nog zal slikken.
Inderdaad werd ook herhaaldelijk de indruk gevestigd, dat verstandige Amerikanen tegen dit drijven protesteeren. Volgens
het resultaat van de laatste stemmingen
heeft de huidige Amerikaansche regeering
slechts een klein gedeelte van het Amerikaansche volk achter zich voor haar oorlogspolitiek. Want als een vreemde regeering zich met booze bedoelingen in overmoed eu in haat, in strijd met alle wetten
der natuur en in strijd met het wijze inzicht
van een man als president Mcnroe, over
twee groote oceanen heen in de aangelegenheden van andere werelddeelen mengt, en
deze geestelijk, zoowel als matexieel wil
terroriseeren, dan kan dit ook niet de ware
uitdrukking van den levenswil van het

ring-Chamberlain er mee dreigde, dat hij
haar de duimschroeven zou aandoen, als
z;j van plan mocht zijn met den Führer tot
een goede oplossing van het Póolsche

vraagstuk te komen.
Uit deze consulaire verslagen alsook uit
talrijke authentieke berichten, die in de
laatste jaren over de houding van den
Amerikaanschen president bekend geworden
zijn, blijkt het ontstellende feit, dat president Roosevelt in laatste instantie moet
worden beschouwd als de aanstichter en

daarmee als de hoofdschuldige aan dezen

oorlog.

DUISTERE TOEKOMST VOOR AMERIKA
EN ENGELAND

zich voorstelt, dat hier niet de ware belangen van het Duitsche, het Italiaanse!:? en
het Amerikaansche volk tegenover elkaar
staan, maar dat hier tegengesteld zyn: de
belangen van jonge om hun nationaal bestaan, om een nieuwe sociale orde en om
een meer rechtvaardige verdeeling van de
aarusene goederen kampenden volken aan
den eene nkant, en de belangen van de internationale, jooüsch-plutocratische wereld
van uitbuiters der volkeren aan den anderen kant met aan het hoofd daarvan den
heer Roosevelt.

alles waarachtig waanzinnige onzin is. Men
weet, dat Dnltschland, welk,* leven zich gedurende generatie» naar het Oosten -al
ontwikkelen, in de eerste plaats daartoe
niet de geringste aanleiding heeft en daarom ook nlst de bedoeling kan hebben, tegen Amerika ta beginnen. En ten tweede,
dat de voorstelling van een Duitschen aanval op Amerika nlt militair oogpunt eenvoudig fantastische waanzin Is. Ofschoon
ook do Amerikaansche militairen dit heel
goed weton, zwetsen de Amerikaansche
Oorlogsapliitsers voortdurend over ds mogelijkheid van een Duitschen aanval, want
men heeft deze voorstelling noodig om zijn
eigen bedoelingen te maskeeren.
Volgens de methode „Houdt den dief",
vindt, men wereidveroveringsplannen van
Adolf Hitler uit, om onder dit gehuil de
joodsch-plutocratische heerschappij via
Amerika ook weer In alle landen, die zich
daaraan hebben ontworsteld, te kunnen oprichten. Alleen uit deze overwoging hitst
men tot den oorlog op tegen het nieuwe
Dukschland, tegen Italië of Japan. Kaarten
en documenten worden vervalscht. Men laat
dc V.S. zich neutraal verklaren en aan den
loopenden band doen zich de gevallen voor,
waarbij inbreuk wordt gemaakt op diezelfde neutraliteit. Men levert oorlogsmaterieel
en vindt de cash and carry-clausule uit,
om eerst het cash en dan het carry weer
op te heffen. Men verklaart zich tot den
doodsvijand van het bolsjewisme, en eenige
weken later tot den bondgenoot daarvan.
Ten slotte geeft men bevel om te schieten,
er wordt op Duitsche schepen geschoten en
dan huichelt men verontwaardiging, wanneer de Duitsche schepen zich verweren.

gepredikt en 'de haat tegen fferzeïver
grondvesters: Adolf Hitler en Mussolini
Toen daarop de positie van Duitschland en
van Italië en van hun leiders in Europa
steeds sterker werd, heeft hij bewust een
algemeene oorlogspsychose gewekt en was
hij openlijk voor een agressieve politiek
tegen de Asmogendheden opgetreden. Hij
was daardoor zoo ver gegaan, dat hij reeds
in den jare 1938 na München tot den oorlog aanhitste en zelfs de Engelsche regee-

■

Want:
1. is het duidelijk, dat d© Amerikaan exhe
belastingbetaler den hoofdlast vea dezen
Engelschen oorlog tegen Duitschland
krijgt te dragen. Zooals bekend zijn Engeland en de andere staten aan Ameilka van
den were'.doorlog neg r.ltijd ongeveer 15
milliard dollar schuldig, wcarvcor
landen in vredestijd nog niet eens de rente,
om nog maar te zwijgen van aflossingen,
konden opbrengen. Wanneer dit echter
voor d© oude schuld.en niet eens mogelijk
was, den spreekt het toch vanzelf, dat
nieuwe schulden abecluut nooit kunnen
worden voldaan. le."er «weer, iederkanon
en ieder vliegtuig, dat Amerika thans aan
het een of andere land levert, komt uitsluitend voor rekening van den Amerikaanschen belastingbetaler. Door alle waarden,
die Amerika voortdurend verlaten zonder
dat er eenige tegenprestatie tegenover
s'aat, moet dit land in naar verhouding
betrekkelijk korten tijd in de grootste,
economische crisis geraken, dis een land
ooit beleefd heeft. Ik geloof, dat daarmee
vergeleken de Ame-ikaaneehe catastrofe
van 1929 slechts kinderspel is. Reeds thans
doen zich ds eerste vcortcekenen vcor de
komende catastrofe gevoelen : de beginnende inflatie als voorloopcr eener sociale
revolutie.
20. Roosevelt doet het voorkomen alsof
hij strijdt voor het behoud der democ.alieen. Als lüj dat werkelijk wilde doen, zou
hrj niet den oorlog zoeken en zich met het
bolajawißtlschs Rusland verconden hebben.
doet, vcr-aadt inDat hij dit echter toch
tegendeel zijn bsdoe : ing fintn-l. in Amerika
voor zich en voer zijn jpodsohe kersentrust de absolute hcersel.appij te grondvesten. Daarvoor is rnjnheer Roosevelt
bereid ook het bloed van Amerikaansche
zonen op te offeren.
30. Roosevelt heeft een'handgencctsel-op
der
gesloten met den groot':; len vijand
menscliheid, het bols:ewifeme. Ook dit zal
in Amerika —-precies eender zooals vrceger in andere landen
automatisch tot
een groote verscherping van de sociale
tegenstellingen leiden. Het I 3 °aze over-
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tuiging, dat Roosevelt door dit bondgenootschap met Sovjet-Rusland de klem heeft
gelegd voor een van de meest vernietigende

catastrofes, die het Amerikaansche volk
l
eens totaal zal schokken en het tienta en
jaren achterop zal brengen.
Maar eens zal het Amerikaansche volk
ontwaken en van zijn president en zijn

joodsche raadgevers rekenschap verlangen
voor een politiek, die voor dezen oorlog verantwoordelijk is, die de eene natte na de andere tot den oorlog heeft aangezet, en die
nu tegen den wil van Amerika ook hH elgen volk met alle middelen in een oorlog
poogt te betrekken, dien Amerika nooitkan
winnen en die van het land slechtst verschrikkelijke offers zal vergen.
De heer Churchill heeft deze politiek,
waarbij wij in het midden willen laten In
hoeverre hij dat onder Invloed van president Rccscvclt heeft gedaan, uit volle overtuiging ondersteund. Terwijl president
Roosevelt ds hoofdschuldige is, zal Engeland zeker het voornaamste slachtoffer
zijn. Want de vooruitzichten van Engeland
zijn meer dan duister.

Engelands retelige positie
Ik zou de positie van Engeland en zijn
voornaamste uitzichten op alle gebieden
van dezen oorlog als volgt willen samenvatten :
1. Te land en ter zee kan het, zelfs met
iederen medelijken Amerlkaanschen steun,
den co-leg tegen de mogendheden van het
pact van drie en haar bondgenooten niet
meer winnen. Van een gegeven oogenblik
af moeten zijn hulpbronnen .noodzakelijkerwijs, verminderen, terwijl onze mogelijkheden zullen blijven Rrceien.
2. In het door Churchill geprovoceerde
luchtduel tusschen het Britsche eilandenrijk en Europa zijn de kansen duidelijk tegen Engeland. De aardrijkskundige positie
van de Britsche eilanden en van hun industrie is voor geconcentieerde luchtaanvallen tegen het Vasteland veel ongunstiger dan omgekeerd.
3. Het de As, zonder Japan zelfs, na de
nederlaag van de Sovjet-TJnie ter beschikking staande economische en bewapsnlnsspotentieel is oneindig veel grooter dan het
Ergsl:ch-Amerikaansche tezamen.
4. Engeland zal bij de voortzetting van
den oorlog positie na positie verliezen en
zl]n wereldrijk zal noodgedwongen steeds
sterker afhankelijk worden van vreerade
mogendheden.

8. Door den geconcentreerden aanval
van de voornaamste machtsmiddelen van
Duitschland en zijn bondgenooten tegen
Groot-Brittannië ter zee, in de lucht en te
land zal het eiland verwoest worden en
in ieder geval vroeg of laat ondergaan.

Vredesvoelhoorns
In dit verband wil lk toch
de aandacht vestigen op de telkens
weer terugkeerende Engelsche bewering,
dat Duitschland vredesvoelhoorns zou uitnog

steken.
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Joachim von Rlbbentrop, de
In wiens
handen alle lijnen van het wijdvertakte net

der buitenlandsche betrekkingen van Duitschland thans tezamen komen, werd op 30 April
1893 in Wesel uit een oud Westfaalsch bcarengeslacht geboren. Verschillende van zijn voorvaderen hebben in de geschiedenis van het
Duitsche rijk een belangrijke rol gespeeld.
zyn studietijd bracht von Rib'oentrop in
Zwitserland, Frankrijk en Engeland door. Van
zijn aanvankelijke bedoeling om een koopmansloopbaan to volgen stapte hij af teen de oorlog
in 1914 uitbrak. Hij vertoefde teen in Canada,
doch keerde onverwijld naar zijn vaderland
terug om dienst te nemen. Na den oorlog,
waarin hrj eenige malen gewond werd, huwde
hij met een dochter van den groot-industrieel
Henkell en werd belast met de leiding vaneen
groote import- en exportonderneining. In den
dagelijkschen grimmigen concurrentiestrijd, die
de na-oorlogsche Duitsche hendel met het buitenland had te voeren, werden de grondslagen

voor zijn latere succesvolle diplomatieke loopbaan gelegd. Hij werkte mede aan de voorbereiding tot de machtsovername door Adolf
Hitler en trachtte door zrjn persoonlijke relaties
een bemiddeling tusschen dezen en de toenmalige Duitsche regeering tot stand te brengen,
Zijn bemoeiingen hadden tot gevolg dat In
't voorjaar van 1933 het door baron Scliroder
voorbereide onderhoud tusschen Hitler en den
toenmaligen kanselier von Papen plaats had.
Er kwam een nauwere samenwerking tot stand
met Goering, Hinunler en Kepler, hetgeen tot
den grooten datum van den 30 Jan. 1933. den
dag van de regeeringsovernamc, leidde. Op 12
November van dat jaar volgde Ribbentrop's .benoeming tot lid van den Reichsstab. Na de
overname van de macht wendde hij zich geheel
tot de buitenlandsche politiek. Hij voerde verschillende vertrouwelijke besprekingen met buitenlandsche staatslieden en kreeg ten volle gelegenheid om zijn aangeboren gaven als diplomaat te ontplooilen.
Daarna hield hrj zich voornamelijk bezig met
de consolideering der politieke verhoudingen in
Europa,

.

I-üCtcgenover zou ik whlan consta-teeren, dat.
nadat op zoo schaamtelooze wijze alle vredes-

oanboden van den Führer voor dsn Rijksdag
werden afgeslagen en In het bijzonder n* de
ineenstorting van Frankrijk, nooit meer een
Duitsche vredesvoeihoorn werd uitgestoken, dat
nooit liet plan heeft bestaan, een dergelljken
voelhoorn uit te steleen, en dat dit evenmin voor
het heden of voor de toekomst in d« bedoeling
ligt, dit te doen.
Als er nu dus telkens in berichten uit Engeland melding wordt gemaakt van Duitsche
vredesvoelhoorns, blijft slechts de verklaring
over, dat In werkelijkheid een dergelijk verlangen naar vrede
en wel ecu misschien nog
veel greoter verlangen dan den heer Churchill
bij hef Engelsche volk aanwezig Is.
lief is
Door Duitsche vredesaanbledlngen uit den duim
te zuigen, wil de Engelsche regeering klaarblijkelijk aan het eigen volk de zoogenaamde Duitsche zwakte voorspiegelen, om dan harerzijds
door een heldhaftig afslaan van dergelijke, zelf
verzonnen Duitsche vredesaanbledinsen voor
het Engelsche volk een evenmin niet aanwezige
sterkei Engelsche positie aannemelijk te maken.
Dat zijn natuurlijk voorstellingen van zaken,
die mank gaan. Al even weinig zakelijk, maar
daarom ook des te meer typeerend voor de Angelsaksische mentaliteit, omdat men er werkelijk geloof aan schijnt te hechten, is de Engelsche propaganda voor eon revolutlo In Europa
en dan n.l. in de door Duitschland bezette gebieden en in Duitschland zelf. Behalve de hulp
van Amerika, over welks omvang OV.urch/U
zich wel geen illusies zal maken, is dit klaarblijkelijk de laatste hoop van de Eagelsche re-
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geering.

Maar om nu maar direct die eene mogelijkheid weg te nemen:
Mr. Churchill was, is en blijft altijd oen
slechte pss'choloog. Men zegt wel eens van hem,
dat lüj de Engelsche politicus is. die het meest
van allen een verkeerd oordeel heeft gehad, de
meeste blunders in zt)n lang© loopbaan heeft
gemaakt en het toch tot eersten minister heeft
gebracht. In zekere democratieën schijnt dit
alles evenwel een bijzondere aanbeveling te
?ijn. Maar dat een staatsman het lot van zijn
'and op zulk een onnoozele hcop grondvest, dat
"3 ondanks alles toch wel een zeldzame onnooï*ilheid.

Het Nat. Soc. zal nooif capituleeren
Een volk, dat de grootste veldslagen van heel
geschiedenis gewonnen heelt, dat met -Un
vrienden en bondgenooten Europa beheerscht,
dat nu eindelijk »ijn levensruimte heeft beveiligd en daardoor van de buitenwereld onafhankelijk is geworden, dat nu na eeuwen van strijd
de schepping van Groot-Duitschland meemaakt,
dat zou nu juist op dit oogenblik revolutie moeten maken? En betzelfde geldt voor Italië, dat
juist aan de ongeëvenaarde verschijning van
sdjn Duce en aan -ijn fascistische beweging alles te danken heeft.
Maar zelfs, aJs dit alles niet zoo was, en
Duitschland in plaats van overwinning na
overwinning te boeken, de eene nederlaag na
ds andere geleden had, dan stond nog één ding
vast: Nooit zou het nationaal-socialu.\ische
Duitschland capituleeren. 7
Overigens kan Engeland er van verzekerd zijn.
dat een volk, dat door Aaolf Hitler geleld wordt,
sledhts een gedachte heeft: den hem opgedrongen oorlog tot aan de uiteindelijke overwinning te voeren. Een November 1918 herhaalt
zich in de Duitsche geschiedenis niet ten tweeden male.
Maar dat begrijpt men in Engeland niet,
omdat men zich eenvoudig de laatste hoop niet
wil laten ontnemen, en alleen uit deze overweging schijnt men eenvoudig te gelooven. ook
altijd nog in Londen, dat men alleen maar een
paar propagandawalsjes uit den vorigen oorlog
heeft af t« draaien, om onrust en opstand ta de
andere landen van Europa te verwekken. Afgezien van het feit, dat de veronderstelling, dat
men om zoo te zeggen onder het bereik van de
Duitsche macht met dergelijke voorhlsiorische
propagandamethoden succes zou kunnen oogsten
feitelijk een beleediging voor onze eisen propaganda is, is de gedachte op zichzelf al kinderachig. Mijnheer Ohurchill, die onlangs ccor
zijn landslieden werd bewierookt als de grootste bewapeningEexpm van Engeland, moat toch
eigenlijk wel wetsn. dat in ons tijdperk van
motoren, van pantserwapens en stuka's opstand3n in ontwapende gebieden bij voorbaat
zijn uitgesloten. Churchill is ook ta dit opzicht
van slechte adviezen velen en slecht ingelicht. Maar dat Is alles nog niet beslissend. De
volken van Europa willen eenvoudig geen opstand. Wormeer er thans rog wel veel opgehelderd en besproken en geregeld moet worden,
zijn de meeste menschen van Europa het over
een ding toch wel eens. Engeland heeft eens
en voor al niets meer op het continent in te
brengen.
Engeland heeft hier te lang wanorde gesticht. Den een tegen den ander uitgespeeld,
steeds weer nieuwe oorlogen doen ontbranden
en deze bijna altijd met behulp van vreemd
bloed laten voeren. Dat weet nu ieder kind en
daarom wil Europa nooit meer iets van de Engelsche politiek weten. Zelfs in Frankrijk is in
dit opzicht het Europeesche geweten ontwaakt
Deze jongste Eugelsche oorlcg, die alweer en
opnieuw verdriet en transn over de landen van
ons continent heeft gebracht, heeft den veranderdsn gedachtengang van zijn bevolking
sneller teweeggebracht dan vele vredesjaren
dit zouden hebben vermogen te doen, Waaue.sr
menigeen dit thans nog niet uit egoïstische motieven wil Inzien, en het misschien nog niet
openlijk wil teegeven, dan valt een feit toch
niet te bestrijder.: de volkeren van Europa zijn
dichter bij elkaar gekomen.
zijn

Kof-uit-de-boom-kijkers
Wanneer er hier ,en daar nog groepen. zijn,
die desondanks haar houding nog niet bepaald
hebben, dan hesft het bondgenootschap van
Engeland met het bolsjewisme ook dezen kringen de oogen geepend. ledere Europeaan weet,
dat Engeland op het oogenblik niets liever zou
zien dan dat het oude Europa in een bolsjewistische catastrofe ten onder ging en dat het
daarin zou vervallen, natuurlijk in de hcop,
dlo toch wel een utopie mag hecten, dat het
zelf op zij» eilanden in staat zou blijken, zich
langen ÜJd te redden, Ja, om mettertijd het contlnont weer tegen het Oosten op te kunnan
zetten. Maar Europa is uit zijn passieve houding ontwaakt en heeft esn geheel ander besluit genomen. Het heeft zich aaneengesloten
en wij beleven thans hot treffende schouwspel,
dat ds eene Europeesche natie na de anderevoor het meerandeel de voormalige bondgenooten van Engeland, of landen, die Engeland In
den ocrlcg tegen Duitschland gedreven en
daarmede in liet ongeluk gestort heeft, zich van
Engeland afwendt en tot ons komt om ens zyn
zonen in dsn strijd tegen don gsmesnachappelrjken bolsjewistischen vijand aan te bieden.
Europa is voor de eerste maai in zijn geschiedenis op den weg tot aaneenaluitingi
Thans streden de zonsn van bijna alle Europeesche volken in het Oosten om het behoud
van het leven en de cultuur van ons werelddeel. Het in dezen gemeenschappclijkeu strijd
vergoten bloed zal meer gewicht in da schaal
leggen dan alle overleveringen van een voorbij
tijdperk.
Het nieuwe Europa marcheert!
Het laat zich niet meer om den tuin leiden
en het Is niet meer tegen te houden of mr.
Cnurchill en mijnheer Roosevelt en de Joden
achter de schermen dit nu pretüg vinden of
niet- De volken van dit Vasteland zullen een
nieuw Europa opbouwon en zij zull:n zich daarbij, of er nu oorlog is of met, door niemand
laten storen.

Onaantastbaar
MUltalr onaantastbaar en met een veilig verankerde economie kunnen wij thans ons werelddeel politiek organiseeren, net alsof het
vrede was.
En wanneer er nog een poosje zoo nu en dan
bombardementsvliegluigen kernen, dan zuü-n
wü er voor zorgen, dat dit tienvoudig vergolden wordt.
Als het moest, zou Europa thans werkelijk
een dertlgjarigen oorlog kunnen voeren, zonder
dat ons continent daardoor ook maar een
oogenblik in werkelijk gevaar zou komen. Met
de toenemende eensgezindheid en aaneensluiting van de volken, zal ons continent een steeds
sterkere factor. worden tegen leder, die het
waagt, Europa aan te vallen. En mijne hoeren,
met de nieuwe Europeesche ordening onder leiding van de As en zijn vrienden schrijdt ook tn
Oost-Azle de nieuwe ordening onder leiding van
Japan en zijn vrienden voort.
Niemand kan dezen ontwikkelingsgang op
den duur tegenhouden. Het mag dan wel nog
zulke groote en geweldige Inspanning en offers
vergen vcor het doel bereikt is, In den strijd
van de jonge volken voor een nieuwe orde tegen de zaakwaarnemers van een internationale
clique van Joodsche geldmakers en politieke
van bun eigen volken, kan de
emdoverwlnning niet twijfelachtig zijn.
Daarom heeft de Voorzienigheid onzen strijd
tot dusver ook zoo rijk gezegend en Zij zal ons
ook bijstaan tot de beslissende vernietiging dergenen, die de nieuwe orde van een ontwakend!
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wareld willen aanvallen.
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te komen voor gratis uitdeeling der ingeleverde

iedere regel meer 6 et.
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heelen dag. Paul Krugerst_-ait
56.

EEN HUIS

Gevraagd te Hilversum per 1
Jan. of later: Flink DIENSTMEISJE, v. d. e. n., zelfstand.
kunn. werken en koken, v. g. g.
v. Goed loon. Brieven no. 456
Schaaf's Boekhandel, Vaartweg
1, Hilversum.

Ondergetekende houdt zich
beleefd aanbevolen voor hst leveren van SCHAPEN aan de
N.V.C
J. Oldenbeuvmg, te

Brokkenhuis-Kleedingcommissis

„Heidebloem"
speelt

—

„In 't Gouden Haantje"
in Café ter Haar

Beilen.

ADVERTENTIEN

Gevraagd: FLINKE WERKSTER, die geheel zelfstandig
:
kan werken, voor Vrijdags den Geboren
GEERT HENDRIK,
geheelen dag. La Hei, Oudestr.
27, Assen.
van
zcoh

Hoogersmilde
op Woensdag 3 Dec. 1941
Entree 50 cent (bel inbegr.)

H. WILTINGE
en
J. WILTINGE—

Gevraagd voor direct tot Mei
1942: Flinke SMIDSKNECHT,
zijn werk verstaande, of een
DALING.
vergevorderde. Jac. Juistenga,
Leggeloo,
Oosterwolde (Fr.)
26 Nov. 1941.

Heden overleed in de
Stichting „Port Natel" te
Assen, onze beste Oom

Jong, geh. ambtenaar, vraagt
voor zrjn gezin v. 3 pers., ONGEM. KAMER met gebr. van
keuken. Br. m. prijsopgave onder no. 1761 Bur. Ass. Crt.

JAN TER HEIDE,
Wedn. van Wilhelmina
Merk, in den Ouderdom
van 77 jaar en 6 maanden.
Borger:
B. L. KNOL.
M. KNOL—

BI£DT Z6CH AAN
Biedt zich aan: Een FLINKE
BOERENARBEIDER.
Het
werk goed verstaande en góéd
kunn. melken. Liefst huis beschikb. Br. onder no. 1760 Bureau Ass. Crt.

TE KOOP
AFGEWENDE

BIGGEN brj A. Nrjdam, An-

refep 18.

"

zwaar BELG.

bij

Te koop: 7 BIGGENMERKEN
bij H. J. Lok, Hooghalen.
Te koop: 15000 kg. Triumph B
en C, m. 45/60 (matige prijs);
5000 kg. Deva S m. 25/55;
1500 kg. Ultimus B m. 45/60;
Zend zakken en bestelbon. Onbekende koopers rembours.
Zaad- en Pootgoedhandel Jan
Wiggers, Zwinderen (Dr.)

—

4 nette EMAILLE
KOOKKACHELS, w.o. een z.
g. a. n. Witterstr. 18.
Te koop:

Te koop: Een HUISHOUDKACHEL en een Petroleumlamp.
Bij J. Turksma, B 218, Smilde.

Vanaf Vrijdag 5 December

J. BENTHEM—BOERS.
De Wijk:
K. OLDENKAMP.

J. OLDENKAMP—

Heerenveen:
J. BENTHEM.
H. H. BENTHEM—
DE ROODE.
Dwingeloo:

_N-_L_, '81
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Grootvader

JAN LUBBLNGE,
in den ouderdom van 73
jaar.

Beilen, 29 Nov. 1941.
Smilde:

J. HUMMEL.

de

EEN BURGERHUIS

De

geur.

de smaak, het

aanzien

...

—

dubb. Burcjerwoninp

Perc. 2en 3. Een DUBBEL

BURGERHUIS met erf en tuin
aan de Loonerstraat nos. 77 en
79 te Assen, groot 4.89 aren.
De huizen bevatten elk: kamer
(no.

Soep van HERTIE's Tomaten soep-pasta, die
uit volrijpe tomaten wordt bereid. Geen
krachteloos ..surrogaat-soepje", maar een beste.
krachtige soep waarin zich alle voedingsstoffen
bevinden die de heerlijke, gezonde tomaten

fik

zijn!

—
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77 bovendien nog een

apart schuurtje) en boven: 3
slaapkamers.
Voorzien
van
electrisch licht, gès en waterl.
Thans verhuurd elk voor
f 19.50 p. m.
Ingezet resp. op f4527 en
f 4618.
Perc. 4 t.m. 7.
VIER WONINGEN met schuurtjes en
tuin aan de Groningérstraat
nos. 146, 148, 150 en 152 te Assen, groot 5.13 aren. De perceelen beyatttn: no. 146 voor-

keuken,

en spaart tevens punten
Alle kleuren VOSSEKOP
en INGE VERF voorradig
1—

groot

,

,

bijkeükentje,

schuurtje en boven: slaapkamertje; no. 152: voorkamer,
keuken, gang, schuurtje en boven: slaapkamertje; nos. 143
en 150 elk: kamer en keukentje. Thans verhuurd: nos. 146
en 152 elk voor f3.25 p. w.,
p. j. en no.
no. 148 voor f
150 voor f 78 p. j.
Ingezet: no. 146 op f2900 ;
nó. 148 op fl8()0; ho. 150 op
f 1234 en no. 152 op f 2615.
Perc. 8. Een perceel TUINGROND nabij de Groningerstraat te Assen, achter de perceelen Groningerstr. nos. 109

Gédpl. Drogist

St. Nicolaas Cadeaux
Kunstartilcelen
Foto-albums
Poëzie albums
Dozen Post
en nog vele andere geschenken vindt U bij

12.90 aren.

Ingezet op f 816.
Aanvaarding perc. I—7 op 1
Mei 1942, perc. 8 op 1 Jan. '42.
Betaling 1 Mei 1942.
Bezichtiging: Dinsdag 2 December, nam. 2—4 uur.

Ook

.

Plaatsbespreking wordt dringend
aanbevolen
Gelieve met gepast geld te betalen

i WEEST

PARAAT

Beilen:
Te koop: Een 0.-Holl. KINH. LUBBINGE.
Schrift opl. Pract. Dipl. Ned.,
GEZ. LUBBINGE.
DERSTOELTJE en een KinFr., Di, Eng., Sp., Hal- Boekh.,
dersipe. Een antiek eikenhouten
En Kleinkinderen.
Steno, Handverb.
Dressoir met koper beslag, leDe begrafenis zal plaats
Spoedcursus Duits, Fr., Eng.
vens een z. g a. n. grocte * hebben op Dinsdag 2 Dec.
Verb. Berlitz Meth.
Haard, wemig gebruikt; voorts
1941.
een paar gevoerde leeren Handbeschermcrs, weinig gebruikt.
Renssenstraat Ba, Arnhem
Adres: Vaart Z.Z. 67.
Hiermede betuigen wij onzen
Te koop: 1 WINTERJAS en
HARTELIJKEN DANK
een bl. Garb. Jas v. jongen 7
a 8 j., z. g. a. n. Rolderstraat voor de treffende blijken van
deelneming tijdens de ziekte en
17.
na het overlijden van onzen lieTe koop: .Mijn SCHOONRIJ- ven Zoon, Broeder en BehuwdDERSSCHAATSEN m. hooge broeder AART VAN DER
rijglaars (bruin) no. 6y 2, merk WEERD.
„Imperator", Kerkstraat 7.
Brjzonderen dank brengen
aan directie, doktoren en
wij
Te koop: Een nieuw DAMESverplegend
personeel in het zieRIJWIEL, Ned. Kroon, met b
kenhuis
voor de liefAssen,
te
banden en Clarus Petr.vergas- derijke en zorgvolle
verpleging
ser. Pr. Hendr.str. 23.
gedurende ruim twee jaren, in
Te koop: Een prima HEERENhet bijzonder aan den WelEd.
RIJWIEL en een Piano bij C. Zeergeleerden Heer Dr. Bast en
F. Seidel, Kweekerrjweg 22
Zr. Meerding.
Tel. 3032.

Instituut „Propress"

—

te Loon, ten verzoeke van

Boekhandel Stoter
Hoogeveen
Ziet etalage
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%
na een

Heden overleed,
langdurige ziekte, nog
vr\j onverwacht, onze lieve Vader, Behuwd- en

VRIJDAG 5 DEC. 1941,
de? nam. 4 uur, in 't café Boes

bij met ongeveer 40 aren bijgeleger tuin en land, staande en
gelegen aan de Marsdijk no. 14
onder Loon, gem. Assen.
Aanvaarding direct.
Betaling 1 Mei 1942, met rente.
Bezichtiging öp den dag van
met erf en tuin aan de Schoolstraat no. 25 te Assen, groot verkoop, nam. 2 J/2
uur.
2.20 aren. Hèt huls bevat: kamer ensuite, serre, kantoor- TE KOOP: Zeer soliede, prima
tje, gang, keuken, kelder en onderhouden
schuurtje. Boven: 8 slaapkamers. VooMien van electrisch
licht, gas en waterl. Thans verbij de Grietmansbrug Smilde. Te
huurd Voor f 26 p. m.
bevragen bij G. KNAAP, Beilen en
Ingezet op f 6911.
B. v. OOSTEN, Assen.

—115,

J. DOLFING.
G. K. A. DOLFING—
BENTHEM.
27 Nov. 1941.

Om op

R. LAMBERTS, publiek
toeslag te verkoopen:
Perceel 1.

kamer,

BENTHEM.

Notaris J. D. F. VAN HALSEMA te Assen is voornemens

des avonds 8 uur, in het café ting te verkoopen:
Wolthekker te Assen, ten verzoeke van de Erven van wijlen
de Echtelieden H. LUNSHOF/

ensuite, keuken, schuurtje

■tWfflvffi-ni Tinrmir-M-w-n-i

Zwolle:
H. BENTHEM.
N. BENTHEM—PRINS.
Slagharen:
W. R. BENTHEM.

BENTHEM.

Té koop: Neurende derde kalfs
KOE. Bij de Wed. J. Straks te
Gees.

Aanvang 7 uur precies

_B_r^-f-X*xtfar*-BR

—

Zwolle, Nov. '41.

IE KOOP GfcVRAAGP

Uit aller naam:
Wed. F. v. d. WEERD—
Te koop gevraagd: SLACHTv. d. WETERING.
KONIJNEN tegen de hoogste
waarde. A. Uringa, Rolderstr. Emmawijk Sla.
31, Assen. Tel. 2787.
Te koop gevraagd: 1200 K.G.

VOEDERBIETEN.

LOON

BEILEN

sen.

HENGSTVEULEN, vosbl.,
A. Hepping, Halerbrug.

HUIS MET LAND

en Groningérstraat

Erven van wn'len den heer J.
DRAAIJER, publiek in één zit-

21.

Te koop: Een

Schoolstraat, Loonerstraat

kunnen zich daarvoor opgeven
TUINGROND
nabij de Groningerstraat
Zaterdagmiddag 6 DeGevonden: Een zak POOTcember
tussen
3
en
5
AARDAPPELEN brj de BeilerASSEN
uur in het Distributievaart. T. g. k. t. te bek. bjjj Jun
gebouw te Beilen.
Bruggink, D 12a( HoogersmilNotaris J. D. F. VAN HALde.
Alleen strikt noodzakelijke SEMA
te Assen is voornemens
gevallen komen in aan- om op
Diversen
merking, daar de voorraad
WOENSDAG 8 DEC. 1941,
beperkt
is.
ATTENTD2!! Laat nu uw Buf-

Gevraagd: Een MORGENMEISJE, niet ben. 16 jaar.
Maandags en Vrijdags tot half fet, Linnenkast of Kabinet omzes. Klein, Rolderstraat 130.
bouwen als dressoir of theemeubel. Meubelmaker en StofGevraagd: NET MEISJE voor feerder J. Veeninga, Brinkstr.
de morgenuren. Singelstraat 13, of Vredeveldschepad 2, As-

Gevraagd: 2 flinke BOERENKNECHTEN, goed kunn. melken en alle werkzaamh. verstaande. Bij W. L. Sijbring
Grolloo.

V

in één xitting

j

Gevraagd. MEISJE voor de
mcrgenureu. Vrijdags den ge-

—

VEILING

Huizen met Tuinen

iedere regel meer 7 et.

cl.,

GEVRAAGD

Te koop: Twee

PALMSLAG

op 5 Dect

Bloemen
7e TREKKING HAICHTON & CO.
WETTIGE PREMIELEENING 1912

Cyclamen, Begonia's, Primula's, Varens, Palmen, Schaaltjes met bioembo len en vaste
planten, Hyacinthen op g!as(uitgeloopen), Bloem-

le KLASSE, le

bollen enz.

f SooO.— 4738
I 1000.— 144G8
X 400.— 1513 2745 18336
i 200.— asie 15C52
I 100.— 1118 1724 IEOe 10706 12145 13881 lüija 151J.T 20888

Fa. G. DRENTH
Groningerstr. 191, Telef. 2592, Assen

- AKKRUM

_____

Schaatsen

____

wereldberoemd

worden door de beste rijders bereden
Het oudste betrouwbare adres te Assen

THEDINGA
_,

mmmmm mmmmmmmm

ook thans brengen wij u nog iols aparts
maar

GEVONDEN

"*

groet

succes met onxe fraaie

,_—_—■———

—n

i

■

■■

12470

■

een blijvend aandenken
voor een beter geschenk naar

—

.

net als velen, koop vroeg

st nicolaas tegel 1941

Vervoer-

bewijs aanwezig. C. F. Seidel,
Kweekerijweg 22, Assen.

De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam deelt mede, dat
zq op grond van de bevoegdheid, haar toegekend ingevolge de
Te koop gevraagd: Elke hoe- Tweede Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Deveelheid EIKEN STOBBEN- partement van Financiën, ter uitvoering van Besluit No. 116/
HOUT. Homan, Kolenhandel
1941, wenscht over te gaan tot aankoop der navolgende ZweedAssen, Gron.str. 36, Tel. 2096. sche Staatsobligatiën:
3y2 % Zweden 1941 coupons 15/6-15/12.
Te koop gevraagd: 2-persoons
spi3%
houten LEDIKANT met
Zweden 1941 coupons 15/6—15/12.
raal, eiken of vuren kroonkast,
Ingezetenen, aan wie de hierboven genoemde obligatiën in eieiken Buffet. Aanb. met prijs- gendom toebehooren, of die over zoodanige obligatiën het beopg. onder no. 1759 Bur. Ass. schikkingsrecht hebben, als bedoeld in art. 44, vierde lid, van
Crt.
het Deviezenbeslüit 1941, worden hierbij opgeroepen zich vóór
15 December 1941 met de Hoofdbank van De Nederlandsche
Bank te Amsterdam, Bureau Inlevering Buitenlandsche EffecGevonden: Een paar LEEREN ten* in verbinding te stellen, teneinde te vernemen, op welke
HANDSCHOENEN. T. g. k. te- wijze deze obligatiën by De Nederlandsche Bank behooren te
rug te bek. bij Joh. Houwer te worden ingeleverd, en op welke voorwaarden de aankoop zal
■
plaats yiadeja.
Smilde D 220.
»-

doe

„favorite"
m

-

m. kramer

kruisstraat

———————————

—————
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I—f e ruggegraal

van
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CObRANIENRECLAME
J
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elk goed reclame-plan
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PBEMIfiN VAN ’2o.—.

128 128
147 259 382 838 384 396 425
435 438 449
458 461 470 472 588 541 65S
577 578 581 887 600
730 785 800 976 1029
1105 1113 1206 1210 1240 1241 1304 1316 1322 1343
1360 1562 1622 1869 1888 1949 1971 1989 2023 2088
2097 2100 2108 2214 221 S 2218 2230 2321 2366 2400
2405 2409 2554 2568 2588 2610 2831 2642 2704 2717
2723 2760 2781 2789 2801 2819 2954 2957 3031 3104
3143 3172 3202 3208 3209 3215 3228 3262 3290 3347
3365 3368 3370 3375 3302 3408 3419 342» 3436 3488
3442 3566 3579 3562 3604 3627 3644 3681 3582 3754
3822 3521 3951 3958 3959 4024 4028 4081 4087 4106
4136 4138 4143 4167 4423 4433 4455 4500 4510 4527
4532 4593 4595 4696 4709 «780 «816 4841 4908 4914
4933 4941 4983 5042 5052 6071 5156 5156 5185 6C07
5318 5324 6329 5405 5431 6546 5594 6905 5876 6686
5730 6745 6795 5808 5809 5816 5828 5908 5947 5959
6979 6001 6102 6109 6128 G249 6264 6202 6300 CS2O
6323 6419 6477 6484 6489 6549 6670 6679 6680 6697
6803 6811 6898 6930 6949 6980 7072 7088 7097 7101
7108 7111 7127 7134 7214 7303 7811 7409 7469 7560
7558 7575 7606 7622 7634 7654 7668 7738 7745 7790
7836 7551 7961 7981 7990 8034 8051 8078 8189 fci94
8258 8270 8284 8287 8292 8293 8297 8308 8312 5315
8334 8339 8347 8356 8433 8436 8465 8469 8470 L.13.)
8510 8546 8590 8604 8609 8615 8652 8657 8659 £686
8690 8693 8695 8764 8782 8786 8788 8789 8794 8889
8843 C852 8881 8886 8890 8698 8900 8926 8955 8:
9028 9075 9130 9134 9149 9220 9269 9279 9290 9807
9378 9398 9481 9558 9563 9600 9749 9778 9794 S3CI
9960 9978 9994 10000 10052 10063 10079 10090 10115 10141
10151 10176 10179 10198 10292 10346 10356 10362 16423 10467
IOüOO 10506 10510 10519 10520 10549 10580 10598 10627 10694
IÜ7OO 10728 10760 1083P 10G33 10880 10699 10914 10917 1C951
11009 11019 11038 11069 11100 11116 11117 11119 11146 11161
11203 11238 11257 11309 11323 11327 11378 11458 11491 11493
11519 11549 11559- 11579 11590 11593 11637 11654 11705 11767
11752 11803 11832 11873 11948 11952 11974 12000 13007 12014
12016 12053 12101 12110 12112 12128 12169 12170 12183 42200
12206 12237 12334 12400 12409 12410 12439 12446 12455 12469

54

■—OES_B_—i^B—B-—IB_H—B—I_B_B_EB—B—HB—B_—B—BB—BBHBBBBBBSB

RUITER

LIJST

TREKKING VAN MAANDAG 1 DECEMEEK 1941
HOOGE FHEMIEN

12510 13518 12537 12641 12544 12583 12589 12590 12634 12646
12C70 J2680 12751 12757 12758 12763 12777 12794 12798 12801
12811 12884 12900 12926 12932 12986 13016 131C1 13122 13148
13171 13268 13278 13321 13323 13343 13407 13429 13547 13552
13598 13621 13637 13746 13832 13391 13908 13909 13961 14001
14011 14C29 140G0 14081 14163 14206 14234 14270 14352 14377
14454 14458 14503 14504 14508 14520 14637 14658 14674 14677
14692 14723 14753 14803 14822 14348 14881 14939 14952 15060
150Ö1 15104 15128 15167 15359 15375 15586 15406 15422 15424
16437 15449 15571 15574 15588 15634 15664 16696 15716 1575»
15768 15795 15344 15851 15866 15893 15903 15922 15337 15963
16159 16261 16279 16340 16355 16358 16381 16470 16476 16496
16607 16653 16700 16706 16733 16752 16819 1£845 16348 1337
16877 16891 16947 16988 17028 17053 17044 17059 17062 171*8
17160 17177 17202 17208 17216 17352 17361 17434 17509 17531
17550 17560 17601 17614 17615 17621 17637 17701 17744 17760
17797 1782S 17837 17903 17906 17911 17912 17914 17922 17940
17864 18022 18001 18093 18117 18166 18347 18260 18305 13317
18353 10869 18361 18362 18431 18440 18452 18459 13450 18490
18491 18526 18542 16612 18016 18624 18627 18696 18734 18788
18760 18767 18860 18890 18894 18905 18928 18947 18963 18980
19041 19069 19070 18076 19078 19087 19092 19098 19119 19122
19130 19:33 19139 19215 19224 19247 19321 19327 19347 19349
16387 19390 19409 19416 19427 19439 19440 19449 19465 19494
19807 19620 19526 1952J9 19580 19620 IBG3I 19638 19654 19679
19680 19755 19745 19756 19786 19801 19804 19313 19816
18646 19846 19945 19974 19975 19976 19979 19981 19968 19960
20000 2001e 20025 20117 20118 20143 20144 20178
20189 20228
2C255 20264 202G3 20271 20290 20293 20342 20350 20371 20J73
20881 2G384 20413 20436 20436 20451 20460 20464 20485 20486
2049? 20498
20541 20582 20604 20«l8 20634 20637 Ï0644
20645 20658 20.""n 20618 20698 20713 20741 2074S20744 ÏÏ0753
20784 20838.2.03G5 20875 20878 20903 20918 20923 20353 20969

1°824

30996

ONGECORRIGEERD
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Een kostbaar bezit
verdient Uw aandacht!
W\\
JÊL

0

...

Niet~..,.
alleen moet Uw fiets
be- !
, . worden
,
waakt, zij dient, vooral m dezen tijd, Ij ECONOMISCHE.

_"
_

_

'

'
,
_

VOORLICHTINGSDIENST. VGRAVENHACE
runstraat 24
d b h
MtfcrfeT kct.ioo. u* « .end».

„ulfrègl 7L

ook te worden onderbonden. Stuur ■
nevenstaande coupon in en lees uit de } Nlinl
brochure „Leefregels voor het rij- I Airtt
wiel" wat goed en slecht is voor fiets' j
~
en banden.

,

~___-_.__„_____________
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Laat Uw fiets minstens eenmaal rper jaar door een vakman nazien! *%sjL/£
I
\n^
*

....

Publicatie van het Depart e*m

p

ent

van

Handel, Nij verheid

__^^^___________.

HET GEZICHT

BEL,

......

Uw vrouw op
5 December

van

als zij zoon keurige tompouce van
den Sint krijgt
of een artistiek
of zoon prackanten kleedje
of een paar
tische theebeurs..
beste moquette c'ejrmatten
ja, haar gezicht zal góiid waard zijn!
„Maai", zal zij zeggen, „het mooiste ,
is, dat het van Vanderveen is. Dat ;
gaat zooveel langer mee". Inderdaad,
onze artikelen zijn nietalleen modieus, j
maar ook degelijk en sterk. Komt i
U tijdig Uw keus doen? Het koopt
zooveel prettiger als U vóór de groote
drukte komt. Bovengenoemde artikelen zijn puntenvrij.

en

Scheepvaart

———^—-^^—._——__—___

voor ADVERTENTIES in dit blad,

UITSLUITEND de Administratie

Contingenthouders.

|3126 ASSËW]

_
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BEWIJZEN VAN OVERDRACHT VOOR HET BESTELLEN
VAN IJZER EN STAAL.
De Directeur van het Rijksbureau voor IJzer en Staal vestigt er met betrekking tot bewijzen van overdracht voor het
bestellen van yzer en staal voor Nederlandsche behoefte met
den meesten nadruk de aandacht op, dat in totaal slechts die
hoeveelheden ijzer en staal mogen worden overgedragen, welke
men zelf heeft toegewezen gekregen. Voorts mag er eigenmachtig geen verandering in de materiaalbron worden aangebracht; m.a.w. op grond van een toewijzing of bewijs van overdracht voor platen van een bepaalde onderneming mogen
slechts platen van die onderneming en op grond van een toewijzing of bewys van overdracht voor Duitschen import mag
slechts Duitsche import worden overgedragen enz.
Overschryding van contingentsgewicht en het wijzigen van
de materiaalbron, al of niet opzettelijk begaan, zullen onvoorwaardelijk worden gestraft, terwijl de betrokken onderneming
van verdere materiaaltoewijzingen resp. materiaalleveranties
kan worden uitgesloten.
Voorts worden belanghebbenden er op gewezen, dat de geldigheidsduur van de voor het eerste kwartaal 1942 uitgeschreven bewijzen van overdracht „C" voor het bestellen van ijzer
en staal voor Nederlandsche behoefte ii) afwijking van het bepaalde in circulaire No. 315 als volgt is geregeld. De bewijzen
van overdracht, welke zyn uitgeschreven op grond van toewijzingen voor hetperste kwartaal 1942 kunneri by den handel tot
en met 23 Januari 1942 worden aangeboden, terwy'l deze bewijzen van overdracht tot en mét 31 Januari 1942 bij de Nederlandsche producenten van walserij- en gieterijproducten en,
voorzoover betreft bestellingen in het buitenland, by het
Ryksbureau voor IJzer en Staal kunnen worden aangeboden.
Tenslotte wordt, onder verwijzing naar circulaire No. 315 dd.
10 Juli 1941 bekend gemaakt, dat de lijst van contingenthouders en -beheerders (bylage B) als volgt dient te worden aangevuld :

>
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Contingentbeheerders.
XXXIV. Centraal Bureau v.
de
Klein-Metaalindustrie,
Afd. Walseryproducten,
Baanstraat 16, Utrecht ;
Afd. Buizen, Postbus 50,
Amersfoort; Afd. Loodgieters- en fittersbedryven,
Paleisstraat 7, 's Gravenhage.

XXXIV. Smeden, Wagenmakers, Loodgieters en Fitters, Installateurs van eentrale verwarming, kleine
kuiperbedrijven.

—

i St. Nicoïaas!
inirr--«i-rra

i

Cadeau zonder bonnen
Bloeiende Pofb.oemen
als Cyclamen, Azalea's,, Bcgonia's, Primula's, Capcicum, gevulde mandjes en
bakjes. Tevens groote voorraad-Snijbloemen

FIRMA B. H. VANDERVEEN
Kruisstr. 13 Assen Telef. 2583

Beleefd aanbevelend,

C. F. SEIDEL
Kweekerijweg 22, Assen, Telef. 3032

XXXV. Handelaren In oude

XXXV.
Ryksbureau voor
Oude Materialen en Afvalstoffen, Paleisstraat 7, 's-

materialen en afva'stoffen.

Gravenhage,.
XXXVI. Ryksbureau voor
de Verwerkende Industrieën, Sectie Grafische Industrie, N.Z. Voorburgwal 326
328, Adam C.
XXXVII. Vereeniging van
Metaalindustrieelen, Nassaulaan 13, 's Gravenhage.

XXXVI. Drukkeryen, Binderijen, Chemigrafische be-

■

dryven.

XXXVII. Machinefabrieken,
Constrüctiewerkplaatsen
en Scheepswerven (alleen
voor onderhoud, vernieuwing en uitbreiding).
XXXVIII. Producenten van
en handelaren in geneesen verbandmiddelen.

XXXVIII. Ryksbureau voor
Genees- en Verbandmiddelen, Vondelstraat 11e, Amsterdam W.
Bedrijfsgroep Houtindustrie, Keizersgracht
537, Adam.
XLI. Fedorctie Werkgevers,
Bouwbedryf, p.a. Ir. A. H.
Sweys, Joh. v. Oïdebarneveldtlaan 172, 'sGrr.venhage.
XLII. Centraal Bureau voor
den IJzerwarenhandel ■—
Nassau Ouworkerkstr. 3,

XXXIX. Houtindustrieën.

.

XLI.

Aannemersbedryven.

XLII. Handelaren in IJzerwaren.
Daar gaan de velgen van
roesten en roest is slecht
voor de banden. Laat
daarom uw fiets geregeld
nazien en schoonhouden

's-Gravenhage.

Officieele publicatie van één Gemachtigde
voor de prijzen

é

GROSSIERS- EN DETAILLISTENPRÏJZEN VOOR
GROENTEN EN FRUIT.
Bericht No. 70.
volgende
De hieronder
groenten- en fruitprijzen zijn geen
vastgestelde maximumprijzen. Zij geven in de eerste kolom den
hoogsten prijs aan, waartegen de grossier de producten aan den
detailhandel mag afleveren, terwijl in de tweede kolom den
consument een richtlijn gegeven wordt voor de prijzen, die hem
ten hoogste in rekening mdjjen worden gebracht.
Boven deze pryzen zullen 'in dit tijdvak in geen geval groenten
of fruit aan den detaillist, resp. consument, mogen worden verkocht, ook niet, wanneer deze van de beste kwaliteit zijn.
Daar deze prijzen zijn gegrond op groenten en fruit van de
bqste kwaliteit, zullen in de meeste gevallen de verkoopprijzen
lager moeten liggen.
Deze pryslyst geldt van 3 Dec. tot en met 9 Dec. 1941.

■

J

J. BAAKMAN nv.
Ki, we.handel - Aiteveerstr.
ASSEN

Een geschenk
dat fn de smaak valt
vindt U nog steeds bij

_^_S^
Varkensmarkt 8

Mooie keuze

in

—

Assen
diverse

1

I
I

UURWERKEN I

„I

Goud en Zilverwerken

GROOTE VOORRAAD

Soepbeenen
Mergpijpen
alles zonder bon

Sfiagcrij F. B. WAN DAN
KLEINE MARKTSTRAAT 12, ASSEN

I

1
I
1

Horlogebanden enz.

I

GEEF ffl
haar

*7 «A

ft

"TAFELOESSERTFRUITMESSEN

A. H. BECKER
ASSEN
Varkensmarkt 15

Geef met

SINT NICOLAAS
een Boek of een
Dagboekje
Een waardig en blijvend geschenk

STOTER
Boekhandel
HOOGEVtEN

Officieele Publicaties van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
VERPLICHTE OPGAVE VAN DIAMANTMOLENS E.D.
Volgens de Diamantbeschikking 1940 no. 1, zooals deze gewijzigd is bij beschikking van 30 October 1941 (Staatscourant
19 November 1941 no. 2261) zijn bepalingen vastgesteld ten aanzien van machines en werktuigen.
Als zoodanig zijn aangemerkt: machines en onderdeelen
daarvan, alsmede werktuigen en gereedschappen, welke ingericht zyn tot of bestemd zijn voor het bewerken van diamant.
Het navolgende is bepaald:
le. ledere natuurlijke of rechtspersoon, die op 1 Decembet-1941 machines en werktuigen voorhanden, in voorraad of in
bewaring heeft (ongeacht de vraag of_hy deze al dan niet in
eigendom heeft) is verplicht van den aard, de hoeveelheid en
de plaats dier machines en werktuigen schriftelyk opgave te
doen aan den directeur. Deze opgave moet geschieden vóór of
op 15 December 1941 en wel op formulieren, welke by het
Rijksbureau verkrijgbaar zijn.
2e. Van iedere vermeerdering of vermindering van het aantal machines en werktuigen moet binnen een week opgave
worden gedaan.
3e. Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van
den directeur machines en werktuigen al dan niet in eigendom
voorhanden of iri voorraad te hebben (waaronder mede is te
verstaan het in bewaring hebben), te koopen, te verkoopen,
af te leveren (inpandgeving daaronder begrepen) en te ge-'
bruiken.
4e. Het is verboden machines en werktuigen te vervoeren.
Dit verbod geldt niet indien en voor zoover het vervoer is gedekt door een door of namens den directeur afgegeven vcrvoervergunnine.

Grossiersprijzen. Detaillktenprijzen.

GROENTEN.
Bloemkool :

extra boven 25 cm.
over den kop gemeten f 21.84
sorteering I v. 20—25
cm. 0 idem
f 17.29
sorteering II v. 16*—20
cm. 0 idem
f 14.56
sorteering 111 v. 10—16
cm. 0 idem
f 10.64

Tomaten :
goede kwaliteit
misvormd

kriel
Kastomaten :
goede kwaliteit
misvormd
Wortelen:
Jonge bospeen
roode peen z. lof, fy'n,
gewasschen
id. z. lof, middelgrof,
ongewasschen
id. z. lof, grof,

ongewasschen

i. z. lof, extra grof,
ongewasschen
gele peen
Roode Kool
Savoye Kool (geel)
Savoye kool (groen)

Boerenkool'

.

Witte kool
Chineesche kool

Koolrabi

Spruitkool
(geschoond)
(ongeschcond)
Roode Uien
Witte Uien A.
Witte Uien B
Sjalotten

Bieten :

_

%

i/2 kg. p. st.
v. y 2 —1 kg. p. st.
111 v. 1—1! kg. p. st.
Gekookte Bieten:
3of r. -:" r -"■- r ~r kg.
minder dan 3 st. p. kg.
I

)

n

tot

p. 100 st.

f 0.29 p. st.

p. 100 st.

f 0.24 p. st.

p. 100' st.

f 0.19 p. st.

p. 100 st.

f 0.14 p. st.

f 19.60 p. 100 kg.
f 15.12 p. 100 kg.
f 9.52 p. 100 kg.

f 0.26 p. kg.
f 0.20 p. kg.
f 0.12 p. kg.

f 40.88 p. 100 kg.
f24.08 p. 100 kg.

f 0.54 p. kg.
f 0.32 p. kg.

f 10.08 p. 100 bos

f 0.13 p. bos

f 10.08 p. 100 kg.

f 0.13 p. kg.

f 6.50 p. 100 kg.

f 0.09 p. kg.

f 5.70 p. 100 kg.

f 0.08 p. kg.

5.10 p. 100 kg.
p. 100 kg.
5.
6.80 p. 100 kg.
6.80 p. 100 kg.
7,50 p. 100 kg.
8.60 p. 100 kg.
5.00 p. 100 kg.
6.-— p. 100 kg.
f 5.04 p. 100 st.

f 0.07
f 0.07
f 0.09
f 0.09
f 0.10
f 0.11
f 0.07
f 0.08
f 0.07

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

f 0.41
f 0.26
f 0.10
f 0.09
f 0.08
f 0.13

p.
p.
p.
p.
p.
p.

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

f
f
f
f
f
f
f
f

—

f31.14
f 19.94
f 7.50
f 7.20
f 6.00
f 10.08

p.
p.
p.
p.
p.
p.

100
100
100
100
100
100

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

kg.
st.

f 7.00 p. 100 kg.
f 5.50 p. 100 kg.
f 5.00 p. 100 kg.

f 0.09 p. kg.
f 0.08 p. kg.
f 0.07 p. kg.

f 13.66 p. 100 kg.
f. 11.31 p. 100 kg.

f 0.18 p. kg.

1 0.15 p. kg.

Kropsla:
beneden 8 krop p. kg.
B—lo krop p. kg.
10—14 krop p. kg.
Snijsla
Veldsla
"

Stoofsla

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

6.50 p. 100 st.
5.38 p. 100 st.
4.30 p. 100 st.
18.48 p. 100 kg.
15.12 p. 100 kg.
9.52 p. 100 kg.
19.04 p. 100 kg.
9.00 p. 100 kg.
24.92 p. 100 kg.
14.00 p. 100 kg.
29.68 p. 100 kg.

Andijvie (glas)
Andijvie (natuur)
Soinazie f glas)
Spinazie (natuur) '
Postelein
Prei :
f 9.52 p. 100 kg.
boven 10 m.m. 0
f 5.60 p. 100 kg.
beneden 10 mm. 0
Bleekselderij:
f 8.96 p. 100 st.
boven 1 kg.
f 5.60 p. 100 st.
van i/j—l kg.
Knolselderij :
f 10.08 p. 100 st.
I boven 10 cm. 0
0
f 7.84 p. £00 st.
II v. B—lo cm.
cm.
0
f
6—B
6.16 p. 100 st.
IH v.
f 4.00 p. 100 st.
beneden 6 cm. 0
s
f 4.60 p. 100 kg.
Koolrapen
f 5.— p. 100 kg.
Herfstknollen
f 29.68 p. 100 kg.
Witlof
Schorseneeren:
A. tot 20 st. p. kg.
B. tot 45 st. p. kg.
Raapstelen

Ramm'enas

f 20.16 p.
f 14.— p.
f 16.24 p.
f 12.88 p.

100 kg.
100 kg.
100 kg.
100 kg.

.

f 0.09
f 0.07
f 0.06
f 0.24
f 0.20
f 0.12
f 0.25
f 0.12
f 0.33
f 0.19
f 0.39

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

st.
st.
st.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

f.«-»'«
0.13 p. kg.
f 0.10 p. kg.
f 0.12 p. st.
f 0.07 p. st.
f 0.13
f 0.10
f 0.08
f 0.05
f 0.07
f 0.07
f 0.39

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

st.
st.
kg.
kg.
kg.

f 0.27
f 0.19
f 0.21
f 0.17

p.
p.
p.
p.

kg.
kg.
kg.
kg.

st.
st.

FRUIT.
Druiven:

Muscaat, Westfrisia,

f 97.44 p. 100 kg.
Leopold
Golden Champion,
Gross Colman,
f86.24 p. 100 kg.
Frankenthaler
f 80.64 p. 100 kg.
Andere soorten
f 96.88 p. 100 kg.
Walnoten (binnenl.)
Appelen:
Cox Oranje Pippin, enz.
f 60.48 p. 100 kg.
extra kwaliteit
f 42.56 p. 100 kg.
le kwaliteit
f 25.76 p. 100 kg.
2e kwaliteit
Goudreinctten, enz.
f42.56 p. 100 kg.
extra kwaliteit
f 31.36 p. 100 kg.
le kwaliteit
f 19.60 p. 100 kg.
2e kwaliteit
Brabantsche Bellefleur, enz.
f 36.96 p. 100 kg.
extra kwaliteit
f 28.00 p. 100 kg.
le
f 16.24 p. 100 kg.
2e kwaliteit
Jacq. Lebei, enz.
f 25.76 p. 100 kg.
le kwaliteit
f 16.24 p. 100 kg.
2e kwaliteit
Overige soorten,
f 21.84 p. 100 kg.
le kwaliteit
f 14.00 p. 100 kg.
2e kwaliteit
Val van f oud- en sterf 15.12 p, 100 kg.
remetten
Val v. overige appelen f 12.88 p. 100 kg.
Ste':- -en wormstekige appelen:
f 10.64 p. 100 kg.
" zuur
f 7.50 p. 100 kg.
zoet
Peren:
Beurré d'Anjou, enz.
f54.88 p. 100, kg.
extra kwaliteit
f 31.36 p. 100 kg.
le kwaliteit
f 19.60 p. 100 kg.
2e kwaliteit
Beurré Hardy, enz.
f 43.68 p. 100 kg.
extra kwaliteit
f41.44 p. 100 kg.
le kwaliteit
kwaliteit
f 14.00 p. 100 kg.
2e
Beurré de Mérodc, enz.
f28.00 p. 100 kg.
le kwaliteit
kwalitiet
f 14.00 p. 100 kg.
2e
Overige soorten
f 19.60 p. 100 kg.
le kwaliteit
f 14.00 p. 100 kg.
kwaliteit
2e
s
Stek- en wormstekige
f 7.50 p. 100 kg.
peren

kwafteit

.

"
'

f 1.29 p. kg.
f 1.14 p. kg.
f 1.07 p. kg.
f 1.28 p. kg.

f 0.80 p. kg.
f 0.56 p. kg.
f 0.34 p. kg.
f 0.56 p. kg.
f 0.41 p. kg.
f 0.26 p. kg.
f 0.49 p. kg.
f 0.37 p. kg.
f 0.21 p. kg.
f 0.34 p. kg.
f 0.21 p. kg.
f 0.29 p. kg.
f 0.18 p. kg.
f 0.20 p. kg.
f 0.17 p. kg.
f 0.14 p. kg,
f 0.10 p. kg.

i0.73 p. kg.
f 0.41 p. kg.
f 0.26 p. kg.
f 0.58 p. kg.
f 0.55 p. kg.
f 0.19 p. kg.
f 0.37 p. kg.
f 0.19 p. kg.
f 0.26 p. kg.
f 0.19 p. kg.
f 0.10 p. kg.

Voor het snijden van kcol mag 3 cent per kg. berekend
worden, met dien verstande, dat de kool na het snijden gewogen

wordt.

Voor het schrappen van' wortelen mag 1 et. per kg. of per bos
berekend worden, met dien verstande, dat de wortelen vóór
het schrappen gewogen worden.
Voor speciale bezorging van bestelde groenten en fruit mag
door detaillisten 1 et. per kg. in rekening gebracht worden boven den werkelvjken verkoopprijs af winkel.
Het vragen van hoogere prezen is strafbaar.
Bewaar deze opgave en gebruik haar.
Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken.

Oliiciec'e Publicaties van het Depar;e.«_nt
van Landbouw en-Visscherij
MERKING VAN RUNDEREN BOVEN 60 K.G.
Het Departement van Landbouw en Visscherij deelt het volgende mede:
Op 1 December is een aanvang gemaakt met de merking van
alle runderen boven 60 kg., uitgezonderd stamboekstieren ouder dan drie jaar. Dit omvangrijke werk zal in een zoo snel
mogelijk tempo worden afgewerkt, waarbij aangenomen mag
worden, dat op 1 Februari 1542 de merking volledig zal.hebben plaats gevonden. Per aangebracht registratiemerk zal de
veehouder een bedrag van f 0.25 verschuldigd zyn.
Het ligt in de bedoeling, dat de nummers dezer merken eveneens in de veeboekjes worden aar~eteekend. Te dien einde is
een nieuw veeboekje ontworpen, dat een meer uitgebreide indeeling in rubrieken omvat, dan het totdusverre gebruikelyko
veeboekje. De veehouders wordt in verband hiermede dringend
aangeraden de toelichting op te laatste bladzijde van dit nieuwe veeboekje nauwkeurig te lezen, daar een strenge controle
op de naleving van het daarin bepaalde zal worden uitgeoefend.
DISTRIBUTIE VAN KAAS.
De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw
en Visscherij maakt bekend, dat de detaillisten, die den bon
„167" van het bonboekje algemeen, welke extra ter verkrijging
van kaas is aangewezen, van hun klanten in ontvangst nemen,
deze bonnen by de distributicdien3ten kunnen aanbieden ter verkrijging van een toewijzing gedurende het tydvak van 30 November t»t en met 2 Januari a.s.
Voor deze bonnen behoeft geen afzonderlijk opplakvel
te
worden gebruikt. Zij kunnen tezamen met de overige thans geldige bonnen voor kaas (bon 157, 158, 159 en 160) worden opgeplakt.
INDUSTRIETOEWIJZINGEN VOOR SUIKER
De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw
en Visscherij maakt bekend, dat de plaatselijke distributiediensten na 6 December a.s. geen industrictocw''singen ter verkryging van suiker meer zullen kunhen inwisselen tegen verzameltoewijzingerr. De grexiers dienen de ("oor hen in ontvangst genomen industrietoe\v','-:n; en veer l;v.;!;c;- na 6 December a.s. ter
verkrijging van
te zeneen aan de Nederlandsche Meelcentrale, Wassenaarscheweg 80 te 's Gravenhaee

