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Slag in Normandië breidde zich uit.

PEEN Nederlander heeft het! zedelrjE
recht aan dezen oorlog te verdienen.
Ook boer en tuinder niet. En als zij hun
verplichtingen nakomen, kan er ook
geen sprake van zijn. Ja, het is zelfs

"

zoo, dat velen met moeite kunnen
rond komen en feitelijk leven ten
koste van hun bedrijf.
Want teveel wordt vergeten dat deze
slijtage-oorlog ook onze land- en tuin-

bouwbedrijven

doet

verslijten.

In de allereerste plaats zal de inven-

taris niet

,

regelmatig op peil gehouden

kunnen worden en dus achteruit gaan.
Dit geldt zoowel voor den dooden als
den levenden inventaris. Zoo is b.v. de
hoenderteelt vrijwel te niet gegaan.
varkensteelt is zeer sterk ingekrompen,
de veestapel, door het scheuren van
bijna
hectaren
tweehonderdduizend
weiland, zeer sterk in aantal vermin-

derd.
Bedrijfsgebouwen en werktuigen worden niet meer aangevuld of onvoldoende onderhouden. Ze zijn straks
verouderd of gedeeltelijk versleten.
Hiertegen zouden boer en tuinder
thans moeten reseryeeren. Dit kan het
makkelijkst

geschieden

bij

hen,

die

schulden hebben, en inderdaad is dan
ook waar te nemen dat naast aflossing
van „losse" schulden thans ook vele
hypothecaire schulden zijn afgelost. Dit
op zich zelf is een gelukkig gevolg van

de omstandigheden. Hierdoor komt het
boerenland weer meer in boerenhand.
Maar als straks de mogelijkheid voor
vernieuwing en aanvulling weer bestaat, zal het bij hen. die thans hun
schulden aflossen en geen bedrijfsmiddelen opzij leggen, wel aanleiding tot
groote moeilijkheden geven.

De oorlogsverslaggever van het DNB
in het Westen, Alex Schmalfuss,
meldt, dat de bewoners van het
schiereiland Cotentin een drastisch
voorproefje hebben gekregen van hun
bevrijding. Zij zijn, zooals bekend, opgeroepen om zich voor een Franseh
Amerikaansch leger van huurtroepen te
laten inschrijven. Nu is bovendien nog
het broodrantsoen van 250 tot 150 gram
Het door de bolsjewieken gehoopverlaagd. Evenals
in Noord-Afrika,
te snelle succes tegen Finland ir
Sicilië en Midden-Italië is dus ook in
uitgebleven. De reden daarvoor ia
Frankrijk de honger de voorbode van
in de eerste plaats de Finsche, door
de Anglo-Amerikaansche „bevrijding".
de Duitsche gewapende hulp verHet is derhalve niet geheel vrij te pleisterkte, tegenstand. De bolsjewieten van cynisme, wanneer Britsche en
ken zijn, naar het D.N.B- verneemt,
Amerikaansche gevangenen zoo diknog steeds niet Verder
gekomen
wijls hun verbazing te kennen geven
dan de dagen geleden bereikte
over
het feit, dat de Fransche burgermerenlinie benoorden Viïpuri. Om
bevolking in Nofmandië er zoo weldeze linie door omsingeling te overdoorvoed uitziet. Daar de bewering, dat
winnen trachten de bolsjewieken
de Duitschers de levensvoorwaarden
thans den kustweg naar Helsinki
voor
het Fransche volk hadden vernievan de zeezijde te bereiken. Bij de
tigd, een belangrijk onderdeel vormt
gevechten in de baai van Viipuri
.van de absoluut egoïstische Britseh
heeft de wapehhulp van 't Duitsche
„bevrijdings"-opdracht,
Amerikaansche
bolsjewieleger uitgemunt, toen de
de gevangenen afgelegde
is
deze
door
ken met sterke strijdkrachten, geverklaring, die zich met eigen oogen
bruik makende van talrijke slaghebben kunnen overtuigen, een opmervliegers, zware artillerie en vele
kelijke bevestiging van de onoprechtgranaatwerpers, trachten' van af de
heid der vijandelijke propaganda. Een,
eilanden het vasteland te bereiken.
zij zichzelf uitdrukten, verraszooals
De eerste aanval op het schiersend bewijs hiervoor kregen ook de
Harjuniemi
tijwerd
reeds
eiland
Britsche en Amerikaansche gevangedens de ontwikkeling bloedig vernen, die onlangs door Parijs werden
stikt.
gevoerd en zich blootgesteld zagen aan
Bij de met ongeveer 250 man op een de volkomen ondubbelzinnige uitingen
vrij groot aantal noor nevel gedekte van afkeer der Parijsche bevolking.
landingsbooten tegen het eiland HaarVolkomen ontnuchterd verklaarden zij,
penensaari ondernomen aanvallen .ge- dat zij, wanneer zij niet door de Duitlukte het den bolsjewieken eerst de in sche bewakers beschermd waren, ongeaantal veel minder sterke kustverdedi- twijfeld mishandeld zouden zijn.
ging onder den voet te loopen. De aanvoer van verdere strijdkrachten werd
echter door het vuur der Duitsche
naar

Bezetting van Wilna slaat

aanvallen af.

HOOFDKWARTIER VAN DEN
12 Juli (DNB).
Het opperbevel der weermacht
maakt
bekend:
De slag in Normandië is nog tot
andere sectoren uitgebreid, het artillerievuur is nog toegenomen. Ten
Oosten van de Ome wierpen onze
troepen den bü Colombelles door-

-

FÜHRER,

gebroken vijand op zijn uitgangsstellingen terug. Ten Zuidwesten
van Caen heeft onze tegenaanval

verder

gewonnen.

terrein

Om

Eterville wordt verbitterd gevochten. Ten Zuiden en Zuidwesten van Tilly zijn sterke vfiande-

l|jke aanvallen met zware verliezen
ineengestort. Ook in den sector ten
Noordoosten en ten Noorden van
St. L 6zijn de over een breed front
ondernomen vijandelijke doorbraakpogingen mislukt. In eenige penetratieplekken wordt nog gestreden.
Ten Westen van Airel wierpen
Duitsche pantsertroepen den vfland naar het Noorden terug. Tusschen Vire en St. Deny. ten Noord-

westen van Lc Plessis en in den
sector La Haye Du Puits duren de
verbitterde afweergevechten voort,
zonder dat de vijand er tot dusver
in geslaagd is successen van eenige
beteekenis te behalen.
ïn het Fransche gebied werden
wederom 66 terroristen in den

steeds

men niet heeft wenscht men thans! staan. Aan de Adriatische kust

zette

—

pantserafweerkanonnen verijdeld. Verscheidene vrij kleine lanclingsbooten
met troepen en een groote landingsboot met munitie werden in den grond
geboord. Bij
verdere landihgsonder-

nemiflgén

tegen het eiland Hanustiensaari werden verscheidene volledig
bezette booten vernietigd. De rest der
bolsjewistische landingsbooten wendde
daarop den steven. Nog denzelfden
nacht werden de bolsjewieken, die zich
genesteld hadden op het eiland HaarPommerssohpenesaari, door twee

Mecklenburgsche grenadierscompagnieën
tezamen met Finsche soldaten in een
tegenaanval na een korten harden
strrjd vern'etigd.

u.
Verduister v. 22.00—5.45
u.,

■

Arno Breitmeyer sprak over Europeesche
opgaven in de sport.

praatje getiteld:

„Vliegende

Jeugd".

De plaatsvervangende Reichssportführer
Arnold Breitmeyer bracht een
bezoek aan Nederland. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart
Reichs'm gesprek met den plaatsverv.
sportführer
Ijl, Bildber, Sepp Fritz/Stapf/Pax m

weg.
Wederom kregen

de vertegenwoor-

digers van ons nationale sportleven
de gelegenheid met een Duitschen
sportleider van gedachten te wisselen
en van hem de richtlijnen te vernemen, waarin het Europeesche sportleven zelfs in het vijfde oorlogsjaar
en Voor de toekomst opgebouwd dient
te worden. Arno Breitmeyer wees
hierbij speciaal op de Europeesche opgave in het internationale sportleven,
dat vooral vruchten zal dienen af te
werpen in de komende periode na dezen oorlog.
Na een begroeting door den pers- en
sportreferent van den Rijkscommissaris,
dr. Hermann Harster. waarin deze wees
op de bestaande goede samenwerking en
verstandhouding tusschen de Duitsche en
Nederlandsche sportautoriteiten, hield de
Reichsspórtführer een lange en interessante uiteenzetting over de problemen
van dezen tijd inzake het internationale
en nationale sportleven.
Het is mij, aldus spreker, een groot genoegen nader kennis te maken met het
Nederlandsche sportleven. Nederland is
steeds een land geweest, waarin men een
had ten aanzien van de
goed begrip
sportbeoefening en een land, dat steeds
uitstekende athleten heeft voortgebracht.
Terwijl op het oogenblik het sportleven
in Duitschland ten zeerste beïnvloed is
en wordt door het militairisme en veel
geleden heeft van de herhaalde en zw.are
bombardementen, vraagt men zich herhaaldelijk af, waarom nu in dit vijfde
oorlogsjaar nog steeds zooveel werk ge-

Op marsch door Parijs. In een der

zijstraten van de Fransche hoofdstad,
die de Duitsche weermacht ter beveiliging van de .bevrijders" moest

afzetten, wachten Anglo-Amerikaan-

sche krijgsgevangenen op hun transport naar de kampen

PK Ven'nemann/DV/R/P m

Klooster Monte Cassino
verwoest.

'

onder 21.58 u.
14 Juli: Zon op 5.33
de vijand zrjn aanvallen gisterenmidMaan op 1.52 u., onder 16.93 u-.
dag niet voort.
Oostelijk front.
In het Zuiden van het
Oostelijke front heerschte
gisteren slechts plaatselijke
Hongevechtsactiviteit.
gaarsche troepen ondernamen in het voorterrein van
meer heeft.
Zulke voorbeelden zien wij Ook in de «ïarpattien een succeshet boerenvak. Toen een deel van het vollen aanval.
In dsn geheelen cenlralen
vee nos vrij verkocht kon worden,
stegen de prijzen tot het waanzinnige. sector van de Sczcara tot
Vanzelfsprekend moest de Overheid Polotzk hield de sterke vijandelijke druk aan. Onze
paal en oerk stellen. Zoo geleidivisies hebben zich in het
delijk hebben wij voor tal van voortbrengselen van den land- en tuinbouw Zuidelijke deel van dit front
onder voortdurende zware
stopprijzen gekregen. Het gevolg hiervan is weer dat tal van producten gevechten verder naar het
Westen gedistancieerd.
steeds tegen den stopprijs verkocht worden en het onaangename hiervan is dat
Jn het gebied van Baranowice heeft zich de Silekwaliteit niet meer betaald wordt.
zische 28ste divisie jagers
generjIT is een zeer onaangename zaak onder bevel van den
voor die boeren en tuinders die een raal-majoor von Ziehlberg
verdediging
in aanval en
kwaliteitsproduct voortbrengen. Hieraan is juist onze streek zeer rijk. Ook voortreffelijk geweerd. Ten
dit is een onvermijdelijk gevolg van de Oosten van Olita werden
omstandighedende aanvallende bolsjewieken
Zoo is deze oorlogstijd voor boer en door onze pantserdivisies in
tuinder heusch geen goudmijntje. Vrij- 'n, tegenaanval opgevangen.
wel ieder hoopt op een spoedigen afloop De verdedigers van Wilna
van deze omstandigheden en op een hebben in het Westelijke
der stad
herhaalde
zoodanige vrijheid in de bedrijven, dat dppl
«
de zin van het boer-zijn zich weer uit aanvallen der bolsjewieken
In het gebied tusin het voortbrengen van een kwaliteits- uiteengeslagen en talrijke vijandelijke tanks stukgeschoten.
nog
voortproduct. Het doet er niets toe of dit is schen 'oetena en Polotzk zijn krachtige aanvallen der bolsjewieken in
Zuiden van
een fokkerijproduct van den veehouder durende zware gevechtsn met zware verliezen ineengestort. Ook ten slagvliegers
of prima verzorgd fruit, of het is goed Noworsjef zijn nog verbitterde gevechten aan den gang. Eskaders
geselecteerd poot- en plantgoed of esn mengden zich vooral ten Zuidwesten van' Wilna en ten Zuidwesten van Dunaburg
doeltreffend in de gevechten te land en brachten den vijand -in scheervluchtsn
kraam van de allerbeste bloembollenzware verliezen toe aan menschen en materiaal.
soorten.
Dit zal de kracht van onzen boerenEen sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers ondernam gisteren onder
stand, ja, van ons land zijn. Nederland bescherming van dichte bewolking een terreuraanval op München. Door luchtdoelarlillerie werden 27 vliegtuigen, waarvan 24 viermotorige bommenwerpers, verligt zeer goed, heeft een gunstig klimaat, een uitstekenden bodem en een nietigd- Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op Rijnlandschpracht van een boerenbevolking. Het Westfaalsch gebied.
is in een nieuw Europa als het ware
aangewezen om te worden de leverancier van het kwaliteitsproduct van
land- en tuinbouw.
Op deze basis zal een bloeiende boerenstand ontstaan, die weer koopkracht
heeft en daardoor de bestaansbron voor
maakt wordt van de sportbeoefening en
de plattelandssteden vormt. Het ver-, Lichamelijke opvoeding blijft in het algemeen van
lichamelijke opvoeding. Voor alle Europeesche landen
werken en verplaatsen van deze probelangrijk.
en dus ook voor Duitschland en Uw land
ducten zal den bloei van handel en nijblijft de lichamelijke opvoeding van h&t
verheid vormen. Zoo zien wij de toeOnbewust van den onvergetelijken
Overeenkomstig
den
volk belangrijk.
indruk, welken de overleden Reichskomst van ons land en ons volk voor
Hans von Tschammer und
wensch v&n den Führer en mijn voorons stralen, een toekomst, waarin vstad sportführer
Osten met ziin magistrale rede, in den
ganger blijft de sportbeoefening zoo lang
ze
en land elkaar zullen vinden, omdat op
Haag in 1942 uitgesproken voor Nemogelijk op de normale wijze gehandElk
op elkaar zijn aangewezensportautoriteiten.
heeft
derlandsche
haafd, alleen zullen wrj ons zooveel mozijn plaats, elk berekend voor zijn taak.
achtergelaten, bracht deze week zijn
gelijk moeten aanpassen aan de gewijvolksgeBreitmeyer
Arno
plaatsvervanger
zigde omstandigheden. Opmerkelijk is, dat
maar tezamen vormend een
meenschap, waarin een dichte, zeer
eveneens een kort bezoek aan ons
ook de athleten zelf hieraan blijven vastland, daarbij getuigenis afleggend van
ontwikkelde bevolking in vrede en vrijhouden. Zoo waren ruim 74 procent van
eenzelfden sportleven geest en den
de deelnemers aan de nationale athleheid zal kunnen leven en werken.
vasten wil voort te gaan op den floor
tiekkampiocnschappen van verleden jaar
Ir C. K.
ingeslagen
zün voorganger eenmaal
onder de wapenen, doch verschenen zon-

En zoo gaan. wij elkaar onderling beconcurreeren om in het bezit te komen
van het weinige dat nog „vrij" verkrijgbaar is. Wij bieden tegen " elkaar
op tot de meest fantastische priizen :n
dan grijpt
de Prijsbeheersching in.
Maar het kwaad is dan reeds geschied
en de kwaadwWigen maken, school met
hun bewering dat het geld geen waarde

—

Sovjet-succes in Finland
bleef uit.

der uitzondering op het appèl. Dat bewijst, dat de sportbonden na den oorlog
een belangrijke taak te vervullen zullen
hebben om alle athleten. die van het
front terugkeeren, op te vangen en een
gezonde afleiding te bezorgen
Dat wil
niet zeggen,
dat van hen bijzondere
sportprestaties verwacht kunnen worden,
want daarvoor is de frontdienst te zwaar
Voor wat betreft de bijzondere prestaties zullen wij het oog gericht moeten
houden op de nieuwe jeugd, het opkomende geslacht, dat de opengevallen
plaatsen zal moeten gaan innemen.
Zelfstandig en vrij sportleven.
Vóór alles dient echter het sportleven
zelfstandig en vrij te blijven, zooals het
niet alleen de wensch was van mijn voorganger, doch ook van den Führer zelf
De sport is immers voor millioenen menschen een nieuwe levensvorm geworden
Hieraan mag niet worden getornd.
Wij moeten nationaal onze zaken in
orde hebben om beter gereed te zijn
voor het vervullen van onze taak, welke
wij hebben ten aanzien van onze Europeesche opgave. Evenals in het verleden
zal immers het internationale sportcpntaet
beter dan op elk ander gebied ook de
moeilijkheden onderling, welke kunnen
bestaan, overbruggen. Vooral nu de verkeersmiddelen zich vooral door de lucht
zie
meer en meer hebben vervolmaakt, arik voor de toekomst een dankbaar
sportbeidsterrein voor het internationale
leven weggelegd. Beperkte men zich tot
heden meer tot onderlinge landenwedstrijden, in de toekomst zal zich dat ongetwijfeld gemakkelijk uitbreiden tot ste-

Het tijdschrift „Tablet" meldt, dat
kolonel Francis A. Markoe. een stafofficier van het hoofdkwartier van het
vijfde leger onder generaal Clark, die
op hit oogenblik in de Ver. Staten vertoeft, in een aan de „St. Louis Post
Dispach" verleend interview heeft toegegeven, dat de verwoesting van het
klooster Monte Cassino militair niet
alleen zinloos, doch voor den geheelen
geallieerden veldtocht uiterst nadeemet Monte Cassino
(Interinf.)
Het Duitsche garnizoen lig is geweest, want prachtig
christelijk
van Wilna sloeg ook Dinsdag verschei- is niet alleen een
dene heftige .bolsjewistische aanvallen, cultuurmonument door Amerikaansche
die concentrisch op- het westelijke deel bommenwerpers vernietigd, maar de
van de stad gericht warsn. bloedig af. Duitschers kregen door de verwoesting
Het vernielde 30 zware tanks, grooten- het ondubbelzinnige recht de ruïnes
deels met nieuwe ontplofbare middelen, van het klooster te bezetten, terwijl zij
het geheel niet
die den vorigen dag door de lucht waren voordien de abdij in geallieerde
kamp
bezet hadden. In het
aangevoerd.
In het gebied van Oetena en de meren doen geruchten te ronde, zoo zëide kozuidelijk van de Duna mislukten hevige, lonel Markoe verder, dat generaal ..Clark
tot de. verwoesting van het
over een breed front ondernomen Sov- de opdracht
jetaanvallen met bijzonder zware ver- klooster gegeven zou hebben. Ik. aldus
liezen voor de aanvallers, die de op- Markoe, verklaar met nadruk, dat een
dan generaal Clark
dracht hadden met alle middelen een hoogere instantie
dit bevel gegeven heeft.
doorbraak in de richting van DunaHet tijdschrift „Tablet" geeft in een
burg te forceeren. Ook ten noorden van
van
Polotzk strandden talrijke Sovjet-aan- commentaar op deze verklaringen
den Amerikaanschen kolonel uiting aan
vallen op het Duitsche afweervuur.
zijn hoop, dat de leden van het BritVan de overige sectoren van het Oostelijke front zijn slechts berichten over sche Lagerhuis thans een officieele verplaatselijke gevechten ontvangen.
klaring zullen vragen.

Dunaburg
Doorbraak
mislukt.

—

Vijand

op

invasiefront overal teruggeslagen.

Een waar bloedbad in
La Haye du Puits.
(Van den oorlogscorrespondent van
het DNB in het Westen, Alex
Schmalfuss). Overal, waar dc vij-

and aan het Normandisché bruggehoofd tot den aanval was overge-

gaan, is hij gistermorgen teruggeslagen of zijn kleine penetraties, on-

middellijk opgeheven. Daarmede is
langs het geheele front van het gebied zuidelijk van Caen tot de Westkust van Cotentin een goed Duitsch
afweersucces behaald, dat niet gering moet worden geacht, alleen al
omdat Montgomery bü den aanvang

van

de zesde

invasie-week

klaarblijkelijk
een veelbelovende
onderneming ten uitvoer wilde leggen, want in het. vijandelijke hoofdkwartier zal men bij de berekening

van

het

tot

dusverre,

bereikte

waarschijnlijk niet over het hoofd
kunnen zien, dat de verliezen in
geen redelijke verhouding staan tot
de behaalde terreinwinst. De vijandelijke divisies staan nog steeds,
waar zij in de eerste dagen der
invasie stonden.
„United Press" meldt, aldus „Nya Dagligt Allehanda", over den toestand
in het door de Amerikanen veroverde
La Haye du Puits, dat militair gezien
geen enkele beteekenis heeft, het vol-

Deze Courant verschijnt dagelijks.

Advertentie-tarieii

Prijs der gewone advertenties in deate
Editie 11 et. per m.m. Bij contract
binnen een jaar te gebruiken belangrijke korting. Tarieven voor de geheele
oplage op aanvrage,

Een premie voor
de teelt van sluitkool.

In Zuid en Oost leed de vijand zware verliezen.

strijd vernietigd.
V. 1 vergeldingsvuu. blijft
7U. die een „vrij" bedrijf hebben opZwaar.
gebied van groot Londen
het
dienen nu reserves te vormen. Maar
liggen.
door de omstandigheden word* dit tegenIn Italië zette de vijand zijn krachgegaan. Men kan vrijwel geen rente
tige
aanvallen van de Westkust tot in
maken voor het gespaarde geld en bovoort. Hij
vendien heerscht er een gedachte om .het gebied van Poggibonsi aan
dooden
geen geld uit te zetten, maar het zoo werd met zware verliezen
en gewonden afgeslagen. Het. zwaartemogelijk in goederen om te zetten.
Deze gedachte berust op de overtui- punt van de gevechten lag Dinsdag
ging van velen, dat het geld geen aan weerskanten van den Tiber in den
van Cita Di Castelwaarde heeft. Hierbij- maakt men een sector ten Zuiden
groote vergissing: het geld heeft nog lo. Na een op trommelvuur gelijkend
steeds de volle waarde, getuige het artillerievuur gelukte het den vijand
in gevechten, die met zware verliezen
feit dat de prijs van de distributie- gepaard
gingen, ons front eenige kilogewoon is. Er zijn
artikelen nog
echter te weinig producten en er is meters naar het Noorden terug te
veel geld. En iedereen heeft nu de nei- drukken. Ten Oosten van den Tiber
ging om geld in producten om te zet- brachten tegenaanvallen van onze troeoptreden tot
ten. Het is het oude begrip: dat wat pen het vijandelijke

PRAATJE MAK BLOKZIJL.
Op Donderdag 13 Juli om 18.45 uur
houdt Max Blokzijl, via Hilversum 1,
in de serie Brandende Kwesties, een

H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar,

Broodrantsoen op
Cotentin verlaagd.

Weermachtbericht.

Land
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elkaar ontmoeten.
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Waar Stad

DAGBLAD

DONDERDAG 13 JULI 1944.

Uitgave:

automatische pistolen en mitrailleurs
verzet bieden en een Ameriaansch kolonel, alsmede talrijke Amerflsaansehe
soldaten, zijn gesneuveld.

3800 dooden in Lisieux.

In een

rapnort van het klooster der

Carmelieten van Lisieux in Normandië
wordt o.a. gezegd, dat drievierde deel
der stad door de Engeischen sn Amerikanen is verwoest. Alleen de kerk
van het klooster der Carmelieten steekt
nog boven de verwoeste huizen uit. bijzonder zwaar getroffen is een nonnenklooster van de Orde der Benedictijnen.
In drie aanvallen zijn duizend bomde
men op de stad geworpen. Vandood
18.000 "bewoners hebben 3.800 den
gevonden en zijn 10.000 dakloos geworden. Vooral de kerke-i zijn zwaar
geteisterd.

De secretaris van het N.G.V.

overleden.

Temidden van zijn dagelijksche beslommeringen op het bureau van het Nederlandsch Gymnatiekverbond in Den Haag
is Dinsdag plotseling op 70-jarigen leeftijd
overleden d# heer L. J. A. van Ekeren,
secretaris van het N.G.V.
De heer van Ekeren heeft zijn geheele
leven gewijd aan de zaken der turnerrj
in Nederland Na vele Jaren de gymnas-

In verband met het terugloopen
van de teelt van sluitkool en vooral
van bewaarkool, hetgeen in het belang van de voedselvoorziening niet
gewensc.ht wordt geacht, is de prijs
yan sluitkool reeds eerder verhoogd.
Bovendien is het nu mogelijk, aldus
het bedrijfschap voor Groenten en
veiFruit in een circulaire aan de kool
lingen, voor de teelt van deze
in 1944 een extra premie te verstrekken. Deze premie bedraagt
en
voor roode kool en voor groene
gele savoyekool vanaf 29 Augustus
tot 23 October 50 cent per 100 kg.
wordt
geveilde kool. De premie
vervolgens iedere vier weken met
10 cent per 100 kg. verhoogd en bedraagt derhalve niet ingang van IS
Februari 1945 1 per 100 kg., terwijl
zij met ingang van 13 Maart om de
vier weken met 20 cent per 100 kg.
stijgt.

’

Voor witte kool bedraagt de premie in bet tijdvak van 29 Augustus
tot 23 October 30 cent, loopt eveneens met 10 cent per vier weken op
en bedraagt op 13 Februari 1945 dus
0-S0 per 100 kg., om met ingang
van 13 Maart 1945 om de vier weken
met 20 cent per 100 kg. te stijgen.
Ofschoon deze premie voor het
grootste deel van de teelt van kool
wel te laat komt om alsnog een uitbreiding te bevorderen, vertrouwt
het bedrijfschap toch, dat de telers
hierin stellig een tegemoetkoming
zullen zien en vooral de teelt van
vrijkomende
op het
savoyekool
aardappelland zullen bevorderen-

’

Hoogheemraadschap

Noordholl. Noorderkwartier.
SPAANS HERDACHT.

WIJDENES
In het Gemeenlendshuis aan den Kennemerstraatweg te Alkmaar werd Woensdagmorgen
onder voorzitterschap van
den dijkgraaf, mr. Kamp/ de algemeene

bestuursvergadering

gehouden.

krachtige

-

De dijkgraaf opende met een herdenkingsrede over wijlen den oud-dijkgruaf
Wijdenes Spaans Jr.. voor welke
C
pl e."htieheid familieleden van den overleden 'dijkgraaf de vergadering bijwoonden In een rede. die een uur duurde,
schetste mr Kamp den levensloop van
wijlen den heer Wïjdenes Spaans, die 27
December WO op T3-jarigen leeftijd wa*
overleden Uitvoerig ging spreker na wat
de ontslapene in bijna twee decennia
gevoor het hoogheemraadschap was type
weest. Wijdenes Spaarjs was het
van de regentenfïguur. toegerust met een
parate kennis, man van natuurlijke waardigheid goed improvisator, met een rus-

voor-

dracht, geestdriftig en van een meeslepend en betoogtrant. Or> voorstel van spr.
verhieven de aanwezigen zich ter eere
van de nagedachtenis van den overleden
dfikeraaf een poos van hun zetel.
Hierna deed de secretaris mededeeling
Tr! " Karot) ols
van de hei
dijkgraaf, de heeren M. Dekker en D.
heemraden en van de he"o«tot heem-van den heer De Veer afgetreden
raad Het pensioen van den
heemraad den heer Verfaille, was op
f 10(10 gesteld en dat van mevr. de wed.
aans op f2OOO.
k werd aanvaard de "Schenkine;
van een'ce hr
door wijlen den heer Wiidenes Spaans.
Aangenomen voorstellen.
Conform werden vastgesteld de voorstellen tot: a. het aangaan van een ove-eenkomst van ruiling van grond met de
orovincie Noord-Hoiland in verband met
den aanleg van het kanaal Oudkarsoel—
Kolhorn: b tot aankoop van een gedeelden
te WaardDolderdijk bij Kolhorn van
staat: c. tot aankoop van een tweetal
strooken' grond van K. B.osschieter te
Den Tlo en H. M. Fokker te Purmerland
voor verbreeding van den berm van den
Purmerlanderrijweg: d. tot verkoop van
binnendijk
enkele gedeelten Westfrische
aan de provincie Noord-Holland in verband met den aanleg van provinciale
wegen; e tot verkoop v?n een nerceel
"rnnd (overboek! te Andijk aan K. Kort
aldaar: f tot het aangaan eener over■ms<-' met de gemeente Enkhuizen
nopens de vestiging van de erfdienstbaarheid van overweg op een gedeelte
rdtjk van DrecMerland. ten behoealdaar:
de van hét z.g. ..Zandlaantje"
f een dito met de gemeente Winkel, inde overnemin» van het onderhoud
gemeenvan enkele weggedeelten in dieWieringereen dito met den polder
waard inzake de overdracht van het onr
derhoud van een weggedeelte en enkele
"nl op den Oosterdijk.

tiek te hebben beoefend, eerst in_ de
te Koog
gymnastiekvereniging Simson
aan de Zzan, later in Amstel's gymnastiekvereeniging te Amsterdam, werd hij
gende:
in de organisatorische ontwikkeling van
geis
het
tooneel
Haye
La
du Puits
Wijziging ambtenarenbesluit.
de gymnastiek jn ons land betrokken. Hij
In
„waar
bloedbad".
weest van een
van Simson
was
reeds
in
1894
voorzitter
In
verband
met zijn bevordering tot
iederen hoek bleven de Duitschers met en na zijn toetreden tot Amstels' werd adjunct-commies was aan den conciërge
hij
haar penningmeester en tenslotte P Kroon met Insang van 21 ' April eervoorzitter. In 1905 werd hij gekozen tot vol ontslag verleend. De combinf tic van
denontmoetingen en ontmoetingen tussecretaris van het gewest Noord-Holland klerk-coneierse was niet ideaal gebleken,
schen afzonderlijke ploegen en vereenieen nieuwe
nog en in 1916 tot penningmeester van het N. waarom werd. voorgesteld
gingen. Tenslotte vestigde spreker
G.V. Tn 1918 verwisselde hii deze functie 'functie, n.l. die van „bode-concierge".
de aandacht op de Olympische gedachte, voor die van secre'aris. welke bij tot zijn
in te stellen, die tevens de centrale verwaaraan ieder land en dus ook Duitschdood heeft bekleed.
warming kan stoken en zoo noodig als
van
land overeenkomstig de gedachte
van
vorige
jaar
Het
Ekewerd de heer
chauffeur dienst kan doen. hetgeen moden stichter trouw zal blijven.
ren, ter gelegenheid van het 75-jarig beseliik is doordat de bode Kroon op 1 Jaeere-lid
van
Dankwoord van professor staan van het N G. V. tot
nuari 1946 met pensioen gaat en tot dien
het
N.G.V.
benoemd.
Van Dam.
als klerk lste klasse ter secretarie
De crematie zal Vrijdag a.s. te Driehuis- datum~.?.m
k3n zün. Voorgesteld werd de
uitdat
deze
Westerveld
na
aankomst
geen
betoog,
geschieden
van
Het behoeft
voor den bode-concierge te beden trein van 14 uur van Amsterdam CS iaarwedde
eenzetting door de aanwezige sportautooalen on f1350—f1850 met 5 één-jaarlijkriteiten met belangstelling werd beluissche verhoogingen van f 100 en met toeterd en grooten bijval oogstte. De secrekenning van dezelfde emolumenten, thans
taris-generaal van het Dep. van Opvoeaan de 'functie van conciërge verbonden,
ding, Wetenschao- en Cultuurbescherm.,
t.w vrij wonen, vuur en licht, vrij gevan
Niederlande,
Het H-Ersatzkommando
orof. van Dam, was dan ook de tolk
bruik
van huishoudelijke artikelen en het
plaatsvervolgende
Den Haag, maakt bekend, dat de
alle aanwezigen toen hij den
genot van de opbrengst van de vruchtzrjn
veldpostverzending
richtlijnen
voor de
Vangend Reichssportführer voor
boomen in den tuin van het gemeenwoorden dankte en tevens namens de aan vrijwilligers en frontarbeiders gelden: landshuis. Conform besloten.
in
ons
richtlijnen
(alle vroegere
Nederlandsche sportautoriteiten
zün ongeldig).
Verbetering salarisposltie van
heette. Speciaal wees
land
welkom
Adres:
het personeel.
op
groote
het
hierbij
H-Feldpost
prof. van Dam
Voorgesteld werd de beschikking .van
werk. dat inmiddels in ons land voor ons
An das H-Hauptamt. Maastricht
secretarissen-generaal
de
van de departenationale sportleven is verricht. Hierbij
menten van Binnenlandsche Zaken en
waren, aldus spreker, vooral in het beWeiterleitung an:
Zur
van Financiën betreffende eenige verdergin ,vele en groote moeilijkheden te
Dienstgraad:
gaande maatregelen ter verbetering van
overwinnen Zoowel bij den RijkscomNaam:
de salarispositie van een gedeelte van
missaris als bij zijn sport- en persrefeVeldpostnr. of adres: i
het rijkspersoneel, d.d. 6 April 1944, met
rent dr. Hermann Harster hebben wij
steeds trouwen steun gevonden en be;;rip
De afzender moet vermeld worden. uitzondering van aTt. 4, van overeenkomstige toepassing te verklaren op het perDit geldt alleen- voor postverzendinom te komen' tot een goede oplossing van
soneel van het hoogheemraadschap, voor
de bestaande moeilijkheden, waardoor gen aan
en H-frontarbeigoede' resultaten werden verkregen in ders. Andere postzendingen (aan leden zoover het daarvoor in aanmerking komt.
het belang van ons nationale sportleven van de weermacht. marine. Luftwaffe, Werd z.h.s. aangenomen.
Wijziging begrooting 1943.
Hieraan hebben wij, ongetwijfeld te danN.S.K.K. enz.) mogen niet over Maasken, dat wij nu zelfs in dit vijfde oorTot wijziging en aanvulling van de betricht gestuurd worden.
logsjaar nog kunnen spreken van een
grooting 1943 werd besloten, zooals werd
Aan de ontvangers met een veldpostin ons
vrijwel normale sportbeoefening
voorgesteld.
100
mogen
slechts
tot
pakjes
nummer
Rekening 1943.
land. Ook wij zijn erin geslaagd de pogram gestuurd worden. Zijn deze pakjes
litiek buiten onze sport te houden en zwaarder dan 20
rekening 1943 werd voor den gewoDe
gram,
„Zudan
is
een
zullen er in de toekomst ook nog angstnen dienst vastgesteld op een bedrag van
lassungsmarke" noodig. Kranten en tijdvallig voor waken een vrije sportbeoefef 1.028.916.70 in ontvangst en uitgaaf, met
schriften
als
te
herkendusdanig
moeten
ning te behouden. Uw gedachte. Reichseen batig slot van f 368.538.11 en var» den
nen zijn. dus met een kruisband te »er- buitengeworien dlens.t op f297.405.8S met
sportführer, is ook de onze. Wij Nederzending
mag
iedere
niet
meer
gepakken;
landers zijn steeds goede Europeanen
een batig slot van f 270.789.04. De heer
moet dan 100 gram' wegen. Een „Zulassungsweest en de Nederlandsche sport
v. d. Sluis had namens de commissie,
marke" is hierbij niet noodig.
zijn Euroneesche opgave bewust blijven
belast met het nazien, een uitvoerig rapwij
Luchtveldpostbrieven
in
de
toevan
Z
Onzen vollen steun zullen
moeten
port uitgebracht, waarin hij dank aan
komst hieraan geven als bruggenbouwer? iuchtveldpostzegels voorzien zijn en het de ambtenaren bracht voor het richtige
het
herstel
het
opschrift
„Lnftfeldpost"
dragen.
voor
van
internationale
beheer.
sportcontact. Wij hopen, dat wij voor deAan ontvangers met een adres, dus geen
Hierna sluiting.
ze taak de sport door den oorlog helveldposrnummer, kunnen pakjes tot 1000
m ■
pen.
gram gestuurd worden; 15 et. porto. ZuNaar AssociaPeter bukt voor Tito.
Aan het slot van deze bijeenkomst vond lassungsmarken zün niet noodig.
ted Press bericht heeft ex-koning Peter
breedvoerige
gedachtenwisseling
een
De veldpostzendingen worden door alle van Joegoslavië met Tito een overeenDlacts. waarin o.a. gesproken werd over Dienststellen der „Duitsche Dienstpost" komst
geteekend. waarbij Peter dit bolsde beroepssport en het amateurisme, het en de Nederlandsche Post (P.T.T.) aangejewistische bendenhoofd erkent sls chef
gebrek aan sportmateriaal, het vrouwenvan alle militaire organisaties. Peter vernomen.
turnen, enz.
Geldbedragen aan (( -vrijwilligers kunnen plicht, zich verder zich tot aan het einde
Woensdag heeft Arno Breitmeyer, die
bij de bureaux der van den oprlog van elke politieke activivergezeld werd door dr. Jensch, ons land door veldpostwissels overgemaakt worden. teit
Duitsche Dienstpost
te onthouden.
weer verlaten.

.

Post voor vrijwilligers.

D.l-An,'n«

.
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STADSNIEUWS.

Zooals er in Nieuwediep vele ambtelijke dingen gemoedelijk opgelost wor-

Het hart der stad.
Het hart van de stad, de centrJe
zenuwknoop van de Heldersche gemeenschap, wordt gevormd door het
Distributiebbreau.

Zou er, met uitzondering misschien
van het raadhuis, één ambtelijk pand
in Jutterland zijn, waar méér voetstappen neergezet zijn en waar dichter drommen mannen en vrouwen zich

plegen te

verzamelen?

Waar eens de Jantjes van de vloot,
onze fieve blauwe jongens van het water, zich rondom biljart en eafè-tafeltje verdrongen, daar schuifelt nu de
dagelijksche queue van bonnenhalende
moeder en vaders, van inwoners, die
alleen en uitsluitend via de blauwe
stoep van deze bonnen-„factorij" kans
*ien het leven te houden.
Hier, in het hart van de stad en het
hart van de Spoorstraat, worden de
kostbare pampiertjes uitgereikt, zonder welke het niet mogelijk is Uw bestaan te rekken, met uitzondering van
de categorie der zwarthandelaren, welke categorie echter m.i. in Den Helder
minder welig tiert dan elders.

fw I
<»f%£.

Heksenpudding
is een oudhollandsche
pudding, die u maakt met
hulp van W. A. Scholten's
fijne, zoete Groninger
stroop. Vraag W. A. Scholten's stroopfabrieken om
het receptenboekje met
de oude strooprecepten!

/W,

A.Scho!tesv\

vSTROOPy

den, zoo is ook het Distributiekantoor
min of meer „gemoedelijk". Ik wil
daarmee niets ten kwade zeggen van
den leider, en nóg minder ten nadeele van zijn goeddeels opvallend charmant personeel. En ik zeg dat, op gevaar af dat menig lezer in woede ontsteken zal en zeggen (of tenminste
denken) of de schrijver van deze
ontboezeming dan nog nooit een uur
in-de-rij gestaan heeft. 'En of hij nooit
de vreugde gesmaakt heeft van het
met-leege-handen
weggestuurd worden
Natuurlijk, het is niet alles goud wat
er daar in de Spoorstraat blinkt. Integendeel, voor menig
bonnenhalend
moederje vormt een dergelijke tocht
een soort Canossa, een weg-der-smarten. Maar dat neemt niet weg, dat men

....

in

óns

waardig

.

Distributiebüreau mensonbehandeld wordt en niet, zoo-

als ook wel pleegt te geschieden, als
nummers, als onderdeelen van een
onmondige

gemeenschap

Middenmeer.

INTENSE BELANGSTELLING
VOOR DE SPORT.
Friezen kaatsten.
Het kan niet ontkend en het is dan
ook goed merkbaar, dat voor verschillende takken van sport 'n nog steeds toenemende belangstelling bestaat.
Voor de
voetbalsport is er vrijwel-dagelijks training tusschen middenstanders onderling,
boeren' en tuinders, pakhuispersoneel,
N.A.K.-personeel,, controleurs, monteurs
personeel Tijdgeest, jeugdclubs, alsmede
U.L.0.-scholieren, kortom senioren en junioren in bonte mengeling, welke allen
haken naar beoefening der sport.
Voorts zijn er eenige groepen, welke
de korfbalsport door voortdurende training trachten op te voeren, zaterdagmiddag echter waren we getuige van een
training van een voor onze plaats nog
ietwat onwennig aandoende tak van
sport, n.l. de kaatssport.
Deze sport, waarvan Friesland de bakermat is, werd door een dertigtal Friezen voor het eerst in ons dorp beoefend
Dank zij het geheel belangeloos afstaan
van een zéér geschikt terrein door den
heer J. D. van 't Riet, konden de Friezen
hun hart eens ophalen met het beoefenen van het kaatsen. Dat ook hierbij favorieten waren, bleek al spoedig. Ingedeeld in grooepen van zes konden wij
noteeren als eersten: J. Hiemstra, W. v. d
Zee, J. Ploegstra.
2e.: S. Y. Lautettbach, F Kootstra, M
de Jong.
3e.: I. Kuperus, T. v. d. Werf en P.

'

Het Heldersche distributiekantoor ia
een dorado van rust. Men vecht erniet
voor de balie, er worden geen veetes
uitgestreden en men haalt den leider
nimmer „over-de-toonbank" heen, zooals dat in gezapig hoog-Nieuwadiepsch
heet, ofschoon de bedreiging wel eens
zoon enkele maal gemaakt schijnt te Akkerman.
zijn. Er wordt gekankerd, maar men
Zeer zeker zal ook deze training, welzou niet in Jutterland zijn, als er niet ke goede belangstelling genoot, binnen
gekankerd werd. Dat schijnt alleen afzienbaren tijd worden herhaald

maar een volkomen normale ventilatie

te zijn van te veel energie...
Men wordt er vlug geholpen en er
de
wordt aan den anderen kant van geeerder genoemde balie niet de lijn
trokken op een wijze, die de wachtende kudde tot razernij brengt.
Het hart van de stad. Misschien'het
papieren hart, maar in ieder geval de
plaats, waar heel de stad elkaar ontmoet. En waar. en dit is interessant,.
de standsverschillen voor een wijle zrn
verdwenen. Want hier komt de vrouw
van den hoofdambtenaar even verbonlangend haar vuriggewenschte
vrouwtje, van
netjes halen als het
„Jan Pet". En hier staat het daghitje
naast de dame-in-goeden-doen en ze
vertellen elkaar van de zorgen van
alledag, die niet gering zijn, maar die
tenslotte bij gedeeld leed tenminste
draagbaar kunnen worden.
Zoo schuift de queue voorwaarts. Van
deur tot deur. Een politieagent ziet toe
dat alles verloopt volgens de bestaande orde in deze zaken en nimmer behoeft zijn sterke arm in te grijpen.
Integendeel, het komt mij altijd v-or
alsof de dienstdoende agent hier een
r
extra vacantiedagje pikt. Hij hoeft =
zijn.
Waarmee
niets
alleen maar: te
ten nadeele van de agenten is gezegd.
Integendeel... !

Rijkspostspaarbank.

EXAMEN.
Voor het diploma handelskennis 1. o
slaagden op 10 Juli: M. Dam, Spanbroek:
S. C. J. Buys, Heerhugo waard; D. F
Noë. Hoogwoud; H J, M. Megens, Ha-

renlsarspel.

EEN MARECHAUSSEE, DIE HET
RECHTE PAD VERLIET.
Wanneer een gewoon mensch knoeit,
is het mis. Maar wanneer een ambtenaar
in de rechtmatige uitoefening van zijn
functie op een kronke.lpad der maatschappelijke deugd springt,
is het nog
véél misser.
lets dergelijks zei dezer dagen de Officier van Justitie van de Alkmaarsche
arrondissementsrechtbank.
Twee wachtmeesters van de Marechaussee te W'meer hadden tarwe en geld aangenomen van iemand, dien zij wegens 'n
clandestien vervoer van levensmiddelen
bekeurd hadden. Nu was deze schenking,
zooals de argelooze lezer misschien op het
eerste gezicht denken zou, niet geschied
uit dankbaarheid voor het proces-verbaal, dat de overtreder weer op den
goeden weg zou kunnen brengen,
maar
wèl bij wijze van erkentelijkheid voor
het feit, dat het reeds geschreven proces-verbaal naar de prullemand dwarrelde, de vergetelheid tegemoet.
De Officier hield een requisitoir, waar
de vonken afvlogen en eischte voor verdachte A. C. H. een gevangenisstraf voor
den tijd van één jaar en negen maanden.
Mr. dr. J. A. E. Buhkool nam de toegeworpen handschoen op en concludeerde op juridische overwegingen tot vrijspraak. Vonnis 18 Juli a.s.

In den loop der maand Juni werd op
spaarbankboekjes aan het Heldersche
kantoor en ressort ingelegd f 86.168,47 en
terugbetaald J 25.173.87. Het aantal nieuw
uitgegeven boekjes
46.

bedroeg

Burg.
Den loop

-

U
fV/ttL

Fascisten in Rome
doodgeschoten.

Berichten uit het bezette Italië melden, dat na de bezetting van Rome de

In den
der politie talrijke personen wtgens fascisRÜkspostspaarbank.
spaarbankboekjes tische gezindheid gearresteerd
masnd Juni werd op
en in de
aan het kantoor alhier ingelegd I 42.615.28 gevangenissen opgesloten heeft. Zes
en terugbetaald J 3.468.12. Het santal jeugdige
fascisten, die tijdens het onnieuw uitgegeven boeekjes bedroeg 27.
derzoek openlijk zeiden fascisten te
zijn, zijn doodgeschoten. Van Italiaansche zijde zijn de namen dezer fascisten
bekend gemaakt.

j

Hippolytushoef.

Nu gaan we eerst even een
kop thee drinken, 't Is surrogaat natuurlijk, maar

weer.

-

Naar wij
vernemen, zal de tooneelvereen. „Jong
Leven" van Noord-Scharwoude binnenkort weer 1n Concordia optreden en wel
met haar successtuk „Liefde"
huis). Gezien het succes van haar laatste
-ipvoeringen alhier, twijfelen wij er niet
aan, of ook nu zal de zaal weer te klein
blijken te zijn.
„Jong Leven" komt

NÊTTJE
is
net echt.
Met Nettie heeft Hilling inderdaad het beste gebracht, wat
op dit gebied te bereiken is.

Oudesluis.

-

De kermis, die
Een kennisslachtoffer.
hier eenige dagen voor jong en oud een
gezellig, „ouderwetsch" aanzien gaf, was
helaas oorzaak, dat één onzer plaatsJn.
genooten een ernstig letsel opliep.
Geerligs had. het ongeluk uit de „zweef"
te vallen, doordat 't afsluitkettinkje stuk
ging. Gelukkig viel hij op de nabij staanstaande heg, die den val eenigszins brak.
Toch moest hij het met een gebroken
rechterpols bezuren. Hij werd op dokters
advies naar het ziekenhuis te Alkmaar
vervoerd.

Zoo zal Hilling later ook in
echte thee het beste brengen :■

THEK

*nuiïa& r>

..

Het Nationale directorium der fascistische republikeinsche partij heeft
dagen geleden via den
omroep-een ernstige waarschuwing tot.
den vijand gericht en er op gewezen,
dat in geval van terechtstelling van
fascisten onverwijld drastische tegenmaatregelen genomen zouden worden.
De fascistische partij wil onder geen,
omstandigheden de terechtstelling van
onschuldige fascisten dulden. De fascistische regeering beschikt over een
aantal gijzelaars en zal voor de noodzakelijke represailles niet terugschrikken. Eerst wenschte men de rapporten
af, te wachten van boodschappers, die
naar het bezette Italië gezonden waren
om opheldering aangaande de gemelde
voorvallen. Naar gemeld wordt zijn
thans, na bevestiging van het fusileeren der zes jonge fascisten, de aangekondigde tegenmaatregelen bevolen.

—

.

Duitsche terugtocht in het Oosten mogelijk
voorbereiding voor beslissenden slag.
bijna drie

In gevechten, die thans
weken duren, heeft het Sovjet-zomeroffensief in den centralen sector van
het oostelijk front geleid tot een sterk
naar het westen uitspringende bocht,
welke tusschen Duna en Pripet hemelsbreed circa 420 km- meet. Ongeveer
even groot is de diepte van den Sovjet-Russischen opmarsch, gemeten tot
de lijn Tsjaussy-Mogilew-Minsk-Lida.
Het gevechtsfront zelf heeft intusschen,
doordat het in een boog loopt, een
lengte van bijna 600 km bereikt en is
door een reeks van plaatsnamen, die
in de laatsten dagen van Duitsche zijde,
zijn genoemd, op de kaart tamelijk
nauwkeurig te volgen. De ongewijzigd
gebleven noordelijke vleugel van het
Duitsche afweerfront omvat met Narwa-Peipusmeer-Pleskau-Ostrow en het
gebied ten westen van Polotzk de oostelijk grens van Estland en Letland.
Ten westen van Polotzk begint dan de
diepe penetratie der Sovjets naar het
westen. Het front buigt hier in zuidwestelijke richting om, volgt ongeveer
de Litausche grens tot in het gebied ten
noordwesten van Wilna, buigt hier af
naar het zuiden en loopt westelijk van
Lida, Slonim en Loebinets tot den Pripet. Daarbij is op te merken, dat het
hier geen starre linie betreft, maar een
tamelijk diepe frontzöne, waarin aanval
en tegenaanval, beweeglijke gevechten
met wisselende kansen geleverd worden.
Drie aanvalsrichtingen.
Het Sovjet-offensief ontwikkelt zich
momenteel voornamelijk in de drie volgende richtingen. Aan het Baltlsche
front trachten de bolsjewisten met
sterke strijdkrachten vorderingen te
maken in de richting Kowno, Oetena en
Dunaburg. In dezen sector lag gedurende de laatste dagen het voornaamste
zwaartepunt van het Sovjet-offensief
dat er klaarblijkelijk op gericht is, door
Litauen heen naar de Oostzee door te
stooten en zoodoende den Duitschen
noordelijken vleugel te isoleeren en uit
te schakelen. De Duitsche legerleiding
is voor dit gevaar natuurlijk niet blind
Militaire kringen in de Rijkshoofdstad
verwachten daarom met name in den
Baltischen sector van het oostelijk front
energieke Duitsche tegenmaatregelen,
teneinde volledige vrijheid van hande-

vruchten toe. Er is dan niet alleen kans
dat de inmaak een onaangenamen smaak
krijgt, zij kan ook schadelijk geworden
zijn voor dé gezondheid.
Ook zijn er zorgzame moeders, die
voor hun baby of kleine kinderen tomaten, appelmoes en andere vruchten
en groenten met conserveermiddelen
inmaken. Het is echter sterk af te raden, de kinderen iederen dag eten
voor te zetten, waarin conserveermiddelen verwerkt zijn. Zij ondervinden
daarvan nadeelige gevolgen.
Behalve conserveermiddelen zijn er
inmaakdruppels in den handel, waarmee men de inmaakglazen zonder steriliseeren of pasteuriseerea kan afsluiten. Zooals op de verpakking van deze
druppels staat aangegeven, zijn
zij
slechts voor het afsluiten van flesschen
met bepaalde vruchten geschikt. Groenten mag men in geen geval volgens
deze methode inmaken.

voor gestoomde aardappelschillen J 2.20
voor ingekuilde, gestoomde aardappel-

per 100 kg.,
schillen

per 100 kg.
' 2.70 Depôtvorming.

De circulaires Sl5 tweede druk en 310
tweede druk van ftijksrjzer houden het
verbod in om B. van O.'s en „C" en „D"
te verstrekken en/of in ontvangst te nemen
zonder tegelijkertijd een gespecificeerde bestelling voor het betreflende
contingentsgewicht te plaatsen resp. te
aanvaarden, m.a.w. depötvorming is verboden. Slechts t.a.v. detaillisten is e%n
beperkte uitzondering gemaakt.
Het is
voortaan echter geoorloofd, aan vaste
leveranciers B. van O.'s, ~C" en „D" in
depot
te geven, doch:
1. B. van O.'s „C" slechts tegen het einde
van 'n contingentskwartaal ten mits dit ter
voorkoming van moeilijkheden, welke bij
het plaatsen van bestellingen kunnen ontstaan door den overgang naar een nieuw
kwartaal, noodzakelijk is. Hierdoor wordt

Pakhuisknecht.

den dag te herdenken, dat zij
véór 35 jaar in den echt zijn

verbonden.
Hun liefhebbende klein-

kinderen,

IRA en JANTJE.
Naarden, Juli 1944.

Gansoordstraat

22.

melsjesmantel of
longensjas met
het merk Atlanta,
waarborg voor
prima pasvorm.
Wij verstreftken gaarne a,
leinlichtingen

Behuwdbroeder en Oom,
de Heer

RIEUWERT JOHANNES
RIETJWERS,
echtgenoot van

Trijntje Nebbeling,

ouderdom

van

in den
49 jaar.
Uit aller naam,
R. RIEUWERS.
't Zand, gem. Zijpe,
12 Juli 1944.
Heerengracht J 192 c.
De begrafenis zal plaats
hebben a.s. Zaterdag op
de Gem. befrrafplaats
te Huisduinen n.m. 1 u.
Vertrek vanaf Crocusstraat 17 te Den Helder
n.m. 12.45 uur.
nm»twn ui

ibi iif—m

Met leedwezen vernamen wij het overlijden
van onzen lieven Vader
en Opa
JAN VEEN,
in den ouderdom van 70
jaar.

A. J. VEEN—
v. 't VLIET.

HANSJE.

13 Juli '44.
Molenvaart 116.

A. Paulowna,

A«I>A]
wStyLf
*SJn
\

Pl^

LEEMANS,

Heden overleed, te Alkmaar, na een langdurig
smartelijk lijden, onze
geliefde Zoon, Broeder,

|7nj

Sluisdijkstraat

73.

,

'

A_ gekeurd.
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HERMAN NYPELS' Kleedingsmagazijnen, Spoorstraat,
vragen voor spoedige indiensttreding

flinke WINKELJUFFROUW
Bouwbureau vraagt voor 3 uitvoerders

een goed en gezellig

kosthuis.

Kleinbeeldcamera gevraagd,
liefst Leica of Contax. Spoed, Brieven bureau van dit blad onder no. 764 H.
v d. VOSSE, Ged. Oude
Gracht 109 Haarlem, of van
12—5 uur Choorstraat 34,
Utrecht, Tel. 15136.
Wij kunnen nog enkele nieuwe cliënten aannemen.
Indien U uw wasch bij ons wilt laten behandelen,
INDISCHE PAKKEN
U dit dan even aan:
bericht
en LINNEN BROEKEN
KONINGSTRAAT 25
DEN HELDER
JOH. MOS
tei overn. gevr.
HINK, Hoofdweg 2961, Am-

"

MEDEDEELING.

—

sterdam

(W.)

DEURWAARDER

PRINS

—

Vrijdagmorgen heropening

'

VAN DE ZAAK VAN TUINDORP
zal op Donderdag 20 Juli a.s.
IN LEVENSMIDDELEN.
in het gebouw „MUSIS
SACRUM" publiek en è
contant Verkoopen:
DIVERSE MEUBILAIRE-,
HUISHOUDELIJKE- EN
rtv
dem haag
ANDERE GOEDEREN.
man
afataelingr schriftelijk onderwijs cc»
WB ooLEiotna uitsluitend eN rechtstreeks M
In te brengen goederen op
VOOR OFFICIEELE EXAMENS
M
geven
te
aan de heeren D
H
NED. ASSOCIATIE VOOR PRAtTUKEXAMENS :
GROOT, makelaar, Prof. WB
BOEKHOUDEN, NEDERL.DUlTSCH,ENGELSCH,
FRANSCH.TAAL Sn HANDEI.SCORR.cursusduur v
M
tgf
Zeemanstr. 7 en JAN VISbeginners ca lomnd .Lesgeld f6- pmnd...MIODEW«TONOSEXAMEN ALCEM.HaNOStSKEKNIS f 5.50 pm
fljï
H|
SER, Wagenstraat 7.
U>rlANDElSKENN!Sf7Sprnnd..SlAaTSPRACTMK
WÊ
Bezichtiging:, Woensdag 19 W
Md
KXgcnQ
mgpitind.
H
Sj HET"tgc.NUTTIGBOEKHOUPEW Acte
Julf a.s. 2—i dur.
ONOEQWU5
EFFECT VAN~OIT SCHRIFTELIJK
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W. GRIM, Brakkeveidweg 156
imstttuutU" IE! 1*1fiP* 63
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BENADERT

DAT VAN MONDELINGE LESSEN
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Vraagt vrijblijvend prospectus
IZH'-HAAOWEO 126-TEl 1B.17.QQ--POSTR.26.18.92
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Later weer Vol_
op verkrijgbaar.
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ER KWAM
EENS....
een tooneelspeler
bij me. Hij moest

ponnekoelcen
bakken in zn rol
en hij wist niet
hoe.
„Mina

Bakgraag.
zeid'ie.

geet me jouw recept.'

,

„Och man." zei
ik. „je leest zeker

/""&

Y?h

sdiHi

geen krant, want
dan zou je weten.
datje Panko moet

jQSrËsNÊ&

Panko en water.

7*sör:Ö3r
TKrßrVi

gebruiken. Bloem.

H

PMNKOEN

MER-OM 11 .

■

vaartuigen tot woonschepen
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JUTTERTJES.
Personeel gevraagd

Ruilen.

Gevraagd
bouwknecht
of
In ruil aangeboden 1 paar
werkjongen, kan ook intern, z.g.a.n. pumps maat 87 voor
H. M. Jimmink Mz., Balg- 1 paar idem maat 39. Krom,
weg, Breezand.
Bassingracht 3.
ruU l P aar bruine en 1
Gevraagd eenige flinke jongens voor schuurwerk en bol- paar r°°de kinderschoenen m.
lenpellen
Lubbert, 2 voor 2 Paar kinderschoeGebr
nen
aat 2s en maat 2P- pSchorweg 71-73, Breezand.

.
.

*"
* " „Balistraat
,,
.
. SchorsiJ,
32.
Meisje gevraagd voor de
wie ruilt mijn z g a . n.
J. Voorbrood, mermantel maat 38
'
kwal.

.

morgeöuren.

o.

Lijsterstraat 12.

-.

««vpasnfl
To
irnnn fieYïdtlïjU
10 KUU|J
-*»

Te koop gevraagd een l.g.st.
6- of 9-deelig konijnenhok,

Vledder, Begoniastraat

18.

20

voor een plisséerokje maat 4042 en een blouse maat «2 of
2 jurken maat 42-44 * ook o.
kwal swart, Dahliastraat 10.
Na 5 uur.

In ruil l paar In goeden gt.
zijnde br. damesschoenen mt.
37/2 hooge hak tegen 1 paar
in goeden ,staat zijnde d.sch.
m ? at sl ho°ge f la
hakAdres F. v. Dok, H. A. Lorentsstraat 103.

z.g.a.n
Te koop gevraagd
>eerencostuum o kwal. maat
pl.m. 50 of te ruilen voor br.
zomercostuum jas en bró'ek
maat 48 z.g.a.n. en o. kwal
i'
Tevens gevraagd 2 overhem- iijunrcfin
den o. kwal.
met dubbele -"»»■»»»
boord maat 15/*. Swart, DahIn den trein van Alkmaar
liastraat 10. tusschen 6.30 en
naar Den Helder, Zondag j.l.
3 uur.
m 4 UUr
t
Te koop gevraagd een 3r kk en
n
e N
inhouSteyn. Nieuwstraat -68
68.
dende geldige dlstributiebonnen en persoonsbewijs tennaT« L—» mmm-n.Um.J~~
-16 KOOD aangeDOQen me van H. Spierings, Havenstraat 22, Heemstede. InlichA.
Aangeboden een paar zwart tingen worden beloond.
lederen damesschoenen (oude- Bakker, Laagzijde B 35, Scha§
re dame) maat 38 te ruilen en . ,
Verstelwerk gevraagd. Anevoor 1 paar heerenschoenen
maat 42. Van Waarden, Kru- mpnestraat 20.
Voor 3 personen net kost■ïerstraat
41
'_„
'. ,1-persoons de- huis aangeboden. Adres. Bur.
Te koop drie
dlt blad
kens f 25, 1 ijzeren ledikant van
Huwelijk. Heer zoekt

ZATERDAG 2 uur en 5 uur:

Johan Heesters, Dora Komar, Paul Kemp.
TOEGANG 14 JAAR.
ZONDAG 2 uur en 5 uur:

Eens op een noch* S

1

j

Brieven onder letters S.T.W. aan Nijgh &
van Ditmar Advert. bureau, 's-Gravenhage

;

met Theo Llngen.
TOEGANG 18 JAAR.

met

voor den ombouw van

—— i
z.
WITTE BIOSCOOP.
*
Immer nur Du.
i—■■■!■ i—■inifininmtmt—iEïï

BhPorfdelJascvtunr:t. e
Hoorn; chef nachtredactie: J. Werkman
te Alkmaar; kunst, letteren, rechtbank:
H P. v d Aardweg te Alkmaar; prov.
nieuws: D. A Klomp te Alkmaar; red.»
secr: TJ N. Adema.
Verantw voor de adv.rubriek W. Ragetlie te Koog aan de Zaan; voor <te
plaatse! adv.: Mej F Muller, Den Helder.

1

.
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zonden. Ten laste "van de aldus toegestane depots kunnen naderhand de genoemde bestellingen naar behoefte worden
geplaatst zonder opnieuw B. v. O.'s to
verstrekken. Van den stand van ieder
depot dient een duidelijke aparte administratie te worden gevoerd. Mocht bij
controle blijken, dat van de thans getroffen regeling misbruik is gemaakt, dan
zal, afgezien van het feit,.dat de in strijd
met deze voorschriften in depot gegeven
bewijzen van overdracht ongeldig zijn en
derhalve inontvangstname van materiaal
hierop strafbaar is, de toegestane verlicht*,
ting voor de betreffende ondernemingen
worden ingetrok kan.

aannemersbedrijf

ZATERDAG 15 JULI, n.m. 7 uur, presenteert
VAN MEURS' CABARET-VARIéTé
uit Haarlem:
JONNY PIMS,
de vlotte humorist-conf. bekend van het
Miller-kwartet, Klaas van Beek e.a.
LOU MARTI,
de vermaarde muzikale clown.
HERMAN TEUNISSEN
de gevierde Accordeon-Virtuoos met de
grootste» Italiaansche accordeon die ooit'
voor Nederland is gebouwd. Hij speelt
o.a. Dichter und Bauer, Normenkoor.
DE DRIE MICHELS,
de fenomenale parterre-acrobaten met
hun veertienjarige doebier brengen U in
extase door hun bewonderenswaardige
toeren.
MR. LAWOE,
de meester Jongleur-manipulator komt
als Ringen-koning en met de wonderklok.
ENTREE:
f 2.50, f2.—, f 1.50 en fl.—
HAAL THANS REEDS UW KAARTEN!

Fa. P. M. Brouwer/ Breezand (N.H,)
wwnr—niii min min

j sgj

Verbinding gezocht

ANNA PAULOWNA

voorraad

Eigenheimer

BUSSINK

Voor de Inmaak van vruchten met
Bericht no. 307.
en groenten met weinig
PEJA PRODUCTEN
Prtjzen
afvallen van levensmiddelen.
brandstof staan ons talrijke conser~* (£§
Voor versche en bewerkte aardappelveermiddelen ten dienste.
schillen, niet vermengd met andere afTegen het gebruik van conserveervallen, gelden de prijzen, genoemd in het
uit
dat deze B. van O.'s „C" door
middelen, die voor het meerendeel
prijzenvoorschrift 1943 afvallen van levens- vermeden, op
Rijksijzer
een nieuw contingentskwarbenzoëzuur of verbindingen hiervan middelen.
moeten worden overgeschreven. B.
bestaan, zijn verschillende bezwaren In afwijking van deze prijzen deelt de taal
v. O.'s „C" moeten in het vervolg uiterin te brengen. Worden de voorschriften, Gemachtigde voor de prijzen mede, dat lijk
14 (tot nu toe 8) dagen vóór den door
die op de verpakking staan, niet nauw- niet tot vervolging zal worden overge- het rijksbureaute publiceeren vervaldatum
keurig gevolgd en gaat men niet zeer gaan, indien ten, hoogste de volgende van een contingentskwartaal bij den hanzorgvuldig en hygiënisch te werk, dan prijzen worden berekend:
no, 318
Voor versche aardappelschillen, niet ver- del zijn aangeboden (zie circulaire
kan men er zeker van zijn dat de mengd met andere afvallen
hoofdstuk 3 sub 8);
2. B. v. O.'s „D" slechts, indien spoedinmaak bederft.
verkocht door den ophaler J 1.25 per
bestellingen worden verwacht. De op den
Sommige huisvrouwen voegen voor 100 kg,
handelaar, waar het depot zal worden gede veiligheid, maar wat rae-iv dan de verkocht door anderen dan ophalers vormd,
uitgeschreven B. v. O.'s „D" moeaangegeven hoeveelheid van het con1.55 per 100 kg.,
op de gebruikelijke wijze aan het
ten
ingekuilde,
aardappelschilvoor
rauwe
serveermiddel aan de groenten of len J 3.25 per 100 kg.,
rijksbureau ter verificatie worden toege»

MIDDENSTANDSEXAMENS.

genoeg-^

voor een keurige

Deventer JKoek.

weinig suiker

JAN LONT.
Verder alle voorkomende Deskundige (schrift.) opleiding o.l.v. academisch geHippolytushoef,
opruimingen.
vormde leerkrachten. Prosp. op aanvr. bij het Secr.
Van Pommerenstraat 5.
Nieuwstraat 9.
Ned. Coll v. Leeraren in de Handelsw., ValkenboschReceptie: van 3—5 uur
laan 295, Den Haag. Telefoon 39.57.17.
yan Pommerenstraat 5.
Beperkte
Den 22en Juli 1944 hopen
onze geliefde Opa en Oma
J. SCHRANDER

en
E. SCHRANDER—DORLIJN

den aparten, heerlijken
smaak van Bussink'*

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN
GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN.

TOONEELZAAL SLIKKER

Eén laken is

En nog steeds handhaaft
Bussink, naar het aloude,
befaamde recept, de onovertroffen kwaliteit en

Onder verwijzing naar het eind Juni
in de bladen gepubliceerde bericht beinmaakglazen
treffende distributie van
van het Rijksbureau voor Glas, Keramiek
en Houtproducten, Hooftskade 1 te 'sdat
Gravenhage, wordt er op gewezen,
de sluitingsdatum voor het inzenden van
aanvragen voor inmaakglazen voor bijzondere gevallen is vastgesteld op 15 Juli
a.s. Na dien datum, worden de aanvragen
terzijde gelegd.

Conserveermiddelen.

HULP in de huishouding

EN KLEEDING.

den coeckenbackers eydt
In forma ghedaen op ten
sesden September 1592"

Inmaakglazen voor
bijzondere gevallen.

Heden werden wij verblijd I Wegens ziekte voor direct VAKSCHOOL VOOR MEISJES
DEN HELDER Gevraagd
met de geboorte van een 1 gevraagd
Gevraagd per 1 September a.s.
dochter
LEERAARCES)
CHRISTINA CORNELIA.
ALGEM. VORMEND ONDERWIJS
J. J. RÜECÜ
± 22 uur per week.
DUITSCH,
EN
P. JURG, Fnidsen 35 C, Alkmaar.
A. RÜECK—SMIT. Adres: MEIJER,
Augustus aan den Secretaris, den
Sollicitaties
vóór
10
Lijsterstraat
24.
Oudesluis H 101 D,
heer L J. Daalder, Singel 45, Den Helder.
12 Juli 1944.
JAN VISSER, Wagenstr.7, Inlichtingen worden aan dit adres verstrekt.
Zondag 16 Juli verloven zich koopt nog steeds
TINT VISSER
PRAKTIJK-DIPLOMA BOEKHOUDEN
KNAPPE MEUBELEN

en

„üussink hefft

len voor de hier strijdende Duitsche
troepen te behouden.
Een tweede Sovjet-Russische aanvalswig wijst in het midden van het
groote penetratiegebied via Lida en
Slonim naar het westen- Rodno, Bialystok en uiteindelijk Warschau schijnen de doelen van deze legergroep te
zijn. Parallel hiermede, maar meer naar
het zuiden, valt nog een derde aanvalsrichting van het roode leger op te merken, en wel langs den noordelijken
oever van den Pripet met Pinsk als
eerste doel. De Sovjet-legerleiding wil
hier blijkbaar zooveel terrein .winnen
dat de door de Pripetmoerassen onderbroken verbinding met de bij Kowel
staande Sovjet-formaties kan worden
hersteld.
Een opvallende bijzonderheid van de
tegenwoordige situatie in het oosten
acht men aan Duitsche zijde de starheid van, de beide Duitsche vleugels in
het noorden en het zuiden. Noch bij
Polotzk, noch bij Kowel zijn de bolsjewisten erin geslaagd deze hoekpHlers
uit het Duitsche afweerfront te lichten. Deze stabiliteit der Duitsche flanken houdt voor de Sovjets geen gering
gevaar in. Hoe*verder immers de tegenstander naar het westen oprukt, hoe
wordenkwetsbaarder zijn flanken
Weliswaar zoekt Duitschland de eerste
beslissing van dezen oorlog in het westen. Daarom behoeft het Duit'che opne,rbevel bij de huidige terugtrekkende
bewegingen echter nog niet die strategische factoren betreffende de frontvorming buiten beschouwing te laten
die voor de naaste toekomst tot een
stabilisatie en later tot nieuwe Duitsche
acties in het oosten kunnen leiden- Dan
zal wellicht blijken, dat de huidige
Duitsche terugtocht niet anders geweest is dan een systematische opmarsch voor de eindbeslissing.

Het huidige frontverloop.

jj^

T IVOL I. I
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ZONDAG 5 uur:

DR. HUPPEN AflN BOORD.
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ken-
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fiS wetiVmt
Brieven
"raat s '! " D Z° nd<"' Kr °on " ?«nd
met foto, welke op eerewoord

Een spannende detectivefilm.

TOEGANG 18 JAAR.
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Boerenkoolplanten te koop. worden retour gezonden onK. de Geus, Groenveld, Sint- der no 760-H aan bureau van
Maarten, Tel. 206 Dirkshorn. dit blad.

