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Wie Waffen-W en pantser-grenadier-divisie „Nederland"
zegt, zegt Heinrich Himmler, den man die met de
grootste liefde en taaie volharding er naar streeft om
het denkbeeld van de Cermaansche militaire saainhoorigheid tot een feit te maken.
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STAATSGREEP IN BOLIVIA
Nationalisten arresteeren den president
In de hoofdstad van Bolivia, La Estensoro.
Voorts wordt
Paz, is een revolutie uitgebroken. enkele

in

den afgevaardigde
.':'.?.'_

,

nog medegedeeld, dat
Jonge officieren Maandagochtend het presidium binnendrongen en

:

BERLIJN

—

Dinsdag

Bij den* tegenwoordigen ; stand
aer techniek is het, naar de ervaring der laatste tien jaar bewyst,
mogelijk een derde tot de helft

van het volksinkomen voor openbare werken te besteden, waaruit
volgt, dat bij een totaal verloren
gaan van het volksvermogen dit in
10—15 jaar gereproduceerd zou
kunnen worden, • schrijft prof._ dr._

het Duitsche

Onder leiding van majoor Taborga en met actieve hulp van de in
nauw contact met de nationale revolutionaire partij staande Bolivianen zijn de opstandelingen erin
geslaagd zich door een putsch
meester te maken van president
Penaranda en zijn verantwoordelijke mcdeweriiers.
Naar verder verluidt, zou'de Boliviaansche nationalist , Estensoro
voorloopig de regeeringstaak op
ziqh nemen. Reeds in December.

jjresWeï» i'van jIWÏ
instituut'voor econo- een algemeene Staking uiitgebro"-

•

Esnst

misch onderzoek, in een artikel in ken, die door de regeering met
de V.B. over de vraag hoeveel *ijd behulp van het leger onderdrukt
er noodig zal zijn voor den wederwerd, hetgeen tot een verscherping
opbouw van de door bomaanvalvan den toestand leidde. Vooral de
len
verwoeste. • stadswijken .in Boliviaansche nationalisten teekeDuitschland. Gezien het feit, dat nen energiek protest aan tegen degebouwen en onroerende goederen ze maatregelen en brachten naar
slechts 40 resp. 20 % van het voren, dat de levens- en arbeidsvolksinkomen uitmaken en het on- voorwaarden in de mijnen mensenmogelijk is, dat al het onroerende onwaardig waren.. Er is intusschen
en roerende; goed verwoest kan
diets gedaan om in dezen toestand
worden, neemt de hoogleeraar aan. verbetering
te brengen.
dat de totale schade in Duitschland
bij gelijkblijvende arbeidskracht in
Tevens brak zich in het bij3—5 jaar opgenevfen zou kunnen
zonder in : Boliviaansche offi-

generaal
Penaranda arresteerden.
Ook de ministers en generaals wer-

den In hun particuliere woningen ge-

arresteerd,

•

De leider der Boliviaansche nationalisten en de huidige
voorlooplge
chef der regeering Estenaoro
reeds sedert verscheidene Jaren In het
parlement tegen de toenemende buitenlandsche overheerschlng van zyn
vaderland. Zyn aanvallen tegen het
einde van het vorige Jaar ter gelegenheid van de ratificatie van het han-

del»-* en,; finayicle/le
met
Waste fcpu>n I?Br^««j^én Aieen jgWe'ldUf*;
opschudding. ' Hy verklaarde toenter-

tijd, dat Bolivia door de Ver

Staten
op ondraagiyke wijze onder druk werd
gezet. ,',Men vraagt zich af, wat alle
mooie woorden over een politiek van
goede nabuurschap, over
het
eenheidsfront der Amerikaansche naties,
over den strUd voor vrjjheid en democratie beteekenen. Dit zijn allemaal slechts holle-frases om de Utyn-Amerikanen In slaap te wiegen",
zoo verklaarde hy deattyds. .;'.''

is goed wanneer zij, die
ioo: zeggen te hopen op een
tweede front, op een invasie of
hoe het nog meer mag heeten, dit
Estensoro, partijleider der . Boeens goed in de oören knoopen- In
liviaansche nationalistische beweZuid-lialië zijn de Geallieerden geging en thans minister van finanland. Zij hebben daar een front
ciën,
heeft voor den omroep een
opgericht. Daar was dus een ..invareide gehouden. ,2?e tijd van. de
sie" ttged de vesting Europa. Wat
schande is voorbij door den val
de resultaten van de „bevrijding" worden.
cierskringen een scherpe reacvan
Penaranda", zoo zeide bij.
van het Italiaansche volk zijn, is
tie baan tegen de. steeds grooter
„Voorbij is de tijd van knoeierijen
aanstonds . duidelijk. Deze bevrij- KERSTVERLOF DER LEERLINGEN
wordende afhankelijkheid van
ten gunste van - de heerschende
VAN JUNKERS
ding beteekent behalve dé aanduiBolivia van Amerika. In dit verkringen, voorbij de verspilling
dingen, die Liddell Hart gegeven
ook
de
gewezen op
In tegenstelling tot het: bericht band wordt
van
staatsgelden door „dure buiheeft: wegvoering van de geheele dat is gestuurd aan de ouders der jongste reis van president Pebevolking naar Amerika om daar lferlingen die op hét oogenblik naranda naar Washington, die tenlandsche reizen". Bolivia U
geen eigendom meer van de famlin wapenfabrieken te werkend ver- een vakopleiding . volgen by de tot een- officieele oorlogsverklalieclique van Penaranda. De pronietiging van alle cultuurmonuring aan de Spilimogendheden
Junkers Flugzeug- und Motorenvocaties van het ten val gebrachte
menten, en voor zoover ze niet werke, als zouden de jongens deleidrie. Op grond van deze oorregime
waren onlangs bekroond
vernietigd zijn, verscheping daar- zer dagen niet naar huis komen,
logsverklaring werden door de
door het decreet over de veiligvan naar de Ver. Staten, en als deelt dé Nationale Jeugdstorm meregeering-Penaranda drastische
heid van den staat. Door dit dede, dat het Kerstverlof der leerdecreten uitgevaardigd. .
klap op de vuurpijl het binnencreet hadden de ..regeerende sadoorgaan,
zal
zoodat
lingen
alsnog
van
het
dringen
bolsjewisme in de
trapen" onder de leuze „de-mocraDe
La
Paz
is
zonin
staatsgreep
stad en op het land. zich uitend in de ouders hun zoons dezer dagen,
tie" opnieuw vier jaar aan de
het. verschijnen van communistiwaarschijnlijk 22 December, thuis der eenig verzet van beteekenls macht
willen blijven. Onder deze
De
is
regeering
volgens
kunnen
verloopen.
verwachten.
sche bladen, het houden van bolsomstandigheden moest gehandeld
jewistische demonstraties en het
worden. De nationalistische bewezenden van de kinderen naar de
ging der jonge oficieren heeft be;
'-;",
Sovjet Unie.
sloten, de hydra der kapitalistische ondernemingen en haar handlangers te vernietigen. Ik verbeeld zij den Nederlanders
trouw, op de hulp van het volk,
voorgehouden, die een jaar
want wij worden slechts gedreven
geleden nog zoo naïef waren om
door de liefde voor Bolivia". ;
met thee en whiskey in de duinen
De omwenteling in Bolivia heeft
op wacht te gaan zitten omdat de
te Washington veel opzien geBritten zouden komen. Als de BritTerreinwinst
Korosten en aan de Berezina
baard. Öfficieele kringen nemen
ten komen, verschijnen ze heusch
een
voorloopig
gereserveerde
tanks
in twee
Sovjets
niet aan onze kust om van brave
,
houding aan.
huismoeders en vaders de laatste
Gedurende de twee laatste daAsso Press meent te weten, dat
restjes echte thee en whiskey op
gen werden.' aan het oostelijke het ministerie van buitenlandsche
te drinken .Ais zij verschijnen aan
front in totaal 412 tanks der.bols- zaken door de gebeurtenissen voljewieken stukgeschoten. V
onze kust, zal ook op onze steden
komen verrast is.
en dorpen phosphor neerdalen en
In den Westelijken sector van
zal er binnen enkele dagen ook in
het Zuid-Italiaansche front werons goede land chaos zijn, vernieHOOFDKWARTIER VAN DEN den verscheiden vijandelijke stootHet troepen afgeslagen. Vlak bij de
lingen, ellende 'en een langzaam FüHRER, 21 Dec. (D.N.8.).
maakt
der
opperbevel
weermacht
Adriatische 'kust zijn sedert gisteverbrijzelingsproces, waarmee 'dan
bekend.
krachtige Britsche aanvallen
ren
de „bevrijding" zal moeten worden
gang. Zij stortten onder
den
aan
betaald. Dan zal ook de Nachthet bruggenhoofd van NikoAan
voor den vijand
zware
verliezen
wacht naar Washington verhuizen,
Winterplannen der
pol "en ten Z.W. van Dnjepropevóór onze stellingen ineen.:
dan zullen ook onze kerken puinZee-gevan
gevechten
harde
het
Middellandsche
in
In
zijn
trowsk
hoopen zijn en dan zal ons NederDe
A.N.P.-correspondent ' te
landsche volk nog iets anders aan twee dagen alle doorbraakpogingen tried werden gisteren in luchtgeBerlijn meldt:
luchtafweergeden lijve ondervinden dan waarder;bolsjewieken mislukt. De vij- vechten en doordoor
Het invallen van de vorst heeft
lichte Duitschut
benevens
over het nu reeds ach en wee and leed opnieuw zware verliezen
terstond tot een sterk toegenomen
en marineroept..
•".'.,'.'■■•>-'.: : ' ;•'■'.' aan menschen en materiaal.. .'. sclie zeestrijdkrachten
activiteit aan het geheele oostelijke
vijandelijk* front geleid. De dit
afweergeschut •18
jaar uitzonTen Z.O. van Kijpwograd wervliegtuigen, w.o. 8 viermotorige derlijk korte modderperiode heeft
HART heeft volkomen
I
vernietigd.
gelijk als hij een Geallieerden den de met sterke strijdkrachten bomimenwerpers,
weliswaar de activiteit eenigszins
inval, waar dan ook in Europa, uitgevoerde aanvallen der bolsje- Duitsch jachttoestel ging verloren. doen verflauwen, doch een pauze
Fonrniaties vijandelijke-bommeneen langzaam verbrijzelingsproces wieken na zware wisselvallige
in de gevechten }s niet ingetreden,
werpers hebben overdag opnieuw en de thans aangevangen winternoemt. Het is reeds eenigo maanen
opgevangen
doorge- een zwaren terrèuraamval onderden, dat slechts enkele Duitsehe worsteling
slag is dan ook niets anders dan de
divisies ten Zuiden van Rome in broken gevechtsgroepen van den nemen op woonwijken der stad voortzetting van den strijd, die
de bergen standhouden' tegenover vijand uiteengeslagen of vernie- Bremcn.' In zware lucht.gevechten thans sedert begin Juli vrijwel
ér door afweergeschut werden onafgebroken voortduurt. ,
een
over;
tigd.
£.'.."■; rninstens'4s
vijandelijke vliegtui■' ';.■■.' ■
Het eerste gevolg van de intrede
■
'■'..■■
■ ■
macht, en de Weermachtsberichten
neergeschoten.
en
ten'
Kirowograd
gen
vorstperiode is, dat thans weTen
van
dier
N.
spreken er eiken dag. van dat de
Gisterenavond hebben sterke der op ruimere schaal van tanks
strijd fel is en zwaar. De oorlog Z. van Tsjerkassy bleven plaatseaanvallen der bol- Britsche luchtstrijdkrachten het gebruik gemaakt wordt, nadat dit
gaat daar als een groote wals over lijk ondernomen
zonder succes. Eigen Rijn-Maingebied aangevallen. Door wapen in verband met de onbehet land en spaart niets of nie- sjewieken
tegenaanvallen wonnen terrein. }
het neerwerpen van brisant- en gaanbaarheid der wegen in de
mand. Dat is nog een geheel ander
ontstond
zware voorafgaande weken eenigszins op
Bij Korosten en aan de Beresina brandbommen
beeld van den modernen oorlog,
rukten onze
troepen ondanks schade in woonwijken, vooral in den achtergrond was geraakt. Het
dan de groote veldtocht van 1940 taaien vijandelijken tegenstand
F'rankfurt a. d. M., Offenbach; er> aantal tanks, dat de Diutschers
in het Westen te.zien heeft gegeverder op. Daarbij werden alleen Mannheim.
Luchtverdedigingsblijkens het weermachtsbericht
ven. Toen werden er weliswaar In
het gebied van . Korosten 43 strijdkrachten schoten bij deze buiten gevecht hebben gesteld, gediepe voren door het land getrok- tanks der bolsjewieken en 42 ka- aanvallen 49 viermotorige bomtuigt van den omvang, waarin van
daarbuiten bleet nog nonnen vernietigd,
ken,
menwerpers neer.
Sovjct-T'ssische zijde weder van
veel onverlet, terwijl de Duitsehe
> Vier andere toestellen verloor de
dit wapen gebruik wordt gemaakt.
In het gevechtegebied van vijand boven de.bezette westelijke
Weermacht nog in staat was tal
De situatie aan het front wordt
van kultuurmonumenten'
tegen
Witebsk versterkten de bolsje- gebieden. Daarmede werden op gekenmerkt door krachtige Duitvernietiging te beschermen
wieken hun druk. De zware af 20 December en in den nacht op sche tegenaanvallen, waarvan het
zwaartepunt thans meer in het
'
weergevechten duurden overdag 21 Dec. volgens tot dusver ontvanzal thans geheel "anders
gen, nog onvolledige berichten 98 gebied van Kirowograd dan in da;
zijn. Deze oorlog is een totale
en des nachts met stijgende hevijandelijke vliegtuigen, waarvan van Sjitomir en Korosten ligt. De
oorlog geworden- Dat beteekent
vigheid voort. 80 tanks en 39 kaminstens 89 viermotorige bommenSovjet-Russische opmarsch in het
dus,'dat, waar.hij ontbrandt, alles
werpers, neergeschoten.
gebied van Kirowograd is als genonnen werden vernield..'
en allen ondergeschikt worden geDuitsche vliegtuigen hebben in volg hiervan tot staan gekomen.
Ten N.W. van Newel ondernamaakt aan het ééne doel, dat
den nacht van 20 op 21 December
men de bolsjewieken vruchte- doelen in het gebied van de
Van Duitsche zijde meent men
beide partijen hebben; d«
;• te mogen aannemen
een verTheemsmonding gebombardeerd.
looste aanvallen.
overwinning.
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Duitsche afweersuccessen
bij Kirowograd

bij
verliezen
GEALLEERDEN LIJDEN
ZWARE VLIEGTUIGVERLIEZEN
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Berlijn zich voor op de viering
van, het Kerstfeest, het Duitsche
familiefeest bij uitstek. Een warenhuis ergens in het centrum van
de stad heeft in de galerij voor
zijn etalages, te. midden van ;de
ruïnes, te midden van gebouwen,
die verzengd zijn door de intense
hitte der fosforbommen, een Kerstboom geplant, een frisschen spar
uit de eeuwig groene bosschen,
waarin de gigantische hoofdstad
van het Duitsche Rijk is ingebed.
Er is een zonderlinge tegenstelling
tusschen de stille en sobere symptomen van den Adventstijd: eenerzijds het oude moedertje, dat met
haar sparreboompje sleept, het
Kerstgroen, dat hier en daar een
etalage versiert of als Adventstooi
een zakelijk bureau even iets intiems en persoonlijks geeft; anderzijds het barre, „kampferische" gezicht van Berlijn na de reeks zware bomaanvallen, die telkenmale
worden herhaald, zij het met langere tusschenpoozen dan in de
laatste dagen van November. Zonderlinge
Advent,
zonderlinge
Kerstmis, waarin de stilte van de
lange nachten bepaald wordt door
het al.of niet gunstig zijn van het
vliegweer. Het volk gaat voort en
«reet' op de vragen, die aan de
laatste dagen van een moeilijk en
pijnlijk jaar ontspringen, wanneer
de gestaag stroomende tijd: even
schijnt stil te staan, en door de
simpeje jrómaotiek» vanr de- Duit-

'schl KerSriflst r/tedßaq'ef #*fern<*.''

den Warthegau, in Oost-Pruisen of
in kleine provinciesteden van
Mecklenburg, zullen doorbrengen
En de anderen zullen in Berlijn
blijven en feesten wat er te feesten valt. Niets is zoo aantrekkelijk
in een tijd als deze. Wellicht ook
zullen zij denken aan hun kinderen, die onbezorgd Kerstmis vieren
in de frissche kampen der „Kinderlandverschickung" ergens in de
bosschen van het Sudetenwoud of
tusschen de bergen van Tirol.
De totale oorlog heeft hard gegrepen. Berlijn, dat harder zwoegt
dan weleer, dat bloedt uit dezelfde
wonden als aanvankelijk de steden
iti het Duitsche Westen, heeft er
niet aan kunnen ontkomen. Ook
achter de Kerstmis van het. tot
dusver hardste oorlogsjaar, dat
weldra in den slag van den barmhartig snellen tijd zal sneuvelen,
staat de machtige schim van den
totalen oorlog. :.,;.'
:

Op één dag:
RUIM 100 MACHINES

NEERGEHAALD
Formaties vijandelijke bommenwerpers hebben op 20 December,
naar D.N.B, verneemt, terreuraanvallen ondernomen op Bremen, en
Frankfurt a. ,d, Main-Offenbach
Mannheim en andere plaatsen o.m.
open landelijke gemeenten in het
(!&

DAT

.:

'

—

land worden door de bevoegde instanties maatregelen ten uitvoer
gelegd, waarvan het doel is een
regeling te treffen voor het gebruik en de registratie van motorvoertuigen, Onder meer krijgt
ieder bezitter van een motorvoertuig in de eerstvolgende dagen vla
rtc

bevoegde rijksveikeersinspectie
formulieren, welker nauwgezette
invulling in alle opzichten ver-

plicht gesteld wordt.

';

keuringen

Waffen

Landstorm Nederland

.:

...

Een onachtzame, resp. onware
beantwoording van alle vragen,
resp. niet tijdig terugzenden der
formulieren wordt als sabotage beschouwd en brengt, ongeacht andere straffen, confiscatie zonder
schadeloosstelling van het motorvoertuig met zich mede. :'
Ten aanzien van het gebruik
van motorvoertuigen wordt herinnerd aan de verplichting tot het
bijhouden van rittenboekjes en het
bij zich hebben van de vereischta
opdracht voor den rit, voor iederen afzonderlijken rit benevens
van de rijvergunning. Motorvoer.
tuigen, die bij controle zonder de
vereischte papieren worden aangetroffen, zullen in het vervolg In
beslag genomen worden.
Bezitters, resp. gebruikers worden
herinnerd aan het verkoopverbod
van motorvoertuigen zonder vergunning van de bevoegde instan-

!

"~
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-

in de betrokken ge'bie'üeri
slechts één antwoord: 'Arbeid, ar- yolking
beid en nog eens arbeid. Berlijn leed verliezen. Groote verwoestinwerkt en zwoegt, en vergeet de gen ontstonden vooral in woongepijn der herinnering aan den bieden van Bremen en in de oude
Kersttijd van vorige jaren, toen stad van Frankfurt a. d. Main.
Luchtverdedigingsstrijdkrachten
zijn boulevards en zijn monumenschoten
by deze aanvallen en bij
tale bouwwerken in het centrum
nog ongeschonden waren, het hart vluchten naar de bezette westelijvan het uitgaande leven nog een ke gebieden, volgens tot dusver
ontvangen, nog onvolledige bestroom van vermaak door de werichten,
ruim honderd Britschreldstad Joeg, in de overweging,
dat het slechts één mogelijkheid; Amerikaansche vliegtuigen, bijna
alle viermotorige groote bommenheeft: te overwinnen of te verliewerpers, neer.
.
zen, en dat verliezen het tegenslechts
woordige leed
zal vertienLENINGRAD ONDER
voudigen. De Kerstmis van het
jaar 1943 ontmoet een ander,
VUUR
een nieuw Berlijn, dan dat van
1942, ontmoet ook een anderen en
Zware Duitsche artillerie
nieuwen Berlijner. Met de bomin actie
men, die krakend in de huizenzee
ontploffen, heeft het oorlógsfanZware artillerie van het Duitsche
toom den menschen de fakkel van leger
heeft op 18 December induden frontgeest in de hand gedrukt,
strieele.
doelen en troepenbarakken
en in iederen bommennacht heef', te Leningrad
met goede uitwerking
hun waarde in de weegschaal van beschoten. Ook de marinewerf en
het lot gelegen. Een vlucht uit de de haven van Kroonstad werden
werkelijkheid is zinloos: zin heef» door de Duitsche batterijen met
slechts het moedig aanvaarden, da> succes onder vuur genomen.
In dit
hard en strijdbaar maakt in de ure verband verneemt D.N.8., dat
in
des gevaars en het leven der Bertegenstelling tot de herhaalde belüners dezelfde beteekenis geef. weringen van den Moskouschen
als het leven der soldaten bü Kinieuwsdienst, geenerlei Finsche arrowograd, Sjitomir en Newel en in tillcrie-eenheden. aan de beschiehet Italiaansche bergland.
ting van Leningrad deelnemen.
Deze artilleriestrijd wordt uitsluizal Berlijn tend door Duitsche batterijen ge:
Kerstmis vieren, Zwijgend en verleverd. . ■ ■'■
beten gaan de Berlijners door hun
geschonden stad, maar zij torsen
Extra
voor
sparregroen om er hun kamers
mee te versieren, waar wellicht de
en
vensters met karton of met planken zijn geblindeerd. Berlijn zegt:
„En tóch...."
Het
En,de moeders, de verloofden, mede:: ff Ersatzcommando deeli
en de kinderen van de mannen
Om aan de vele. aanvragen tegeaan het front pakken zorgzaam de moet te
komen, zal op 3 Jan. nog
kleine geschenken in, die zij moeieen extrakeuring voor de Waffen
zaam voor hun soldaten büeen
ff en den Landstorm Nedf rland
hebben gegaard. De onbestorven piaats
vinden.. Men kan zich hiervoor melden bij het Ersatzcommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag
van 10—14 '. uur Alle inlichtingen
omtrent dienstneming in de Waffen ff of Landstorm Nederland
geven de Ersatzcommando's Den
Haag, Korte Vijverberg 5; Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Langestraat
Sovjets doorkruist?
56,
Groningen, Heerestraat 46,
Heerlen,
Sarolesstraat 25. Koste: onderstelling, die overigens ook
looze spoorwegbiljetten kunnen
van Engelsche zijde reeds is geeveneens bij de; bovengenoemde
opperd
dat deze Duitsche adressen aangevraagd
worden.
tegenaanval dè Sovjet-Russische
• winterplannen voor een
LOON TIJDENS BEDKIJFSSLUITING
deel in
de war heeft gestuurd, en men
is hier kennelijk geneigd, de
Ten behoeve van de arbeiders,
situatie aan het oostelijke front
werkzaam in onderinmingen, die
weder aanmerkelijk gunstiger te
in de periode van 24 December
beoordeelen dan eenigen tijd ge1943 tot 3 Januari 1944 gesloten
':•
leden.
.;.
.
moeten blijven, heeft de secretarisgeneraal van het departement van
. bepaald,
dat de
Dit optimisme wordt ook hier- sociale zaken
over
werkgever
die periode het
mede gemotiveerd, dat de pogingen der Russen, die er kennelijk loon moet doorbetalen, dat de be-'
op gericht waren, zoowel op den tiokken arbeiders zouden hebben
noordelijken als op den zuidelijken verdiend, wanneer zij op de bevleugel van den centralen sector wuste dagen hadden gewerkt Dit
voorschrift geldt evenwel niet,
door het Duitsche front te breken,
voor zoover wegens sneeuw of
dusver
hebben
alle
gefaald. De vorst of wegens de
tot
gevolgen daarSovjet-Russische legerleiding heeft
van niet zou kunnen worden geechter blijkbaar haar voornemen
werkt.
nog niet opgegeven en vooral In
De werkgever moet den uitgehet gebied van Newel en sedert vallen arbeidstijd,
zoo mogelijk,
kort ook ten Oosten van Witebsk door de
betrokken, arbeiders laten
zijn de Duitsche troepen nog in inhalen tusschen
2 Jan. en 1 Mei
een hevigen afweerstrijd gewik1944 Bovendien kan hij het doorHet
is
zeer
waarschijnlijk, dat betaalde loon verrekenen met de
keld.
de winter ook ten Noorden van aan den arbeider v o o r 1 Jan. 1944
Newel nieuwe Sovjet-Russische toekomende vacantie.
narwallen zal brengen. De aanHet overwerk mag verricht worvallen van het Roode Leger In den in afwijking van de Arbeidsden zuidelijken sector, d.w.z. op wet 1919, doch met dien verstande,
het bruggenhoofd van Nikopoï en dat niet langer mag worden geten Zuiden van Dnjepropetrowsk, werkt dan 11 uur per dag en GOM
worden van Duitsche zijde mee.' uur per week. De regeling" der
beschouwd als een poging, met het hierbij te volgen arbeidstijden moet
oog op den Duitschen tegenaanval tevoren worden toegezonden aan
btf Kirowograd het zwaartepunt het bevoegde districtshoofd der
van den strijd te verplaatsen.
arbeidsinspectie.
:■"■%■■„

KRACHTIGE DUITSCHE AANVALLEN
BIJ KIROWOGRAD

—

'■

motorvoertuigen

'

LJET

Duitschland bereidt zich op het vijfde oorlogs-Kerstfeest voor. Hospitalen
•n verzorgingsoorden der weer-macht krijgen een kerstverslering. In de
.
hospitalen haart ledara Ouitscha soldaat zijn kerstboom

uit Bolivia; hecht
WASHINGTON VERRAST berichten
handen van

(Van onzen correspondent)

van

—

Br-

Herbouw der Duitsche
steden

'

Europa nauwelijks aanleiding zijn
het ingrijpen der Geallieerden top
te juichen..
dit *egt jaiet -Göb%ls
of Hanf Frit&he, dit zegt e<?h En»
gelsch deskundige, die het Zuiden
van Italië uit eigen aanschouwing
kent. Hij heeft het dus over: chaos,
vernieling, ellende, een langzaam
verbrijzelingsproces, enz. .

■'■

•

bezitters

—

Als men de zaken eens zoo bekijkt zal zelfs de grootste vriend
van Engeland niet wenschen, dat
ons land nog eens het tooneel van
een geallieerde landing zal wor
den. Waarlijk, het tweede front,
waar dan ook opgericht, beteekent
niet anders dan vernieling en vernietiging van alles wat staat en
leeft, beteekent uiteindelijk.de zegepraal van het bolsjewisme.
Want op de puinhoopen van wat
eens was zal de vlag met den hamer en de sikkel worden geheschen en géén andere. Engeland
en Amerika hebben dat moeten
toestaan. Dat is bet grootste verraad, dat ooit aan Europa gepleegd
is. En dat ook nooit vergeten zal
worden.';.'

aan alle

Op grond van de door den gevan den Führer voor
volmachtigde
(Van onzen Berlijnschen
weduwnaars
„Strohwittwer" getoiuik en registratie van motorcorrespondent)
sparen hun
zegt de Duüscher
voertuigen
beschikrantsoen Schnapps, tabak en kof- king en inuitgevaardigde
overeenstemming met
het
Langzaam groeit
rijpe jaar fie voor de feestdagen, die zij bij
den Rijkscommissaris voor het benaar zijn eind, en terwijl de nachmoeder de vrouw en hun kleine
zette Nederlandsche gebied en den
ten steeds vroeger de dagen bin- kinderen, die werden ondergenensluipen, bereidt het gehavende bracht op eenzame boerderijen in Wehrmachtbefehlshaber in Neder-

Het ItaliaanscHe voorbeeld
heeft'in zijn jongste beschouwing
over het offensief der Geallieerden
in Italië leerzaam openhartige
woorden gesproken, die niet alleen
indruk zullen maken op rijn eigen
lezers in de Geallieerde landen,
doch die toch ook iets zeer belangrijks te zeggen hebben aan tal van
Nederlanders, die nog altijd ziende blind zijn en nog altijd zoete
waandenkbeelden den voorkeur
geven boven harde feiten. .
Wat zegt Liddell Hart? Wat zegt
dus een militair deskundige van
de eerste grootte, die niet staat
aan de zijde van de Spilmogendheden doch in het vijandelijke
kamp, en : dus de mogelijkheden en onmogelijkheden daar
beter kan beoordeelen dan wij aan
de andere zijde? Liddell Hart dan
betwijfelt of het zegevierende oprukken in Italië een waardevolle
winst beteekent De Geallieerden
zegt hij,, hebben reeleer in; Italië
een chaos geschapen. Zij moeten
ook hier rekening houden met
psychologische reacties op dé vernielingen en de ellende, die in
Italië veroorzaakt zijn. Het beeld,
zoo eindigt hij, dat de bevrijding
van Italië door een langzaam verbrijzelingsproces biedt, kan voor
andere volkeren van het bezette

BEKENDMAKING

KERSTMIZJ

INVASIE

HART, de bekende
LIDDELL
Britsche militaire deskundige,

—

—
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Führers für Kraftfahrzeugeinsatz- und Erfassung
Beauftragter in den
Niederlanden ,
(gez.) Dr. ARAN.
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DISTRIBUTIENIEUWS

Nieuwe „Lebensmittelkarten
der Deutschen Wehrmacht
in Hen N”ederlanden”
Met ingang van 23 Januari 1944
zijn de groene „lebensmittelkarten
der Deutschen Wehrmacht in den
Niederlanden", met zwarten' oparuk, niet meer geldig. Me* ingang
van'dezen datum mag dus op deze
bonnen niet meer gekocht worden. Met ingang van 26 December
worden nieuwe; „lebensmittelkarten" in gebru ik genomen, . welke
blijkens het zoowel op de k-aarten
zelf, als op de bonnen voorkomende opschrift geldig zijn tot en mrt
31 Maart 1944. Evenals de oude.
kaarten hebben ook deze kaarten
een geldigheidsduur van één, drie
of vijf dagen. De .nieuwe „lébens-.
mittelkarten" zijn uiigevoerd in
bruine kleur met zwarten opdruk,
op,alle' kaarten komen bonnen voor
\oor 50 gram brood,
50 gram
vleesch, 25 gram kaas, 10 gram boter 20 gram suiker, 20 gram jam
en 14 liter taptemélk. Op de kaarten welke eén geldigheidsduur
hebben van drie of vijf dagen,
komen bovendien bonnen voor 25
gram Nahrmittel en 250 - gram
aardappelen voor. Bonnen voor
koffiesurrogaat zijn alleen aanwezig op de' Lebensmittelkarte ; met
een geldigheidsduur van vijf dagen. Losse bonnen zijn uitsluitend geldig, wanneer tevens de
Lebensmit'elkarte voorzien van
het stempel der bevoegde Duitsche autoriteiten wordt cvergelegd.. Het weigeren,.'•. zonder dat
daarvoor gegronde redenen zijn,
cm de bonnen dezer kaarten aan
te nemen is strafbaar. De inlevering dezer bonnen tegen toewijzingen of rantsoenbonnen bij de distributiedienf'en . dient . op gelijke
wijze als destijds bij de oude bonnen geschiedde, plaats te vinden.
PETROLEUM VOOR VERLICHTING

—

.

7e JAARGANG No. 349 P

Van 23 December 1943 tot en
8 Januari. 1944 geven de met
„48 verlichting" en ..49 verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart S 121 elk recht op het koopen'-van één liter petroleum. Da
geldigheidsduur der met „46 Verlichting" en „47 Verlichting" gemerkt bonnen der bonkaart S 121
en de met „63 Verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart S 221
is verlengd tot en met 8 Januari
1944 en geven, zooals bekend, elk
recht op het koopen van één liter
petroleum. ■'•. . •-.'.'■'
met

VASTE BRANDSTOFFEN VOORKOOKnOELEINDEN
Houders van

'minder'

pensions, we 1 kal
10 gut en he r«

dan

b e rg e n en waarvan het inwonende;
gezin van den pensionhouder voor het
jaar 1943 1944 een kookkaart „U 115"
of „U 215" heeft, ontvangen, kunnen,
ter verkrijging van een rantsoen kookkolen ten behoeve van hun inrichtingen van 22 December a.s. tot 31
Januari 1944 een aanvraag bv) den
plaatselüken
distributiedienst indienen

Het rantsoen, dat alleen wordt verstrekt, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, geldt vnor het ti|d.
vak 1 Januari t/m 30 April 1944.

verduistering begint heden
om 16.30 en eindigt om 8.30 uur.

De
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Spanje volgt duidelijke politiek
Franco en Arrese spreken op gouwleiderscongres
Oplossing socialistische probleem Grootere
persvrijheid - Gedeeltelijke amnestie
-

—

REDE VAN ARRESE

van dorpen en steden, het bouwen van hulzen,
het verfraaien der dorpen, een toereikende irrigatie, kolonisatie, bevordering der spaarbanken en het credletwezen, dit alles zijn grootsche werken,

je geroepen Is.
„Onze generatie, zoo besloot de Caudlllo zijn', rede, heeft het vorige regime niet ten val gebracht om alleen de

Rede

van

minister

batten

Vreugde in de Nederlandsche kolonie
ANDEREN?

Emigranten verkwanselen

België

Verraad

Engeland

Pierlot

—

Karl Megerle maakt de balans op

tteftfa''

Var?
dltioneele evenwichtspolitiek van

Engeland en een ernstige breuk
met die buitenlandsch-polltleke
traditie. Tot een dergelijk offer
moest de Engelsche diplomatie
overgaan, zoo zeggen Duitsche politici, omdat Engeland gezeten tusschen een bondgenoot, die zich
minder voor Europa dan wel voor
de economische belangrijke randgebieden in Afrika en het Naburige Oosten interesseert, en een
bondgenoot, op wiens militaire
kracht het voor dej oorlogvoering
in Europa bijna geheel is aangewezen,
door het gebrek aan eigen
: De huidige toestand doet het
militaire macht niet langer potent
noodzakelijk voorkomen de autois zijn politieke belangen te verriteit, van de provinciale autoriteidedigen. Voor Engeland is deze
ten zoo spoedig mogelijk te versterken, teneinde de eenheid van situatie des te pijnlijker omdat zij
voor dit land een omwenteling bede uitvoerende macht te garandeeren, niet alleen op bestuurs- doch teekent in het politieke element
van dezen oorlog. Onder den druk
ook op politiek gebiedt..:
De eerste faze van de politiek der omstandigheden heeft het'datna den burgeroorlog,
die hard gene prijsgegeven, waarvoor het
oorlog heeft verklaard. In haar
is
moest zijn,
thans geëindigd. Tij- den
dens de nu beginnende
tweede gevolgen brengt deze omwentefaze ■ moeten alie nationale ener- ling Engeland van de eerste plaats
gieën voor den nat ionalen opbouw onder de groote, Duitschland vijworden geconcentreerd om tot het andig gezinde machten, na de Sovvioel te geraken, waarvoor zoovele jet-Unie en de Ver. Staten op de
duizenden Spanjaarden hun bloed derde plaats.
offerden.
„De oorlog," aldus de bekende
In zijn rede heeft partijminister Duitsche publicist Karl
Megerle,
Arrese nog medegedeeld, dat aan „heeft zich
zelfstandig gemaakt,
rle Spaansche pers een grootere De beide groote
mogendheden, die
vrijheid dan tot dusver moet worhet
eerste plan heeft
Engeland
op
den toegekend, daar een gezonde
gebracht, de Sovjet-Unie en de
rritiek den staat slechts van nut
Ver
kan zijn. De minister motiveerde troleStaten zijn de Engelsche convolkomen ontgleden." Onzijn standpunt met er op te wijzen
danks bepaalde territoriale condat de wonden van den burgeroor-

slagzinnen.
Onder het opschrift „Het verraad van
Pierlot treedt duidelijk aan den dag",
schrijft het
Zondagsblad Cassandre
0.m.: „Thans weten wij precies, waar
wij aan toe zijn. De oud-mlnisters, die
tevens oud-Belgen zijn, nemen niet eens
meer de moeite te verbloemen, dat zij
voor de Brltsche majesteit werken.
Hun verraad is volkomen duidelijk".
Volk en Staat schrijft: „De verklaringen van Delfosse en Spaak vormen
de voortzetting van den sedert gerulmen tijd in de Angelsaksische wereld
clrculecrenden gedachtengang. volgens
welken de tijd der onbegrensde souverelnltclt der kleine staten voorbij is.
Wij kunnen daarop slechts antwoorden:
een nederlaag van Duitschland zou on«X'U-WttTCJe. tjlomi
communis-,
me DeteeTcenen. Eèn ineenstorting van

van Europa's en van de Sovjet- Duitschland zou den chaos over geheel*
Russische aspiraties in toonaange- Europa brengen. Om dat te voorkomen,
wij met alle kracht strijden tevende Duitsche kringen herhaal, moeten
gen het bolsjewisme en zijn Engelsen-1
delijk de aandacht werd gevestigd. Amerikaansche
wegbereiders.

India

grootara

plaatsan

van

Nederland worden thans tentoonstellingen

gahoudan ven speelgoed, dat door Dultjcha jongens an mais|es ter

i

BENDER VRAAGT
Gerritsen

m

neemt

Roode Kruis

Kihderlegitimatiekaart

—

,

.

ge*

legenheid ven het „Spielreugwerkes der Hltler-jugend" werd vervaardigd.
Ook da Duitsche jongens en meisjes hebben tien dK jaar weer in sterk*
mate met de'vervaardiging vmn speelgoed, In da aarste plaats
voor da
kinderen van gevallen en gewonde soldaten bezig gehouden. In totaal
werden 6000 stuks speelgoed in Nederland gemaakt Wanneer man dei*
tentoonstellingen bezichtigt, verwondert men zich steeds weer over da
veelzijdigheid en het hooge gehalte der voorwerpen en den goeden smaak
dar vervaardigers Een gedeelte ven het speelgoed werd reeds tijden*
vooralgaanda vieringen van het Kerstfeest door meisjes van den BDM.
In de hospitalen uitgereikt aan gewonde soldatenvaders, die hun kinderen
daarmede kunnen verrassen : Het overige speelgoed wordt aan da
N S-Volkswohllahrt ter verdeeling beschikbaar gesteld. Het .Spielzeugwerk der Hltler-jugend' Is een prachtig bewijs der onderlinge hulpvaardigheld der Duitsche Jeugd Kinderen/zeil den leeftijd van spelen nauwelijks
ontwassen, schiepen hier ondanks den oorlog fraaie en waardevolle
Kerstgeschenken, die het Feest tot een ware kindervreugde zullen maken
CNF/J. Zeijlemaker/Pa» m

cessies aan de fronten, waartoe
Duitschland door den gang van
zaken in Italië werd genoopt, doch
die In , geenendeèle de militaire
spankracht beïnvloed schijnen te
hebben, blijkt bij een overzicht aan
het eind van . dit roerige
jaar,
FRANCO SPREEKT Duitschlands politieke positie
niet
te zijn veizwaktGeneraal Franco wees In zijn noemenswaard
Vervolgverhaal door
Zou het verlies van verschillende
rede in het bijzonder op de drinposities in 't Mlddellandsche ZeePeter de Koning
gende nodozaak om de nog bestaande sociale problemen op te gebied al geleld hebben tot waardevermindering van den factor
lossen. Hij zelde verder: ;
Duitschland bij de bepaling der
politiek van een land als Turkije, deVera Kan trok zich in haar hoekje terug, zette
manttlkiaag op, niettegenstaande 't in de coupé
dan zou niet alleen: de bezetting
smoorwarm
was, en gaf haar volle aandacht aan
van strategisch belangrijke punten
glimmende rails, van het naastgelegen spoor.
In den Egeïschen archipel, maar de
Indien zij onder woorden had willen brengen, hoe
bovendien de gebleken Duitsche zij
over hem dacht, kon haar houding niet afwijbelangen bij een ordening op den zender zijn geweest,
vond Bender. Terwijl hij langBaikan een voldoende tegenwicht zaam
de banaan stroopte, sloeg hij het meisje van
vormen, afgezien van de politieke onder half gesloten oogleden
gade. Zij was zooals
wisselvalligheid in het geallieerde op het eiland: trotsch, koud, ongenaakbaar.
En toen
kamp. Met name de aspiraties van anders. Hij wist
niet te zeggen, hoe hij er aan kwam,
de Sovjet-Unie in Turksche belanmaar.'t stond bij hem vast, dat Vera Kan in moeigensferen, dezelfde aspiraties, die lijkheden verkeerde; dat zij zorgen had. De hoogde gedachte aan een Noordsch hartigheid ging haar thans niet zoo natuurlijk
af,
blok waarmee in Scandinavische leek geforceerd en was niet in staat, de
onrust
politieke kringen herhaaldelijk ge- uit Vera's blik, uit den klank van haar stem
te
speeld werd, volgens Karl Megerbannen. Het meisje zat met de schouders iets afgele iedei uitzicht op de verwezenzakt; ze had een air van onverschilligheid aangelijking her>t>en ontnomen, besten- nomen. Doch Bender liet er zich niet door om den
digen ook in het Noorden de situa- tuin leiden.: Hij herinnerde zich, donkere, kringen
tie, waarin Duitschlands politieke onder haar oogen te hebben gezien, toen
zij in
potentieel een stabiliseerende rol '�. restaurant tegenover hem was gezeten.
Plotseling sprak Vera Kan. En Bender wist, dat
speelt en een land als Zweden tot
zijn conclusies juist waren geweest. Anders was
d* voortzetting van zijn-neutraliMen het meisje niet uit zichzelf begonnen, en had zij
teitspolitiek in «iaat stelt
mag tenslotte ook aannemen, dat zeer zeker niet op zoo'n manier gesproken.
„Laten we ophouden met verstoppertje spelen.
Het oorlogsgeweld voedt I Een beDuitschland! politieke invloed, gewusteloos kind wordt naar een baseerd op den miiitaiien toe- Ik heb U op het eiland oniechtvaardig beoordeeld,
ook
't spijt me." ..-.'.'.
veiliger plaats gebracht. Gelukstand, juist tn die gebieden, die naareven
„In één opzicht had U gelijk. Er is
kig hebben de ouders gezorgd, door het requireeren van de gewerkelijk 'n
tijd geweest, dat ik me Dirk Gerritsen noemde.
dat hun kind de kinderlegitimatieallieerde Europa-politiek ten gun- Misschien vertel
ik U weleens, waarom ik leerde
kaart van het Roode Kruis heeft. ste van de Sovjet-Unie bedreigd
Inbreken,
mejuffrouw
Vera Kan. Niet om iemand
kunnen
thans
zij
Daarom
terstond zijn, aanmerkelijk in dit jaar is
verwittigd worden, dat hun lieve-' toegenomen. Dit geldt niet alleen iets, wat het zijne is, te kunnen ontnemen."
„Noem me geen Vera Kan. Ik heet Vera Banling gered is|
voor de Baikanstaten. doch ook nerman."
,
Onder* ofvoegden,vraagt voorUw kinderen
voor de Ballische landen, die zich
Bender rimpelde het voorhoofd. In de notities
lot 15 jaar een klnderlrgitlmatiekaart aan.
nog niet lang qeledeu dooi de we- van Anton Bakker was sprake van
'n mejuffrouw
Aaavraafformutleraa verkrijgbaar t>U ■
derinvoering van den algemeenen Bannerman. lets in de relaties tusschen het meisje
Hoofden van scholen,GemeenteaeeretarieCn dienstplicht met de wapens in de en Gerand Heykoop werd hem thans duidelijk.
Ben(afd. Bevolking), Afdeellngabeetureo vaat hand geheel aan de
zijde van der'* gezicht verstrakte. Bannerman was een dereet Ned. Roode Kreta.
Duitschland hebben geschaard en genen geweest, die zijn vader van fraude hadden
rrlj. f 0.10
Minvermogenden kosteloos.
voor Finland, dat het object-bij- durven beschuldigen. Onmiddellijk onderdrukte hij
\

Spaak

'

JtufeisChc» .'ttegv

log reeds flink geheeld zijn, en da'.
staat en pers over voldoende gezaü
en discipline beschikken, om een
dergelijken stap naar de persvrijheid met waardigheid te ondernemen. :■/■•
■'.'■""" .-' ■■

Csatay

WAAR BLIJVEN DE

—

communisme wél de onderdrukking van de kleine nationaliteiten
en de imperialistische expansie,
van de Tsaren-politiek voortgezet,
doch een verbetering van de levensomstandigheden van het werkende volk heeft het in geen enkel
opzicht bereikt, want de arbeidersmassa leeft in de Sovjet-Unie nog
steeds in een verschrikkelijk ellendtgen-toestand. De sociale formule van het communisme Is
slechts een slaafsche onderdrukking en levert de menschen op
barbaarsche wijze over aan een
nieuw feodalisme.

ZIJN VIJANDEN

Een onlangs uit
Oosten terugDe Hongaarsche senaat heeft de deschrijft ons
over de ontwerp-begrooting gekeerde
voortgezet, waarbij de minister van de. het volgende:
„Omdat Spanje een taak heeft
Dezer dagen kon men In de coufensle, Csatay, een rede hield. Hij zelde
In dit wereldgebeuren, moet zijn
o.m„ dat Hongarije In den oorlog Is ranten lezen, dat men '
in bezet
politiek duidelijk, hecht en kalm vooraanstaande mannen door ander» gegaan op grond van den nationalen Italië is overgegaan tot de
depor?Un, opdat een verkeerde uitleg te vervangen, doch om Spanje tot wil tot zelfbehoud., Na te hebben ge- tatie van de
kinderen,
naar
Sovnieuw
leven
en
te
wekken
om
te
bewezen
beteekenls
op de
van de praeen de mogelijkheid, dat enkelen
wijzen, dat de scheppende en beschaopleiding In de Levente, da Jet-Rusland. Wij zien hier dus een
mllitaire
verwarring stichten, vermeden vende kracht van ons leven'eeuwig
herhaling van hetgeen In 1937 gein staatsjeugd,
dat er een arworden. Om dit te bereiken, ons leeft, zooals w(j in Spaansch-Ame- beidsleger" zeldedehij,
landsverdediging u schiedde met de kinderen van de
voor
moeten de leiders het voorbeeld rlka en tijdens onsen kruistocht bewe- opgesteld. Daarmede wordt niet alleen Spaansche nationalisten, die in (Van onzen Berlijnschen
Bportzen hebben."
geven.
een stoffelijk, maar ook een moreel doel roode handen waren gevallen. Ook
correspondent)
beoogd,
want
kan
worden
toeAMNESTIE
het
niet
deze kinderen bracht men naar
Zij moeten bezield zyn van een
gelaten, dat de landsverdediging In het Sovjet
Dezer dagen ontvingen we het
Rusland.
alsof
kader
geest
van dezen arbeidsdienst als een
wij eerst thans met . Generaal Franco heeft een verordebericht,
dit
dat tijdens de KerstdaIn
jaar,
Mei
ik
van
had
het
onze taak begonnen.' Alleen dan ning uitgevaardigd, krachtens welke vernedering wordt beschouwd. .
gen in Flora te Hamburg een
in Klef kennis te mavoorrecht
Spanjaarden,
dreigementen
alle
van
op
grond
vijandelijke
die
de
de
van
De.
kunnen wij verhinderen, dat onze
groot bokstournool
gehouden
tijdens den burgeroor- propaganda, den modernen zenuwoor- ken met een dame, die, onder Soveeuwige vijanden profiteeren van gebeurtenissen
zal worden, waaraan vier bekenjet-bestuur de betrekking vervullog waren veroordeeld tot gevangenislog, vinden In Hongarije, aldus verhet een of ander oogenblik van straffen van ten hoogste 20 Jaar,
de Nederlanders zullen' deelnevoor- volgde Csatay, geen Innerlijk uitgeputte de van paedagoge, In dienst van
zwakte.:
waardelijk ln vryheid gesteld worden. natie. Het tegenwoordige geslacht kent de stad Klef. Zij had jaren lang,
men. Oerard van Loon cal bokDeze gedeeltelijke amnestie 'geldt voor de waarde van de verklaringen over tezamen met haar echtgenoot,
een ten tegen Ludwlg Schmldt uit
' Vervolgens «prak de Caudlllo over
degenen, wier delicten gepleegd zUn vrijheid en zelfbeschikking der volken
Ingenieur, een groote kolonie geMünchen, Jan de Pauw tegen
het liberalistische tijdperk en toonde tusschen 18 Juli 1936 en
1 April 1939. en weet, hoe het met de
Walter Muller uit Gera, Kees
leid, waarin de zwervers van RushU aan, dat door het particuliere Zij geldt niet voor gevangenen, die lijking van die verklaringen Inverwezende
prac.
«goïsme en de kleingeestige twisten zich hebben schuldig
Graaf land tegen den Kroaat
gemaakt aan tijk is. De huidige generatie weet, dat land, de jongens en meisjes, gemeer en meer de scheppende kracht moord of ernstige wreedheden. Boven- zij slechts
Frans Masnovle en Luc Lucas
op eigen kracht mag ver» naamd de prosberjorny, werden
van het Spaansche gouden tijdperk Is dien moet reeds vUf jaar van de straf
sal den handschoen opnemen teZIJ Is gereed tot den strijd. verzorgd en opgeleid. Later kreeg
verdwenen. De strijd tegen de werk- ln de gevangenis uitgezeten of door trouwen.
ongebroken en eensgezind.
gen Kurt
geheele paedagogische opde
Koedderitzsch
uit
zij
loosheid behoort tot een van de drinbepaalde arbeidsprestaties geboet zijn.
leiding van de Klefsche jeugd in
Weissenfels. Alle partijen traan
gendste taken der gouwlelders. In de
De amnestie wordt uitgebreid tot geafgeloopen zeven Jaar la reeds veel behanden. In deze functie had zij over 8 ronden van 3 minuten.
vangenen, die tot meer dan 20 Jaar
ook te maken gekregen met de opreikt, doch het komt thans vooral op veroordeeld waren maar zich bijzonder
Dit bericht verheugde ons uiteriedere provincie afzonderlijk aan, de goed gedragen hebben, een slechte gevoeding van de Spaansche kindewerkloosheid door passende voorstelmate, omdat hieruit blijkt, dat het
zondheid - hebben of zich verdiensten
aan
Zij
ren.
vertelde
hierover
het
mU
len voor het laten verrichten van verworven
hebben. Ten slotte geldt de
volgende. Toen men vernam, dat contact tusschen Duitschland en Ne
openbare werkzaamheden zooveel movoorwaardelijke Invrijheidstelling ook
de kinderen op transport waren derland zich weer uitbreidt. Eenigelijk op te hef/en. Behalve trrlgatlevoor leden vaü weermacht en Phaen
van
werkzaamheden, moéten ook de koloKief, begon men de mooiste gen tijd heeft men het internationaar
lanx, voor geestelijken en kloosterlinnisatie en de woningbouw bevorderd gen, die
Verklaringen van de naar j Londen huizen en paleizen voor hen
te nale sport ver keer volledig moeten
zich hebben schuldig gemaakt
worden. De Instituten voor kolonisatie aan politieke delicten, maar zich ove gevluchte voormalige Belgische minis- ontruimen. Er kwamen nieuwe stil leggen en dat werd i— hoewel
«n woningbouw hebben tot taak de rigens goed gedragen en verdiensten ters Dclfossc en Spaak, volgens welke
meubels in deze woningen, nieuw men de noodzakelijkheid er van
gouwleiders te ondersteunen om In uitBelgië bereid is een deel van zijn souJegens het vaderland verworven hebbetreurd. Maar in het nakasten vol klceren, inzag
beddengoed,
gestrekte onbewoonde gebieden
nieuben.
vereine rechten aan Groot-Brlttanniß
jaar
zagen
we Nederlandsche wielkoffers
fraaiste
speelgoed.
met het
af te staan, en dat een aansluiting van
renners in Hahnover terugkeeren,
Mevrouw
(de
paedagoge
waar
ik
België bij het Brltsche rijk een uitstedaarna startten ze in Neurenberg
kende oplossing vormt, wekken bij de het over heb) werd bij het plaatselijk So vjet-bestuur ontboden, en en Weenen. De boksers de Boer en
Belgische bladen een reactie, die verrassing en verontwaardiging van de ontving haar orders; zij moest de Van Loon waren kort geleden in
de
openbare meening weerspiegelt. Alle kinderen het beste geven v/at maar Hamburg. Nu komen er met
•'■•-*»
dagbladen publlceeren de verklaringen te krijgen was. Zij kreeg ook de Kerstdagen vier tegelijk. .5
van de belde emigranten onder groote beschikking over een staf van proDit contact is zonder veel gewaartoe de huidige generatie In Span-

In zijn rede zeide Arrese, dat de
OOK IN POLITIEK OPZICHT EEN „BATIG
Falanx als een gesloten eenheid in
dienst staat van den Spaanschen
SALDO” VOOR DUITSCHLAND
staat. Vervolgens sprak hij over
(Van onzen correspondent)
uitstek was van de Geallieerde
den socialen inhoud van de Spaanpropaganda.'
sche politiek die een stcvigen slagBERLIJN
Dinsdag
boom
tegen het communisme
Bij het opmaken van de balans
vormt. De wereld van morgen zal
Het prijsgeven van de idee, om blijkt aan Duitsche zijde ook polisociaal
in
opzicht grooten vooruiteen batig saldo te bestaan, dat
gang hebben bereikt. De door den de wederzijdsche verzwakking van tiek
grootendeels
te herleiden is tot het
wereldoorlog achterhaalde politie- Duitschland en de Sovjet-Unie,
militaire
in Europa. DU
overwicht
ke formules zijn onbruikbaar geeen invloedsz&ne door de lengte te constateeren leidt tot de concluworden. De wereld van morgen
sie, dat, hoe sterk het politieke
zal in geen geval communistisch van Europa te trekken, van Finelement in den oorlog ook,moge
zijn, daar het communisme wel een land via de Baltlsche landen, Pozijn, het militaire uiteindelijk den
politieke revolutie met succes tot len en den
Balkan naar Turkije, doorslag geeft Een conclusie,
stand heeft gebracht, doch zijn sobeteekent naar Berlijnschevbpvatciale j-evolutie mialukt Is.'ln poll-

ttet?,"ö?ziß&t- Heette

SPORTNIEUWS
als
kinderroovers Vier boksers met de Kerstdagen
het
naar Duitschland
functionaris

fessoren en een groot geldelijk krediet. Spaansche boeken moesten
met den meesten spoed in het
Russisch worden vertaald en om-

gekeerd, werden Russische.boeken
in het Spaansch vertaald. Leeraren
in lichamelijke opvoeding werden
benoemd, speelplaatsen aangelegd.

Buitenlandsche

commissies verschenen en men toonde aan de dames en heeren alles. De kinderen
waren dan ook opgetogen. Zij zaten in schouwburgen en concertzalen op de mooiste plaatsen. Kortom: het beste was niet goed genoeg voor hen.
.

Dat.duurde,tót-op het jlnde.vin

�lB3f? Ttalrf. $hrts*,

slag bij helderen hemel, werd heel
deze actie stop gezet. De professoren werden ontslagen en de kinderen kregen geen onderwijs meer.
Zij mofsten verhuizen, naar de gewone jeugdgebouwen. Zij sliepen
nu op houten kribben, kregen rats
en soep. Droog brood. Het mooie
speelgoed verdween. Mevrouw de
paedagoge werd eervol uit haar
ambt ontslagen en kreeg weer haar
ouden werkkring terug. Op haar
vraag aan het
Sovjet-bestuur,
waarom dat zoo veranderde, kreeg
zij ten antwoord: het geval is niet
meer interessant. Zij begreep het.
Franco had Spanje veroverd. De
buitenlanrlsche gelden werden niet
meer In Moskou geind. De propaganda was overbodig geworden!
Wat gebeurde er verder met de
kindrren? Mevrouw vertelde het
mij. Z(j werden naar Stallno gebracht,in veewagens. Daar werden zij bij de boeren ondergebracht, op de kolchosen. Later,
toen de oorlog uitbrak,^lijfde
men de jongen» bij df roode regimenten In, en'de meisjes werden in de soldatenbordeelen van
Stalingrad en Stalino gestopt. .
Tot zoover de dame. Zllzelf ontkwam ternauwernood aan den
dodd, naderhand. De Sovjet keurden toch reeds haar methode van
opvoeding af, omdat zij teveel het
element „liefde" in haar systeem
bracht. Maar men liet haar toch
cngtmpeid, omdat de jeugd zooveel van haar hield, en zij met die
zwervertjes ook werkelijk successen wist te boeken. Toen het Roodu Leger evenwel Kief ontruimde,
wilde men haar neerschieten. Zij
ontkwam hieraan, door de trouw
v;>n een dienstmaagd, die
haar tijdig waarschuwde, zoodat de GePeOe, een leeg bed vond, i.-." .'.,.

rucht hersteld. Bombarie

nebben
we daartoe ook niet
nood ig.
Hoofdzaak is, dat de sportmenschen, zij het dan ook in beperkten
omvang, de grens weer eens over
,
kunnen.
Tegenwoordig werken in Duitschland een paar. honderd-duizend
landgenooten, die toch roo verduveld graag hun bekende sportsterren weer billen zien. Arie van
Vliet, Schulte, Van der Voort, Lue.
van Dam en de anderen. Natuurlijk lezen we de Maandag-kranten
en volgen we de uitslagen, maar
we zien ze nooit meer Je kan nooit
meer,eens opde tribune .brullen,
en .fcfciliit,»lra£.,«ée<t> eefi «'"gfeiisch
op zijn tijd" noodig. Vandaar, dat
-:.

zins vermoed, dat U....",-.'■;
„We zwijgen erover," viel zij hem in de rede
„Alles, wat is gebeuid, valt in 't niet bij wat nu
gebeuren gaat. Ik
ik kan het alleen onmogelijk
af en daarom heb ik Uw hulp noodlg." Vera ha-i
het voor haar doen op hartelijken toon gezegd en
alsof zij er spijt over voelde, liet zij er koel op
volgen: „Natuurlijk ben ik bereid. U ervoor te
—

Bakkertje brj zijn overwinning in
Weenen triomphen vierde, als had
hij een kampioenschap behaald. Je
moet lang in de vreemde geweest
zijn, om dat te kunnen begrijpen.
Daarom doet het den Nederlanders in Duitschland ook zulk een
genoegen, dat het internationaal
contact herstellende is en dat Gerfcrd van Loon met nog drie man
naar Hamburg komt. De NederUndsche kolonie in de .Hansestad
is beide dagen present, dat staat nu
cl vast. .
We hebben nu enkele wielrenners en boksers uit Nederland in
Duitschland gezien en stellen daarbij de vraag, of er een kans bestaat, dat onze sportbeocfende
landgenooten niet eens wat meer
kunnen komen. We hebben den
sterken indruk, dat hun terughoudendheid op dit gebied meer oorzaak vindt in gebrek aan belangstelling van de zijde der betrokken sportlieden, dan van de'mogeHjkheden door de autoriteiten
geschapen. Opvallend is althans,
dat de wielrenners en boksers die
we tegenwoordig In Duitschland in
ons midden zien, beroeps-lul zijn.
Het is begrijpelijk, dat iemand, die
van sport moet bestaan, graag de
kans benut om in Hamburg of
Weenen een extratje te verdienen.

Desondanks, waarom zij wel.en de
anderen niet?

AMSTERDAM—ZWALUWEN
Op tweeden Kersrtdsg vind* In
het Ajax-stadion de wedsetrijd
Amsterdam'
tegen
Zwaluwen
plaats. De elftallen zijn all volgt
samengesteld:
■■•/;/■-".
-"

•

Amsterdam:Doel: Van Raalte (Blauw Wit). ;
Achter: Caldenhove (DWS) en Wilder» (Baluw Wit).
Midden: SUlger (Blauw Wit), Fanger (DWS), Van der Steen (VolewUc
kers).
Voor: Fischer (Ajax) De Ruyter
(VolewUckers), De Jongh (VolewJJckers), GerrlU (Uithoorn),
K. Oom»
$

(DWV).

Zwaluwen:

.Doel: Wille (EDO)i
Achter:

>

Van der Heyde (Feyen-

oor.cr>« „Van. '::'••.*..
£e'r

'sch'akrf;>v

Midden:

,•

Uiermes

-.•••-..■■

J. Poulus (Hermea—DVS),

Klippen (Feyenoord),

Van bultenen

DVS).

Voor: Blom (ElinckwVjk),

GEEN „INTERNA ONALE”
MEER!

man (Qulck>, A. B Lenstra

veen), Van
(VSV).

Engels(Heeren-

der Gtfp (Emma), Sterk
-:--.-,

BERLIJNSCHE PLOEG VOOR
De raad van volkscommissarissen van de Sovjetunie heeft, naar
STETTIN
de Sovjet-Russische berichtend enst
De TederUnd6ct)e.:..voetJbalcommeldt, besloten den tekst van het
uit Groot Berlijn zal tweehuidige volkslied, de „Internatioden Kerstdag voor de eerste maal
nale" te vervangen door een anderen. Voor het nieuwe volkslied.de buiten de Duitsche hoofdstad spe„Hymne der Sovjet-Unie" is de len. Spelers en reserves heWren
muziek van den componist Alexanspeciale toestemming gekreg'sn
drow gekozen. Het n ; euwe volksom in de Pommersche hoofdstad
lied, zal met ingang van 15 Maart Stettin te spelen. Zy zullen hier
1944 algemeen worden gespeeld. uitkomen tegen de Nedwlandsche
In de toelichting tot dit besluit stedelijke ploeg, zocdat on«e landwordt gezegd, dat" de „Inernatiogenooten in deze stad én ar.genale" wat haar inhoud betreft niet ving thans ook de gelegenheid
de belangrijke veranderingen weerkrijgen de bekende Berlijnsche
spiegelt, die in de Sovjet-Unie na ploeg san bet werk te zien.
de overwinning van -het SovjetGroot-Beriynsche combinatie,
De
welke de reis naar Stettin zal aanreglem zijn ontstaan... . "
vaarden, ziet er als volgt uit: ■
Doel: De Bree (Lugdunum)."
PROCES
TEGEN
TOCH, EEN
Achter: Schaaphok (AFCj en TeurKIMMEL EN SHORT?
lings (NOAD).
;V■..;■■••'
Midden: v d. Wal (Zeeburgia).
heeft,
Roosevelt
naar
Wiggemang (Hilversum) en Feenetra
Pres'dent
de Britsche berichtendienst uit (MW).
Voor:. De Wolf (UVS). Verhoogt
Washington meldt, het wetsont(UVSI. Appel (A-DO), Disselkoen (A
werp onderteekend, dat den terDitmars (DHC). :.
mijn binnen welken schout-bij- FC) enelftal
heeft enkele wUzfgingen
Het
en
nacht Kimmel
generaal-majoor ondergaan, daar eenige
spelers met
Walter Short voor den Krijgsraad verlof In Nederland' zyn. Daardoor
worden,
wanneer
gebracht kunnen
doen de Leidsche speler de Bree en de
tegen hen een proces noodzakelijk Tilburgenaar Teurlings hun Intrede in
.::.;•■ :'
wordt geacht, met zes maanden het elftal.
De wedstrijd tusschen de Nederiandverlengt. Zooals bekend voerden
deze beide officieren ten tijde van sche stedelijke ploeg uit Stettin en
de Groot Berlijnsche combinatie wordt
den Japanschen aanval het bevel voorafgegaan
door een wedstrijd tusover de i Amerikaansche , strijdschen het Vlaamsche
en Franache
krachten van Pearl Harbor. Volelftal uit Stettin.
gens de wettelijke bepalingen InTydens de Kerstdagen en op 1 en t
zake de verjaring zou normaal een Januari wórdt In Beriyn het Nederdergelijk proces niet meer na den landsche voetballeven hervat, nadat
de terreuraanvallen
enkele, weken
7den December 1943 geopend kunstagnatie, hadden
veroorzaakt
Er
nen worden.
wordt, over vier dagen verdeeld/een
..

.:

.

de opstuwende wrokgevoelens. In geen geval kon
het Vera worden aangerekend. Hij wist,; dat hij
BOTSINGEN TE NAPELS
niet in den geest van den overledene zou
handelen, zoo hij de dochter verantwoordelijk stelde voor ■', Stcfani meldt, dat het de laatste
wat de vader had misdieven.
oagen te Napels meermalen tot
„Vera Bannerman,'herhaalde hij. „Wel, we zijn botsingen tusschen studenten en de
quitte. Ik beken royaal, öat ik ook U onrechtAnglo-Amerlkaansche politie is
vaardig heb beoordeeld. Maar ik kon niet weten, gekomen. Meer'.'.'dan 70 studenten
u
dat
de mejuffrouw Bannerman zou zijn, van zouden daarbij den dood gevonden
wie in Bakker's notities sprake is. Had Ik eenigshebben.

Wij luisteren naar...
VRIJDAG 24 DECEMBER

groot tournooi georganiseerd, waar-

aan een veertigtal ploegen zal deelne-

men.

':.■;..''■■'..•

'■.'■'■

BRABANTSCHE BTLJARTKAMPIOENSCHAPPEN
Op 18 Januari s.s. vangen de
Brabantsen*; '.. biljartikampioenscher»?cn tan cadre .45/2 in café
de IJsbcer té.Bergen op Zoom.
Hieraan nemen deel de Bergen op
Zoornsche biljarters Goderie, Jacots, Kooien en de getrs. van
Loon alsirrete Kees de Rudjter uit

Waalwijk.

.

:•';.">-,?:

SPORT IN HET KORT

HILVERSUM I. 414.4 M.- 6.45 SKILOOPEN
betalen.''. :■■',/,Gram.muz. 7.00 BNO Nieuws. 7.10
„Als we die conditie over het hoofd ragen?" Ochtendgymnastiek.
De Dultsche skikampioen over 50
7 15 Gram.muz.
stelde Bender voor. ,
km., Hans Lednhardt; won in MUhl7.40 Sportnieuws. 7.50 Programma„Goed
voorloopig. Ik heb ondervonden, dat U bverz. 800 BNO. Nieuws. 8.10 Joh. le-iten een wedstrijd over 10 km. in 43
durf bezit. Nu zal Uw durf op zwaardere proet Strauss-programma en orgelspel. 8 45 min. 47 sec. By he' springen op de
—

worden gesteld. Bent U bang voor den dood? Ik
bedoel
om iets te doen. waarbij U groot gevaar
loopt, het leven te verliezen?"..
Bender lachte. „En of! Maar, om U de waarheid
te zeggen, heb ik me in die mogelijkheid nog niet
;-;.^
'.'.•.,«;.;
■:•.•
verdiept." ,
Het meisje bracht het hoofd dicht bij het zijne.
Opnieuw zag hij donkere schaduwen onder
oogen. De kleur op haar wangen kwam en ging. Er
was iets, dat haar vervulde van heimelijke, maar
groote vrees. Hij had Vera Kan, van nu af Vera
Bannérman voor hem, leeien kennen als.'n doortastende jongedame, altijd recht op het doelafgaana.
Daarom moest het wel iets heel ergs zijn! dat zoo'n
angst in haar blik tevoorschijn had kunnen roepen.ik zoek 'n echtgenoot," zei ze onzeker.
„Ik
Onmiddellijk had zij haar stem weer in bedwang.
„lemand, die bereid Is, korten tijd voor mijn echtgenoot door te gaan, bedoel Ik."
Bender had alles kunnen verwachten
slechts
dit eene niet. Met open mond zag hij het meisje aan;
't kostte hem inspanning, haar woorden te verwe.ken. Zooiets kon hoogstens als grap zijn bedoeld
hoewel naar zijn opvatting 'n smakelooze, ongepaste
cnaar de uitd:ukking op Veia's gezicht had met
grappigheid niets gemeen. Het stond
ernstig, bezoigd,
in hevige spanning. Spanning, hoe zyn antwoord
—

■

Onder voorzitterschap van generaal Franco en in tegenwoordigheid van leden der regeering en
bestuursleden
der Falanx, is
Maandag in het paleis ■van den na• tionalen raad te Madrid de bijeenkomst van Spaansche
gesloten.
Partljmindster Arrese
maafete de in de vergadering genomen besluiten bekend en wees
vooral op de noodzakelijkhelo
eerer hervorming van de Falanx.
De organisaties der Falanx-mnilitie
zijn met het oog op de Wnnenland«che politieke ontwikkeling niet
meer noodig, daar de taak die oorspronkelijk aan de militie was toegedacht, volledig door de weermacht kan worden vervuld. Verkondigde Arrese de ontbinding, resp. fundsmenteele hervorming aan van andere Falanxorganisaties, die met het oog op
de
gewijzigde
omstandigheden
thans ten deele geen recht van bestaan meer heblben. ■..•'•.
Onder stormachtige instemming
van de vergadering verleende Arrese aan generaal Franco als oppersten chef van de Falanx de
Gouden Pain, de hoogste partijentóerscheiding. In een rede legde
Franco eveneer« den nadruk op
de noodzakelijkheid eener hervorming van de Falanx en noemde hij
het.'t fundaimenteele doel van rijn
politiek, de nationale eenheid van
alle Srpanjaariden tot stand te brèn*
gen.
.
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we dorpen te laten verrijzen en een ra.
tioneele bebouwing van den grond moHONGARIJE DOORZIET De Sovjets
gelijk te maken. De saneerlng

haai

'•—

—

—

lulden zou.

■'-

.

•

•

'

'

■

(Wordt vervolgd).

Voor de hulsvrouw. 8.50 Orgelspel.
9.45
9.00 Het groote Omroeporkest.
Godsd. uitz. 1015 De Melodisten en
11.30
solist. 11 00 ; Voor de kleuters.
Zang en piano. 12.00 Almanak. 12.15
Theo Uden
Masman.
12 45 BNO.
Nlsuws. 13.00 Land en volk brengt. ''.

Vogtlandschans won
de vroegere
Duitsche kampioen. Paul Sohneidenbach, met sprongen van 51 m. en twee
van 54 m

BILJARTEN
blljartkamAan de Brabantsche
13.05 Orkest Gerard van Krevelen en ploenachappen kader 45 2,Waarmede
soliste. 13.45 De Vrouw. 15.00 Godsd op 18 Januari a.s. in café de Ijsbeer te
ultz. 15 3G Viool en plano. 16.00 Film- Bergen op Zoom een begin zal worprogramma. 16.45 BNO Nieuws 17 00 den gemaakt, zullen a.o. deelnemen
Omroeporkest, 18.00 BNO. De JordaJacobs, God r|e, Kooien, de gebrs.
ner vertelt over sociale nooden. 18 03 Van Loon uit Bergen op Zoom en
JL>e Gron nger Orkestvereeniging. 18.45 Kees de Ruyter uit Waahvyk.
Wat doet de directie v. d Landbouw?
18.55 Spiegel v. d. dag. 19.00 «BNO BOKSEN
Nieuws en actueele beschouwing. Van
Voor het eerst sinds zU tot de beroepeklasse zyn overgegaan, sullen de
19.15 af alleen voor de Radio-Centralea. 1915 Concerto grosso. Handel. Groningers Jac. Nolle en George Mul19 30 Joost v. d. Vondels ..Gysbi echt d»r gelegenheid kragen hun krachten
van Aemstel". 21.00 Het Kamerorkest te meten. Dit zal geschieden op 3 JaNova et Antiqua" en soliste, nuari a.s in de Harmonie te Gronin22.00 BNO. Nieuws en cultureele begen, waar promotor
Harry Klein
-

richten

22.15—24.00 Rustge klanken. bokswedstryden

or

aniseert.

Het verd»re programma voor dezen
HILVERSUM 11.
17.00 Das Ist avond bevat de volgende partyen;
meln Wlen. 18.55 Viool met piano.
Rudi Quentem yer (Enschede)—JU18.00 BNO. Nieuws en actueele benu. de Boer (Rotterdam)
schouwing,: 19.15 Voor de kleuters
Kees
Graaf land
(Rdam)—Harry
19.20 Omroep Opera orkest 20.15 AmuHoogstraten (A'dam).
sementsorkest en soliste. 21.00 DultHenk Onsla (A'dam)—Toon de
sche.taalcursus. 21.25 Musette orkest Pauw (Den Haag).
en soliste. 21.45 Avondwydlng. 22.00
Alle partyen gaan over acht ronden
BNO. Nieuws en cultureele berichten. van drie minuten.
—
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regel tot bedrijfsontzettlng wordt getroffen, een lnleverlngspllcht worden
opgelegd voor het bedrtjfsvee en den

Nationaal-socialistische

ordening
op medisch-sociaal gebied
Gemachtigde voor Volks-gezondheid
(siot) ■:

MENdat

heeft reeds

ontzetting ten randen van de pacht
zijn eveneens geregeld.
De aanvulling van het zoogenaamde
„Omzettingsbesluit" houdt een ernstige waarschuwing tn aan hot adres
van alle boeren, dte nog meenen zich

een principieel lets van het natlonaal-socialisnve, terwijl het zonder
dit principe geen nationaaü-socUlisme meer is.
Wij houden ons als richtlijn
steeds voor oogen, of de te nemen
maatregelen de ware vrijheid van
ons volk dienen. Nationaal-socia-

lisme beteekent geen". voortgezet

Voor 4000 Haagtche kinderen organiseert Winter hulp Nederland daza
waak een Kerstfeest In den Haagschen Diaranlutn ward Zondag nat
eerste faatt gagavan. Ondar groot* vraugda dar Jaugd maakt da Kantman jeljn rondgang door da zaa1;.;...".
m

lang gevoeld, marxisme in dictatorialen vorm,

staatstoezicht zich in de
toekomst, wanneer de resultaten
van onderzoek en behandeling niet
verbeteren/zeer zeker over de gewone praktijkvoering zal gaan uitstrekken, maar over dè middelen
e. wegen, die tot dit doel leiden,
is tot op heden nog geen overeenstemming bereikt. Dat toezicht mag n.l. niet ontaarden in een
controle van hooger hand en het
principe der scheiding van controle en behandeling dient te blijven gehandhaafd.
Zooals eens een collega bet
zoo juist heeft weergegeven: er is
een streven om de geneeskunde in
de fondsen als het ware te „collectiviseeren", op dezelfde wijze
als op agrarisch gebied in Rusland
de kleine boerenbedrijven tot één
groot collectief bedrijf; zijn ge-

omdat dit steeds weer in zijn consequenties tot communisme' voeren moet en altijd leiden zal als
het in de practijk wordt omgezet.
Dit wil zeggen ontrechting van den
mensch als vrij individu, . steeds
weer Ingrijpen in zijn persoonlijk
leven, degeneratie van den persoon, om hem als willoos, zielloos
wezen te exp'olteeren en te misbruiken voor die gioep van personen! die op een gegeven moment
de s'aatsleiding in handen heeft
hetgeen stfeds tot. verstarring van
;
de massa leidt.
Neen, nptionaal-sociallsme wil
zeggen: samenbundelen en ordenen
langs den weg van leiden, voorgaan, niet alleen met het woord,
maar voornamelijk door met den
daad een voorbeeld'te zijn. Zooals
de Fükscnmmlssaris,.'■ Rijksminister Dr. Seyss-Inquart dit eens In
een rede zeide: „Nicht befehlen
und gehorchen, sondern führen und
folgen, : das ist die Aufgabe-i und
das lst das ZieL"
Dit woord van zeldzaam diepe
wijsheid voor den bestuurder, zal
ook ons handelen in de toekomst
moeten bepalen, om . zoo tot een
inderdaad groot en werkelijk nationaal werk op geneeskundig gebied te komen,
v
■
.'.;

','

■

.

maakt.
Zooals ledereen weet, waren de
resultaten van een dergelijk collectief bedrijf inderdaad treurig en
ditzelfde beeld vertoonenin enkele groote steden ook de ziefrenfondapracHjken maar al te duide•.'-. :
lijk. ■■'. ■;■'.
Dit alles is marxisme in optima
forma, een onderhoorig maken
van den geneeskundigen stand aan
leekenorganisaties. Nu wordt het
ook heel begrijpelijk, dat
-artsen zich nooit vrijwillig aan een
dergelijke hervorming van het verzekeringswezen zullen . onderwerpen. Nóg een belangrijke factor
vergeet men 'vaak. maar Juist in dit
tijdsgewricht openbaart deze zich
zeer sterk, n.l. de mogelijkheid tot
een onjuiste machtsconcentratie in (Van onzen Gooischen berichtgever)
de ha-nd van de fpndsboden en
In de bosschen van het Gooi en Noormisschien.sr>ms ook van den fonds- deöjk'deervan -'t' Sticht, waarjde va»-,
&GP* '«ander* keri':kerrt«pa?refi 's*aim*">is" tHa«s"-de-grondschen arbeid in staat zijn in eigenaardige drukte weer 6p.le.raereen ken-,-die de hoogdagen vooraf gaat. De
onbelangrijke mate
.niet
de groene compractijk op te bouwen of af te hakkers zijn bezig in
de geschikte exemplaren te velplexen
breken, al naar gelang hun Instel- len, andere helpers zoeken de kerstling ten opzichte van den genees- boomen uit naar grootte en sleepen ze
,
naar de verzamelplaatsen, waar de wakundige.
Dit zün feiten, welke de vrije gens hoog opgetast worden: verschil
artsenkeuze kunnen aantasten en lende groepen sparren worden nier
meteen van adressen voorzien en
tot ongewenschte toestanden kun- vaak
de kweekers en handelaren laten dezen
:
nen lelden
boschoogst vervoeren
naar de laadvan spoor of tram. vanwaar
de overbelasting van de plaatsen
de verzending verder stadwaarts gaal
huisaitsen gaan deze medisch
Het is nu wlnteroogstseizoen in sparwerk van minder gehalte prestee- renland: reeds van verre hoort de
ren en komen dus op een lager wandelaar of wiclrijder den luiden
der bijl, die de stammen neerarbeidsniveau terecht, daar ze de klank
legt. Het zijn vooral de boomen tot 2
patiënten zoo snel mogelijk naar nieter hoogte, die den boschoogst vorspecialisten en ziekenhuizen ver. men. Op de boschwegen komt men onwijzen. Hierdoor moeten vele spe- verwachts de zwaar beladen wagens
de paarden dampen
cialisten arbeid verrichten, die vol- tegen, waarvoor
en hijgen, want in de vaak mulle wekomen ligt op het teriein van den gen
is het transport zwaar. Hier en
huisarts Deze werkwijze ontkent daar ontwaart men kaalgekapte terook de zuivere bedoeling van den reintjes: dit zijn de vakken, die volspecialist, welke niet alleen be- ledig voor den Kerstkapwaren aangewaartoe eigenaars of exploioogt op hooger niveau werkzaam wezen en
al ecnige maanden geleden optanten
te zijn, maar ook tot de uitbreiding dracht gaven tot volledige opruiming,
van de medische wetenschap bij te elders, waar de coniferen al hooger
dragen.", '■■■'■■
waren, heeft de houthakker flink geDeze gang van zaken schaadt de dund. Verreweg de meeste kerstsparren
volksgezondheid en de zoo noodige uit deze omgeving gaan naar de Hollandsche steden, vooral de Amsterdamontwikkeling; der
wetenschap sche kerstboommarkt is met het Gooiwaarom ik het onverantwoord sche product rijkelijk voorzien. Vóór de

'-.:V
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ONTZETTING UIT HET BEDRIJF
Maatregel jegens boeren, die voedselvo rzieningsbepalingenernstig overt eden
Het wu tn Juli van het vonge Jaar,
dat den Secretaris-Generaal v&a hel
Departement, von Landbouw en VisscherU bijzondere bevoegdheden werden toegekend; ten behoeve van de
voedselvoorziening. Boeren, die aan
hun verplichtingen ten aanzien van de

komen, de Inlevering van andere producten kan opleggen. Een boer bijvoorbeeld, die niet alle op zijn bedrijf
gewonnen melk, die voor Inlevering in
aanmerking komt, bij een zuivelfabriek of een atandaardlsatiebedrijf aflevert, kan sinds de inwerkingtreding
voedselvoorziening niet, tn leder geval van het Besluit, dat den Secretaris.
niet in voldoende mate, voldeda dan Generaal de bijzondere bevoegdheden
wel, In het algemeen, schromelijk te- toekent, de verplichting worden opgekortschoten bij de vervulling van hun legd zijn veestapel geheel of gedeelte
taak: Medewerkinf aan de voedsel- lijk tn te leveren tegen een vergoesindsdien, voor ding In dergelijke gevallen kan het
voorziening, hebben
gevoelig* • wijze, vee In het bezit komen van andere
velen van f ben óp
toepassing veehouders, die van de voortbrenesekennis gemaakt met de
van deze bijzondere bevoegdheden van len een voor 4e algemeens
voedselvoorziening beter gebruik maken dan
de overbeid. :
den voormallgen eigenaar van het vee.
De bijzondere bevoegdheden behelsIn zeer ernstig* gevallen, b v. In geden, dat d Secretaris-Generaal van
en vallen, waarbij groote hoeveelheden
het Departement van Landbouw
landbouwproducten zijn achtergehouVisschertj In gevallen, waarin landden en frauduleus in den zwarten
bouwers en veehouders hun verplichtingen tot tn-.dan wel aflevering van handel zijn gebracht, kan overtreders
van de voedselvoorzienlngsbepalingen
de voortbrengselen van den akkeren voorschr'ften het gebruik van hun
bouw en van de veehouder)), niet. na-

-
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vind . '■■ nu op gezondheidsterrein boompjes uit de bosschages van het
Amsterdamsche
daarmede te experimenteeren, in Gooi en omgeving debereikt,
vonden
hebben
plaats van tot een meer biologische huiskamers
heel wat handen werk aan dezen booordening op medisch sociaal gebied menoogst. Ook het sorteeren der boomte geraken.
pjes moet met ecnige vakkennis geDe gevolgen van het achter ons schieden voor kerstspart als sieraad
de komende dagen wordt gekeken
liggende demo-liberale regiem, met
naar fraaie ronde exemplaren, naar alle
waarin het zoogenaamde vrije spel zijden flink uitgegroeid. Mindere sparder krachten oppermachtig heersch retjea worden afgehakt om versieringste,'zijn ons toch allen bekend: de gioen te verschaffen
de stammetjes
zijn in dezen tijd gewild brandhout.
moreel en financieel sterken kregen niet alleen gelegenheid om Slechts enkele_zendingen bestaan uit
gewas van
tot 4 meter; deze zijn benaar voren te komen, maar ook stemd voor 2zalen,
kerken, cantines enz.
zich
onder
iedere
omstandigom
Als middelpunten voor het verzameheid te handhaven, terwijl de len en vervoer der kerstsparren gelden
zwakken op den achtergrond wer- Laren en de omgeving van Lage Vuurden gedrongen en in de meeste ge- sche. Betreft het hier; vooral de prode
waardoor de

gronden ot h°drtJfsgebouwen
geheel
of. gedeeltelijk worden ontzegd, hetgeen practlsch neerkomt op ontzetting uit het bedrijf. '..'.'.
Ook slechte bedrijfsvoering kan er

toe lelden,

opbosschcn,
dergelijk bezit ook iets
meer loonend wordt, daarnaast heeft
zich In de open Eng vooral in het
noordelijk deel van het Gooi'<'ook «en
sparrenkultuur , temidden der bouwlanaen ontwikkeld, wellicht onder den invloed der Naarder boomkweekerrjen.
Vooral daar, waar eenige jaren geleden
zondheidstoestand der:\ arbeiders minder fraaie afgravingen ontstonden
"tot betere, werkprestaties moest (het Sljsjesbcrgcomplex bij Huizen is
als zandzee daarvan een duidelijk voorvoeren. Daarom was zij bereid mebeeld) is de inplanting, met dennen enz.
de te werken aan de oprichting van toegepast. Daar zijn zanderijen, waarverschillende ziekenfondsen, waar van bodem en glooiende hellingen soms
door men het ziekterisico van zich over een km lengte met duizenden jonge sparren, de bovent anden met nieuw
kon; afschuiven, maar waarbij het Inofhout,
werden bezet. Toen destijd»
zelfbelang dicteerde ' dat door de door veelvuldig
afgraven van den heiabonnementsinvoering van een
bodem in het Gooi conflicten over. ver
systeem de kosten zoo laag moge- meling van natuurschoon ontstonden,
kregen zanderij-exploitanten alléén verlijk werden gehouden.
gunning, als zij de kullen een nieuw
■Immers, hoogere premies beteeplantenkleed gaven. Zoo ontstond er
kenden verhooeine van arreWsloon
een sparrenkweek van vrij groote afductie uit

brengst

van

en dat moest tot lederen prijs vermeden worden, want dan kon er ie
weinig voor dividenden en tantiè

mes gereserveerd worden. Zelfs op
dit tijdstip van onze diepste vernedering nebben wii. Nederlanders
nog altüd de krachten disponibel.
die in staat zijn naar eigen inzicht,
door eigen kunnen, een sociale geneeskunde te organiseeren, die later, w?nneer alle wenschen in de
pr?ctyk zijn oTgezet, zeer zeker
in het proote Crerm<-an«che geheel
peen minderwaardige plaats : : zal
innemen.

is
als
het streven van
volk om volkomen
zijn en het eigenste tot uitdrukking
te brengen in zijn levensvormen.
Reeds al te lang heeft bet uit den

ons volk belemmerd.

Het

nation&al-sociallsme, dat
uitgaat van het ras. kan niet anders dan er naar streven om het
raseigene, dus bet Germaansche,
de vrije baan te verschaffen; dit is
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meting. De bouw op de gewone akkers
In de Gooische Engen werd eenlge. jaren sterk bevorderd door de ze*r lage

teelde

.Blffe'.o<lkQM*» -.sfe,
landbouwproducten werüdh ver-

van levertngspUcht van een
vanjr'bdttan?«der?.
dte zich aan landestlene handelingen

opleggen
<4eek «ayi.

en
de spar deed het zelf, hadden schuldig gemaakt, In enkele
gekomen tot den
gevallen Is het
zonder veel zorg van de zijde der kweekers. Reeds Staring dichtte over dezen strengen maatregel van bedrljfsontzetvertegenwoordiger der hoogere grontlng. Niet te ontkennen valt, dat zich
den: „U hongert naar geen weeldrlg daarbij moeilijkheden hebben voorgeIntusschen zijn deze altijd daan, want : het Besluit, dat den Selandt"
groene vakken jonge sparren een aancretaris-Generaal de
bijzondere
begename kleurafwisseling tusschen kovoegdheden toekent, bleek niet alle,
bij bedrljfsontzettlng optredende
renland. heide en driesten grond.
eleDit jaar heeft de aanvoer van kerst-, menten te regelen. Om een voorbeeld
sparren o.a. uit de omgeving van Huite geven: Men kon wel een landbouzen—Blarlcum, eenige vermindering te wer het gebruik van zijn gronden en
zien gegeven daar geen nieuwe aanplant bedrijfsgebouwen ontzeggen, maar wie
plaats vond, nu de voedselvoorziening of wat belette hem bij zijn gedwonalle beschikbare akkeroppervlakte noogen vertrek . den
bedrUfslnventaris
dig heeft. :
mee te nemen? En het vee van hel
bedrijf? Bovendien: Behoort de woIntusschen zijn duizenden kerstsparren uit Gooi-Eemland en het noordelijk ning van den boer tot de bedrijfsgedeel van t Sticht verzonden. Straks bouwen? Ook konden "'zich vragen
oetrekking
staan deze vertegenwoordigers van de voordoen met
tot
de
landelijke waranda's, omhangen . met pacht.'.'/•'.,*.•
klatergoud in zoovele kamers der geDezer dagen Is daarom bet bewust*
zinnen, waar dit groene hoompje met
zijn ruige takken en naalden de herlnBesluit aangevuld en Is In de leemten,
aanwees,
nerinq verlevendigt aan het echt Gerdie de practijk
voorzien
maansche {eest
daarnaast gekerstend Voorop gesteld dient u worden, dat
aart een hoogtij van religieuze bethans de mogelijkheid Is geopend een
zinning en huiselijke intimiteit. Zoo bewindvoerder te benoemen, die in de
staat deze stralende telg uit den ruigen plaats treedt van den vrpegeren eigebóschbodem daar tevens als symbool naar. Men begrtipt wel. dat daarmede
van het opgaand Licht in Kerstnacht en eventueele moeilijkheden ondervangen
brengt zijn sfeer tot in de binnenkamer
kunnen worden. Verder kan voortaan
van honderden stadswoningen.
dei. ondernemer, die door den maatkregen

...

...
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DAAR LIGT EEN VOLK GEKNIELD
sober en eenvoudig van natuur, doch
in zijn stil gebed onwrikbaar vereenigd
met den grond van zijn vruchtbaar
Zuiderlandl
(LODE VAN DER SCHELDE)

D

ook grootsch. Zelfs vinden wij af en
toe een enkel kunstig geval van
je' wil, da' ons jongste mi nie' be- filmschrijverij.. Als voorbeeld her
grave' kost worre'
in de gewijde van wil ik de ontmoetins aanhalen
aarde van ons geboortegrond? Da' van Han, den boerenzoon, die dokzijn lichaam nie' volgens de tradi- ter Is geworden, en zitn aans'aande
tie van ons oeroud geslacht in den vrouw Dymphina:
gewijden grond van Vlasland kan
„Lieveling!" fluistert Phien, „Wat
rusten?" .
Dit zegt de oude Van Genlhem tot ben ik gelukkig weer bij je te m«
den pastoor als hij bericht heeft gen zijn!"
gekregen, dat zijn zoon aan boord
Zij biedt haar lippen, zwijgend, tii
van een schip in de Roode Zee is dit alles-omvattrnd besef haar jmi
overleden. En Hiermee spreekt de gen ■weer bij zich te hebben.
schrijver zijn bedoeling uit,: name„Hannie! nog ecve kus! Wpt het'
lijk om het Vlaamsche boeren volk
te schilderen zooals het in wezen ik naar jouw lippen verlangd!"
is: bodemverbonden en slechts een
Dergelijke
gedeelten ' bewijzen,
door een uiterlijk kleed van roomdat de schrijver nog niet een leiïeti
sche religie ;. overdekt volksgeloof stijl gevonden heeft
deze in iede
.;
bezittend. '
X'; .
geval nog niet ten volle beheersen geloof
niet,
dat
een
VlaamIk
Aan den anderen kant blijkt uit eer
sche boer deze woorden zoo zal uit- beschrijving
als die van den doud
spreken, maar dat zij onuitgespro- van Femke, dat de schrijver over
ken in hem tot gedachte rijpen een realistischen blik beschikt::
blijkt wel uit zijn handelingen en
sobere uitdrukkingen in de diepteZij ligt daar nog. Natuurlijk ligt
punten van zijn leven.
daar nog. Waarom zou zij uit
zij
Lode van der Schelde heeft op
zijn? Dat gebeurt pas van
gestapt
vaardige wijze het leven geteekend
nacht rontehm twee en drie. Dat ts
van de Vlasboeren in het Vlaamsche land •). Er zit nog veel jongs dan óók gedaan!
Vanbruggen bukt zich over Femin zijn. stijl en opvatting. Zijn werk
mist nog de loutering, die door den ke heen. Zij gaat nu reutelen. Haar
strijd met de materie ontstaat, doch tong zal droog worden, -dik e-.
het belooft in zijn bloemrijke mild- paars-gezwollen. Zij zal snerpende
heid toch veel. De schrijver zoekt pijnen in het onderlijf krijgen, wam
naar een harmonie tusschen wezenbuiten die longontstelijken inhoud en uiterlijkheid. Nog Femke heeft,
in haar buik. Maar
al te veel zoekt hij die in het land- king, ook kanker
zij zal van dat alles niets weten. Alschap, doch ook treft ons een enkelen keer een werkelijk diep begrip leen zal zij blijven staren, mee dat
voor ide zielsbewegingen van den cene, glazige ook wijd open gespalkt
boer.
En zoo zal zij ook sterven! Mee dit
Grootseh is het echter nooit. De geopende oog die wondere Wereld
schrijver zoekt al te dikwijls den beschouwend
en de
naderende
weg van den minsten weerstand en eeuwigheid...
zelfs het onvermijdelijk
tragische,
de hand van het noodlot In 'smenZoo kan ik van dit nieuwe boek
schen leven, tracht hij op lieflijke van Lode van der Schelde zeggen
en aangename wijze te bemantelen. dat het een aangenaam werk is. Ja
Dit boek is vriendelijk en aardig, naast veel oppervlakkigs en gekuide typen zijn echter al te veel van stelds (ook in de taal) tóch opmerde groote
standaardfiguren afge- kelijke rporen van waar talent tezien en.,, men kan aan hen mervat. Mij komt het voor, dat de
ken, dat zij slechts schaduwen zijn schrijver zich te gemakkelijk van
van de oorspronkelijke grooten.
taak heeft afgemaakt en *e woinog met de «'of, welke hem ler beheeft Lode van werking werd geboden, heeft geworder Schelde gezocht naar de steld. ■
;
;
N. H. DEN HERTOG.,
vriendelijke oplossing en waar hij
zich waagde aan dramatische gege»)
vens, daar vervlakten deze door een
„Daar ligt een volk gete veel aan geluk en een te weinig knield", door Lode van der Schelde
die
Ad. M. C. Stock, Zuidhollandaan levensvolle werkelijkheid,
Den Haag.
schrijnend kan zijn en bitter, maar sche Uitgeven Mij.
EGRIEPT gie da* wel,

Pas-

>j~f toorke, wa' da' voor mie zeg-
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•
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niet

den toegelaten.
Heeft de overheid van deze bijzondere, ingrijpende, bevoegdheden voornamelijk gebruik 'gemaakt door bet

:

SOCIALISME
NATIONAAL
politiek
een
zichzelf te

vreemde geïmporteerde—democratisch-kapitalisüsche systeem de
van
ontwikkelingsmogelijkheden

betrokkenen

langer tot deelneming aan dé verzorging van de voedselvoorziening wor-

—

vallen-een kommervol bestaan
en de vakkennis bij dit alles slechts een > zeer
ondergeschikte rol speelde.
.
De plutocratie was ook slim genoeg om in te zien. dat een behoorlüke behartiging van den ge-

dat oe

:

;

moesten leiden,

Prinses Kamprafoelie huilt
tranen met tuiten, 'maar kapitein Rondhout is niet van plan
zijn mannen aan verdere gevaren bloot te stellen. Hij geeft

gelen, zij zal nlot aarzelen degenen,
die op grove wijze tegenwerken, met
strenge maatregelen tot de orde te
roepen I ■

Razende Roel opdracht de prin-

HET LANDGOED WELDAM
ONDER GOOR

ses aan wal te zetten, waaraan
deze wat graag voldoet. Hij
palkit het zwarte mirakel beet
en ondanks haar gekrijsch en
gespartel wordt zij op hst

Op verzoek van den burgemeester
van Goor heeft de president van den
Rijksdienst voor het Nationale Plan
bezwaar gemaakt tegen het storten

van afval in de waterpartij, deel uitmakende van het landgoed „Weldam"
onder de gemeente Goor. De president
heeft daarbij overwogen, dat dit storten van vuil, dat geschiedt door da
het landschap ter
N.V. Eterntt,
plaatse schade toebrengt, j voorts dat
bedoelde atortlngswerkzaamheden geleidelijke demping van die waterpartij
tengevolge zullen
hebben,
hetgeen
moet geacht worden In strijd te zijn
het
met
uitbreidingsplan voor de ge-

aan;

meente Goor.

BOOSAARDIGE LEGENDE MAAKT

SLACHTOFFERS
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Bijzondere aandacht vraagt In
tijd een „ziekte" die
eigenlljik geen ziekte is, evenmin
«Is het hebben van luizen een
ziekte genoemd kan worden.
Bedoeld is de schurft, met den
Latijnschen naacn scaWës genaamd. Haar sterke verbreiding
heden ten dage hangt ten nauwste samen met den oorlogstoestand. In zoover is zij één onder
.vele andere kwalen waanmee
•wij tegenwoordig in buitengewone mate bezocht zijn.
Er is hl.! in ,<ïëj menschelijke
geschiedenis géén oorlog van
beteefeenis geweest, waarin niet
het aantal besmettelijke ziekten
zienderoogen 'toenam. Dat- dit
ook nu het geval is kan derhalive ondanks onze moderne hygiëne geen verwondering baren.

onzen

Nationaal Socialistische
Almanak 1944
Evenals in 1942 en 1943, 's ook
voor het komende Jaar, onder redactie van kam. Jan de Haas, de
Nationaal Socialistische Almanak

;

;

verschenen..

: Het botkje werd op ongeveer dezelfde wijze uitgevoerd als vorig
jnar, doch hier en daar belangrijk
aangevuld en uitgebreid. Behalve
vele gegevens, voor leden "der Beweging en haar functionnarissen
van belang, becreftende de organisatie en opbouw van het .Hoofdkwartier en de Neven-organisaties,
zijn enkele artikelen opgenomen
jaarverslagen, waaruit
alsmede
blijkt, wat door de Beweging In
bet afgeloopfn jaar is Jjerricht,«ftartoKc, Wilt de 'BèibeHn#*!nfnet
streven ; van die verschillende instellingen zijn.
I Een nieuwigheidje vormen 6m.
c'e duidelijke grafieken over ' het
ledental; den verkoop van Vova en
een uitvoerige uiteenzetting over
de eereteekens der Duitsche Weermacht. Het boekje is wederom met
tientallen foto s verlucht..
Het zou echter aanbeveling verdienen aan de juistheid van namen
en "adressen wat meer aandacht te
besteden. In de vermelding van de
functionnarissen der N.E.N.A.S.U.
op blz 106, komen b.v. twee fouten in de namen en een in een
adres voor.
Niettemin zal deze dagelijksche
vraagbaak ook ditmaal haar weg
wel vinden.

strand gezet. Nri hitst Gijs de
beer op «tiet: „Pak ze, zwarte
muisjes", en het scheelt maar
een haar of Isegrim had de
prinses
opgepeuzeld. Onder
veel 'kabaal vlucht zij terug
naar het dorp, gevolgd door
eenige belangstellende negers,
die op een veiligen afstand h-ï'bben staan kijken.

Schurft en „broodschurft”

>

Kerstboomenexport uit 't Gooi
en omgeving

DOOR

aan de naleving van de voedselvoorvoorschriften
zlenlngsbepallngen en
te kunnen onttrekken. Kon er tot dusver bij de overheid, met het oog op
de moeilijkheden, die ztch bij de toe
passing van den strengen maatregel
van bedrljfsontzettlng konden
voordoen, eenlge aarzeling worden verwacht, voortaan Is een dergelijke verwachting ongegrond De overheid verom de
langt de volle medewerking
Voedselvoorziening van het Nederlandsohe volk zoo goed mogelijk te re-

I

:

£-ftsereéW
insecten \/elke

zich, en, dat woef-ert onivermudeISjk verder. De kuur bestaat uit de
eenige avonden achtereen herhaalde inwrijving met zwavelzalf,
gevolgd door een nauwkeurige
reiniging van lijf-, en ondergoed.

STERKEU

ITBREDNG

door
Dr.K. KEIJER
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Jan Pardoen huistoe

bedrUfslnventaris, terwijl hem ook het
gebruik van zijn woning kan worden
bedrijfsontzegd De gevolgen van

Hoe sterk de schurft in dezen
jongsten tijd zich heeft uitgebreid
kan de-huisarts*reed6 afmeten *an
het aantal gevallen dat 2ich in
eigen praktijk voordoet. Vroeger
zi g hij nauwelijks een geival per
.Jaar, thans 10 en meer per wéètl
Voor een belangrijk deel spruit
die toer.atr.e hieruit voort, dat in
ons door oorlog doorploegd werelddeel onze meer beschaafde
volken in nauwe aanraking kooien
met hygiënisch minder verzorgde.
Over Frinkrijlk, den Balkan, Rus-

itaï"mTvfé*

Jijwi

als parasieten bij des tijd vrij veel voorkomende
den mensch optreden. Luizen en schurftmijten terecht bij de vechwerkende mannen, die
vlooien zien hun kans schoon. In tende
de
de bestrijding ervan worden wij op hiun beurt in den verloftijd
mee
naar
brenbesmetting
huis
aan
zeep,
belemmerd door gebrek
gen.
kammen, wasohgelegenheid, scheiIn het vaderland vindt de bekundige middelen, door gebreß
smetting den tegenwoerdig weer
ook op den duur aan behandelenen
uitbreiding
gemakkelijker
de krachten, vooral aan verpleegsters. Ook krijgen de diertjes een moeilijker bestrijding dan onder
schoone gelegenheid door het geregelde omstandigheden.
ding dat
Er is daarbij echter
nauw. bijeeniwonen, de primitieve
werkt:
geheel
pnnoedig
noo'dlottig
behuizing, de minder goede reinien
zorgvuldigheid
gebrefk
aan
verreisen
opentere
ging van
De
verantwoordelijkheidsgevoel.
blijfplaatsen zoowel als van partiuitbreiding
culiere woningen. De volle trams schurft had niet die
welke zij inen treinen het samen verkeeren in behoeven te krijgen
derdaad gekregen heeft, als haar
barakken en andere : massa-verhetzij uit gemelk zucht hetzij
niet
blijfplaatsen waar. de vrouwelijke
andere, redenen n'et zelden
om
wordt,
zin voor netheid gemlst
vrü spel was gelaten. Eén enkel
maken het overioopen van „pedispreekt hier bcekdeelen.
en het overspringen van woord
FINANCIEN EN ECONOMIE culi"
spreekt
Dat het
vlooien gemakkelijk, wijst
op
van
een
„brocdschurft"
Ook bacterieële besmettingen
dwaling die rret aL'e duidelijkheid
der Ned. Bank breiden
zich aanmerkelijk uit. De
weersproken diende te worden.
oorzaken hiervan zijn weer goedVoor zoover dit bUjl' fcaar niet geen kaspositie van het Rijk deels van anderen «ard.
Ktihiedt, beteekent het zelfs een
In den toestand op de geldmarkt is
„Broodschurft" wordt
aanklacht.
SCHURFT
afgeloopen
geen
week
verandeDE
In de
niet gebrandmerkt. Integenldeel,
ring gekomen. De overvloed aan midBijzondere aandacht vraagt één meer dan e>ens spreken zelfs desdelen blijft aanhouden en het was niet
gemakkeluk om voor gereede gelden bepaalde in de huid 'zich operuba„brrodschurft",
van
kundigen
behoorlijk emplooy te vinden. De agent renHe
wanneer oren althans de verslagen
Zij
de
besmetting,
schurft.
van het ministerie hield zich geheel afwordt veroorzaai'-t door diertjes, van patiënten mag gelooven. En
zijdig en gal geen promessen af. Hel
mijten-,
welke met het bloote oog men moet ze wel gelooven, zij zijn
klaarblijkelijk
gelegende
In
Ruk was
heid uit diverse bronnen een flinke amper zichtbaar zijn en die In de tè veelvuldig om aan te nemen dat
hoeveelheid geld te putten en zelfs huid gangetjes graven. Deze gande patiënten er op los fantaseeren.
konden de bedragen, welke aan schatvaak te zien tusschen Is misschien de bec'reTing een pogetjes
zijn
kistpapier kwamen te vervallen, welke de vingers als
witte streepjes, litiek vuurtje te stoken? In elk gebedragen overigens geen groote hoogte
van enkele mil- vsl is „broodschurft" een zinnekronkelgangetjes,
dal
betaald,
worden
zonder
bereikten,
lengte,
limeters
door de h-id loos be'r'erkfel, : de t ergerlijk zou
behoefde
een beroep op de meldmarkt
te worden gedaan. Men mag echter verheenschemerend. In deze gangen zijn óók als het niet op een dwealwezen
wachten, dat met hef oog op de geldspoor leidde omtrent het
worden de eitjes gelegd. ..■•'..•
behoeften in het begin van het nieuwe
De schurft begint met het binder schiirft en daarnue ook omjaar de agent de afgifte van schatkisttrent haar bestrijding. Iedere
nendringen van een of enlkele mijpapier na de Kerstdagen zal hervatten.
deskundige weet, dat
jeuk
«•enigszins
ten,
die
veroorzaplaatselijk
van
creditsaldo
de
schatHet gewone
maanbrood
nooit
of te nirnirrer schurft
Bank
is
volken.
den
van
twee
In
loop
kist bij de Nedcrlandsche
den breidt het kwaad zich over kan veroorzaken. Hoogsters kunKens. den weekstaat per 20 Decembei
met omstreeks ƒ 1.000.000 afgenomen, het geheele lichaam uit en vernen blij zrór enkele personen, die
maar bedraagt nog ƒ 17.407.009, welk
overgevoelig zijn, sommige meelvooral
des
heftige
jeuk,
oorzaakt
bedrag de oogenblikkelljke situatie nel.
jeuk veroorzaken.
nachts. Het behaarde hoofd en het bijrrerpingen
Jer demonstreert: De ruimte op de geld.
niet
daarenMaar
dit
heeft
niets van schurft,
gezicht
blijven
vrij,
uiting
in
voorts
tot
de
markt komt
vermeerdering van de saldo's van antegen de hareeen, die vaak vol het wordt ork niet veroorzaakt
deren met ongeveer / 12 000.000, tot kiieine jeukende bultjes zitten.
door diertjes (mijten) en is ook
632.371.799. De belceningcn zijn mei
niet besmettelijk.
tot
opgeioopen
ƒ
1.50Ó.000
circa
De besmettingskans bij handen)
136 104.515. Deze vermeerdering is een geven is gelukkig niet groot. AnBRCODSCHUKFT BESTAAT
verschijnsel, dat zich omstreeks het
sterke uitbreiding
bij
ders
zou
de
IN HET GEHEEL NIET!
herhaaldelijk
maand
midden van de
nievoordoet. De voorraden munt- en munt. welke het kwaad vertoont,
Wie deze dwaze en soms boosmand er nog vrij vanzijn. Daar Qe
materiaal zijn zoo goed als onveranderd gebleven en beioopen f -931,737.348
scabiësrrjjten slechts 's nachts in aardige legende niet vierkant teDe speciale rekening van de schalkls l het wsrrre bed hun gangen verlagenspreekt schiet niet alleen fa'
13 weer met ,een paar hunderdduizeno
zijn m-atscharpelljken plicht; teten,
meestbesmetting
102.159.500 en
gulden aangegroeid tot
Vort. Het ir eest onverantwoordeal verkregen ineen bed waarhet schijnt dat dus nog altijd bankbil
lijke is, dat de ir.enscfren erdoor
of
slaapt
een
in
schurftlijder
ƒ
ƒ
ge
1000
worden
jetten van
500 en
bewogen worden om, als de beaccepteerd. maar dat de uitreiking vai. heeft geslapen. Toch komt ook
besmetting smetting zich voordoet, te wachten
kleine biljetten tegen de vroeger Ingeop . andere
wijze
leverde groote coupuresblljetten niet
od betere tijden in plaats van zonstand, b.v. onder
oevnentot
wordt hervat. De diverse rekeningen
huisgenooen
onder
der verwijl de afdoende kuur in
de
kinderen
aan de creditzijde van de balans zijn
te leiden. Fenige zelfverloochedie
radicaal
behanten.
De
arts
omaangegroeid,
met
opnieuw
thans
ning vergt d'it wel, met name van
streeks ƒ 1.500.000 en staan te boek met delt pleegt dan ook, docr schade
:
den medicus.
I 73.049.873.
en schande wijs geworden, niet alDe totale Vorderingen op het buitenHet gel-eurt herhaaldelijk dat
leen de(n) patiënt(e), maar ook
land zijn met ruim ƒ 50.000 000 gestegen diens huisgenocten aan een kuur
schurftpatiënten bij hun dokter
tot ƒ 3.169.932.759 en dit is de oorzaak te
komer,
Veelal
toch
hebeerst nadt zij onder de
onderwerpen.
dat de biljetteneirculatie wederom een
>' wetsn
Ktggestie'der
broodschi;rft!egende
ben
zonder
het
te
deze
ongeveer
met
accres vertoont thans
reeds een begin der besmetting bij m? arden hebten rondgeloopen en
ƒ 40.000.000 tot ƒ 3.423.806 195.
zoodoende een ware besmettings-I'ron zijn geweest. Als zulken dan
eindelijk door de hevige jeiik ge■'rtven nrnr den dokter gaan, Is
het nóet fan te nemen dit ook deze
20 December
13 December
:'•'•; Voornaamste cijfers: .
nog weer spreekt van brood1000
1000
ƒ . ;
ƒ
Binnenlandsche wissels ;.:....'
schurft, onder verwijzing naar d a
Papier, overeenkomstig art. 10 verord.
nihil '■. •
nihil ■■>'
no 58,1943
tljdsomstandip'heecn zich • Inder2.962.W2.472
2 972 308 289
Papier op het buitenland
haast Vin het geval tfineaft. of np
73.513 234
108.361.534
Corerspondenten In het bultenl.
zijn test een pot net zalf mee89.262.936
82.9W.171
v
Bultenl betaalmiddelen
geeft doch zonder behoorlijke toe3.169 932.759
3 119 143.937
Totaal vorderingen o h. buitenland
Hchtirg. ;
134.590.055
:■;
......:.
136.104.515
Beleeningen
.50.071.176
50.071.175
Ket is te hopen dat een Juister
waarvan aan Ned. Indië
nihil
nihil
Voorschotten aan het r\)k
inzicht in den sar; der schurft in
931 670.591
931670591 • .
Gouden munt en materiaal
de leeker wereld en een ondank»
86.755
80.353
,
Zilveren munt en m a tertaal
tljdnoid onverminderde toewij931.750.974
Totaal munt en materiaal ...........J....:. . >-,', 931.757.346
ding vrn on?e ernstige artsen een
,7.619 946
7.786.293
Diverse rekeningen
verdere uitVrelding üihrt kerenBankbiljetten in omloop
3.423 806.195
3383.717.810
32.143
88.456
Bankasslgnatiën in omloop
de oorlogsjaar we'en te vqirl'O"
'
Rek.-cour. saldo's schatkist
18.437.084
•17 407,009
men. Eers zal fan ork de wrede
Rek.-cour.
saldo's
schatkist apec. '.•■"■'
ons wel weer in st at stollen het
..•"
.
102 159.500 :
101.802.000
rekening
West- en Mi Iren-Eu-noa
632371.799
620.775.785
Andere saldo's
zoo niet gehéél te b.nnen.
dan
751938.308
741.014 869
Totaal rekening-courant s aldo's
73.049.873
71.664.975
toch nis van ouds wer t«r dege
Diverse rekeningen
.nihil
ninll
H.
Schatkistpapier b(J da bank
san tanden te legden.

en.
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..'

~

........

..

..................

'

•■

...../.

.„..

.:..

;.

'.

'•'

....
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FAMILIEBERICHTEN

■•'. '.■;

ANDRé MUSTERT
Med. Cand.

ONDERTROUWD:

EVERT VAN EDEN
en

HILDA PLENDER
Cath. Gillesstraat 31
Kampen, •
••■•<;.':/.'.'.■
Boven Nieuwstraat 28, ■
Huwelijksvoltrekking
op
Woensdag 22 December a.s.
om half 3..
'•..'

Gelegenheid
tot gelukwenschen Boven Nieuwstraat 28,
Kampen van 3—4 uur., y ;
Algemeene kennisgeving.

A"
Wintermaand
"

■

Op

18

van ons heen onre
innig geliefde Man en
Vader
ging

JOHANNES
DE WAARD
in leven Wethouder
der Gem. Velsen
in den leeftijd van 54 jaar
Stamboeknummer 5174
Drager van het '...-■:
10 jaren teeken.
Velsen,.

Santpoort dorp,

JÜÜ

C. DOEKSEN—

DE WAARD

Velsen,

W. CHR. DE WAARD
'HAN

;.

Velsen,

""De

"

6.

teraardebestelling

-
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9870
10273

WILLY

•

■

v. SPRONSEN.

09L 1040*

7-

■

OPERA-BAL

fkunnen
TOOVEREN\
maar
wü

(Opern Ball)
een Terra film der UFA
Muziek en Muzikale

niet.

v. Meerdervoort

I

MET DE FEESTDAGEN

|

naar Café-Restaurant

I

„DortmunderHof"

f

DEN HAAG
Telefoon 331921

I ;T:usiaintkade 1,

I

|

§
|

T

"

■■■■■■•

■•■■•■■«■■■■■■
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Verkrijgbaar bij het, Stafkwartier der W.A.

JAC.

ten in ledematen en gewrichten, bij
•pit» griep, verkoudheid en zenuwof hoofdpijnen.

Sanita-Agentschap,
Nassaukade 373, Amsterdam.
,

op

in den
moeilijksten tijd
Vleesch-

overheidskantoor

Bakkerstraat

-

V1ASTEBRANDSTOF

tuinders,

■

Br. No. D 3529 Postbus 58.

u,r h
~

'

;

"

MftNTCIID
IHIUN
I tUR

,

,

*•'

.*

1 GARAGEKNECHT
1 CHAUFFEUR

——

;

Brieven met uitv. inlichtingen aan het Hoofd van den
VERVOERDIENST, Maliebaan 25, Utrecht.
Persoonlijk bezoek eerst NA oproep.

vrouw zag zich gaarne geplaatst

■..-•...'

kan nog eenige P.W.AÜCEPSJr.
Tel. 52881,
orders plaatsen Amsterdam
MUIDERSCHANS 195.
—

■

1

Noordmolenstraat 79

Gevraagd voor een groot N.5.8.-gezin in Oost-Noord-

Brabant:

m. kinderen, waar hulp voor
-

...

.

,

het ruwe werk aanwezig is. PI IKII/ ET
Tfc lITKI CT D é"\ f\ ET
Ut tll3 I 0V U
Liefst voor den dag. Utrecht ■
of omgeving.
huisel verkeer. Liefst op de hoogte met Jeugdstorm-leiding.
Brieven onder No. D 3526
Brieven aan: jAC v d. REST, Buurtschapshoofd N.V.D..
Postbus 58. Utrecht.
g. W. Lovendaalsingel 18 te Grave N.-Br.

Ja,

LllljßCj

-

.

.

-
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•

keringen op elk gebied Ook oorlogsschade
op inboedels, gebouwen, casco's, enz.
BEUKELSDHK 10«, ROTTER DA M
Telefoon 34160 '..::'■
-Na 6 uur: 37832

Net jong echtp. z.
k werk beiden bui.
tenshuis, zoekt gezit-slaapk..
meub.
m, gebr. v. keuken.
no. W. 614
Br.
Postbus W, Utrecht
Gevr in kl. gezin
<3 vohv.r te Zeist
flink meisje voor
Bach/ 2e
d.e.n.
Dorpsstr. 58, Zeist.

JAN BRINK, voor
Kerstmis als Kerst-

*

r

]

j

AANGEBODEN

Ant. Friesche staartklok S 475.-, ant. l/s
litermaat ƒ 50.% pop
m. kleertje*,. ƒ� 35
ledik.
m. toebeh.
ƒ 15.-, zijden blouse
o k. m. 44 ƒ 25.-. A.
G ten Bokkel Huinink, Fr. Schubert.
straat 85, Utrecht.
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v.

Lennepstr.

drachtsk. gez

b.

123,

..............

,

GASGENERATOREN EN

Verder ruime keuze in romans en politieke boeken.

Officieele Propaganda Winkel der N.S.B.
MATHENESSERDIJK 265, ROTTERDAM

EET' NU

I

Wórdt niet boos/
U bij

Benthulzerstr.
Brood-

DIVANS.
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MET LASCHVAARDIGHEID
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e. een verwarmingsstoker
;
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SOLLICITATIES! UITSLUITEND SCHRIFTELIJK AAN BOVENSTAANDADRES. ,-.;:■
::

-

'

■

——

LEEFTIJDi TENMINSTf 33 JAAR.

.
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Plaatst eem

advertentie /
deze .'rubriek
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FAUTEUILS,
DRESSTOELEN. TALEDIKANTEN,

KASTEN, enz. koopen
in eiken staat.
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RIETVE L D

DESSERT-. CHOCOLADE EN SÜIKERWEBKEN II
FI LI ALEN IN ZUID-HOLLAND
*■

Essenburgstr. 34a,

Tel. 344 »2
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R'dam

h.e.g.
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OFFICIEELEP

A

Koolrapen

ld. B

van

(glas)

■

„

.„

Kamerverhuurders

en

pensionhou-

ders, voor zoover deze laataten minder
algemeen den
dan 10 gasten herbergen, kunnen in
wederopbouw de
het tydvak 22 December a.s. t.m. 31
bouwnijverheid
Januari 1944 />p door de distributieDe algemeen gemachtigde voor den
diensten nader bekend te maken tydwederopbouw en voor de bpuwnyverstlppen een aanvraag indienen ter verkrijging van brandstoffenbonnen voor heid heeft den laatsten tyd een niet
vervalschingen
de tweede periode, omvattende de onbelangrijk aantal
geconstateerd in den geschreven tekst
maanden Januari t.m. April 1944.
der bonnen voor vlak glas, alsmede der
Indien dé verhuurde kamers worden
burgeméesterbonnen voor
ï.g.
ceverwarmd door middel van haarden of
ment, metselsteen, dakpannen,
teerkachels, moet de aanvraag worden geproducten, dakriet enz,
daan met gebruikmaking van formuAan de hand van het door den
lier MD 333-13. Wanneer in het betrokdienst van den algemeen gemachtigde
ken perceel een centrale verwarmingstoegepaste administratiesysteem koinstallatie aanwezig is en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zulks men dergelijke vervalschingen altyd
'..
na eenigen tyd aan het licht.
ter beoordeeling van den distributieTegen de vervalschers zal
dienst) zal boven het normale, voo'
streng
worden opgetreden. Verscheidene proverhuurde kamers vastgestelde rantsoen een toeslag worden
verstrekt, cessen-vefbaal zyn reeds tegen deliteneinde den exploitant der inrichting quenten opgemaakt op grond van artiln staat te stellen de in aanmerking kel 8a van de j distributieregelln.:sbekomende kamers oentraal te verwarachikklng 1941 'en het economisch
men. Laatstbedoelde inrichtingen moesanctiebesluit 1941. .
,
■ :
ten de brandstoffen aanvragen op forVanzelfsprekend kunnen "daarnaast
mulier MD 333-14 (in duplo).
ook door de desbetreffende rijksbuAlle aanvragen moeten zoowel door reau*: nog .ingrijpende
maatregelen
den kamerverhuurder of pensionhouworden getroffen tegen handelaren en
der, als door de kamerhuurders of penandere tusschenp>rsonen, die door het
siongasten
Ingevuld.
worden
Een aannemen van kenneiyk "vervalschte
huurder, die meer dan één kamer bonnen de distributiebepalingen overheeft gehuurd, mag slechts voor één
van deze kamers brandstoffen aanvragen. terwyi, Indien.i verscheidene
OFFICIEELE PUBLICATIE VAN
personen samsnwoneA, het desbetrefDEN GEMACHTIGDE VOOR DE
fende formulier slechts door één van
PRIJZEN
dezen mag worden ingevuld.
De distributiediensten reiken voor Maximum grossiers- en detallllstenpr(Jzen voor groenten en fruit
de tweede periode drie. bonnen voor
een eenheid brandstoffen per verhuurd
Bekendmaking No. 82
Deze prüslvJst geldt van 22 December
gedeelte uit. Deze bonnen moeten, op
V.door den distributiedienst bekend te 1943 af. ;
maken tydstippen, worden afgehaald GROENTEN:
Gross.pr. Det.pr.
door den kamerverhuurder, reep. penAndyvie:
p. 100 kg. p. kg.
sionhouder, die daarby de distributieGlas
ƒ 20.00
ƒ 0.26
stamkaarten van zichzelf en van alle Natuur
9 00 „0.12
huurders, met uitzondering van perSavoyekool (geel)
8.00
„0.11
sonen van Duitsche nationaliteit, moe» Savoyekool (groen)
8.50
0.12
medebrengen.
Roode kool
8.50 „0,12
Sprültkool (ongeach.)
21.50
0.28
Spruitkool (gesch.)
32.50
0 41
De te verstrekken brandstoffenbonwitte kool
„0.10
6.50
nen en dus ook de hierop te verkryChlneesche kool
6.00 „0.09
gen brandstoffen
met uitzondering
Boerenkool
8.00
„0.11
van den eventueelen te verstrekken
Bloemkool:
p. 100 st. p -it
extra toeslag voor centrale verwarSoort I van 20—25 om
21.25
„0.27
ming in het betrokken pand
worden Soort II van IS—20 cm
17.50
0.22
eigendom van den kamerhuurder of Soort III van 10—16 cm
12.50
0.16
pensiongast. Deze Is
verplicht de Peen zonder lof:
p 100 kg p. kg
brandstoffen te betrekken van den levan 50—1000 gr.
verancier van zyn pensionhouder of Gele:
p. stuk ongewasscheo ƒ 5.00
ƒ0.07
kamerverhuurder.
Roode: Sort. I ben. 50
Hoofden van gezinnen of zelfstandig gr. p.
st. gewassschen
11.50 „0.15
wonende personen, ln wier woning een II v. 50-500 gr. ongew.
7.00
„0.10
centrale verwarmingsinstallatie aanIII b. 500 gr. ongew.
5.50
0.08
wezig ls en die In opdracht van de bep.100 kg. p. kg.
trokken instantie aan evacué's een Knolseldery:
zonder blad, b. 6 cm 0
12.50
0.16
woonruimte hebben afgestaan, welke zonder bl;, v. 4-« cm 0
10.00 „0.13
wegens gemis van een schoorsteenaanp. 100 boa p. bos
sluiting uitsluitend centraal kan wor(glas)
ƒ 8.00
ƒ0.10
BosselderU
den verwarmd, kunnen voor het bePetera, en kervel (gl)
9.00
0.12
trokken perceel een toeslag centrale
Kropsla. glas:
p iimi m p si
verwarming met gebruikmaking van Sort.
b. 1,1 kg p. 10 at. ƒ 9.00
ƒ0.12
formulier MD 333-14 aanvragen, tenzy II v. I
Q.9-1,1 kg p. 10 at,
7.00
0.09
voor deze evacué'a een ander woon- III v.l',6 0,9 kg p. 10 at,
5.00
O.Gi
vertrek beschikbaar zou kunnen worSla (glaa)
p. 10U Kg p. k*
gesteld, dat met een haard of
den
any- en stoofala
0.32
24 50
kachel kan worden verwarmd. Indien Veldsla
24.50
„0.32
de toeslag centrale verwarming reeds Spinazie: glas
26.50
„0,34
w,erd verstrekt, dleiTen verdere aanld. natuur
15.50
„0 20
vragen uiteraard achterwege te biyGele uien
9.50
0.13
ven.
Roode uien
„10.50
„0.14
Sjalotten
0.17
13.00
Koolrabi: (glas)
p. 100 st. p. st.
I boven 4 cm
10.00
0.13
II van 3—4 cm
8.00
0.10
,
p. 100 kg. p. kg
Herfstknollen (gew.)
5.00
„0.08
ld. (ongewaaschen)
4 50
„0.07
Ramenai
5.50
O.OS

en

„

„

„

Huurderi

„

„

„

„

„

„

„

„

—

„

„

„

„

„

„

.

„

„

„

,.

„

„

„

„

„

.

Bij luchtalarm:
WEG van de straat!
"

„

„

„

„

„

„

„

„041 ■

32.00

„

'

„

Prei:
Sort. 1 boven 10 mm 0 ƒ 10.00
112 0.13
Sort II tot 10 mm 0
8.00
O.U
Kroten„0,10
7.00
Sort. I tot t/, kg. p. st.
6.00 „0.08
Srt. II v, H-l kg p. st.
s°o
0.07
Srt, 111 v.
Hkg P- »tKroten, gekookte:
0.18
3 st. of meer per kg
14.00
0.1»
minder dan 3 st. p. kg
12.00
Jonge kastomaten I,
51.50 „0.62
11, 111 èn IV
~, 35.00
ld. bonken
0.44
Schorseneeren: ■'0.2721.00
I ten hoogste 20 st./kg
14.50 „0.19
II 20—45 st./kg
witlof'-'■•■'■•'. : >
Sort. Im.d. 25 st. p. kg „29.50
0.38
25.00 „0.32
11, m.d. 25 st. p. kg
„

„

„

„

1-1

..

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

Raapstelen (glas)

Radys

(giasl

FRUIT:.

„10.00
,

*

"■

~

■': : :

>'

.'•;

'■■■;'■■;. Ï.\,V-'■
„

„

„

„

~

„

„

„109

74JX)

„0.91
„0.42

33.50

enz.

,„

;,

A ƒ 29.00 ƒ 0.38 • B
Val van Goud-sterreiriet, Yellow Transpa»
rant en de srt. uit gr. I
Val van alle over srt.

„

23.50

„

0.42
„0.31

20.50

„0.27

16.00
14 00

.'.

„12.00
Kroetappelen (zoet)
„8.50
Pfiitr: Ürnep 1. Beurré
d'Anjou enz. IA
67.00
B'„ 27.00
A ƒ 48.00 ƒ 0.58
Groep 11, Legipont IA „55 00
A ƒ 4000 ƒ 0.48
B
20.50
Gr. IIA, Brederode A
40.00
B
20.50
Groep 111,- Beurre da
Mérode A:
„37.00
B
.''■'„ i0.50
tiroep IV, overige soor- '
ten A ƒ 27.00 ƒ 0.35 B„20 50

.

i

„
*

021

01»

„016
„0.11

Kroetappelen (zuur)

„080

„

„

0.35

„0.66
„027

„

„0.48

„

„0.27,

;„

„046
„

027

0,27
en valperen
8.50
OiU
Voor het'snljden van kool mag 3 et.

Kroetperen

<

„

;

„

-

0.31

23.50
'

„

0.35

„0.58

48.00

„33.50

A

■••■

„0.68

54.50

,

Bi
Gr V, Overige soorten

1.30

91.00

27.00

.',

„1.16

„

111 Overige soorten
Appelen: Groep I, Cox
Oranj» Pippin enz. IA
A ƒ 54.50 ƒ0 68
B
Groep 11, Goudrelnetten enz IA
:„
A ƒ 40.00 ƒ 0.48
B
Groep 111. Brabantenz.
sche Belief leur
IA
A ƒ 37.00 ƒ 0.46
B
Jacques .
Groep ■ IV,

"

„

„

Lebe)

„0.13

p. 100 bos p. bos
7.50
0.10

Druiven: I Gros Colman,
Golden Champ, Muskaat,
West Frlsia,
108.00
97.00
II Frankenthaler .

„

„

,

„

per kg berekend worden, met dien
verstande, dat de kool na het snyden
gewogen wordt. . : ; .
. ,'
Voor het schappen van wortelen
mag 1 et. per kg. of per bos berekend \
worden, met dien verstande, dat de .
wortelen vóór het schrappen gewogen
wordtn
. Voor
bezorging van groenten en
Kult mag door detaillisten 1 et. per
kg In rekening gebracht worden bovin den verkoopprijs af winkel.
Voorde afwykende kwaliteit van bovengenoemde producten, alsmede voor
het, zg. uitschot,. moeten pryzen berekend worden, die ineen redeiyk* verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen, welke gelden voorde beste kwaliteit. Bij inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moeten d* ver-',
'

koopprijzen

:

:

wor-

-den verlaagd.
Het vragen van hoogere prUsen la
_•

„

„

O.OT

;,

"'

Algemeeneb den

vor

„0.07

8.00,
4.50

„

.

Postelein

,,

'.'.>'.""v
gevra a g d. Lidmaatschap
Nationale Jeugdstorm vereischt.
Makelaar J. C. VOOGD,
462,
;,:'.'- Keizersgracht
Amsterdam-C.

J^3fes J>?jii'

Banketbakker

BUFFETTEN,

SOIRS,
FELS,

I

<*

AMEUBLEMENTEN

/WvlA

1

)M/jjM^\

Bezorgen door de geheele stad

„

„wellll»»

'4 %D|||||a

BROOD

19 Tel. 41336

en

TEL, 3 2 862

-

H. C. PELETIER

„Van Buuren 'ééns in de I
ri) moet staan om op Uw beurt te H
. ;
wachten. Het kan helaas niet anders, H
want ledereen is er tegenwoordig H
op uit om het beste van het beste H
. j^gr^.■•*• bemachtigen, 't Is geen wonder, H
dat het bij „Van Buuren "druk is-. M
wil graag zeggen:
Hl
(dÈ53\) ledereen
' k w éét
wat ik eet. want het is H
.
|b|
■'...> y koek en banket van r
als

„

jongste bediende

PERSGAS.

d. een verwarmingsmonteur

J
.

~7L

.

»

.........

„

Qphemert(t>U Tiei).

~~

automonteurs
■'•

,,De

>

eenige

c. een draaier

Zorgenbrekers"
staat aan de .spits
PI. Muidergr. 147>-

'

VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDINGi

.

.

.......................

„

Mevr. M. WEIJSTERS
„Nienoord

*<■»■.:.'

BEKEND MET
installaties

voor-

belét. A'dam.
Leeren Jassen. Vak.
Opn.
kundig rep.
kleuren, waterdicht
Zoekt U een pretmaken enz. Gazentigen werkkring als beek'! Spec -zaak in
PLAATS EEN
ADVEICENTII dagmeisje?.- Komt bedr.- en ber 'Kleeen u boekt dan btf ons. Telef. ding. Twynstr. 61.
ZEKER SUCCES S7019, Amsterdam.
Tel. 16146, Utrecht.

■,

;':

PRACHT COLLECTIE DUITSCHE BOEKEN
ALMANAK 1944 ..........;............... ƒ 1,75
1,75
N.S.B. KALENDER
JEUGDSTORM KALENDER
I,—
1,5»
JEUGDSTORM ZAKBOEKJE

„

gevraagd door

GOED BEKEND MET AUTOONDEROEELEN

A'dam.

mannetje. Zyn

hulp in de huishouding

a. een magazijnbeheerder

,

•

(

j

GEVRAAGD

Een flinke ;■■.'..,■■.

-"~"-—~"1

—!—~~'

■

Kon\jnenfokkery
Vlaamsche
,,De
Reus", pr. teel- en
slachtknn. v.a. ƒ 6.50
p st Tevens
Verkoop
slachten.
uitsl. a. huls. Jac.

koopen

.

rijksautomobielcentrale
nLULOFSDWARSSTRAATItS-VGRAVENHAGE

,

al uw
overtollLg huisraad
kleeden,
kachels
Heeft , U gebruikte enz. enz. H. Zeme
of kapotte vulpen- ring. Westeinde 196
houder»?
Beekhot Djn Haag. Telef.
betaalt het hoogste 331253
bedrag. Jan Evertsenstr 126,. A'dam
Wy

'

—

ZOO JUIST ONTVANGEN:

„

.f

Rotterdam
Tel. 44206
ZXi'
Bewindvoerder: G. KROESBEEK.

■''■■■

„

lil nUIOnUUUIIIU

"

't STOFFEN PALEIS

ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR
VB. BRURING A ZOONEN. '-/
Makelaars In Assurantiën.-Sluiten verze-

„

Arnhem.

AM STERD AM Voor
BETER Schilderwerk
TELEFOON 4 6 639

"

'.

':

HALFWAS

*

—

Uniformen Koeren
Eerste klas Coup.

...

'geplaatst '■-'

1
'-'1

.

•".'•V

■

""■"■""~~™""""'",^™"",—

en Worstwarenfabrlek

"

I

B Ü den VERVOERDIENST der N.S.B, kunnen worden

in

maatkleedinq

6. J. van BUUREN Zn

~™"
, """
—"™—™"""'""""™"""™
, ™™ ——~

SECRETARESSE

krU*t U bU

"•

PERSONEEL GEVRAAGD en AANGEBODEN
■

,

en DAMES

BONN ECROY

S

.1 2,90

Let op dé naam „Ovaaltjes" en prijs op do
verpakking:
20 tabletten slechts 60 ets.
In alle apotheken en drogisterijen verkrijgSaar. Laat ons ook Uw ervaringen weten!

■■■

m^„„^

..

—

met verlof uit het Oosten

;

U
HEEREN

,

■■■

VRAAGT UW BOEKHANDELAAR.

Gevraagd een '■'':■■ ■'■ v.:
cnvAßru
tIUfMIICH

i

«97

:
DAMES!
Benthulzerstraat No. 20 Telef. 43527
Last ons Uw BONTMANTELS repareeren of modernlseeren
VLUGGE AFLEVERING.
Hert adres-voor GOUD. ZILVER, HORLOGES, BILLIJKE PRIJZEN
OOK IN-VERKOOP BONTMANTELS
KLOKKEN, PENDULES-■'.' P. M A A S, Coupeur-Bontwerker.
Trouw- en Verlovingsringen uitsluitend massief.
LISCHSTRAAT 21a,
TEL. 49861
1

'^^^^^m^^

en

Go..

MATHENESSERLAAN

behoort een zorgvuldig gedekte tafel I
Traditie is met zulke dagen haas of konijn,
maar het aanschaffen stuit thans op vele
moeilijkheden, U allen wel bekend! Welnu
SANDER MOSTERT laat U ook nu niet in
den steek. Hij noodigt U uit eens een
kijkje Ie komen nemen en is er van over'tuiud dat het de.moeite ten volle loont
Z\jn eerste klas Vleesch waarborgt O
een onvergetelijk Kerstmaal. Voor Uw
boterham alles wat U maar wenschen
KOMT U OOK EENS t
kunt.
,

Gedlpl. Unrwerkmaker en Goudsmid

JAAP

.rhe»c|at4ek/ï§chias,-piJaeiFen*èrieü-»

.

telefoon 43147
Poortstraat 5
Rotterdam.

Een schitterende bundel Nationaal.
Socialistische Strydverzen en gedichten van

...

_

Oecorateur

LieHTKÖGËLS
..'■ln linnen band

•i'-: -i

Huisschilder
ttx

Men houde er echter rekening mede, dat de kantoren van het Nederlandsch Oost
Instituut van Vrijdag 24 December des middags van 12.30 af tot 3 Januari 1944
des middags 13.30 GESLOTEN ZULLEN ZIJN.

Loonpakkerij GEDEJO, KWALITEIT.
28
RUYSCHSTRAAT 55

W. BIKKERb VAN ZWIETEN en

(geheel particuliere behandeling).

■■

.

JMÉpjsaMtsjpsaaM^psjsiMÉs^^

:

SCHMI E D E L

.'■• .' .".'•

CENT^»«S3»

,'

•.'

;p''

FOTOKOPIST-APPARATEN

in het vaderland vertoeven, worden hierbij opgeroepen zich te melden bü
het NEDERLANDSCH OOST INSTITUUT, Laan v.
49 Den Haag, tel. 333100, teneinde het
voor hen door de afdeeling Oostzorg van het N.0.1.
en door den Nederl. Landstand samengestelde
,■',' K e rstp a k ketaf te halen. i;'?rï^t -i

|
Ook
1

Sji3™ii«iiijmiiiiiiriii:ii,iiiiiininiiiH»iißiiiiiiin,iiiiiiisüimil

~'

enz.

;' ;::' :

:

die

Reide Kerstdagen en verder dagelijksch aanvang
I.—, 3.15, 5.30 en 7.45 uur
Plaatsbespr. voor de openingsvoorstelling Woensdag 22 Dec. van 10 uur af

g—I WWIIIIIIIBIIIÜIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

'^^M'

/éÊsmk

:

Bij den Kerstboom..

—

';

—

Nederlandscheboeren

Aanvang der
2e voorstelling 7.45 uur.

HF

DEN HAAG

10

OPROEP

bewerking
PETER KREÜDER
;'."
Toegang 18 jaar.

Laan
495.

ZONDAGS 11. It 0.-

T °EG* N * MUSEUM
k

.Jf
JT
ÊÊ&L

■—■—^—■—■—■

'

FINKENZELLER
e. v. a. in ;

wat we wel kunnen is
van verlegen; spreekangstigë menschen vlotsprekers maken.
te
Blut niet achter, pak
aan. Prosp. gratis bij

A.S.

D kont ie beter vandaag dan morgen beveiligen
door Micro-film of fotocopleSn.
Vraagt Inlichtingen aan de specialisten i
MICROFILM- EN FOTOCOFIEBEDRMF
Filiaal N.V. A. H. O.
Beheerder J. G. de Bruin
BOOMPJES 2
ROTTERDAM-C.

Voor een zeer lage premie sluiten we een aanvullende
verzekering (b.v. 2e klas behandeling bij opname in een
'ziekenhuis of langere verpleegtijd) voor verpicht verzekerden. WU vragen In verschillende plaatsen AGENTEN

,:

HET;';//\"

keuken.

:

operatie

Co.;

&

.

Br. onder No. D .3532 Postbus 58. Utrecht.

|

;

HELI

of vrü gedeelte van huis met

Dondersschool,

t/m' 9 JAN.

22 DEC.
GEOPEND 10-16 0.

—

NATIONALE DAGBLAD

PAUL HÖRBIGER
HANS MOSER
THEO LINGEN

KLEINE WONING,
vrije

.

met een schitterend

jong echtpaar ■ zoo

Jf

VOORSTRAAT 87
GIRO 351168
BRIELLE
Zij, die niet onder de verplichte verzekering vallen, kunnen zich btj onze Mij. tegen gunstige voorwaarden verzekeren tegen de kosten van dokter, apotheker, ziekenhuis,

T

KERSTPROGRAMMA

spoedig mogelijk gezocht

MUSEUM BOYMANS, ROTTERDAM
'<M ATHEN CSSER L AAN 1»)

\

CV. NEDERLANDSCH ZIEKENFONDS

';".

OPENING

: -';

en ADRIE.
Den Haag, 18 Dec. 1943
Lyonetstraat 83.

Door

MIDDELLANDSIRAAT 1 1 7

VRIJDAG 24 DEC. a.s.
's middags 3 uur

.

JS
§Ê

helpen U bij

■

ROTTERDAM ?f'

In den leeftijd van 2 jaar
en 8 maanden. j •
Zijn bedroefde ouders '
.
en broertje

LEEUWEN-1

Tlfek

'

-

■; : V..OP

Heden werd ons ontnomen onze lieveling

v.

..

10549

ABONNEERT U

M.

■■•-■•

9359

de beste Clowns van het Continent
, en verder 15 voor Amsterdam ge;
heel nieuwe Circusattracties
len en 2en KERSTDAG 3 VOORSTELLINGEN
2 uur
4.45 uur
7.30 uur

geen bezoek.

W. J. v. LEEUWEN

*

Geen verzekering dekt het risico van de vernietiging Uwer contracten, documenten en
taekenlngen.

I

NEDERLANDSCHEN
ARBEIDSDIENST/

■--.

<ï||.

933»

*J/

VAM WERKEN DOOR KUNSTENAARS VERVAARDIGD IN DE KAMPEN VAN DEN

% .

900»

i
i

M S3BOO (3 lijnen)

•

MET CHOCOLATE

gankelijk.

;

!«!!!>

'

:

l

o„

huis, na aankomst van
trein 13.45. Vertrek van
het sterfhuis 13.15 uur.
De Begraafplaats „Westerveld" is voor een ieder
die
de
plechtigheid
wenscht bij te wonen toe-

Vo.lstrekt

le

1

TENTOONSTELLING

MIKKENIE-STRASSBURGER

zal plaats
hebben Donderdag 23 Wintermaand
1143 op der Begraaf nteats.

,

*

OPENING DER

I|

'

N.ty.

lEDER EN DAG
2 UUR en 7.15 UUR

mm

''"".'. :'

de Sav. Lohmanlaan

6752
7031
7349
7858
8120
8364
8560
8743

UUR

1

É

6300

KcarUl'
'SSfjWB

.

D. F. DE WAARD—
BRANDS
)U Rottenführer
D. DE WAARD :

A.S., 2

'

'

BOMBARDEMENTEN!!

\

/MM

WOENSDAG 22 DEC.

:

ï—

:
-

■^muÊmmmammmmÊÊmmmmmÊmtmmmmmmÊiimmmimmmimm

s eignar.

;••

4238
4577
4829
5069
5453
5884

10778
11141
11478
11849
12218
12231 12252 12292 12293 12329 12332 12361 12378 12402 12503 12586 12650
12654 12659 12693 12771 12792 12819 12820 12828 12830 12866 12974 12984
12999 13014 13072 13080 13089 13133 13143 13169 13179 13212 13277 13321
13328 13333 13338 13378 13404 13444 13464 13482 13484 13507 13533 13542
13572 13669 13718 13720 13753 13886 13894 13911 13934 13941 13985 14046
14103 14142 14180 14192 14235 14250 14283 14348 14386 14391 14417 14430
14435 14472 14482 14344 14559 14587 14601 14631 14652 14688 14696 14702
t4730 14736 14739 14747 14774 14789 14832 14840 14843 14871 14898 14903
14918 14923 15044 15094 15192 15240 15251 15261 15316 15340 15353 15374
15394 15470 15501 15515 15560 15571 15577 15593 15620 15642 15666 15673
15678 15698 15702 15712 15733 15735 15758 15765 15797 15820 15848 15852
16962 15974 15986 16024 16028 16073 16079 16094 16188 16193 16260 16276
16280 16313 16318 16324 16334 16341 16444 16495 16554 16559 16604 16816
16824 16628 16843 16651 16693 16783 16829 16852 16878 16896 16914 16942
16981 16988 17011 17063 17103 17153 17196 17212 17213 17236 17255 17284
17338 17377 17390 17482 17516 17527 17532 17535 17543 17551 17573 17653
17675 17690 17768 17794 17822 17829 17853 17859 17871 17880 17894 17903
17921 17931 17957 18022 18028 18043 18057 18068 18119 18157 18200 18248
18297 18298 18306 18312 18315 18333 18337 18369 18383 18420 18453 18479
18606 18708 18719 18758 18766 18792 18834 19018 19035 19047 19078 19084
19100 19131 19140 19159 19186 19209 19252 19290 19291 19315 19363 19368
19459 18468 19499 19500 19508 19541 19581 19586 19595 19598 15598 19670
19731 19734 19738 19793 19808 19860 19905 18907 19926 19960 19987 19994
19996 20003 20041 20076 20144 20168 20185 20186 20194 20204 20217 20287
20270 20284 20290 20357 20374 20426 20445 20447 20463 20481 2051» 20558
20573 20594 20613 20652 20672 10707 20709 20722 20734 20738 20811 2084»
20852 20891 20903 20920 20921 20930 20941 20997 21022 21037 21071 21084
21098 21109 21126 21151 21157 21209 21210 21211 21233 21238 21238 21288
81303 11318 11362 11377 21381 21418 21453 21461 21514 21533 21545 21S4S
21558 21644 21654 11660 11688 21678 21691 11740 21750 21781 11808 2181»
1184» 21848 21838 21931 21948 119»

Kampen,

■

3886

;

.

N.S.K.K.,

f
1

3450

*

tf-Mann

■.

|

Kerstmis 1943.

•

2795
3157

'

■

:'. ■ eh,.

■

\UÊ^s
■ WmJ^^SL

KUNSTENAARS
DEN ARBEIDSDIENST •

~,

■

CORRY SPRANGERS

0
fff.;

■

VERLOOFD:

1837
1948
2233
253S
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KKW «SaSt, .12668. 13794, 16471. 17449, 18554. 20318.
PRIJZEN VAN t 45—
1083 1088.117* 1179'1239 1248 1282 1343 1349 1358 1378
1422 1471 1478 1508 1515 1519 1 5M 1553 1593 1599 1604
1648 1863 1664 1703 1738 1743 1782 1850 1863 1863 1928
1949 1993 202» 2041 2066 2072 2103 2105 2181 2192 2210
2248 2260 2298 2349 2381 2401 2417 2459 2491 2500 2519
2554 255» 2558 2683 2613 2639 2665 2731 2760 2789 2775
2823 2863 2867 2900 2903 2988 3012 3041 3065 3119 3150
J 167 3172 2197 3209 3251 3261 3267 3279 3350 3389 3395
3582 8647 .3657 8685 3722 8762 3778 3830 3852 3856 3864
2916 3938 401» 4018 4078 4099 4113 4146 4163 4213 4217
4281 4292 4300 4308 4386 4423 4442 4454 4542 4566 4574
4606 4611 4687 4691 4695 4725 4730 4747 4770 4809 4813
4834 4838 4853' 4949 4962 4971 4980 5006 5038 5061 5065
6089 6134 6139 6147 5153 5158 5188 5204 3328 5394 5445
8501 8511 8537 5539 5561 5589 5600 5668 5753 5851 5853
5906 8038 6058 6092 6096 6143 6208 6222 6233 6265 6270
6354 637» 6477 8528 6565 «583 «638 6674 6680 6690 6739
•753 6789 C777 6842 6845 6893 6944 6950 6969 7000 7030
7048 7084 7078 7082 7106 7127 7147 7168 7189 7308 7346
7387 7414 7449 7460 7467 7574 7609 7750 7791 7833 7846
7874 7948 7949 7956 7990 7993 7993 8009 8017 8080 8082
8134 6137 8142 8152 8195 8204 8239 8244 8243 8277 8326
8379 8380 8391 8393 8406 8467 8488 8524 6533 8534 8552
8572 8678 8579 8581 8618 8649 8668 8675 8712 8718 8733
8762 8777 8778 8817 8823 8869 8895 8902 8941 8967 8975
9021 910 T - 8141 8143 9158 0159 9180 9232 9245 9299 9321
8341 9376 9394 B40« 9413 9419 9426 9446 9484 9527 9543
8619 9628 8644 9667 9673 9683 9695 9732 9743 9764 9769
9962 8964 8970 8991 10049 10097 10129 10144 10188 10208 10269
10280 10337 10363 10414 10416 10418 10423 10448 10458 10338 10548
10569 10573 10591 10607 10625 10659 10677 10703 10721 10744 10764
10874 10888 10895 10921 10958 10983 11023 11027 11105 11112 11125
11183 11183 11211 11258 11263 11279 11281 11342 11418 114J1 11443
11497 11520 11548 11554 11577 11654 11658 11663 11709 11739 11776
11884 11887 11909 11940 11965 11970 12030 12049 12050 12170 12199
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geven met groote blijdschap

TSXMJUjm VAN MAANDAG M DECEMBEE 1941
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HOOGE PRIJZEN: j
1 1000,-* 1010*21208; f «».— 2869, 10860, 13397; f 200 v— MBO. 13339:
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Kameraad en Kameraadske

N. L. POT-v. MERKESTEIJN

strafbaar.
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Bewaar deze opgave en gebruik naarNieuwe opgaven kunnen de vroeger*
ongeldig maken.
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