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Invasie-voorbereidingen
zijn practisch beëindigd

Eigen café's voor

werkersin
Duitschland

ARBEIDSINZET

(Van onzen correspondent)
BERLIJN, 14 Februari.
Het
Bureau voor den Arbeidsinzet van
het D.A F. is met de organisatie
van speciale café's vóór buitenlandsche arbeiders begonnen. In de
komende dagen zullen er 250 worden geopend, die, naar van de zijde van het D.A.F, wordt verklaard,
ten doel hebben de verschillende
nationaliteiten in de gelegenheid
te stellen na gedanen arbeid en des
Zondags de eigen kameraden te
ontmoeten om met hen van gedachten te wisselen Bovendien zullen
deze café'« voor buitenlandsche arbeiders ertoe bijdragen, andere café's te ontlasten, zoodat deze meer
voor Duitsche bezoekers vrij komen. De café's voor buitenlanders
zullen door bijzondere uithangborden gemakkelijk te herkennen zijn.
—

kening gehouden evenals met landingen nog verder naar hei Zuiden,
waar de duikbootsteunpunten aanlokkelijke doelen vormen. Ook hier
Is de verdediging gereed/Tenslotte
zijn er, ondanks het officiële zwij
gen aan Duitsche zijde zekere aan
lijk zou zijn doch dat een dergeduidingen, dat ook de Duitsche
lijk succes op den duur'slechts uitgebuit zou kunnen worden door "ie legerleiding verrassingen in petto
heeft, waarvan het niet zeker is of
bezetting van Jutland en de Deenzij voor.t ij d e n s, of na de
sche eilanden.
-ij
•:'■.
il
,
invasie zullen blijken.
Tegen een groote landing in Denemarken pleit echter de v-y grooDe commentator besluit met de
te afstand '. (24 uur.voor trsnsportopmerking, dat de geallieerden
schepen). Voorts is de kust van mer de
landing die van Duitsche
Jutland zeer versterkt. In het Zui- zijde met vertrouwen wordt
afgeden bemoeilijken wadden en banwacht hun hoogste troef uitspelen.
ken," in het Noorden een zeer hevige branding
landingsoperaties.
'c. Op de mogelijkheid van een
landing op de Ne d e r 1 a n d s o h e
kust, waarvoor hetzelfde «eldt ais
van de Deensche werd gezegd, gaat
schout-brj-nacht Gadow niet in.

in de Duitsche pers
;■'.

correspondent)

BERLIJN, 14 Febr.— Te Berlijn Is men de opvatting toegedaan, dat de politieke tegensteillngen tusschen de Geallieerden
en Moskou, die op het oogenblik
vrij scherp tot uiting komen, de
sinds geruimen tUd opgezette in-

■

vasiewaarschijnlijk niet zullen
tegenhouden. In een artikel In de
Duitschi- pers gaat schout-blj■.:■. Nacht Gadow heden in op de
militaire mogelijkheden voor de
..'.

.Invasie::....."

..'.'■".'

De

voorbereidingen zijn volBritsche berichten bijna
beëindigd. Zij omvatten o.m. de
aankomst der laatste hulptroepen
. en een aantal opperbevelhebbers
in Engeland, de groote manoeuvres van November jl., de vrU;
. making der benoódigde tonnage
en den bonw van landingsbooten. Voorts zou het reserveraa'
terieel, treinen en locomotieven
.Incluis, gereed staan en luchtlandingstroepen en valschermJagers, alsmede een aparte pollutie zijn opgesteld.

'.

dedigd. Sedert maanden trachten
de Geallieerden daarorr hier
Duitsche steunpunten uit de lucht
aan té vallen. Van geallieerde
zijde hoopt men tijdens de invasie op de heerschappij m de

lucht. De Duitsche commentator

wijst echter tevens op het feit,
dat aan geallieerde zijde rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de Duitsch* legerleiding groote aantallen jagers
achter de hand heeft gehouden.

Met de ontruiming der Britsche
zou zijn begonnen. In het
Fransche achterland zouden afspraken zijn gemaakt met „partizanen", en waarnemingsofficieren
zouden* zijn aan land gebracht, die
het vuur van de Britsche vloot op
Duitsche steunpunten van achter■waartsche stellingen uit zouden
kunnen leiden. '~ k ,
Tenslotte heeft Eisenhower verklaard, dat 1944. de overwinning
zal brengen, en er zijn aanwijzih-"
gen, dat men zich te Teheran ook
op een bepaalden datum heeft
Vastgelegd. "'.'•'"•,•'■'
.'S
'

kust

Ook met" aanvallen '.'-■ op de
rotskust van Normandië en Bree.

Het Weermachtsbericht
HOOFDKWARTIER VAN DEN

FüHRER, 14 Febr. (DNB).
Het
opperbevel van de weermacht
—

',
deelt mede:
Terwijl ten Zuidoosten vin K r 1wo i Ro g plaatselijke aanvallen
der bolsjewisten mislukten, leveren
onze troepen ten Westen
van Ts j e rk a s s y en ten
Oosten van Sj tijkof nog
steeds
zware aanvals- en afweergevechten. Hier werden gisteren 127 vijandelijke pantserwagens en 68 stukken geschu» vernie-

tigd. '■:

*

''

.

De concentratie van -troepen-,
en opperbevel In GrootBrittannië en -de aanduidingen
over de hulp van Fransche partisanen zijn factoren, die op een
boofdaanvsl op de Fransche kust
zouden kunnen wijzen, aldus
schout-bij-nacht Gadow.

.
der onderscheiden.
B« Wl tebsk en ten Noorden van Ne wel stortten nieu..

-reserves

Ook de geringe afstand tusschen
de Britsche en de. Fransche kust
en het feit, dat op de Fransche
kust
verscheidene commandor&ids zijn uitgevoerd, pleiten voor
deze opvatting.
De
aanwijzingen,
die
van
Frankrijk spreken, kunnen echter
ook als afleidingsmanoeuvre 4jn
bedoeld. Hetzelfde geldt voor de
verklaring van een Amerikaanschen admiraal, dat de invasie zich
vooral tegen Noord-Noorwegen en
Narvik zou richten, teneinde een
vereeniging van het geallieerde en
het Sovjet-Russische front te verkrijgen. Tenslotte zouden de onderhandelingen met Turkije, de
druk op Spairje en Portugal en de
aanduidingen
omtrent: ZuldFrankrijk op een zwaartepunt in
het Zuiden,kunnen wijzen
—

In ieder geval houdt men aan
:

met verscheidene aanvallen op
verschillende punten, evenals
met de landing van valschermJagers en luchtlandingstroepen,
die eventueel in samenwerking
met partisanen de Duitsche verdediging in den rug moeten afsnijden en. Duitsche reserves
moeten ophouden, alsmede met
een sterk luchtoffensief.
Ook acht men het niet onwaarschijnlijk,
dat op het

invasie

wordt

1 Der mogelijkheden voor de Duitsche verdediging overziende, komt
Bchout-bij-nacht Gadow tot de volgende conclusies:
a. Tegen een onderneming in
Noorwegen
pleiten
de
«oord-i
groote afstanden, ook van IJsland
en de Shettlands-eilanden en de
slechte ervaringen der Geallieerden in 1940. Slechts weinig fjorden zijn voor groote aanvalsondernemingen geschikt en deze zijn
heel sterk verdedigd. Het bergachtige karakter van het land
eigent zich zeer voor de verdedi..

.

.

r een sterke zeemacht
««:Y°°
Wkt het aanlokkelijk de Duitscht
verbindingen In Skagerak en Kat** sny
den en schout-bUnacht Gadow meent, dat dit, wanneer de geallieerden sterke verlie«n op den koop toenemen, moge-

*tV??

ineen. Tusschen het 1 1 me nmeer en het Peipusmeer
voerden onze troepen overeenkomstig het bevel en door den
vijand niet gehinderd in enkele
sectoren verdere distancieeringsbewegingen uit. De stad L o e g a
werd in dit verband na het vernielen van voor den oorlog belangrijke installaties ontruimd.

Kracht en scho nheid van volk en land

\

Nieuwe regeling
Van bevoegde zijde wordt mede-

~' :.
gedeeld:
Ten behoeve van den arbeidsinzet wordt sedert eenlgen tijd een
nader onderzoek Ingesteld naar de
mannelijke werkkrachten, welke in
de Nederlandsche bedrijven werkzaam zijn. Geschiedde tot voor kort
de z.g. uitkamming van deze bedrijven ten behoeve van den arbeidsinzet rechtstreeks door de Ar.
beidsbureaux, thans wordt een andere methode, de procedure der

v

**

bedrijven en gras"bedrijven;
3. hotels, café's, restaurants,
pensions en aanverwante bedrijven, aangesloten by de bedrijfsgroep „Horeca";
4. accountants, boekhoud- en

:

in de
„R.D."

Rijksduitschers moeten
vragenformulieren met

'■
worden aangeduid.
Joden moeten ook op de vragenformulieren vermeld worden
en als „jood" worden aangeduid.
Bij de indiening van de Z-kaarten moet er op gelet worden:
•"

administratiebureaux,

HET INVULLEN VAN DE

Z-KAARTEN.

a) Dat elk der drie deelen gelijkluidend moet worden ingevuld
(de afzonderlijke deelen mogen
niet gescheiden worden),
■ en vervolgens moet wordtn op-

gegeven:

b) Onder von/van (toeziend or?
gaan): Hauptabteilung Wirtschaft,

Amersfoort;

c) onder für/voor: nauwkeurige
aanduiding van de firma met
plaatsnaam, straat en telefoonnummer, indien mogelijk met
stempel, schrijfmachine of druk-

' ■.■■/.

letters;

d) onder als/als: nauwkeurige
opgave van de betrekking resp.
werkzaamheid van den betrokkene, b.v. eigenaar, procuratiehou-

'.

der, monteur, kleermaker, ene.;
e) ondtr'de nummers I—t 7 de
gegeven* betrf ff ende den persoon;

£;

f) onder arbeidsbureau (G.A.8.)
het voor' het bedrij f. dus niet
voor de woonplaats van het personeelslid bevoegde arbeidsbureau,
bij filialen het voor de filialen bevoegde arbeidsbureau. Inlichtingen
geven ■in twijfelgevallen dè Arbeidsbureaux, de burgemeesters,
politie of Kamers van Koophandel;
;-.■■•<
'•'■■.-ïr '.;•:.■■'■:
g) onder 8a resp. 8, indien op
de kaarten. een ruimte 8a niet is
aangegeven: het nummer van het
:

<

;.-

persoonsbewijs;

h) : onder nummer 9.'. „Früher
ausgeübte TStigkeit": het vroegere
beroep b.v. ongeschoold arbeider;
i) onder „Begründung des Antrages" moet de beteekenis van
het personeelslid voor het bedrijf
kort worden aangegeven, b.v. een 1ge chemicus, beste vakkundige
pakhuisknecht enz. Ook kan op
sociale gezichtspunten worden gewezen, bv. kostwinner van zijn
ouders en 5 jongere kinderen.
Hier moet ook worden aangegeven,
of de betrokkene reeds is afge-

Duitsche

—

....

keurd.

.■■

De ■vrijstelling van den arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een
bepaalden hetzij voor een onbepaalden tijd
Na de be-lissing krijgt zoowel
de betreffende vakgroep , resp. de
Duitrche Kamer van Koophar.de!
aU de ondernemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing is aan-

geteekend.

De vrijstellingen, dde naar aanleiding van de aanvragen zijn
eeven, zijn bindend voor de ar-

fe-

beid;ibureaux en kunnen door deze
bureaux niet worden ingetrokken.
abteilung Wirtschaft resp. de
Mocht desondanks een vrijstelling
Dultache Kamer van Koophandel
door een Arbeidsbureau niet worwenden.
den erkend dan is de Vakgroep
Bij het verzoek moeten worden repp. de Duitsche Kamer van
Koophandel ip de gelegenheid om
overgelegd:
1. een wit vragenformulier in in overleg met de Hauptabteilurog
drievoud, dat de totale personeels- Wirtschaft onmiddellijk daartegen
op te komen.
.
bezetting aangeeft,
2. Voor elke mannelijke werkDe verzoeken om vrijstelling
kracht van 18 tot en met 45 jaar van
bovengenoemde groepen van
(eigenaar, directeur of medewerbedrijven en personen moeten
kende familieleden daaronder beonverwijld en wel uiterlijk tot
grepen) een driedeélige Groene 7 Maart
1944 bij de HauptabteiZ-kaart.
lung Wirtschaft te Amersfoort
Qok voor reeds vroeger door z.g. resp. bij de Duitsche Kamer van
Ausweise vrijg «telde werkkrachKoophandel te Amsterdam worten moeten Z-kaarten worden inden ingediend.
gediend, aangezien deze Ausweise
Ondernemers, die verzuimen
met de doorvoering van de Z-kaarbinnen
dezen termün hun vertenprocedure hun geldigheid verzoek In te dienen, stellen daarlieren. Vast staat echter dat deze
mede zlrhrelf en hun personeel
vroeger gegeven vrijstellingen in
voor arbeidsinzet elders ter bebeginsel worden
•

....

huis tegen den dijk gedrukt, verdwljnend haast in de schaduw van zijn
beveiliger. Een kleine keuterij, een akker
versch geploegde rivierklei, een Brabantsche kar op den dijk, hoog razende populieren langs den weg en daarboven een
lucht, zooals de natuur die alléén op het
Nederlandsche rivierlandschap schijnt te
teekenen,
Hoevelen gingen er in de haast van den
modernen tijd achteloos aan voorbij. Wat
bekommerde hun de schoonheid van dit
stuk vaderland, wat zei hun deze boomenrij
in het landschap, hoe konden zij de geur
van de opengereten aarde ruiken, waarom
zouden zij opzien naar den hemel, wat wisten zij van het bestaan daar beneden in
dat verborgen boerderijtje?
Zij hadden immers haast, in hun auto's
raasden zij over den weg, niet om of op
ziend, enkel maar oog en gedachte hebbend
voor het doel van hun haast: het eigen belang, de eigen zaak, het eigen kaitaal...
Schoonheid van het land? Kracht van
het volk? Het een zoowel als het ander kon
hun worden gestolen, want daarvan immers kan niemand eten... \

: -\;

ambachtsomzet.

•

*

I?EN

,

ningsbedrijven (b.v. slagers, bak-

kers, banketbakkers) en persbedrijven voor hooi en stroo, dorsen-

,;

■*-'

/

bacht of een.van hare onde'rdeelen, uitgezonderd voedselvoorzie-

■•

ACHTER DE DIJKEN

.■'v-: V-:;';

2. alle bedrijven, die aangesloten zijn-bij de hoofdgroep Am-

'-'

.-

gehandhaafd.

::

j' gestart de activiteit aan de fron-11 ten in het Oosten en het Zuiden
I tal toenemen.

ging.

we hevige aanvallen der bolsjewisten in verbitterde gevechten

Kapitanleutnant
Klasmann, chef
van een flottielje in de Zwarte
Zee,' die met zijn eenheid in de
gevechten in de Straat van
Kertsch een buitengewoon aandeel had en de Sovjet-landings-,
vloot naar de Krim zware verliezen toebracht, werd onderscheiden
met het Ridderkruis van het
IJzeren Kruis . :
(PK Trihbes.raz/R.'P m)
■

belastingadviseurs

.

-

oogenblik, dat de

.

-

"

-1
I

verijdeld
en
den. vijand: zware verliezen aan
memchen en : materiaal toegebracht. In de gevechten van de
laatste dagen heeft zich hier de
stormgeschutbrigade 244 bijzonpantserformaties

sico's.

zijde ernstig rekening

-■'.

Tusschen Pripjet en Beresina
hebben de bolsjewisten hun aanvallen geslaakt. Onze troepen
hebben- hier door- hun standvastigheid in de periode van 16 Januari tot "10 Februari, gesteund
door formaties % geveeb's- en
slagvliegtuigen: van de luchtmacht, ononderbroken vijandelijke doorbraakpogingen van dertig infanterie-divisies en talrijk»

~

gang van zaken In Italië en de
critiek in eigen land eenvoudig
voor de noodzaak staan, dezen
keer een groote onderneming
door te zetten, ongeacht de ri-

Duitsche

v

n o w vernietigden troepen
een
een doorgebroken
bolsjewistische gevechtsgroep.

In Berlijn neemt men aan, dat
de, Geallieerden, gezien de bloedige verliezen der Sovjets, de

-

-

pantserdivisie

-

:

*•

In het gebied van Sjasjkof heeft
zich de Mosellandische 34ste infanterie-divisie onder bevel van
luitenant-generaal Hochbaum bijzonder onderscheiden. Bij Dub-

•;.

-

.>:.'•

en

-

belastingadviseurs en soortgelijke bedrijven en beroepen.
Deze bekendmaking geldt niet
z.g. Z-ktarten, toegepast, waar.
voor
den textieldétailhandel en het
meer
tot
bU
dan
dusverre aan- textielambacht,
aangezien ï voor
dacht kan worden geschonken aan deze
groepen de Z-kaartenprocede belangen van de ondernemindure reeds Is afgesloten. Textielgen.
ondernemingen,
De thans gevoegde methoide tijdig verzoeken die geen of niet
In andere sectoren mislukten
hebben ingediend,
steunt
op de Verordening van
vijandelijke aanvallen, terwijl
worden
thans
door
de arbeidsbuden
Rrjkpcommlsfarls voor het
eigen aan valsoperaties met sucreaux bezocht. Hun werkkrachten
bezette
Nederlandsche
Gebied kunnen elders worden
ces verliepen.''■'
'■■.■. ~: ■■:"■ no. 108/1942, op grond waarvan
ingezet,
zonder dat eenig beroep mogelijk
elke
verplicht
het
is
In
gebied van N a r w a :s
ondernemer
desgevraagd inlichtingen te verde strijd in hevigheid toegenomen.
WAAR INLICHTINGEN ZIJN
strekken, in het bijzonder omVerscheidene penetraties der bolTE VERKRIJGEN
trent de benoódigde of In zijn
sjewisten konden
afgegrendeld
bedrijf aanwezige arbeidskracht'
worden. De verbitterde worsteling
Wil nu een ondernemer zeker;
-,-;-:-•■
duurt voort. De groepscommanten. ■..,..'
Onder de nieuwe procedure val- heid hebben of en in hoeverre hij
dant van een jachteskader, kapien zijn personeel voor vrijstelling
tein Barkhorn, drager van net 'en thans de navolgende groepen
van arbeidsinzet in aanmerking
van
bedryven,en
..,-'
personen:
eikenloof, behaalde op 13 Februar»
komen,
dan dient hij bij de Haubt1944 aan het Oostelijk front zijn
1. De
(groothandel, abteilung Wirtschaft te Amershandel
250ste overwinning in de lucht
tusschenpersonen) foort een aanvrage daartoe
detailhandel,
in.
Op het Italiaansche oorlogstoomet uitzondering van den levensDuitsche ondernemingen, d.w.z.,
neel verliep de dag gisteren in het middelenhandel, tenzij deze laatondernemingen, waarvan de eigegebied van Nettuno zonder ste minder dan .50 % van den genaar of de meerderheid van de
noemenswaardige gevechtshandeheelen omzet uitmaakt. Uitgezon- eigaren RUksduitscher
is, alsmede
lingen. Onze grenadiers konden derd zijn verder de handel in oude
bndernemingen,
waarvan
het kazonder sterken vijandelijken weermaterialen en afvalstoffen, als- pitaal voor meer dan 50 % Rijksstand plaatselijke stellingcorrecmede ondernemingen, die uitsluiduitsch bezit is, of die een Rijksties tot stand brengen!
tend of voor meer dan 50% den
duitsche „Uebernahmetreuh&nder"
houthandel uitoefenen. Ondernehebben, dienen hun aanvrage in
Format',/- gevechts- en slagvliegmingen, die zoowel bij de induby de Duitsche Kamer van Kooptuigen, alsmede batterUen geschut
als bij den handel zijn georvoor den strijd op verren afstand strie
handel voor
te Amsterganiseerd, rijn aan de procedure dam, welkeNederland
de aanvragen doorbestookten ook gisteren overdag onderworpen,
zoodra zij een zelfgeeft aan de Hauptabteilung Wirten 's nach 4 cpncentra.tiesjyap schestandige handelsafdeeling hebben cchaft te
pen en 'ontschepingen
v« •..-.--■;
Amersfoort.
in. het gebied van Anzio en Nettuno. of wanneer de handelsafdeeling
Deze Instantie beslist over de
Hierbij werd een koopvaardijschip zoo belangrijk is, dat men practisch
van
aanvraten,
een
handelszaak
waarbij dan aan de
kan
6
van 000 brt. door bomtreffers tot
Nederlandsche Vakgroepen resp.
zinken gebracht. Twee andere spreken;
voor Duitsche ondernemingen de
schepen van middelbare grootte
Duitsche Kamer van Koophandel,
werden beschadigd.
burgemeesters ruim gelegenheid wordt gegeven
om de belangen van de onderneBij Cassin o duurden de
bijeen
mers te bepleiten. De ondernezware gevechten ook gisteren
mers dienen zich voor de beharden geheelen dag voort Een
BERLIJN, 14 Febr. (D.N.8.)
nieuwe vijandelijke penetratie De ReichsfühTer-M, RiJksminister tiging van hun belangen tot hun
vakgroepen te wenden.
tot halverwege de puinhooipen van Binnenlandsche Zaken, Heinvan Cassino werd door het rich Himmler, heef alle Oberburt
De ontvangst van een aanvrage
schitterende regiment grenadiers germeister, Landes- en Gauhaupt- wordt
bevestigd door de toezending
211 in een tegenaanval weer geleute van het Groot-Duitsche Rijk van een ontvangstbewijs.
Voorzoo.
heel en al opgeheven.".
voor het eerst in een werkvergaver Nederlandsche Vakgroepen of
dering bijeen geroepen.
:
de Duitsche Kamer van KoophanVijandelijke vliegtuigen bomMeer dan 300 personen namen
bardeerden in den nacht van 12 op aan deze vergadering deel. In del voor reeds ingediende aanvragen ontvangstbewijzen hebben af13 Februari de stad Rome, zonder voordrachten
en
besprekingen gegeven, blijven deze van
kracht.
militaire schade aan te richten.
onder
werden
meer de problemen
Het ontvangstbewijs waarborgt,
De luchtmacht heeft in den af- behandeld, die zich in uit de lucht
geloopen nacht bij goed zicht met bedTeigde steden voordoen bij het dat de arbeidsbureaux zoolang de
het verzoek niet is gebeslissing
sterke formaties gevechtsvliegtuivoorkomen en herstellen Van nomen, op
gen een geconcentreerden aanval
geen
werkkrachten aan het
schade. Voorts werden vraag- bedrijf
onttrekken.
gedaan op Londen. Door het stukken van bestuursvereenvoudiueerwerpen van een groot aantal ging zorg
voor de oorlogslachtMocht een ondernemer korten
brisant en brandbommen werden offers en voor ditn. woningbouw
na het indienen van zijn aan<Ud
uitgestrekte branden veroorzaakt. besproken.
vrage nog geen ontvangstbewijs
hebben gekregen, dan moet hij
zich onmiddellijk tot de Haupt-

Sovjet-aanvallen tusschen Pripjet
en Berezina gestaakt

d. De Kanaalkust biedt door
haar geringen afstand er vele
havens veel voordeelen voor een
landing, maar is zeer stek ver-

gens

.

voor accountants,

boekhoud- en administratiebureaux

*V. ;;:. ; ;

;.'

:

.;•:.;■.:.'•

;-;:': ;

Met volkomen ontkenning der waarden
van bodem en bloed is zoo in den kapitalistischen tijd practisch door heel een volk
voorbij gesneld aan het eigen kapitaal. Ja.
het eigen kapitaal! Want er is geen ander
waarlijk kapitaal dan dat, dat in de natuur,
in den bodem en in het bloed, in den arbeid
der menschen, eeuwig voortleeft. Wie dit
kapitaal op dit simpele beeld niet ontdekt, is een beklagenswaardig mensch.
Wie nog altijd blind is voor de schoonheid
van het eigen land, wie de kracht van het,
eigen volk niet in zich zelven weet leven,
och, welk nut heeft eigenlijk het bestaan
dat de goede God hem gaf...

schikking.

Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de
De Arbeidsbureaux zullen
t.zt.
Vakgroepen, de Kamers van Koop. aan deze bedrijven de werkkrachhandel en de Duitsche Kamer van ten voor arbe ids inzet elders ontKoophandel voor Nederland te trekken, zonder dat de Hauptabteilung Wirtschaft, de Vakgroepen
Amsterdam, en te Rotterdam.
de Duitsche Kamer van
resp.
. Onjuist, onduidelijk of onvolledig
ingevulde aanvragen worden als Koophandel of welke andere inniet gedaan bpschouwd en niet be- stantie dan ook hiertegen b-zwaren
kan doen gelden.
handeld.
i De vragenformulieren en ZMet nadruk wordt er dus op gekaarten moeten met de schrijfma- wezen, dat die
ondernemers die
chine of in blokschrift duidelijk en deze laatste
gelegenheid tot' het
volledig worden ingevuld, de Zaanvragen
kaarten van datum en handteeke- bruikt latenvan vrijstelling ongevoorbijgaan, het aan
r.ing voorzien. Naast de handteezichzelf hebben te wijten, wanneer
kening op de Z-kaart dient de onbun belangen by het vrijstellen
derteekening door een fiimastem- van hun
werkkrachten niet worpel, met de schrijfmachine of in den
behartigd.
te
biokschrift
worden herhaald
Filiaalbedrijven moeten zoowel
voor het hoofdbedrijf als voor elk
filiaal een afzonderlijke aanvrage
indienen. Op het verzoek van de
filialen moet de zetel van het Belangurkkrnde beschouwing van
Schout.bij-narht Gadnw over de
hoofdbedrijf' worden aangegeven
invasip-mncPliikhodpn.
Filiaalbedrijven moeten den omzet van de afzonderlijke filialen Publicatie
betreffende het bewaopgeven, terwijl het hoofdbedrijf
ren van oude stamkaarten.
slechts die omzetten moet opgeven,
die gemaakt worden met afnemers Bi) het kampioenschap van Vole."

.

(Van onzen

restaurantbedrijf,

|

schout-bij-nacht Gadow

Voor handel, ambacht, hotel-, café- en

.

Aldus

tagne wordt van Duitrche zijde re-

VRIJSTELLINGEN VAN

Aan het hoofd van het vragenformulier moet de vakgroep, waarbij de ondernemer is aangesloten,
worden aangegeven. Is de ondernemer lid van meer dan één vakgroep, dan moet slechts één daar.
van worden genoemd en wel die,
in welker artikelen de onderne.
ming den grootsten omzet heeft
Hierbij blijven voedselvoo reni n g s.v akg roepen
-7
buiten beschouwing. Ondernemingen, die bij geen vakgroep zijn
aangesloten, omdat b.v. voor hun
artikelen nog geen vakgroep is opgericht kunnen aangeven „behoort
tot geen enkele vakgroep".
Ondernemingen, die zoowel by
den handel, de industrie of het
ambacht zijn aangesloten, moeten
bij de vraag naar den omzet, deze
splitsen in handels. Industrie, of

Het hoera-nationalisme viert hoogtij in
ome dagen. Het slaat zichzelve zóó uitbundig op de borst, dat het, bij gebrek aan ingewicht, meteen omtuimelt. Het
noemt zich nationaal, maar het is nog nooit
met een enkel vonkje van waarachtig nationaal gevoel doorgloeid. Het doet alleen
maar alsof.
Wij, nationaal-socialisten, loopen niet
nerlijk

zoo te koop met ons nationalisme. Maar in
ons leeft onverflauwd de liefde voor volk en
Jand,. Noo.it
onze roepstem tot ons
volk: leert het eigen ïknd liefhebben, hebt
oog voor zijn schoonheid, weest trotsch op
uw vaderland, dat achter de dijken als een
Godsgave aan uw eigen hand is toever-

trouwd/ .
,

|

• .

(Foto-archief Roovers).

Het belangrijkste:

buiten bun filialen.

.

«Uckera.

**•:

HET NATIONALE DAGBLAD

—

Dinsdag 15 Sprokktlmaand fFebr.) 1944
In het half zwaar gewicht zagen wij
een vlotte partij, die aan een lichter
gewicht deed denken, tusschen Liefheb,

Entführung

aus

dem

Serail

van

bezorgde.

MOZART

I

Een voorbespreking naar aanleiding van de
opvoering door het „Deutsches Theater”
tijdsomstandigheden
de
heeft het ..Deutsches Theater"
de beloofde opvoering van „die Zauberflöte" van Mozart moeten uitstellen en het geeft daarvoor in de
plaats een vertooning van „die Entïührung aus dem Serail"
Eenerzijds is dii jammer, daar wij
de Entftihrung kenden uit de uit.
muntende voorstellingen, die de Kameropera bijna twee jaar geleden gaf
van dit Mozartwerk en de Zauberflöte hier de laatste jaren niet op
de planken verschenen is. Anderzijds
is die Entführung een werk van zulk
een exceptioneele schoonheid, dat
wij ook deze aanvulling in het Mozartrepertoire: alleen maar kunnen
*-'

toejuichen..

-

'.' ■'■..'■■

•'.

.'■; Er is kortelings een boek versche-

nen: „Musik aus Wien" van Alexandér-Witeschnik met den charmanten
ondertitel die Geschichte einer Weltbezauberung". Het is een heerlijk
werk. Een boek, dat men leest en
herleest, dat men telkens weer grijpt,
waarin men te.kcns weer bladert en
waarvan iedere bladzijde weer zóó
boeit, dat men het telkens weer met
weemoed.uit de hand legi. Het verhaalt het muziekleven van den eeriten oorsprong van Weenen af tot op
heden en men ontdekt mei verbazing
men heeft het altijd geweten,
maar zich eigenlijk nooit gerealiseerd
'dat in deze luttele vierkante kilometers die Weenen hee;ten, het muziekleven van geheel.Europa is geconcentreerd. •'"■"■■•■..
Gluck en Haydn. Mozart en Beethoven. Strauss (vader en zoon) en
Suppé.: Schubert en Weber. Brahms
en Bruckner Richard Strauss noem
xe maar allen op. de grooten, de
greotsten der grooten— ze. hebben
«Hen hun inspiratie gevonden in dit
muzikale hart van Duitschland, van

—

—

geheel Europa.
Ook deze Opera Is een door

en
door Weerisch werk zooals Witeschnik
zegt: „In
seiner Herzensinnigkeit,
.dem knospenhaften Eros. der Eins en
dem knospenhafien Eros. des Ernsten
beren Paares." En de schrijver bewust, hoe Keizer Josef 11, niet alleen
dit-spel bestelde: maar ook den componist inspireerde. In de gestalte van
Selim Bassa herkennen wij Josef II
zelf: de verlichte heerseher die ach.
ter het masker van een tiran een edel
menscheliik hart verbergt. '
Het scenario Is ook . typisch
Weensch. Weenen heeft meerdere
zoogenaamde Turkensiukken gekend
De Turk'was voor Weenen eeuwenlang de ergsie vijand. Oorspronkelijk
had men in hem een exotisch wezen
gezien, die belachelijk was door zijn
veelwijverü en vooral door het nletwijndrinken. Dan

komen

de oorlo-

gen tegen deze Turken en de goedmoedige spot verandert in gloeiende
haat
de Turken dringen tot vóór
de. poorten van Weenen door
de
Weeners bemerken zelf, hoe wreed
deze vijand is Maar als Mozart zijn
„Entführung" componeert, is dit keer—

—

punt in de wereldgeschiedenis weef

een eeuw geleden en de haat is
weer terug geëbt tot de goedmoedige

root

.-;.

:

"Pelmonte und constanze u
,*%'. de ondertitel van

zijn eigen geschiedenis weergaf, ge-

houden heeft
Vol schoonheid Is deze partituur.
Neem b.v. het kwartet uit de tweede
acte, waar in den meest verfijnden
een gestyliceerden filigrain arbeid, de
vier karakters, maar ook alle stemmingen van het oogenbük, worden
gekarakteriseerd en waar Mozart zijn
meesterschap in een paar bladzijden
bewijst,
Het is een werk, Duitsch niet alIn
eentegenwoordigheid
nieuw kinderhuis
van vele
vanautoriteiten
den N cderlandschen
Volksdicnst
werd dezer dagen
te Haartem
leen door dp taal. maar ook door de
de
muziek. Het Duitsche volk
geopend. Op de foto z iet men o.m. den commissaris der provincie
Weeners voelden dit direct Intuïtief
en juichten de eerste voorstelling en
Noord-Holland, mr. A. J. Backcr en den burgemeester van Haarlem
de daarop volgenden ten zeerste toe.
'S. L. A. Flckker, tijdens een rondgang door het tehuis
De vakmenschen
die altijd wat aan
(CNF-Peperk»mp-P m)
:e merken hebben en in den regel van
zurigheid overloopen
wisten het
ook nu beter en hadden allerlei aan
te merken. Een criticus verweet MoGezelschap
zart. dat de muziek van A tot Z
if-sflen was en Ji-sef II zeide na
afloop tegen den
componist: „Te
mooi voor onze ooren en. wel wat
er- veel noten, waarde Mozart" en
de anecdote verhaalt, dat Mozart den
door'P. Heuwekemeyer en Chris
Braam, viool; Frans Vonk en Ab de
moed had te antwoorden: „Juist zooGroot, altviool; Jean Aerts en Joh.
veel. Majesteit, als erin thuishooren!"
DEBUUT
de Nobel, cello. .:■■■ ''•>;
■. Gluck. de vakman echter bij uit.
Het Nonetto van Spohr f 1784—1859)
nemendheid. was enthousiast en
Het pleit voor Jonge musici, als den componist van de opera Jessonda,
vroeg Mozart ten eten en deze onderscheiding was Mozart weer waard zij zich zóó sterk aangetrokken ge- en van vele vioolconcerte'rrdie uitvoelen tot de literatuur voor kamer, mun:en door hun zangrijkheid, is een
dan het keizerlijke woord..
muziek
dat zij op gezette tijden tewerk dat zich rustiger aandient dan
■ VAN BERKEL. samenkomen
om deze te beoefenen. het bewogen werk van Brahms. Op.
Het beteekent niet meer of minder vallend zijn hier de meesterlijke bedan dat zij hun persoonlijk belang, handeling van het thema-materiaal,
SIMPELE,
hunne persoonlijke eerzucht vrijwilde evenwichtige verdeeling over. de
lig opgeven terwille van de kleinere verschillende instrumenten, de vaak
DANSKUNST.
of grootere gemeenschap: het kamerverrassende harmonische wendingen.
muziek-ensemble.
Zoo viel mij de interessante doorDansavond Maud Kool,
Zij' ontdekken ech werk waarvan werking in het eerste Allegro op.
zij de schoonheden vermoeden. . In Een prachtig-klinkend „Adagio" doet
Muzieklyceum, A'dam
volkomen: onzelfzuchtige zorgvuldige den componist van de beroemde
studie wordt het onderzocht, gepro- .GesanEsszene" (het Bste vioolcon»
Wat is het, dat zoo Inneemt in het beerd. opgebouwd, waarbij
ieders eert) herkennen. Het werd gespeeld
dansen van Maud Kool? Is het door eigen wil om op den voorgrond te tre- door P.
Heuwekemeyer. viool; Frans
een feillooze techniek, door een volden, wordt opzij gezet; er is maar Vonk, alt; Joh de Nobel cello; Fred
maakte uitbeelding van wat zij wil
doel: het w e r k Alle vreugde Nijenhuis. contrabas: Dirk Kuiper,
voors ellen, dat het een genoegen is één
het tot standkomen van . een fluit; Leo v. d Lek, hobo; Bram de
naar haar dansen te kijken? Is het aan
schoon, geheel is een gezamenlijke Wilde, clarinet; Frans Odijk, fagot;
door een
volkomen probleem-bevreugde; ieder is verantwoordelijk Jan Bos. hoorn.
heersching, dat zij den toeschouwer voor
het welslagen van het geheel.
Deze avond is een groot succes geweet te boeien?
worden voor het jonge ensemble, een
Neen, want haar techniek, hoewel Een kamermuzikensemble is het ideamooie avond voor de talrijke
reeds zeer groot is nog niet volledig le voorbeeld van een kameraadschap
Want kameraadschap wil
zeggen: ders, en een voldoening voor de verontwikkeld, aan de uitbeelding ontbreekt hier en daar nog 't een en lotsverbondenheid: de gezamenlijke, eeniging .Concertgebouw-vrienden",
ander en zij is nog te jong om de vrijwillig opgenomen taak is: dienst die het Amsterdamsen Kamermuziekproblematiek
gezelschap liet dehuteeren. •'•■
van sommige harer aan het werk, het gezamenlijk vol;
onderwerpen geheel te hebben ge- brengen van de gedachte van den
A. SLUIS—SLIKKER.
componist. Zij zijn: kameraden in de
peild. Maud Kool boeit, door de simpele, bevallige
wijze waarop
zij muziek,
danst, door de klare eenvoud waarZoo begroeten wij het „AmsterSPORTNIEUWS
op zij uitdrukking geeft aan
de damsch Kamermuziekgezelschap bevoorstellingswereld,
die door de staande uit jongere leden van het
muziek wordt opgeroepen. En zij Concertgebouworkest met ingenovan
neemt voor zich in door de natuurmenheid. Zij traden Maandagavond
'like wijze waarop zij het volksche j.l.
voor het eerst op voor de ..Conelemen«in verscheidene harer dancertgebouw-vrienden" met twee werken weergaf.
(Van onzen specialen verslaggever)
En die dansen, die men als volk- ken die het dubbel en dwars waard
Sinds de opHAAG, 14 Febr.
DEN
sche dans zou kunnen . opvatten, zijn uit de onbekendheid aan het heffing van het boksverbod Is het met
'Pastorale van Niemann, Ballonné licht te worden gebracht: een Sextet de belangstelling voor de bokiwedstrijin Bes gr. t. werk 18. van Brahms. den in ons land steeds In stijgende lijn
van Bizet, Kermis-Suite van Schumann en La Danza van Rossini) voor twee violen, twee altviolen en gegaan. De promotors konden vrijwel
;wee violoncello's en een „Grand Nowaren den m.i. ook de beste numsteeds op goed bezette.zalen rekenen,
mers van haar . programma: hier netto F gr. t. werk 81 van Ludwig ja, dikwijls kwam men zelfs plaatsen te
'oonde Maud Kool zich In haar ele- Sphor voor vier strijkers en vijf bla- kort. Het , meest verheugende van dit
ment: de levensblije, simpele prozers. ■
verschijnsel is wel, dat het speciaal de
bleem-lóo^e'dans, waarbii zij in haar
zijn. die de grootMet warmte en geestdrift heeft amateurwedstrijden
uitbeelding vaak neisde tot het
ste belangstelling trekken. Dit is een
opzicht
groep
deze
dubbel
in
jonge
oantomlmische fblfv. in Marionet
bewijs voor de . gezonde sportieve opuit de Kermis-Suite van Schumann. gemusiceerd. En terwille van dit vattingen ■ van ons volk, want bij de
echte, heilige vuur vergeven wij haar
een dans waarmee zij dan ook zooamateurs komt men minder, voor het
veel succes behaalde, dat zij deze graag de onvolkomenheden der jeugd, beleven
van sensatie bij bloedige ontbi-seerde).
die eigenlijk het gevolg zijn van de moetingen,
dan wel voor de zuivere
Waar zij meer absolute danskunst voorrechten der jeugd; een onstui- sport
zelf.
■
migheid
had te geven, zooals bilv. in haar
die meesleepte maar die bij
Zoo was het ook weer gisteravond tn
..Dans ter Inwijding van de ruimte" grootere bezonkenheid in fijnere
Gebouw voor K. en W.,
voldeed zij veer minder: hier. bleek, schakeeriiißen zal overgaan. Ofsctlonn het Haagsche
dal haar techniek nog niet groot er reeds nu opmerkelijk-beheeiscnie waar een vrijwel uitverkochte zaal was
komen kijken naar de voorwedstrijden
?enoeg was om de abstracte idee uit deelen waren
Ik noem b.v bet Scher- om de amateurkampioenschappen Van
te beelden, terwi'l zij innerliik ei een
zo van Brahms; hoe puntig, geestig en
'.■ het publiek heeft
lijk aan een
absolute raak werd dit gespeeld; hetzelfde kan Zuid-Holland. Engeld
dergelijke
gekregen, want er
waar voor'zijn
nog
kunst
niet toe is. Hetzelfde vergezegd worden van- Spohr's Scherzo: la over het geheel goed gebokst en vinschijnsel was te cons'ateeren In DeDit waren schoone beloften nig om de punten gestraden. Zeker, er
bussy's Soiree dans Grenade en in allegro.
het hooge peil waarop dit ge- waren hier en daar technische tekortde Valse Triste van Ravel, beide voor
.
zelschap kan komen.
komingen,'.doch die werden meestenstukken, die meer innerlijke rilpHet sextet van Brahms is een werk tijds goed gemaakt door een dosis enheid en doorleefdheid eischen dan
waarin de componist . zijn geheele thousiasme, dat prettig aandeed.
waarover Maud Kool nog beschikwarm-voelende muziek-ziel. heeft
Het begon In de eerste partij tusschen
.
ken kan.
■
vol wisselende stemmin- D. Snik uit Lelden en B. v. d. Waard
Niettemin was, er in haar dansen neergelegd,
'.per veel te
waardeeren en zonder gen; een document van den 27-jari- Jr. uit Rotterdam '. reeds direct zeer
twijfel heeft zij een uitgesproken gen romanticus..Vaak donker getint, goed. Een partij in hoog tempo, met
dispositie tot de danskunst, die haar. door de combinatie van twee alten vinnig boksen van belde zijden, waarin
bij meerdere innerliike rijpheid en met twee cello's, die tegenover de vooral de kleine Snik goed werk lever
technische vervolmaking tot een twee violen deze echt Brahms'sche de, zoodat 'hij terecht op punten won.
belaneriike kunstenares zal doen .grüblerische" klank geven maar ook Technisch van veel minder gehalte wat
zingend in het Andante en vol humor de partij tusschen Oudshoorn, Den
uitgroeien.
• .'.[.3. A. Boreel de Mauregnault.
in het Scherzo. Het werd gespeeld Haag en Kleinheerenbrlnk, Rotterdam.
—
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de „Concertgebouw-vrienden”
Het Amsterdamsh
Kamermuziek
EEN VERHEUGEND

INNEMENDE

;
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Bokskampioenschap
Zuid-Holland
—

deze Opera en
de geschiedenis van deze twee geliefden is
sterk geromantiseerd
de geschiedenis van Mozarts liefde,
die juist een jaar tevoren door een
„happy end" was bekroond. Mozart
had zijn Constanze gekregen en wie
was beter in staat de lyrische gedeelten van dit liefdesverhaal te componeeren dan hij, die nog voor kort
had moeten vechten om zijn doel
,;
te bereiken?
7
De ouverture verplaatst ons direct
al midden in het verhaal
het zijn
twee Allegrogedeelten, door een
klein melancholiek middengedeelte
gescheiden— de aria van Belmonte
in mineur. Door effectief gebruik van
triangel, bekkens en groote trommel
<~de Turksche Trom") verkrijgt hij
het Oostersche coloriet a-la-mode
en beschrijft hij muzikaal de beide
vijandelijk tegenover elkaar staande
partijen. Het is een typisch Mozartjuweeltje, puntig en fijn, een Rococo.
Turksch schilderijtje, een lach en een
traan in een gouden lijstje, een kostbaarheid gevat in kwasi exotische
klanken. Maar dit Turksche is alles
maar schijn. De Rococo had meer van
deze modegrillen. Turken, Janitscharen en Chineezen leverden het uiterlijke effect. In wezen is dit door en
door Duitsch. Als Mozart hier een
enkele maal bewust van het Duitsche (Van onzen Berlijnschen redacteur)
afwijkt, is het resultaat alles behalve
Turksch, maar zuiver Italiaansch, Dat
BERLIJN, Februari 1944.
zien wij in de coloratyur.aria van
vrouw
tn uniform Is ln
Constanze in de eerste acte, die met
Duitschland een tijdsveropzet In Italiaanschen stijl geschreven
is voor de „gelHufige Gurgel der MUe schijnsel. Er was een tijd, lang
vóór den oorloc, dat gedebatteerd
Cavalieri". de meest geliefde zangeres in Mozarts dagen, die de eerste werd over de vraag, of vrouwen
Constanze zong en die haar obligate en meisjes het ooit met haar typartij coloratuur beslist moest hebpisch vrouwelijke neiging er anben om te kunnen schitteren. •
ders
liefst beter
uit te zien
Daartegenover staat b v. in dezelfdan haaE.zusters, overeen zouden
de acte de aria van Belmonte, Mozich in uniform '
zarts lievelingsstukken, waarvan hij kufHttyipttrengen
te sVkpn. Deze vraag is thans
zelf beschrijft: „Men ziet het sidderen en twijfelen, het kloppend hart opg/lost. In Duitschland dragen
uitgebeeld door violen in octavenspel, talnoze vrouwen uniformen, ze
dragen haar niet zonder tegenzin
de hijgende borst, door crescendo en
decrescendo uitgedrukt en hoort het en slechts in zeer kleine kleinig-'
smachten en zuchten, geschilderd door heden, in de co'iuetterle waarop
de eerste violen con sordino en de
een kwartiermuts op de haardos
fluiten unisono.
wordt gedragen ( hoe zal vele
mannen eeuwig een raadsel blij.
';•:, .*•*:.
ven), in de kleur van de sjaal
ET klinkt voor ons nuchterlingen van de „Nachrichtenhelferin" of
*■* overdreven,
maar men moet de snit van de laarsjes van de
deze muziek onbevangen hooren en tramconductrice komen lndlvlrnen komt telkens weer onder den
dueele vsrschillen tot uiting.
indruk en men kan dan begrijpen,
die zijn per slot bij den
hoezeer Mozart van deze muziek, die Doch
uniformdragenden man ook aan
.te wijzen.
Hoe komt het, dat het Duitsche
„Nachtwacht” meisje en de Duitsche vrouw voor
de uniform zijn gecapituleerd, terin België?
wijl voor den oorlog zoowel aan
Naar vernomen wordt, zal de mannelijke als aan vrouwelijke
Antwerpsche schouwburg onder zijde bij talloozen de indruk beleiding van Joris Diels in het kostond, dat de vrouw om psycholomende seizoen de nieuwe Ofiera gische redenen nimmer uniformdraagster kon worden? De groote
van ir. H. Badings „De Nachtwacht" opvoeren. Bij informatie stoot hebben hier in Duitschland
bleek, dat de heer Badings, die ongetwijfeld de meisjes van den
zyn rechten heeft overgedragen, aanvankelijk vrijwilligen en sinds
nog niet van ; deze overeenkomst kort vóór den oorlog algemeenen
was verwittigd ofschoon de ge- vrouwelijken Arbeidsdienst gegevoerde besprekingen hem
uiter- ven. Een lid van de staf van den
aard bekend waren. Het Is dus vrouwelijken Arbeidsdienst vertelmogelijk, dat Antwerpen het Sede mij eens bij 'n bezoek aan een
rr.eenteiyk theaterbedrijf van Amkamp, dat in de aanvangsjaren van
sterdam met deze première voor den Arbeidsdienst voor ueisjes onzal ztjn.
der de leidster» veel over het uniformvraagstuk is gedelibereerd.
De jonge Scandinavische violist Weliswaar droegen de vrouwelijke
jeugdorganisaties ook
uniform,
Olaf Ilzins zal S Maart in het Concertgebouw te Amsterdam «en viool- maar de leden van den Arbeidsrecital geven.
dienst waren bijna volwaasen en
—
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Meisjes in uniform

daardoor duizenden

juist inden leeftijd, waarop meisjes
het meest op haar kleeding gaan
letten. Het vraagstuk is
zoo veropgelost door de
telde zij mij
meisjes zel^e.-De meisjes, die tot
één arbeiüsgemeenschap behoorden, wilden er ook eender uitzien.
Trouwens niet alleen in Duitschland, maar ook elders, o.a. inde
Scandinavische landen, deed zich
dit verschijnsel voor. Ineen vrij-
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maakte voorde fronten. De „Nach-
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willig Arbeidsdienstkamp in Zweden had de leiding besloten uit democratische overwegingen geen
uniform in te voeren. De meisjes
staken daarop de hoofden bUeen
en bij het eerste appèl verschenen
in geïmproviseerde uniformen, be-

staande uit rok, blouse en halsdoek,
waarbij de één passende kleedingstukken aan en van de ander had
geleend.
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Gezien de gunstige ontvangst van
de uniform 6tond de leiding van
den Arbeidrdienst toen nog slecht*
voorde taak een uniform te ontwerpen die alle meisjes voldeed.
zoo verzekerde nnj de
En dat
arfoeidsleiditer
was, en is nög,
uitermate moeilijk. Vooral toen
voor eenige jaren de rokken telken 1are korter werden moest de
Arbeidsdienst bij elke lichting
mee-evolueeren op straffe van
klachten van tienduizenden meisjes. Terwijl zij nüj dit vertelde,
Hep de arbeidisdiensDleidster met
de karakteristieke hoed vanden
vrouwelljken Arbeidsdienst inde
hand. Ik vroeg haar waarom ze
dat deed. „Ik vind het model zoo
—

—

ouderwetsch"

wai haar

■':*•'*

antwoord..

'&$&
P\ E totale oorlog heeft de vrouw
■—' in uniform tot een gewoon
beeld inde Duitsche straten gemaakt. Daar zijn Inde eerste plaats
de taHooze „Nachrichtenhelferinnen". De luchtmacht was de eerste
der drie weermachtsdeelen die
kantoor- en andre bezigheden, die
tot nu toe door mannen werden
verricht aan meisjes opdroeg en
'-

;

richtenhelferinnen" van het leger,
die kort daarna haar intrede deden, dragen dezelfde uniform,
doch met een gele band om de
mouw, waarop ~NachrichtenheJferin des Heeres" staat. De „MarineNachrichténhelf erinnen" tenslotte
dragen eveneens de grijze uniform
van de „Helferinnen" van leger en
luchtmacht, doch met de blauwe
kwartiermuts der Duitsche Marine.
Haar
rangteekens
dragen de
„Nachrichtenhelferlnmen"' op den
bovenarm. Ze wonen in groote
kampen, staat) onder streng toezicht en mogen eerst wanneer zJJ
meerderjarig zijn dienst doen bulten de Duitsche grenzen.
De geuniformde tramconductrice is in Benlijn een gewoon verschijnsel. Zij en de vrouwelijke
postbodes, die op haar blauwe
uniform de baret dragen, zooals In
Nederla.r.d de Arbeidsdienst voor
meisjes heeft, zijn vrij te beslissen
of zij lange broek of rok willen
dragen. Dit vraagstuk schij nt nog
niet te zijn opgelost Tegenover de
praetlsche
voordeelen. van de
broek bij den dienst In koude
trams en in natte straten staat het
feit, dat de rok velen eleganter
staat.,. Bij de Duitsche spoorwegen werken reeds
eenige jaren
meisjes in uniform. De vrouwe'üke stationschef Is op de stations
der Berlijnsche voorstsudtreinen regel.
Zij draagt de roode pet van
haar manlijke collega's en zwaait
met evenveel beslistheid haar ver-

Een der mooiste partijen was wel, die
tusschen Pijnenburg en Van der Waard
Sr. Het tempo was hier zeer hoog, er
werd sterk aanvallend' gebokst, zonder
dat de dekking te veel werd verwaarloosd. Van der Waard was aanvankelijk
tn het voordeel, doch Pijnenburg bleek
over de meeste reserves te beschikken,
waardoor hU winnaar op punten werd
verklaard, hoewel een uitspraak onbeslist ons juister ware voorgekomen.
Gebuys boekte een fraaie k.o. ieg«
op Buschgens, die feitelijk I driemaal
werd uitgeslagen, doch tot twee maal
toe door de gong werd gered. Voor
het overige verwijzen wij naar de uit
slagen.
: '
De uitslagen luiden:
Vedergewicht: D. Snik—v/d
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Die

ber en De Wolf, waarbij laatstgenoemde het voordeel van zijn lengte had,
hetgeen hem een
puntenoverwlnnlng

Waard-

Snik wint op punten; J. Oudshoorn,
Den Haag, w.o.p. van H. Kjetnheerenbrink, Rotterdam: H, Braxhoofdcn, Den
Haag, wint door opgave van A. Tieleman In de tweede ronde..
Lichtgewicht: J. Dekkers, Rotterdam
w.o.p. van H. Borgo, Den Haag.
Halfzwaargewicht: A. de Wolf w.o.p
van P. Liefhebber, Rotterdam. ..:

Weltergewicht: J. Pijnenburg,
Den
Haag, w.o.p. van J. v. d. Waard. Rot

terdam.

'.

Middengewicht: T. Gebuys, Rotterdam, wint door k.o. In de tweede ronde
van J. Buschgens, Den Haag: J. Blokland, Rotterdam, w.o.p. van v. d. Meu..."
len, Rotterdam.
Half zwaargewicht: H. Lodders, Rotterdam, w.o.p. van A. Blonk, Den Haag.

C. de Wit, Den Haag,
w.o.p. van C. Alewijn, Den Haag.
Zwaargewicht: J. v. d. Togt,
Den
Haag, w.o.p. van C. v. d. Water. Leiden.
Demi-finale vedergewicht: D, Snik,
Leiden, wint door k.o. In de eerste ronde van R. Happema, Rotterdam. .
J. Oudshoorn. Den Haag, w.o.p. van
H. Braxhoofden, Den Haag.

Damkampioenschap van
Keiler verovert de leiding
onzen dammedewerkerv

:

Bij de wedstrijden om het damkampioenscihap van Nederland luidden de. uitslagen van de Bste ronde:
Huisman—Rinsma 1—1; Jernberg—
Baas 2—o; Keller-IJff 2—o; Beers—
v d. Kraan
1—1; Vos—Anderson
2—o; Dartelen—Kinnegin 1—1; Hellingman—Metz I—l.
9e Ronde: Keiler—Huisman 2—o;
Jernberg—Uff
1—1;
Anderson—
Beers 1—1; Dartelen—Baas
I—l
2—o;
Vos—Rinsma
Kraan—Metz
2—o; Kinnegin—Hellingman 2—o.
Keiler heeft kans gezien alleen
san den kop te komen, op den voel.
door Kinnegin, die slechts
én punt minder heeft. Ook Vos,
Keller's oude rivaal, is maar 2 punten achter. We mogen wel aannemen, dat de strijd om den titel tusschen deze drie prominenten wordt

Populaire volksclub

promoveerden de groen-witten naar ds

onzen sportverslaggever)
AMSTERDAM, 14 Febr.
Het Is nor nimmer in de geschiedenis van ons Nederlandsche
. voetbal
voorgekomen, dat een
voor weinige jaren vrijwel onbekende club in zulk een kort tijdsbestek haar naam aan de eerelrjst
van afdeelingskamploenen kon
toevoegen, ala ~"*e Volewtjckers"
dit heeft gedaan. Menigeen vraagt
zich af, hoe het toch mogelijk is,
dat een elftal, bestaande uit niets
dan speler* van eigen : kweek,
waar de sterren heusch niet voor
! het oprapen liggen en de technische capaciteiten van alle spelers
gemiddeld werkelijk niet hooger
gewaardeerd ' behoeven te- worden dan de meeste westelijke
eerste klassers, tot zulke schitterende wapenfeiten i ■ staat Is.
De vele wedstrijden, die wij van
dit elftal hebben bijgewoond, geven
ons daar toch wel een duidelijk
antwoord op. Het,groote'geheim
voor zoover van geheim en niet van
een „vanzelfsprekendheid" gesproken kan worden —. ligt In ■ den
prachtigen geest, welke niet alleen
in het eerste elftal, maar in de geheele club heerscht. Hieraan is de
groote kameraadschap te danken,
de ware ploeggeest, die bergen ver.
zetten kan.en zonder welke geen
groote prestaties,mogelijk zijn. Ge-

walhalla zich In Ijltempo te voltrekken. In. het seizoen 1939/'4O werd da
2e plaat* bereikt in de Noodcompetitie
2e klas. In 1940/'4l terug naar da 3a
klas werd het afdeelingskampioen-
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door een;

doelbewuste

derde klasse. Maar dan begint de
roemrijk* opmarach naar het voetbal-

schap zonder een enkele nederlaag met
vlag en wimpel behaald. In Juli 1941
volgde promotie naar de 2e klas, na
een- beslissingswedstrijd tegen Elinckwijk. In het daarop volgende seizoen
werd het tweede: klasse kampioenschap .veroverd, om daarna met een
4—l overwinning op het degradeerende
D.O.S. de eerste klasse te bereiken.
In 1942/'43 werd een uitstekend'figuur
geslagen en een eervolle plaats in da
competitie bezet, terwijl dit seizoen de

kroon op het werk is gezet onder de
kundig* leiding van den bondsoefenmeester J. v. d. Leek. ..'

KORT

SPORT IN HET

B o hun;
Aangekondigd wordt
voor 27 Februari in het . Brusselsen
sportpaleis d* wedstrijd Sys—Ooffaux.

tevens

Het programma vermeldt

Michelot—Miei.

partH

de

-

Tennis: De commissie voor de
tournooien van de N.L..T.8.. heeft,
behoudens; goedkeuring
van -het
bondsbestuur, de volgende data voor
het houden van de officieels

bonds-

.

Districtsvastgesteld:
kampioenschappen in de weekeinden
wedstrijden

2 en 9 Juli; DistrlctsjeugdwedIn d« weekeinden van 9 of
18 Juli; Nationale Jeugdkampioenschappen op 31 Juli, 1 en 2 Augustus:
Wedstrijden om de Kea Bouman-vaas
«n den van Lennepbeker op 21, 22 en
23 Augustus De nationale kampioenschappen zullen evenmin als verleden
jaar wegens ballengebrek worden geTan

•trtjderi

en krachtige leiding, offeren spelers en niet-spelers met vreugde
hun eigen belangen op aan het welhouden.
zijn van de club. Persoonlijk heb-

ben

daar eenige

wij

frappante

fevolgd

uitgevochten.

Hulsman tuimelde van de eerste
naar de vierde plaats. Het zal nu
zijn voornaamste taak worden om bij
de eerste zes te blijven. Hetzelfde
kan trouwens worden gezegd van
Van Dartelen. Voor de belangrijke
zesde plaats zijn niet minder dan
drie candidaten. Hellingman, Metz
en zelfs Jernbers zün hiervoor echter nog niet kansloos.. De overige
drie apelerg zijn wel geheel uitgeschakeld.., Zi) kunnen hoogstens uit
de resteerende partijen nog leering
trekken voor de toekomst.
Een nederlaag kan sommige : spelers blijkbaar goed doen, want Keiler
heeft na zijn verliezen tegen Van
Dartelen vier partijen achter elkaar
gewonnen, terwijl Vos na zijn nederlaag tegen IJÜ reeds drie partijen
won.
;.
Huisman heeft dan in de 9e ronde
zijn eerste nul gekregen. Hierdoor
hebben alle deelnemers één of meer
partijen verloren. Rjnsman verspeelde in de 9e ronde een prachtige kans
op een eerste overwinning
De itand is nu:
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delen van vervoer, een goeden Invloed; uit. Het gedrang wordt dikwijls minder wanneer een frissche
meisjesstem vraagt of zij even mag
passeeren. De meeste tegemoetkoming echter ondervinden
hoe
kon het ook anders? —de verpleegsters. De soldaten
en wie
is hier geen soldaat of tenminste
soldaat geweest?
kennen haar
als de stille helpsters inde uren,
die voorden soldaat het rwaarst
zijn, als de verzorgsters vanzijn
wonden en de helpsters der stervenden. Ik heb Ineen Bsrlijnsch
vervoermiddel nog nimmer een
verpleegster zien staan, onverschillig of zij tot het Rood e Kruis behoorde of deel uitmaakte van het
—

staaltjes van mee gemaakt.

—

N.SV..-verpleegsters,

corps

die

vooral op sociaal gebied werken
en bij de bombardementen en evacueerlng der Duitsche steden nimmer te vergeten diensten hebben
bewezen. Is bet verbeelding of
niet, maar ziet de man, met alle
hoogachting voorden vaak opofferenden arbeid der overige geuni
formde vrouwen en meisjes, die
uniform der verpleegsters niet het

alllerllefst?

:

Berlijn

—

—

Voleu>v'ckers, d« populair* \.
Amsterdamsehe volktclub-.■'■'

Bi}

wedstrljden van het eerste komt
het op de overbevolkte tribune
strijk en zet voor, dt een groot
deel der persplaatsen door toe-

schouwers

wordt Ingenomen.' Het

kost dan soms wel «enige moeite
om deze menschen tot opstaan . te

bewegen. Dat zijn dan subiet geen
OveMJers! Maar springen drie vier,
vijf menschen tegelijk van hun
plaats, dan merkt men onmiddellijk
aan de insignes, dat men met „Volewtyekers" te doen heeft! Toen wij
den ij verigen secretaris, den heer
Corstens, dia sedert de oprichting
bestuurslid is en de laa+ste twintig
jaar secretaris, vroegen een paar

namen te noemen; van vooraanstaande bestuursleden, die de club
groot hebben'gemaakt, antwoordde
hU: „och noemt u liever geen namen; wU hebben allen ons best gedaan om deze vreugdevolle resultaten te behalen." Dit is teekenend
voor de club. Niet „ik", maar „wij",
niet „mijn" belang, maar „ons
aller" belang! Kan het nationaal
soclalistischer? Dan is het ook te
verklaren, dat deze sportieve club,
op wier wedstrijden nimmer een
wanklank wordt gehoord, gedragen
wordt door de liefde van een zeer
groot deel van het werkende volk,
dat het noordelijke stadsdeel bewoont
Ongetwijfeld zullen de Amsterdammers een hartig woordje meespreken in de competitie over het
landskampioenschap.

—

Tenslotte hebben de vrouwen In
ik schreef er reeds eem
over
hier sinds dt bombardementen een eigen civiele uniform.
Daartoe behooren lange broek,
nauwsluitende mantel, hoofddoek
en stofbril Zi) Is opgelegd door
den nood en zal na de bombarde»
menten zeker weer verdwijnen, al
gelooven vele vrouwen, dat de
trekstaf. Een grappig gezicht is thans algemeen Inde mode gekohet, wanmeer, ha!f ingehuld inde men lange broek ook in vreedzatijden voor sport en koude dazwarte rookwolken van de loco- mer
gen
behouden zal blijven.:
motiefeen larage goederentrein
voorbljrolt en op het platform
Eén ding is echter merkwaardig
voor het remimershokje vanden bij de geuniformde meisjes en
laatsten wagen een Jong meisje vrouwen, en daarvoor zijn zy nu
staat, haar haren onder het blauwe eenmaal vrouw; buiten dienst, en
mutrje wapperend Inden wind.
vooral dan, wanneer zij samen zijn
lets dergelijks hadden haat groot, met denman,
op wiens gezelschap
moeders, die nauwelijks een trein- zij het meest prijs (tellen, dragen
coupé durfden te bestijgen uit zij
weer de jurken en japonnetjes,
angst, dat haar japonnen vuil werde hoedjes en mantels die de vrouden, wel nimmer kunnen droonien. wenmode voorschrijven en kijken
gaat van de meisjes in zi) kwaad, wanneer zij inde Uuniform, vooral van die, die Bahn een meisje ontmoeten, dat
dienst doen Inde openbare mld- ....hetzelfde hoedje heeft..../
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Het geheim van het succes
van Volewijckers

■

2

Op

(Foto

CNF/Notke)

VOETBAL VOOR ZONDAG
:;'.:.;"■ DISTRICT I
Rotterdam: Xerxes—Hermes
Den Haag; H.B.S.— A.D.O. t

D.V.B

Amsterdam: D.W.S.—De Volewyciters

.
Dordrecht: D.F C—Spart».
Haarlem: E.D O.—Stormvogel»

:

->

,-■

'•:*

.':-',',.'■'■ DISTRICT II :'
VeUen: VS. V—Haarlem.
Rotterdam: R.F.C.—Emma. '
Amsterdam: Ajax—Blau\y Wit' ' v
Hilversum: *t Gooi—Feyenoord.
DelK: D.H.C—V.U.C. .•-.■■■
.'■'*■.

'""'

DISTRICT lll

Almelo: Héraelea-^P.E.C.

.'.'.■'

■

•

Av

:
DISTRICT IV
Roermond: Roermond—B.V.V.
Eindhoven: De Spechten—NOAD

Breda:'N.A.C.'—Eindhoven.

•"-.:..

Tilburg: Willem lI—P S.V.

''*<■'"
Groningen:

'DISTRICT V.
Velocltas—H.S.C.

.
"

.

Sneek L.S.C.—Achllles
Veendam: Veendam—Leeuwarden.
—

Wij luisteren naar...
DONDERDAG 17 FEBRUARI
HILVERSUM I

414.4 nv
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6.45

Gram.muz. 7.00 BNO: Nieuws. 7,10
DE KINDERJAREN Ochtendgymnastiek, 7.15 Gram.mui,
7.40 Sportnieuws. T5O Progr. over1 November. 1920 werd de nieuwe zicht 8.00 BNO: Nieuws. 8.15 Gram.-

kampioenaclub door een aantal jonge
sportenthousiaaten '."terAmsterdamNoord opgericht. Na den eersten wereldoorlog breidde dit stadsdeel zich
zeer snel uit en het was dan ook verklaarbaar. dat met deze uitbreiding
de sportbeoefening gelijken tred
hield
De naam werd ontleend aan den geboortegrond, het stadsdeel ten Westen
-;

8.45 Voor de huisvrouw. 8.50
Gram.mui. 9 00 Licht klassiek orkest»
concert, 9.45 Gods, .uit», 10.00 Ds M.lodisten, orgel en sang, 11 00 De vader
der barok. 11,15 Kamermuziekconcert;
12.00 Almanak. 12.15 ] Musette-orkeat!
12 45 BNO: Nieuws, 13.00 Land en
volk brengt:.
13.08 Het Omroeporkest en solisten, 14.00 Vraaggesprek
over het onderricht in het volksdanViool en
sen. 14.18 Salonorkest.
piano. 15.80 En hier Is de koffergramofoon. 16.00 Septet Jonny Ormbach,
soliste
en orgelspel, '18 45 BNO:
17.00 Theo Uden Me» man.
Nieuws,
17 30 Nieuws In een notedop. 17.40 Musette-orkest en soliste.
18.00 • BNO:
Persoverzicht 18.05 Het Omroep Operette-Orkest en soliste. 18 45 Brandende kwesties. 19.00 BNO: Nieuws en
act, beschouwing. Van 1915 af alleen
voor de Radio-Centrales.
19.15 Het
Concertgebouworkest en solist (I, d.
pauze: Het onbewezen zesde zintuig
van het dier), 21.30 Hoe wordt een lied
gezon;en V. 22.00 BNO: Nieuws, en
cult. berichten. 22.15—24.00 Vertrouw,
mui.

-

van de Tolhuispont, waar In vroeger
eeuwen een moerassig schiereiland In
Het Y uitstak, dat door ontelbare watervogels bevolkt werd en den naam
„VblenwUck" droeg.
In het seizoen 1921/22 werd met twee
senioren- en twee adsplranten-elftallen in den A.V.B, gestart. Het ledental breidde zich snel uit en daarmee
het aantal elftallen, dat in competitieverband aan wedstryden deelnam
Thans is „De Volewyckers" een der
grootste sportclubs van Nederland en
gedurende de laatste Jaren wordt mat
niet minder dan gemiddeld 25 elftallen
aan de competitie deelgenomen. 350
Actieve voetballers zyn Zondag aan
Zondag In touw, ongerekend de spelers, die aan de Zaterdagmiddagcompetitie deelnemen. Maar behalve voetde wijzen in bonte r(J.
ballers telt de club ook athleten, handballers en schakers. De athletiekafdeeHILVERSUM
17.00 Pianoling bestaat uit ruim 150 beoefenaars voordracht. 17 3011. Serenade
voor
en onder hen zijn er verschillende, die strijkorkest.
18.00 Het Amusemenumet stUgend succes op nationale wedorkest, solist en Aethercnarma. 18.40
strijden uitkomen.
Pianovoordracht.
19.00 BNO: Nieuws
De eerste jaren. werd op een terrein
aan de Hamerkade gespeeld, doch en act. beschouwing. 1915 Voor de
Jeugd. 19.20 Gram.muz 20.15 De vrouw
spoedig verhuisde men naar het Mosveld, waar ook thans nog op belde op de schaats. 20.30 Voor Zarah's minvelden beslag wordt gelegd. Een la- naars. 21,45 AvondwUdlne;, 23.00 BNO:
>.;:■'•
tere uitbreiding noodzaakte tot den NLuws- en cult. berichten.
huur van twee velden In den Bulkelotermeerpolder, De accomodatl* van
het Mosveld Is voor eerste klas voetD* verduistering begint heden
bal geheel onvoldoende, zoodat, mede
door de luchtaanvallen op het Noorom 18,00 en eindigt om 7.45 nar.
•:

—

delijke stadsdeel, de thuiswedstrijden
In het AJax-stadlon gespeeld worden
Dat dit geen Ideale toestand la, ziet
het Volewijckerbestuur maar al te
goed In en haar eerste zorg voor na
den oorlog geldt dan ook een. terrelnencomplex In Amsterdam-Noord in te
richten, dat aan da «lachen dea ttjds

beantwoorden zal. .
In 1926 promoveerde de club van de
2e klasse naar de Ie klasse A.V.B
Drie jaar later volgde de Intrede In
de vierde klas N.V.8., Waar men vrij
lang. verblijf hield, want eerst In 1938

SAMENSTELLING OPSTELRAAD
Hoof dop» teller: M. Zwiers, Utrecht,
tevens verantwoordelijk voor da ruhrlel. Buitenland| Plaatsvervanger (ad
Interim) i D. v. d. Schoor, Utrecht,
teven* verantwoordelijk voor de ruhrlek Binnenland (waarnemend). Op-

maak en Foto'*; Kunst en Cultuuri
J. A. Boreel de Mauregneuit, Amster»
dam}

Bporti

F.

M, Jelstna,

Utrecht!

Advertentie*: B, Otte, Buseum.

HET NATIONALE DAGBLAD

EEN PAMFLET VAN DE OPHITSERS
straffe, waar noodlg, van levensge.
vaar en verlies van bezit voor onschuldige medebewoners van zijn
huis zijn wijk, zij" dorp
gelijk
uit de geschiedenis van alle oor.
logen door de eeuwen heen bekend
mag verondersteld worcen.
Als hel tot vechten op en boven
Nederland komt, dan is het woord
aan den soldaat en de saboteur
heeft thuis te zitten, voor zoover
men hem niet, ook tegen zijn wil,
nuttig werk zal laten doen. Hij
heeft thuis te zitten én te zwijgen.
Dat is dan tenminste iets, waarmee
hij ook.zijn vaderland een dienst
kan bewijzen. Waarnaar hij immers beweert te hunkeren?
MAX BLOKZIJL.

De heeren geven „richtlijnen”
voorde invasie

•s-GRAVENHAGE, 14 Febr.
Op den laatsten dag van
deze
maand zal wederom een aantal
jongens en meisjes naar een tehuis
worden uitgezonden. Ditmaal vertrekt het transport naar Viissingen, waar deze kinderen gedurende eenige maanden nieuwe kracht
en gezondheid zullen opdoen.
Voorts kan worden medegedeeld,
dat wederom 17 hulpposten „Mosdoor onvermoeid werken het ergste der en Kind" in voorbereiding
gevaar weten af te wenden, waar-

GESTEENTE
—

'.-'.-..'.

•■

—

dergelijke

ineenstorting

mag

niemand rekenen. Het geallieerd opperbevel bereidt . zich
voor op reer zware, inspannen»- ;
de en uitermate verliesrijke
acties. Nederlanders, geeft U
niet over aan de gevaarlijke illusies, dat de acties kunnen
worden uitgevochten aan; de
Kanaalkust van Frankrijk, in
België en elders, maar niet hier!
Ook Nederland wordt strrjdtooneel. Gij staat voor de vreese-

lljkste beproeving
■■/oorlog". .';■

.

van

dezen,

Nadat het pamflet dan nog in de
gemeest bloedige kleuren heeft hup
schilderd, hoe de geallieerden
bruggenhoofden ook in Nederland
langzaam zullen uitbreiden en de
Duitsche weermacht naar de meening van den pamfletschrijver opzettelijk Nederland totaal zal verwoesten, heet het verder:

„Nederlanders, dat mag den
vijand niet gelukken! Op dienselfden morgen zullen Nederlandsche vrijkorpsen die zich
daarop hebben voorbereid, het
uiterste doen om dit te verhinderen. Velen zullen het leven
>

«teven zonder te aarzelen. Maar

deze groepen zijn noodzakelijkerwijze klein. Zij kunnen

—

niet alles alleen! Nederlander»!
Gij allen moet helpen!"
Dan volgt een filippica tegen al
die Nederlanders van wie het
pamflet aanneemt, dat ze alleen
naar, angstige en toch nieuwsgierige, maar afwachtende toeschouwers rullen MJn. „Wilt ge dan niets.

Oude stamkaarten
bewaren

~

HARDNEKKIG PRIJSOVERTREDER GESTRAFT
Reeds viermaal was de Utrechtsche

rywielhandelaar H. Stomps, Adelaarstraat 5, door de Prysbeheersching

*s-GRAVENHAG<E, 14 Febr.
Nogmaals wordt er met nadruk de veroordeeld. Niettemin verkocht rdj
aandacht op Bevestigd, dat de oude eenigen tyd geleden twee buitenbaneen rywlelketting voor ƒ 640.—.
distributiestamkaarten met in- denDe enInspecteur
voor de Prysbeheerlegvel zorgvuldig bewaard diensn
vond thans aanleiding het bete worden, wanneer de tweede sching
drijf van dezen hardnekkigen pryidistributiestamkaart is uitgereikt. ovërtréder voor den duur van ree
Personen, in het bezit van een maanden te sluiten. Bovendien werd
persoonsbewijs, dienen er bij de Stomps tot betaling van een geldboete
uitreiking van de tweede distribu- en de proceskosten veroordeeld.
tiestamkaarten nauwkeurig op te
letten, dat een zegel op het persoonsbewijs wordt geplakt. Voor
rersonen beneden 15 jaar wordt
Mededeelingen
dit zegel op de tweede distributieplaatselijke Distributiediensten
stamkaart geplakt. Van het oogenblik af, waarop de bonkaarten met Uitreiking bonkaarten Se periode 19*4
gebruikmaking van de tweede disWoensdag 16 Februari 1944
8.30—6 30 uur: Twilhaar t/m einde
tributiestamkaart zullen worden
uitgereikt, zullen personen, die dit T, U. begin V t/m Van Veelen; 930—
zegel niet hebben, moeilijkheden 10.30 uur: Veelenturf t'm Veldera;
10.30—11.80 uur: Veldheer t/m Verbij het verkrijgen van de bonkaardam; 11.30—13.30 uur: Verdegaal tlm
ten kunnen ondervinden. :
Verkamman; 13.30—14.30 uur: Verkennis t/m Verschragen: 14.30—15.80
uur: Verschueren t/m Vinjuj 15.30
17.00 uur: Vink t/m Visser.
—

—

ROTTERDAM

REICHSFüHRER- BEVORDERT
ONDERZOEK VAN HONDEN
Dr. de Monyé met onderzoekingen belast
—

,

J

—

Uitreiking nieuwe

DEN HAAG

bonkaarten
.

Distributiebeschelden afhalen

De plaatselijke distributiedienOp Woensdag 16 F*.
DEN HAAG,
sten reiken van 20 Februari tot en bruarl komen zy, wier hamen beginmet 18 Maart 1944 ticgen overlegnen met de letters Veldern t.m. Wa*
op de bekende plaats en tyd hun diiging van de oude distributiestamkaart en: het daarbij behoorende tributiebescheiden afhalen.
Aanvragen voor pantoffels
oude inlegvel bonkaarten voor voe—

'DEN HAAG.
Degenen, die nog
geen bericht hebben ontvangen op
hun aanvragen voor pantoffels, welke
in Januari 1944 zyn ingediend, dienen
deze als afgewezen te beschouwen.
'a-Gravenhage, 14 Februari 194*."•'•'.

dingsmiddelen uit. ■/•
Uitgereikt wórden aan houders
van een inlegvel Kl-V een bonkaart KA 404, aan houders van een
inlegvel K2-V een bonkaart KB

—

-

404, aan houders van een inlegvel
K 3-V een bonkaart KC 404 en
LEIDEN
aan houders van een inlegvel
K 4-V een bonkaart KD 404 of een
UITREIKING TWEEDE
In het bestek van deze taak heeft bonkaart KE 404 naar gelang zij
DISTRIBUTIESTAMKAART
dr. de Monyé, die de eervolle begeboren zon tusschen 19 Maart
LEIDEN.'— Voor opgeroepenen die
1940 en 20 Maart 1942, dan wel na voor of op 12 Februari 1944 hun T.D.
noeming heeft, aanvaard tot bijzondere taak gekregen, om in sa19 Maart 1942, Zij, die geboren In ontvangst moeten nemen, doch dit
hebben kunnen doen, wordt op
menwerking met andere Nederzijn tusschen 20 Februari en 20 nietFebruari
een nadere regeling be24
-la>nd?che geleerden bepaalde on- Maart van de jaren 1923, 1930 en kend
gemaakt.
Degenen, die op of na 14 Febr. 1944'
derzoeklnigs-werkzaamheden
op 1940 dienen hun inlegvel te ruilen
zich te nemen. Nederland is voor vóór het in ontvangst nemen van de T.D. in ontvangst moeten nemen en
door ziekte, ouderdom of invaliditeit
hen een bijzonder geschikt
land, hun bescheiden.
in staat zyn zich persooniyk aan
niet
omdat Nederland bekend staat als
de
Bij
uitreiking .der kaarten
het uitreiklokaal te vervoegen kunnen
een land met ratloneele
wordt de linkerbovenhoek van het de T.D., onder overlegging van een
taten en omdat hier te fokresulJande de oude inlegvel verwijderd. Het res- doktersattest door een gemachtigde
fokkerij op een bijzonder hoog peil teerende gedeelte van het inlegvel doen afhalen.
Gemachtigden zullen ook den dag
staat.
■..•
moet tot nader order zorgvuldig
door het publiek worden bewaard. volgende op den dag van oproeping
,;
Voorts wordt rechts naast het worden geholpen. ..." ■
De machtigingsformulieren (teven»
vakje „S 4"' van de stamkaart een attest)
Eenheid in
kunnen by den Distributie—

toeristische

diagonaal kruis geplaatst. Bij de
uitreiking van bonkaarten voor
zonderen arbeid, welke evenLimburg geeft het voorbeeld bij
eens gedurende dit tijdvak plaats
vindt, wordt rechts naast het vakMAASTRICHT, 14 Febr.
De je ~S 4'r een aanteekening . get
Lmiburgsche Federatie van Ver- plaatst.
• ;:/-. ;■,■
eenigingen voor Vreemdelingenga
verkeer (L.F.V.V.) te Valkenburg
Men
terstond bij de ontvangst
der kaarten na. of men alle beheeft eenige jaren geleden een aanvang gemaakt met de stelselmatige scheiden, waarop men recht heeft*
ontvangen heeft. Latere reclame*
registratie van toeristische gegevens in haar domein. ZU wendde worden niet in behandeling genozich daartoe met een vragenlijst men. ;
tot alle aangesloten vereenigingen
en de aldus verkregen gegevens op
het gebied van logeer- en eetge- BOTERMAKEN IN WASCHMACHINE
legenheden, verkeer, landschapsschoon, sport, cultureele waarden,
middelen van bestaan enz. werden
Knoeiende boer gesnapt
gecodeerd volgens een methode,
die door den directeur der L.F.V.V.
's-GRAVENHAGE, 14 Febr.
in samenwerking met de Vereenlging van Nederlandsche Gemeen- Dat er boeren zijn, die zich weinig
ten werd ontworpen. Deze code storen aan de door de overheid
gegeven voorschriften ten aanzien
die werkt volgens 't decimale stelvan .de voedselvoorziening, blijkt
sel en overeenkomt met de archiefoverduidelijk uit onderstaand geder
Nederlandsche
gemeencode
C.C.D.-controleurs
heeft
ten,
in den korten trjd van val, waarbij
haar bestaan haar doelmatigheid knoeierüen van ; een landbouwerten volle bewezen. Boeken, tijd- veehouder aan het licht brachten.
schriften, krantenartikelen, foto's, BU controle op een boerde ij in
vouwbladen, brochures enz. worden Gelderland bleek, dat 56 kippen
alle volgens deze methode gere- aanwezig waren, terwijl er een
gistreerd. Er is slechts weinig oefe- vergunning was voor 15 kippen.
ning noodig om zich met deze code Bij huiszoeking werd tevens gevertrouwd te maken hetgeen van constateerd, dat frauduleus boter
belang is voor de toepassing door werd bereid en wel in de waschde afzonderlijke, vereenigingsbu- machine, waarin men daags tevoreaux. Begrijpelijkerwijze wordt ren de vuile wasch had gereinigd.
zij dan ook niet alleen toegepast Onder het hooi en in kisten en
kasten werden bovendien plm. 700
in alle Limburgsche V.V,V.-bureaux, maar bovendien op het kg rogge en plm. 200 kg tarwe gecentraal bureau der Brabantsche vonden, welke hoeveelheden door
V.V.V. in Gelderland, Groningen den eigenaar fraduleus waren gedorscht, met de bedoeling dit
en Drente, terwijl ook de provin
ciale V.V.V. in Utrecht invoering graan tegen hooge prijzen in den
overweegt. Indien men op dezen zwarten handel te brengen. Het
weg voortgaat, begint het tijdstip spreekt vanzelf, dat deze hoeveelte naderen, waarop voor . geheel heden, evenals het te veel aanweNederland de toeristische docu- zige pluimvee in beslag werden
mentatie en registratie volgens een genomen.
Ook liet men rogge clandestien
uniforme methode geschiedt, hetgeen de onderlinge uitwisseling malen. Het op deze wijze verkrevan gegevens ten goede komt en gen roggemeel werd aan de varbijzondere beteekenis
verkrijgt, kens vervoederd. De molenaar, die
zoodra straks de grenzen voor het hiervoor zijn bemiddeling had
bezoek van buitenlanders weer verleend, Is mede geverbaliseerd.'
Met de verplichte melkleveranopengaan.
ties nam de veehouder het eveneens niet al te nauw. Dagelijks
JEUODVERGADERING
hield hy liters melk boven het hem
AMERSFOORT, 15 Febr.
In café toegestane kwantum achter en hij
~Oranjeboom" aan den Leusderweg vervoederde deze melk aan zijn
wordt morgen
een vee. Ongetwijfeld zal de Tucht1« Februari
Jeugdvergaderlng gehouden. De b(jeenrechter dezen boer thans wel i duikomst, die voor alle Jongeren toedelijk maken, dat hU de voedselom
19.30
Max
la,
gankelijk
begint
uur.
niet straffeloos kan
voorziening
Blokzül houdt een rede en beantwoordt
'.■■ \ ■■;.:■ z-ï 'v;'ii*
all* voorkomende .v'ragen.
schaden.-.' «r,

documentatie

—

de

ONZE FRANSCHE BRIEF

De knuppels in het hoenderhok
Darnand en Henriot verwekken
hevige ontsteltenis bij ambtenaren en communisten
den juisten toon te vinden, tenzij
men zich kordaat en geestdriftig
onder de banieren van den nieuNIET
wen tijd schaart, en dit laatste was
geUjk bekend voor vele hoofdDe toekenning van een overweambtenaren
van den regeeringszehet
van
Ministerie
gende rol in
.
Binnenlandsche Zaken aan Joseph tel nog niet liet geval.
:
het
optreden
Henriot,
chef
der
Ordemilities
Met
van
Darnand,
van de zuidelijke zone, en de op- eerst als ■ politiek direceur ; der
name in de regeering van Philippe Fransche uitzendingen, thans geHenriot gaan voort in Frankrijk lijk gezegd ook als staatssecretaris,
heeft men over leven in de brouheel wat stof op te werpen.
Huichelaars slaan zich op de werij niet te klagen. „Quels sarborst en roepen uit: „Wee ons arm casmes, Messelgneurs", zou men
kunland. Met die twee mannen is de zijn. spreektrant volgend
burgeroorlog over ons gekomen". nen uitroepen. Welk een afbraak
Alsof de krachtige beteugeling van van heilige huisjes, welk een feilwanorde, misdaad en terreur niet lcoze logika in de bespreking der
rie eerste noodige stap Is tot het feiten.';beletten van uitbreken van zulk.
HEILIGE
HUISJES IN
een oorlog!
:;
GEVAAR.
zal
toe
voorloopig
Naar buiten
weinig blijken hoe Darnand te
„Ik breng myn leven niet door
werk wil gaan; arbeiden in stilte met
zoo heeft hij zichIs hier een groote kracht. Dat de zelf schipperen",
omschreven, „ik ben een parontsteltenis echter groot is in de
kringen der communisten, wordt tijganger". Dat woord doet ons
in het
van verschillende zijden bevestigd. denken aan den knuppel
benoebij
zijn
Er
hoenderhok.
is
Ook breekt Darnand het hjselijk
geweest
heel
wat
ontsteltenis
ming
oezien van verschillende prefecambtenaren die
ten; opzienbarende ontheffingen in de kringen van
van posten hebben reeds plaatsge- nog altijd geen politieke keus hebvonden in de weinige dagen dat ben durven doen.;
„Voorlichting is niet neutraal",
Darnand zijn nieuw ambt bekleedt.
van
personderhoud
verklaard.
benoeming
Philippe
De
Henrio als staatssecretaris voor heeft Henriot al dadelijk in een
Voorlichting en Propaganda verHU voegde daaraan toe dat einleent thans eindelijk aan Radio-Vi- delijk stelselmaig geantwoord moet
chq een luister/die zij wel erg worden op de dagehjksche vijandelijke leugens, „ik wil mijn land.
noodig had. ".;.'■".
genpoten het zuiver, Fransche
Radio-Vichy
heel
Er was over
uiteenzetten en hen tot
wat geschamperd en geïroniseerd standpunt brengen".
Mene
de
noordzöne.
dan
vergat
in
De* iphoud van Henrios vertoohoe ontzaglijk moeilijk he is voor
gen is niet alleen feilloos, ook zijn
«en staat, die souverein Is gebleven, na eerst eeen oorlog en daar- stem is warm en magnetisch en als
na achtereenvolgens zijn koloniën, hij eenmaal is begonnen, laat hU u
«Dn vloot «n zijn nieuwe leger-in- niet meer los.
Philippe Henriot behoorde tot
wording te hebben verloren, om

„VOORLICHTING IS
NEUTRAAL”

—

—

'

,

dat GUs garderpbe bedoelt, en

.

,

wel eens deftig doen. Eigenlijk
gezegd, vindt Rondhout, dat GUi
niet zoo onverstandig heeft gehandeld en men besluit de kledingstukken voor Adèle in de
kajuit aan een spijker te hangen. Het arme kind kan zich
dan rutsig hier verKleeden.
Maar reeds steekt Roel zijn
hoofd om den hoek om te zeggen, dat men over een half uur
Overzij ld iep zal aandoen.

dat hü beter kleeding had kunnen zeggen. Maar GUs wil ook

Het gevonden projectiel

:'•'

te houden, tegen de wanhopige
benden van oorlogsmisdadigers,
tegen de Waffen M, Landstorm,
Stad- en Landwacnten, die niets
en niemand willen ontzien, omdat er voor ben toch niets meer
te verliezen valt Maar op een

Maar Gijs heeft z'n smoesje
gereed: „Ik dacht, kapitein, dat
wU nu al voor passende kleeren voor Adèle moeten zorgen,
want als het arme kind door de
zeeroovers meegenomen is, heeft
ze misschien geen passende gar- \
derobee!" ..Garderobee" vraagt
Piet, „wat is dat voor een stadhuiswoord?" Doch Jan legt uit,

ONDER VALLEND

—

ten worden tegen die troepen,
die het verzet nog trachten vol

—

door het achtcrgelegen land voor zijn..'
Deze maand is weer een groep
groote schade werd behoed. Door
hun onverpoosden arbeid werd een moeders uitgezonden naar het
doorbraak van den dijk voorkomen moedertehuis van den N.V.D. te
en in den loop van één nacht werd Dieren. ";>"
Zoo zorgt ons volk voor ons
het grootste gedeelte van de aangerichte schade weer hrsteld. Een volk via den Nederlandschen
Doodelijk ongeluk in staatsmijn dreigend gevaar voor de provin- Volksdienst. Blijft dus geen buitenstaander, doch sluit u aan als
cie Groningen werd hierdoor afgeZondag• : '"..:-..-\.
HEERLEN, 14 Febr.
.
wend,
■■" lid.
./".'.■''.
middag om half vier is de 34-jarlge hulphouwer W. H. Broek, uit
OPSLAGPLAATS IN BRAND
Kcrkrafe, in de ondergrondsche
Wilhelmina
werken van staatsmijn
GENEMUIDEN, 14 Febr.
Te
EINDHOVEN, 14 Febr.
onder plotseling afvallend ge- Eindhoven heeft zich wederom een Donderdag heeft hier: brand gesteente geraakt en bedolven. Hij ongeval met een gevonden projec- woed in de vroegere mattenfakon spoedig bevrijd wórden, maar tiel voorgedaan. '. .-'■':.
;•-?-•
briek van K. de Lange aan de ten
bleek reeds te zijn overleden.
Eenige knapen, wonende aan het Veldestraat die (als opslagplaats
Geldcrlandplein, hadden een der- voor oude
werd geWachtmeester Hendrik Koot gelijk voorwerp gevonden en wa- bruikt. Het materialen
vuur is ontstaan op het
ren erin geslaagd het te demonteenaast deze bergplaats gelegen kanherdacht
ren. Zij hielden bij het kruit, dat toor, door vonken uit de kachel en
ZonAMSTERDAM, 13 Febr.
uit het voorwerp was gekomen een is van hieruit overgeslagen naar
heeft
de
op
algemeene
dagmorgen
lucifer met het gevolg, dat de zaak het fabrieksgebouw en de boven
begraafplaats „Zorgvlied" te Amexplodeerde.
het kantoor gelegen woning, die
sterdam een korte plechtigheid
Een der knapen werd hierbij bijna
geheel ■ uitbrandde.
De
plaats gevonden, ter herdenking ernstig, twee anderen licht ge- brandweer kon verdere uitbrei:'•'•'>■;,'■'
van den sterfdag van wachtmeeswond.- f-\
ding voorkomen. . :.
ter Hendrik Koot, die op 11 Februari 1941 door een horde joden
lafhartig we-d vermoord, toen hij
met zijn vendel een neergeslagen
H-man te hulp wilde komen.
Hoewel het door verschillende
omstandigheden niet mogelijk was
een groot opgezette herdenking te
is
de
gevallen
«rganiseeren,
wachtmeester niettemin ■: in een
korte, sobere plechtigheid her'j-GRAYENHAGE, 14 Febr.
honden als nuttige dieren. Op uitdacht. ...\,';'..
De Reichsführer ii heeft in zijn drukkelijk
verzoek
van
den
De
Heerbancommandant. van kwa'iteit van bescherm-heer van Reichsfiïhrer-M zal hierbij des te
J.
B. het Zsntran In.stitut für HundeforHeerban I, onderbanleider
meer waarde worden igeheeht aan
Kelderman en de vendelcomman- "chu-ng den bekenden Nederlandeen duidelijk inzicht in de betrekdant van het vendel Hendrik Kopt, schen geleerde
dr G. A. M. de kingen tuffthen mensch en dier,
legden een k'ans op het : graf, Monyé beroemd tot lid van dit in- daar hij dit een belangrijke
kweswaarna kam. Kelderman enkele stituut en hem belast met onder- tie acht van het Genmaanfche
gewoorden sprak. HU herinnerde aan zoek ingswerkzaamh eden. Het Zenvoel. Daarenboven moet een duide dagen van Februari 1941 en tralinstitut für
Hundeforschung delijk inzicht verkregen en uitgewees erop, dat ieder jaar een klei- heeft tot taak een ven de oudste werkt worden in het profijt, dat de
nere groep W.A. bij de groeve aan- huudieren van den mensen in bio- leverde wezens ontfanks aile
mowezig is, omdat vele kameraden logl.-ch, cultureel en historisch
op- toriseering ook thans den mensindsdien zijn uitgetrokken om in zicht te doorgronden, de resultaten schén" nog bieden. Hoe groot, art
den geest van Hendrik Koot aan van .deze werkzaamheden te ver- nut juist varï den
hond is, wordt
de fronten het leven in te zetten spreiden ten bate
van de houders zomider meer onmiddellijk duidevoor Leider, volk en vaderland. van honden, eljtmedie bij te dragen lijk, wanneer men denkt aan
het
Kameraad Kelderman besloot zijn
tot het opvoeren van de prestaties gebruik van honden alleen al in
korte toespraak met de belofte uit bij het
fokken en gebruiken van den oorlog b.v. . als ooriogshond
té spreken,: dat de weermannen
voor het overbrengen van berichvan Heerban , I evenals Hendrik
ten, voor bewaking en vooral bij
Koot getrouw aan hun ideaal hun
het opsporen van "gewonden en
Kranslegging bij het graf van personen,
plicht zullen doen.
die
een instorting
Nadat het muziekvendcl „Ik had Wachtmeester Hendrik Koot, ter bedolven eijn door
en aan het gebruik
zijn
van
herdenking
sterfdag
een wapenbroeder" had gespeeld,
van honden door oorlogsinvaliden
(Foto CNF-Clno)
'■■''.■■
defileerde de W.A. langs het graf
geleiden van ooflogsblimden.
-.

*

„De Invasie is op komst", begint dit opruiend geschrift der
ieker in veiligheid blijvende
duisterlingen. „Zelfs wanneer de
Duitsche macht ineenstorten zal,
Voordat het in Europa tot de ge-—
weldigste en bloedigste slagen
van dezen oorlog komt, zelfs
dan zal hier nog gestreden moe-

Zorg voor het volk

—

onder leiding
van de Organisatie-Todt een aantal Nederlandsche
arbeiders bijeengebracht. Een groot gedeelte
van hen heeft dezer dagen zeer
nuttigen arbeid verricht ter be
scherming van land en'medemenschen. Bij den hoogen waterstand
van de laatste dagen werd op eenlKe plaatsen de top van den
dijk
zwaar beschadigd en er dreigde
gevaar voor dijkdoorbraak, :
De hier tewerkgestelde Nederlandsche arbeiders hebben onder
de moeilijkste omstandigheden

...

"

rèchtsche fractie der

Fransche

Kamer (men verwarre hem niet
met Herriot, den beruchten voorzitter!); hij kent als weinigen de

droevige figuren, die thans in Algiers eeen
zoogenaamd Fransch
parlement vormen, hij tpreekt hen
dikwijls toe, fel, ironisch en scherp.
Hij kent ook vele militairen, waaronder Giraud, en het was aangrijpend Henriot den generaal te hooop
ien interpelleeren, zinspelend
de ontmoeting in Algiers tusschen
Giraud en den communist Marty
(den muiter in 1919 op de Fransche Zwarte Zee vloot een krijgsraad veroordeeld en later begenadigd; daarna beul in rood-Spanje):
„Maar zeg mij eens, mon général,
toen ge hem de hand drukte, heeft
u dat heelemaal niet.: gehinderd?"
Ziehier een der kernachtige slag-

Henriot:
„De Londcnsche uitzendingen in
het Fransch? Een hoorspel- door
schurken geënsceneerd, ten gebruike van domooren". '
■
Over Frankrrjks positie zetde hij
zeer terecht na het verraad van
Noord-Afrika: ~
„Een natie die door eigen schuld
zinnen van

haar huwelijksgift verspeelde, heeft
niet het recht behaagziek tegenover
Europa te doen."
Dat deze talentvolle en hartstochtelijke spreker bij den Geallieerden een der meest gehate personen is zal niemand verwonderen.
Hij staat trouwens als eerste op
de lijsten van „ter dood veroordeelden", die hier clandestien circuleeren en waarvan hij een exemplaar in handen kreeg.
Met Henriot hebben wij hier onlangs een eerste klas bestraffing
van een „neutraal" land beleefd.

Het Zwitsersche radiostation Sottens, en dagbladen als La Gazette
de Lausanne en La Suisse, maakten
zich schuldig aan opgeblazen voorlichting en nauw verholen sympathie voor de Algerynsche muiters. Het werd dan ook tijd dat een
geautoriseerde Fransche stem (en
welk een!) zich deed hooren. Deze
stem kwam en via de

zenders

Toulouse, Niee, Lyon en Marseille gaf
zij een in scherpe woorden gesteld
antwoord aan de voorlichters" In

Zwitserland,;;

.

Eindelijk hoort men weer Frankrijks ware stem; de ttijd van schip,
peren en verdoezelen is voorbij.

—

dienst kantoor Steenschuur 21, loket 0
7 worden aangevraagd.

t.m.

AMSTERDAM
Wornndar da tetters R of O
Woensdag 16
AMSTERDAM.
bruari zyn zjj, wier familienaam

Febegint met de letter U of R, aan de
beurt om hun nieuwe bonkaarten af te
halen. De lokalen zyn geopead van
—

9.15 tot 16.30 uur.

—

—

—

>

;

•'

Januari.
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HAARLEM
Uitreiking

distributiebescheiden

HAARLEM."

Voor de uitreiking

—

van distrbutlebescheiden l» het morgen Woensdag de beurt aan het restant van da letter T vanaf Trug' en
U en Va t,m Vis.

UTRECHT
VERSTREKKING WITLOF
Door het P.V.K. voor groenten en
fruit te Utrecht zijn ten behoeve der
ingezetenen van Utrecht de betreffende kleinhandelaren van B. tot en met
D. end* kleinhandelaren C. v. Eindhoven Jr., F. v Elk, J. v Elk, J.
v EIJk Jr., J. v. Eyk Sr., C. J, de
Groot, H. N. de Groot, W de Groot.
VV. A. de Groot, tof heden bevoorraad met witlof'le soort, prijs 30T j
. ,■;
cent per kg. . .'■.

■

*'

*

GRONINGEN, 14

Sinds eenigen tijd is

Jan Pardoen redt Adèle

:

•

voor Moeders
Kinderuitzending
en ontspanning

Arbeiders voorkomen
dijkdoorbraak

3

VERSTREKKING SPRUITEN
Door het PV.K. voor groenten en
fruit te Utrecht, zijn ten behoeve der
ingezetenen van Utrecht de betreffende kleinhandelaren van \V. en V
tot heden bevoorraad met spruiten
Ie soort, prijs 31 cent per kg.
"-.'• *■*
'":
Bedoelde kleinhandelaren dienen de
•'

hun

toegewezen

spruiten

en

witlof

te leveren aan de by hen ingeschreven klanten voor de 2e periode 1944.

Geleverd moet worden naar verhouding van het, volgens de gezinskaart
aantal Ingeleverde bonnen 2e periode
1944 op basis van 1,3 kg. per bon.

TILBURG
SPECIALE PUNTEN
TILBURG,
Teneinde degenen, die
—

1

■

.

Dinsdag 15 Sprokkelmaand (Febr.) 1944

;

In alle bezette gebieden in West- doen om Uw eigen land, Uw eigen
Europa, in het Groot-Duitsche bezit, Uzelf en de Uwen te redden,
en zult ge dan later de gedachte
Rijk, ja eigenlijk overal In en bulten ons werelddeel heerseht span- kunnen verdragen: anderen gaven
ning in verband met het verloop alles en ik gaf niet»? Ik heb niets
van den oorlog In het Jaar 1044, gedtan, ik was te laf, ik heb mijn
Vooralsrog verdicht zich
deze plicht verzaakt?" Het illegaal
spanning rondom
het
woord schotschrift meent op Zuid-Itau*
.
te moeten wijzen:
„invasie".
Het ware struisvogelpolitiek, in
■ ~In Italië", gaat het voort,
zoo'n geval alleen maar.den van i.kreeg het volk de kans. Het
over zee komenden aanvaller te werd er echter door verrast!
Het had er niet op gerekend!
zien. Heisa? is het nu eenmaal een
Enkelen stelden hun moedige
feit, dat gedeelten der bevolking
In de West-Europesehe ioor de daden. Het volk wilde te helpen, maar het was niet gereed
Duitsche weermacht bezette gebieden nog altijd ontvarkfßJk zijn
Nederlandera! Houdt U gereed!
voor een kük op de ontwikkeling Zorgt, dat g\] niet verrast ztjt
der dingen.die deze groepen er door de gebeurtenissen! Bereidttoe zal. verleiden het verloop van U voor, nU reeds!!!"
En dan geeft het pamflet zijn
lnvasiepogingen anders te tien dan
de Duitsche weermacht en de met richtlijni n. Richtlijnen, die .neerhaar sympathlseereh.de nationaal- komen op hetzelfde laffe gedoe,
socialisten in de bezette landen onnadenkende menschep, die niet
Deze men'aljteit. die zich; uit Mn meesirijdende burgers zijn, tegen
alle variaties van orveran'woorde- het vuur der weermacht en der
Hike sabotage tot slappe afwachpolitie in ie Jagen, terwijl men zelf
tende onverschilligheid, is een fac- veiiig op den achtergrond blijft en
tor, waarmede in critleke oogen- zijn bo sjewistisch potje j kookt.
blikken uit den aard der zaak reke- Men kan zich voor»'ellen,-hoe deze
ning moet worden gehouden.
richtlijnen
uit zien. Maar men
Het spreekt vanzelf da, beden- zal zich ookerwel
kunnen voorstel,
kellllce gevolgen nauwe lijk» van de len. dat men in den
mogezllde der afwachters. die verreweg lijken tijd zinneloos zijnkortst
leven
weg.
de sterkste groep in ons tend vor* smijt en zijn gezin
levensgevaar
in
men en bij wie men nu niet bebiengt, ala men aan deze ophitsing
paald op demonstraties van „heldenmoed" verdacht hoeft te zijn, van ie ergs e aoort gehoor geeft.
ricntlijnen zijn typisch voor
verwacht moeten worden. Ik heb Dezeschool,
van het bolsjewistisch
lui al den indruk, dat de diorsnee- de
die in de Sovjet-Unie
oproer,
gelijk
Nederlander op het' standpunt is
aangekomen: wèl bevrijding, maar haar leerlingen opleidt. Het is niet
géén bolsjewisme, en ook zoo gauw voldoende, dat de bolsjewistische
duisterlingen zich in dezen overmogelijk vrede zonder veel vernieling, met teruggave van Insulinde gangstijd brutaalweg een Oranje,
ronder er zelf voor te moeten manteltje omhangen om tot de
Vechten, en met zoo spoedig moge- massa van ons volk door te drinlijk verlost zijn van een Engelsen gen; dat zij onderduikers van goeAmerikaansche bezetting . volgens den huize, die in nood zijn geraakt,
Zuid-Italiaansch voorbeeld. Nu,' de mèt geld en clandestiene bonnen
doornee-Nederlander
moet dan ook den moordrevolver in de .vuist
maar zeggen, hoe hl) het hebben drukken; het ligt volkomen in de
v/il
lijn van hun
Maar we willen de mogelijkheid, dal zij nu reedsdesperado-politiek,
hun illigale voor.
dat het een beetje anders zal ver- bereidingen treffen-voor een bloedloopèn, toch niet volkomen uit het bad,
dat-naar zij hopen hun eigen
oog verliezen. We willen ook denplannen bij een invasie in de hand
ken aan een tijdelijk en plaatselijk zal werken.
Wat er dan met door
».eiukkende landing, elders ï maar hen opgehitste
Nederlanders zal
waarom niet ook onmiddellijk, of
laait
gebeuren,
natuurlijk Sibehen
later
stadium
e
in
h i r! Hier, bij
risch
ons! We willen als zeer wej mogeWanneer het pamflet zegt: „Ne.
lijk aannemen, dat als gevolg van
geallieerde luchtaanvallen op vele derlanders. houdt U allen gereed
punten onze dijken bezwijken, ons tot hét opnemen, huisvesten en
ondei duikers,
polderland onderloopt, onze steden voorthelpen van
of paravluchtelingen,
gewonden
on*»
tot puin worden, de oorlog in
straten: en op onze weger woedt, chutisten, bereidt u voor op het
en de doorsnee-Nederlander
zich verleenen van hulp in iederen
begint af te vragen, of hij in de vorm", dan zegt het daarmee: Nejaren 1940 tot begin 1944 niet in derlanders, haalt voor het bolsje.
vergelijking met wat dan komt, in wisme de kastanjes uit het vuur
een paradijs heeft geleefd
met het eenige resultaat, dat ge uw
. Het is wel als zeker aar. te neleven vei liest, zoo zeker als tweemen, öat er dan een oogenblik.zal maal twee vier is. Wanneer' het
komen, waarop het militaire bevel pamflet
verklaart: „Saboteertl
zal luiden: „Niemand meer op Want op dat oogenblik van de instraat. Op samenscholinger wordt vasie is het ook weer oorlog en
geschoten!" Of iets dergelijks. In zijt gij allen opnieuw of voor het
sommige deelen van ons land weet eerst
dan ondertee.
oldaat"
men, sinds 1943, wat zulk een bevel kent
voorbaat uw
daarmee
bij
het
reeds in betrekkelijke vredesomhet
geeft u den
doodvonnis.
Want
Standigheden h'.eft te beteekenen. raad,
En
te
worden.
fi
anctireurs
Het beteekent zelfmoord voor wis daarop staat de kogel. Het verlangt
aan
houdt.
er zich niet
van u, dat ge zuit vergeten of er u
.
•
>
■ ;.';'.
niet om zult bekommeren, dat ons
Nu ligt voor mij een gestencild Nederlandsche leger voor den verexemplaar van een z.g. .Oproep deren duur van den oorlog onmidaan alle Nederlanders!" Natuurlijk dellijk na de vijf Meidagen van
komt het vod uit communistische 1940 in
allen voim heeft gecapitu.
knrgen.
en dat dus niet alleen de burleerd
onze
Deze oproep, die behalve
gerij maar ook de vroegere Nederdierbare Nederlandsche commu- landsche
militair zich buiten den
nog
nisten vermoedelijk alleen
der weermarhten of bij de
strijd
Radió-Oranje,
de
bende
van
rnaar
weermachten ingedeelden heeft te
htt Kabinet-Gerbrandy incluis, houden,
op straffe van oogenblik.
is
van
hebben,
zal
een
achter zich
de meest misdadige illegale kelljk verlies van zijn leven. En op
schanddaden, waarop ik tot nog
toe beslag heb kunnen leggen.

—

—

speciale

punten (H.G.-,

S-; G.S.-, K-

alsmede de eventueel daarbij
behoorende
Speciale- en Bijzondere
punten)

Vergunningen hebben ontvangen, In
de gelegenheid te stellen, voor de goederen die daarop nog niet gekocht konden worden, opnieuw een aanvraag in
te dienen, is hiervoor de volgende regeling getroffen:
Dergelijke aanvragen dienen

te geschieden in de maand Februari 1944
op formulier MD. 333-08 welk formulier
moet worden ingediend bij den Distributledienst van de gemeente, waar
betrokkenen op het tijdstip, van Indiening zijn gedomicilieerd.

BU deze aanvragen moeten steed»
ongeldig geworden bescheidt»
worden ingeleverd.
1

alle

Vierambachtstraat

238

Rochussenstraat M3B.

ANTON

48
030

J. B. ROBAT
in een veldlazarett is
overleden en .zijn stoffelijk overschot op het
Heldenkerkhof
BrestLitowsk is bijgezet. Hij
deed zijn plicht voor
Führer, Leider, Volk en

Vaderland.

010

4?
IXII Ai
3006 Ü2?J
2313
SOM 1171
JfSS 122} }£2
'
MSI
l?ïï
8064 ISr
0161 8170
S?Ö
JSÏS £255
2555
7627 Kt!
7688 Kï?
7705
Üüü 0147
5*?3 0186
üii
.0050

ARNOLD

0583

.

04
020

3090
1033

in den jeugdigen leeftijd
van bijna 17 jaar zijn
jonge
leven
gegeven
heeft voor 't nieuwe
Europa, ook voor ons
Volk en Vaderland.
Ook hij deed zijn plicht.
Wij buigen ons hoofd en
zijn stil in God. .

lieve Man en Vader

68

0650

0075

102
094

!J?S* J55"?
USiS IIiJJ
!i?J2 iJS?2
'ÏÜ2
8?!! 30104
1X92!
i2?22 30140
30130

•

30560 30034 30047

Zijne diepbedroefde
Ouders en Broers
ANTON KIP
B. J. KIP-BRINK.
JAN en NOLLY..
Apeldoorn, 11 Febr. 1944.
Martkplein No. 15.

•■■■■.••',

1*714.
10445
T

033

'

,74 «

WHB'
I
IMwmtißWiMwuiw mi m nwiT»

*m tot* ïooio
100/—tI 3420 4903
f. m
"~

t™

™*

>•*»

3465 3633 3730 0807
3398 3404 1661 3613
*
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184 M I81734
» » 743 '
1748 « "«SO
'Z2SI
Ï9
,
400
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3881
0610
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8033
8970
0493
10181
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13013
13490
14384
15170
15940
«6«»3
1 7«B1
"Mi»

703
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Toussaintkade 1
Den Haag, wordt
U gezorgd

3947
1743
445»

m0

*

6^43
**w
7521
8150

oow
0660

-

Lvoor

fofcïïflo***
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136741

16203"
16001
16808
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[GEVRAAGD

OP BS2IO,
Overtoom

438,

BIJ; VERSTANDIG
■'gebruik KAN

P

MEN MET

AANGEBODEN

A'dam, koopt
meubelen, kleeden, Te
aangeb.
huur
waschmachines enz, gem. zit- en slpk.
m. pens. In. omg
Gevr/ door N.S 8.- Utrecht, 10 min. v.
ster to Utrecht v tramhalte, ' '. liefst
direct
zit-slaapk. heer of . dame
op
pens.;, m. .eefttfd Br. no. W
zonder
331253.
gebr.
v. keuken 621, Postbus 68,
Gevr. v. u kinder- ƒ 60 p. m. Br. no. W Utrecht. '■ ;
68,
wagen, tev. 21 pers. 620,
Postbus
Te koop pluche t«bedsprei. Ros, Zaag- Utrecht
felkleed f 85. wolmolenkade
28 bis,
len
badpak ƒ 15,
Utrecht.
Gevr. werkster V. 3 handgewerkt kleed
ochtenden p. -w. Ad- vooroorlogs
garen
I LAATS EEN
miraal de Ruyter- / 35.. Stelnmeyer, v
ADVERTENTI r laan Ui, Voorburg. Citterstr. 56, R'dam.
_

al uw"overtollig huisraad,,
kleeden, ■
kachels,
enz. enz. H. Zemering, Westeinde 196,
Den Haag, - ■ Telef.

wéinig

*

'

Brood-

en Banketbakker
Bezorgen door de ceheele stad

t

WasscherU

Stoomv'erverü

en

TeL 84460

,

late er ons een mooie waterdichte regenjas of mantel van
maken!

en

délßijërikorf

■■

maatkleeding

Uniformen Keeren

Amsterdam ■/:■■':-<;iDen Haag .
Rotterdam

JONGSTE BEDIENDE

O. KROESBEEK.

Bewindvoerden

Filiaal N.V. A. H. O.
Beheerder S. O. de Bruin
BOOMPJES 2
ROTTERDAM-C.

Een amateur

:—

FOTOKOPIST-APPARATEN

blijft amateur

ADNIN I S TRA T EUR,
.

B

Salaris naar leeftijd (Klasse II)

+

SECRETARIE

15

%

ADJUNCT-COMMI ES,

«AC.

buihé
m

.■

«£V

.

]

'

Gevraagd

'.

.'

.'

-

"'

'.

.

;

stelt nóóit teleur!.:■ "'.:-.-':

e*

'".

'

..;'

Siberische Koningstijgers -Dolkoene Sleppenrijders •. -'": Bunte's Taxi
Leinert Salto des
Doods
Ruitertroep 5 Karolijs
Luchtsensatie
2 Mandos
Strassburgers Nieuwe PaardendresPatato,
De Clowntrio's 3 Fernando's
Z suren
■._■•■:,. Frltto
Co. en verdere attracties.
-

-

-

-

-

,
»

•

neue Beschaftigung
'■'

IB

Nederlandsch Duitsche Kultuurgemeenschap

II

-

Donderdag

I

.

19.30 uur
in de Tobisfilm

17 Februari a.s., aanvang

VIKTOR DE KOWA

,
;

I

met MARGITSYMO,

'

De BURGEMEESTER van ZIJPE roept sollicitanten op
voor de functie van

Leider van den Distributiedienst Kring Zijpe
te Schagerbrug

12.000 inwoners).

(±

Jaarwedde volgens rijksregeling. Volledige kennis der
distribiitievoorschriften en ruime practische ervaring
vereischt.
Leeftijd niet beneden 25 jaar.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen vóór I Maart '44
te richten aan den Burgemeester voornoemd. Hoofd
van den Distributiekring te Schagerbrug.
"

-

Bezoekt da tentoonstelling over het
. leven van onze voorouders

'

gezocht (speciaal

.

aanmelding, ter mondelinge ■
bespreking
van loon- en arbeidsvoorwaarden aan onderstaand adres.
Reiskosten worden bij
Uw bezoek vergoed.
Ook Zaterdagmiddag
en Zondag den geheelen dag, kan men zich

20 Februari 1944-

Geopend dagelijks van 10 tot 16 uur

|

f
|

ZELF B £ SC H E R M INGA
AULA
d. H.8.8., AinkjtMderplein Ma, B'd&m.
U tot Z» Febr op»s va» 10—II» n n»(>ii( M
».

.

\

I

. Hotel Victoria
Damrak te Amsterdam

betrekking van

V.

Bijkantoor van „Het

Schriftelijke sollicitaties vóórS Maart a.s. te richten aan
den Directeur van den Dienst, Achter Davidshof 2 te
Amersfoort
Persoonlijk bezoek alléén na oproeping.
-

ARBEIDSDIENST VOOR MEISJES

Nationale

Dagblad", Kruisstraat 14 rd.,
Haarlem,

vraagt

voor

zoo

spoedig mogelijk

BEZORGERS (sters)

bestaat gelegenheid tot
met
aanstelling,
actieve Indeeling, van een

„

„

„

,
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„

-
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„

„

„
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„

)

~

....

„

'.

„

„

„

„

„
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Krachtige bestrijding der
terreurbenden
BERLIJN, 14 Febr. (D.N.8.)
De communistische bénden in het
Westelijke deel van den Balkan
worden sedert . twe*y. maanden
steeds krachtiger bestreden. Dezer dagen verloren zij in den sector van één enkel leger 244 man
sari dooden en 129 aan gevangenen. Overloopers verklaren, dat
het aantal gewonden aanzienlijk
ia. Een groot aantal handvuurwapenen, veel munitie, talrijke stukken geschut, paarden en voertuigen werden buitgemaakt.
De laatste dagen'trachtten, naar
D.N.B,
verder verneemt,, com—

•

;

munistische tenden zich weer

Bij den A.D.M,

■

VROUWELIJK ARTS
sollicitaties te richten aan: . Algemeen
Leidster, Staf A. D. M., Huize Berkenheuvel, Doorn.
Schriftelijke

„

.

BOUWKUNDIG- of CIVIELINGENIEUR DELFT

J

„

„

•

„

roept gegadigden

•

„

„

-

.

„

OFFICIEELE PUBLICATIE

_--.

,

1

DAAR MUh'T li BESLIST BE&Mt

■•

-

„

NETDAQMEISJE
of WERKSTER

De BURGEMEESTER van AMERSFOORT roept sollicitanten op voor de functie van Technisch Hoofdambtenaar
bij het Gemeentelijk Bouwtoezicht, enz.

:,

„

„

...

aanmelden.
■■'■'■.■■
JOZEF BUERBAUM,
Tuin-architect

___

.„

Groep

*•

!

„

„

111, BrabantIn de ochtenduren van 8 Febru.
sche Bellefleur enz. IA
0.68
57.00
ari- is een transportvaartuig, dat
Aƒ46 00 ƒ 0.55
B
30.00
0.39
■•
Groep IV, Jacques Lebeladen was met gevangen genobel enz. A
40.00
0.48
.-■ men
Badoglio-soldaten ten NoorOFFICIEELE PUBLICATIE VAN
B
„30.00
„0.39
den van de Soedabocht voor Kre.
V, Overige soorten
DEN GEMACHTIGDE VOOR DE
Gr.
..;1a door een vijandelijke duikboot
B
A.ƒ:36 00 ƒ .0.45
25.00
0.32
PRIJZEN
Val van Goud-stérrelgetorpedeerd. Hierbij zijn in totaal
en detaillisten
grossiersMaximum
riet, Yellow Transpa2670 Italiaansche gevangenen, om
prijzen voor groenten en fruit
rant en de srt. uit gr. I
19.50 „0.25
het leven gekomen. ■■'. .'•'•
Val van alle over. art.
16.50
0.21
Bekendmaking No. 86
De aanvallende vijandelijke duikKroetappelen
:
l*.f
o.l*
A-'
;'boot schoot allereerst een torpedo
Deze prijslijst geldt van 16 Februari
' Voor het snyden van kobl mag 3 et. .
van vlakbij af, welke op het dichi 1944 af. ;■;-■
per kg berekend worden, met dien
met Badoglio soldaten bezette GROENTEN:
verstande,, dat de kool na het snijden
Gross.pr. Det.pi
gewogin wordt.
p 100 kg p kg
schip een paniek deed ontstaan. Andijvie: .
Voor het se .ppen van wortelen
•
ƒ 35.00 ƒ 0.44
Het schip bleef echter drijven en Glas
mag 1 et : perkg. of per bos berekend
"„ 9.50
Savoyekool
~0.13
(geel)
zejte zijn tocht'voort. Aangezien
■Savoyekool (groen)
„10.00
„0.13 worden, met dien verstande, dat de
: de slagzij snel toenam, moest wor„10.50
„0.14 wortelen vóór het schrappen gewogen
Roorie kool
voriin v
....'■
den aangenomen, dat het-schip op Spruitkool (ongsch.)
■. .'»■
25.00
0.32
Voor bezorging van groenten en
„36.00
den duur niet te houden was, zoo„0.45
Spruitkool (gesch
8.00
„0.11 uult mag door detaillisten 1 et. per
' dat voorbereidingen
werden ge. Witte'kool
Boerenkool
9.50
„0.13 kg In rekening gebracht worden botroffen om In de booten 1e gaan.
ve.n den verkoopprijs af winkel.
Peen zonder lof:
Voor de af wijkende kwaliteit van boTerwijl men hiermede bezig was 'Iele: van 50-1000 gr.
vengenoemde producten, alsmede voor
schoot de vijandelijke duikboot een p. at. ongewasschen
6.00
0.09 het zg.
uitschot, moeten prezen beretweede torpedo af, die ten gevolge Rood e Sort 1 hen 50
kend worden, die In een redelijke ver13.00 „0.17
had, dat het schip ters"ond zonk gr, p. st. gewasschen
houding staan tot de hierboven gepugr. ongew. •,'•. 8.00 „0.11 bliceerde maximumprijzen,
.
en aan 2646 Italianen het leven II v.b.50-500
welke gelongew,
500
6
00
111
gr.
0.08 den voor de beste
benam. Van de 527 gerrdden zijn Bospeen (glas)
kwaliteit. Btf InP- 100 b. p. bos Koop tegen lagere dan
de gepubliceertengevolge van uitputting in het 20 at. p. bos v. 0,4 kg 35.00
0.44 de maximumprijzen
moeten de verp 100 kg p. Kc
koude waf er naderhand nog 24 KnniseiderQ:
koopprijzen
woroverleden, zoodat het totale aan: zonder blad, b. 6 cm 0 ƒ 15.00 jf 0.19 den verlaagd.dienovereenkomstig
•'•.'.■■
Zonder bl., v. i-6 cm 0
11.50
„0.15
tal Badoglio-soldaten, dat bij dep. 100 boa p. bo»
ren aanval om het leven is geko.
Het vragen van
hoogere prijzen is
(glas) >ir- ƒ 12.50 ƒ 0.16
BosselderU
strafbaar
men, 2670 bedraagt.
Petera. en kervel (gl
„13 50
~0.18

Voor deze functie, welke een volledige dagtaak mede'brengt, wordt een grondige ervaring vereischt. Soll,
moeten tevens vlot kunnen machineschrrjven.
Alleen zij, die de Nieuwe Orde onderschrijven, gelieven te solliciteeren. '.•-.•'.'.
,'
.;•,
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. D 7153
Postbus 58, Utrecht. ;••'•'•

.

p. 100 kg p. kg
48.00
0.58
1.78
148.00

■

Raapstelen (glas)

„

.

"

'voorkeur persoonlijke

van 8 tot en met

,

voor

tuinaanleg) voor groo.
te onderneming in rustige omgeving in OostPruissen. Goed loon,
kost en inwoning. Directe of spoedige indiensttreding.
By

Eindhoven

In het belang van uw ga*m.'
TENTOON SIELLLNU

ThierensRijswijk
Z.-H.,

TUINLIEDEN vertaalster in het Duitsch

in het Van Abbe-Museum

;

Mevr.
kade '82.
vraagt

STEFELS,

OVERHEIDSINSTELLING te HAARLEM
op.naar de

GOEDE EN VLIJTIGE

bewaarde

<%

voor dag en nacht. Gezellig
'ehuis.
Brieven met nadere bijzonderheden san: J. ZANDBERGEN. Bleekerstraat 67,
Inschede.

voor 2 keer per week.

wat aarde

te

.

EEN NET MEISJE

I

Leeftijd 18 jaar.

■

AGD.
als.Sachbearb.. Korresp,, Mitarb.'t. Auesend. oder dgi. bei
deutschen od. holl. Untern. i.'d. Niederl. od. im Ausland. SIETIE TERPSTRA; Nieuwe
Ausbild.: HBhere Handelssch. u. Selbststudium. Sprach- Binnenweg 247—249, R'dam,
Niederl.-Deutsch-Englisch.-Franz.-Schwedisch
kenntn.
25jahr. vlels, BUropraxis, Eink, Verk., Uebersee-Exp., tel.' 30416.
Masch.schr. u. Kurzschr., Ia Arbeltskr. 44 Jahre, verh., GEVRAAGD, in klein gegesund.
Mitgl. N.S.B, seit 1933, 3 j. Praxis Partei-Journ.
zin te Enschede (N.5.8.-ers)
Briefe erbeten unter nr, D. 7151, Postbus 58, Utrecht.
GE V R A

-

I

In R E UNIE (Gouda)

CARRIERJONGEN

-

£

LAURA SOLARI

■

."•■.'.

„

:.

DIE SACHE MIT STYK j

[
|
I

en TYPÏSTÏN

±

Wegen Abschluss melner bisherigen Arbeit «uche ich
■„■■'•'
zum 1. Mai oó>r 1. Juni 1944

—«■—^

-^——

PARIJS, 14 Febr. (Belgapress). Tuinkers (glas)
De infante Eulalie van Spanje, FRUIT:
.-;" P.,100 % P .kg.
dochter van koningin Elisabeth :--T' -: £
tante van ex-koning Alfons XIII Appelen: Groep I, Cox '
van prins Antoine Oranje Pippin enz. IA
87.00
1.04
en;' weduwe
B„40 00 „0.48
van Orleans is gisteren 80 jaar A ƒ 63.00 ƒ 0.76.
11, Goudreinetoud geworden. De prinses vertoeft Groep
ten enz, IA f:
.'■■''„ 63.00 ' 0.76
sedert'lange jaren te Parijs. ■_.A ƒ 49.00 ƒ 0.59
B „34.00
0.43

Transportvaartuig met
gevangenen na torpedotref er Bezonken

-

STENO-TYPISTEN

.Na1783
6 uur:
J

34160,

»

BU net Bureau Evacuatieaangelegenheden, Trompstraat 5

kunnen nog eenige

:

&

SPAANSCHE INFANTE 80 JAAR

Ruim 2600 Badogliosoldaten verdronken

Archief en
Expeditie, accuraat en net- i
jes kunnende werken. Leeft.
20 jaar, Soll. met opg. 8geplaatstworden. Salaris volgens gemeente-regeling.
van schoolopl. en ervaring Sollicitaties uitsluitend schriftelijk, té richten aan het Hoofd
de Afd. Personeelszaken, Stadhuis, Groenmarkt 1,
.}van
aan bovenstaand adres.
's Gravenhage.
:

-

GEMEENTE VGRAVENHAGE.

voor haar afd.

&

280091

IkLtFOON 42656 en
65*»
BREITNERSTR. 59»»
ROTTER O A Mjf

;

ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR
ZOONEN.
R. BRURING
Makelaars in Assurantiën -Sluiten verzekeringen op elk sebted Ook oorlogsschade
op Inboedels, gebouwen, casco's, éne.
BEUKELSDMK 10S. KOTTE R D A M

i

■'■m

REMBRANDTSTR

1

""^—

.

te

nestelen-op eenige eilanden voor
het midden der kust van Dalmatië.
Zij werden snel verdreven door
bergjagers en sfdeelingen der
marine. Twee hunner vaartuigen
werden tot zinken gebracht en 30
motorzeiltooten, waarmede zjJ
dea nachts een verkeerfmet de .n-

-hammen der kust onderhielden,

werden

• .

"

p. 100 st. p. a>
ƒ 16.00 ƒ 0.20
„14.00 ,;018
8.50
0.11
p. 100 kg.
64.00
„0.77
■". 41.00 si 0.49
'.'„ 53.00
„0.64
35.50 „0.44

Kropsla (gias):
Sort. I b. 1,1 kg p. 10 st.
II V. 0,9-1,1 kg p. 10 st.
111 v. 0.6-0,9 kg p. 10 st.
Sla (glas)
snüsla en dunsel

Veldsla

„

ld. natuur

DISTRIBUTIE VAN SINAASAPPELEN

„

„

Spinazie: glas

„

Bewaar deze opgave en gebruik haar.
Nieuwe opgaven kunnen de vroegere
ongeldig maken.

„

Maandag 7 tot m met Woensdag

•

Februari z(jn de kleinhandelaren van
Gele uien.'
„10.50
„0.14 de gemeenten Amerongen, Benschop,
Sjalotten ;..:,, 15 00
0.19 Bunnlk, Breukelen, De Bilt, BllthoKoolrahi: (glaal
.
p 100 at. p. «t
ven, Den Dolder, Driebergen, ll arme)"
I boven 4 cm 0
12.50 :„ 0.16 len. Houten, Jaarsveld, Jutpliaas,
'■
8.50 ; „011
'I van 3—4 cm 0
MaarHhrii, Maarsse>veen, Doorn, Maar*
p 100 kg p
trnstlgk, Kockengen, Leersum,
l*xKamenas
6.50
010 mond,
I.orneu, Montfoort, Mijdrecht,
„6.00 „0.08 Nieuwkoop,
Koolrapen A
Veldhuizen, Via,
ld. B ■.-'
"''■„■■ 5.00 , „0.07 ncn, Vleuten,Ruwlel,
Vinkeveen,
Vreeland,
Postelein (glas)
67.00 „0.80 Vree»» Uk, YVaverveen,
Werkhoven,
Prei:
Sort. I boven 15 mm 0
12.00
0.16 Wilnls, Msselstein, Zeist, Veenendaal
9 00
„0.13 en omstreken, Woerden en omstreken
Sort. II tot 15 mm 0
en Culemhorg en omstreken bevoor,
Kroten:
8.50
Sort. I t. % kg p. at.
„0.11 raad met sinaasappelen, voor de bon.
II van %—1 kg p. at
7.00
„0.10 nen D. 8 en E. 8,, waardoor in deze
111 v. I—ll/, kg p. st.
6.00 „0.09 gemeenten de rechthebbende bü den
Kroten, gekookte:
handelaar, waar zU hun bonnen heb-,
8 st. of meer per kg
16.00
0.21 ben Ingeleverd, de sinaasappelen neb**,
minder dan 3 at. p. kg.
13.50
0.18 ben in ontvan.st kunnen nemen, aA.'
„48.00 „0.58 SO cent per half kilogram.
Rabarber (glaa)
Door deze bevoorrading zUn \ alle
Schorseneeren:
2300 „0.30 Kemeenten, bahoorende onder
I ten hoogste 20 st./kg
niet
15.00
0 19 P.V.K. Utrecht voor deze bonnen raat
II 20—45 st kg
snaasappelen voorzien..;.;•,
Witlof:
■,-•
Voor bon C 15 zfln nog geen EtnaaaSort. I, m. d. 15 st. p. kg „30.50 V„ 0.39
26.00
11, m. d. 15 st. p. kg
verstrekt,
~0.34 appelen
zoodra deze wor.
p. 100 bos p. boa dea afgegeven, volgt hiervan nader»
;

„

~

1

■'•:■■.

l.

N

■

'■-

I

Aanmelden bij het Hoofd van deren Dienst Maliebaan 25, 's morgens van 9 tot 12.

(

Het Nieuwe Afscheids-Programma

AANKOMENDE
BEDIENDE

P'jTf ."■""

'

maand

.

t

Laatste

Utrecht

1 iVUTO-MONTEUR
1 AUTOGEEN LASSCHER

De Middenstands-BedrijfsVereeniging, Uitvoeringsorgaan . der Ziekte- en Kin4,
Neude
derbijslagwet,
Utrecht, v r a 'a g t:

fCIRCUS MIKKENIE-STRASSBURGER

;

"■-

"

'

-

'.

„

1

hl. 53800 [3 lijnen

der N.S.B, te

'■•

-

......

„

*

„

„

'

heele degen
Aanmelden J.v. Scorelstraat 72 Utrecht.'
voor

lEDER EN DAG
2 UUR en 7.15 UUR

Wj?

VERVOERDIENST
kunnen worden geplaatst

■

.

|

SRplru: A' tl n Ij

dein

:".

■

NET MEISJE

■Bij

,:

....

5

».

";

>

v/h, coupeur één der Fa. H. Hollenkamp & Co.
DAMES- EN HEERENKLEEDING NAAR MAAT.
CONFECTIE EN UNIFORMEN.
KEER- EN REPARATIE-INRICHTING.
Bergpolderplein 5
Rotterdam
(H'berg).
Tel.. 41714

-

...'.-

Goudsmid

Benthulzerstraat No. 20 Telef. 43527
Hei adres voor GOUD. ZILVER. HORLOGES,
KLOKKEN. PENDULES
.Trouw- en Verlovingsringen uitsluitend massief.

FRANKEN'S KLEEDINQ BEDRIJF

Kuyperi' vakwerk

r

"'

BONNECROY

Gedipl. Uurwerkmaker en

1

-

'

.

;

:§|§|pLvEfl DïgH^MS-

vanaf 16 jaar
goede vooruitzichten.

-'•

dekt het risico van de verdocnmenten "en

contracten,

O kunt te beter vandaag dan morgen beveiligen,
door Micro-Olm of totocopleën.

'-

VROUWELIJKE
KANTOORBEDIENDE,

verzekering

Vraagt Inllehtl ng en aan de specialisten i
MICROFILM- EN FOTOCOPIEBEDRIJF

f

Zeer aangename werkkring.
Ie Klas. Salaris volgens regeling. Bezit
van diploma; G.A., ƒ 100.—.
Aan te melden bij
N.V. Uitg. Mij. A. Rutgers Dienstjaren elders doorgebracht tellen voor verhooging
Naarden.■■■■■ mede. Vereischt is bekenheid met werkzaamheden omtrent
:'■.■-.
'
;
'
Bevolking, Evacuatie en Decimaal Registratie. '
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk vóór I Maart 1944 aan
den Burgemeester.
:
V

"FMMB jif. jjax InmX

Geen

nletlglng
Uwer
teekenlngen.

:

:."

met

-

BOMBARDEAAENTEN!!

.

,

.

1

telefoon «mï
V
Poortstraat 8
Rotterdam.

Eerste klas Coup.

•

Voor direct gevraagd: -"■■'■ De Burgemeester der Gemeente SMILDE roept gegadigden
op voor de betrekking van:
! A. DISTMBUTIEDIENST
''';?•'•/■•'•-:•.'
: .
voor de expeditie
vanaf 15 jaar
Salaris 2e Klas, gehuwden + 6 %
,'-..
en een : ':

_

Botterdam

—

Tel. 44206

>

ZUID-HOLLAND :

HUlSSCfalldei
Decorateur

—

GEVRAAGD EN AANGEBODEN

HJ
HÉ

B

HEEREN en DAMES

TeL 81380
TeL 72009

DAMES!
Laat ons Uw BONTMANTELS repareeren of modernlseeren
VLUGGE AFLEVERING.
BILLIJKE PRIJZEN
OOK IN-VEBKOOP BONTMANTELS
fCoupeur-Bontwerker,
• "':P. 'M AAS,
TEL. 49861
■;.:;.; LISCHSTBAAT 21a,

<

|

•

H
nj
H

TEL, 80347.

.
.

•
.

Noordmolenstraat 79

.

PERSONEEL

wandele ermee naar deßijenlcorf

H

Tracteer ze dan een» op zo n heerlijk gabakje van ~\Ain Buuren". Denk er echter
om, dat U 3 dagen van tevoren Uw
suiker inlevert en dat U bi) het afhalen
zelf een doosje meebrengt. Wéét. wat
U eet. «et koek en banket van

W. BIKKERS

't STOFFEN PA LEIS

f doen

I

I

VAN ZWIETEN en Co..

„ROTT E RD A kW»

,:•"■:.,

'

Menïieme

..■■/fl
••■"

TAARTEN- FUNK GEBAKJES. ENZ-

Weet: AELBBECHTSKADB 118 e-e
Centrom: e. SPEÏKSTRAAT 188
Zuid: PRETOBIALAAN 84 ..;,;

véél

•

-

1

—";

..

•

FILIALEN IN

Hndsonplein 4, Rotterdam. Telefoon 82650
.Indien geen gehoor 48719, 37889, 33642.

'

■

.

„VEREENIGDE
6. J. van BUUREN ü Zn
: H
BEWAKIHGSDIEHSTEN" ■
.'H*l

Chemische

-

Wy koopen

IjgPl
rvv

.

■'. Rotterdam

I
I
I

19 TeL 41336

VOOB BEWAKING van uw goedeBEN, SCHEPEN, TERREINEN, BOUWWEBKEN ENZ. UITSLUITEND DE

'

IIVBJ

KLEINE ADVERTENTIES per vakje van ten
hoogste 24 m.m.
.
;M et.
perooneel gevraagd of aangeboden
50 et.
Plaatsing UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING
op postgiro nr. 28978 A of per postwissel. Voor brieven
onder nummer 10 cent extra.
'

EET NU BROOD

|

;

;

I•

HBSfN-IN

BEL
Sentis,

„

N.6.8.-EES

..

Schilderwerk

—

»■

-

""."

nricteata

.'.

Amsterdam
Tel. 52881,
MUIDERSCHANS 195.

■_

'

in deze rubriek

PWAüCEPSJr.

Essenburgstr. 34a, B'dam
b.t.g, 4tifl:(2
Tel. 34442

|

ft W (XHioojvitn höttiköaS

30401 30024

Il• !•»:

:

BIMf &■ lest KfMMntl ffBMAnui*
f j^|rL*™y""=°K'°±"£'

«.vTapeiooornsche
Voor

Den Haag, 7 Febr! 1944.
Sinjeur Semeünsweg 175

*»

ft

DHES-

SOIRS. STOELEN, TA.
fels,
ledikanten,
KASTEN, enz. koopen wtf
.
in eiken «taat.

fv(n
*\
fU J!~*M&9 wrfluÜ/
r -A
\

13015

FAUTEUILS,

BUFFETTEN.

ftt%loflA
1
j

/

Voor de heden «strotten mmuners, trelke niet met een premie tfjn
aanieweoea. raadptefa men do volkdlfo trekklnplijtt bU.de «centen.

,

en'-

DIVANS,

a

;'

:

CORRIE
JOHAN.- .

3 S</l

>"»

;

AMEUBLEMENTEN

%J 7fi J »iotten\
W]dMfc

10330

GROENENDIJK
elly
-,:-■..,, :

'

RQTTERPAM

„DortmunderHof"

"~*

~

Cofé-Rettauron»

In

a«w «ws

MEMIEM VAN/70_>
184
169
170 00*
098 «01» JOSO

5
lüi
2375 !*5
3301 IS!
2446
336* 0376 1388
o3
oi
iISXÏ iift?l Wi
ïï'ï
8320 6462 6646

;'

Zijn diepbedroefde
Vrouw en Kinderen :
in dankbare herinnering.
M. ROBAT-

18682
18493 17834 19397

}?S£
11506 }?tt!
11604 ;?7JÏ
11045 !?25S

12230 12513 12528
13024 13037 13028
, 13503 13795 13790
14517 14744 14761
"6
?J
2} 9
!Si9l !J J44 'S
17i M

» *<*>—.

—

300.—: «SS
8268 8267 SB2B 13896

".■Kip' •'•-.■;■:•■
Wij ontvingen het droevig bericht, dat onze

'.W*:
100l000 8444
«124
Ï386

„

:.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

:

„

„

„

„

RadÖs (gUa)

'

„8.50

„t). 13} bekendmaking.

'

'•.::?;

■

M Unterscharführer
Rotterdam, 15 Febr. 1944.

UMi:J

01
.«T.?
10137. f

■

BEF» SONNEVELD
..en
FRITS BACKERS

wnnoi raooELroriNa tin
vah maandao i« reu. hm
HOOQE PIEMIËNi .

nmma

iqsT.

*•

I

maatschappij, waar hij
tijdelijk
ondergebracht
was, daar hij nog te jong
voor
de Oorlogsvloot
was, kregen wij helaas
heden het smartelijk bericht dat door een vijandelijken aanval nu ook
onze Zoon en broeder
de vrijwilliger :

GETROUWD:

TintnMO haichtom c ca
f is*klasse,
il*

I

.

FAMILIEBERICHTEN ■■■■■■■■■■■■■■■■■I
Van zijne scheepvaart-

