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Steeds meer typhus.

STRIJD IN ATHENE
GEËINDIGD.
Elastroepen teruggetrokken.

No. HMOB.

K 412

•

SIYJCKUOL.M.
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Het aanAMSTERDAM. G Jan.
tal typhus-gevallen hier ter stede,
dat op 21 Dcc. reed. 120 bedroeg,
ij nog toegenomen tot 175. Deze
toeneming wordt niet te weeg gebracht door de palingeters, maar
door contact met besmette personen.
Van groot belang is het nu elk
voedsel te koken. Bij gebrek aan
brandstoffen is dit misschien voor
velen een bezwaar, maar de algemeene gezondheidstoestand eiecht
op het oogenblik. dat men zooveel
mogelijk he* eten kookt.
—
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BRITSCH COMMANDO
IN HET WESTEN.

BERLIJN. 5 Jan. (D NB
naar he*. Noorden .vcrtacpd worden,
«ij fenWtoed
le dx>orbraaJ»De m.litaire woordvoerder in de doch
pogirvgen stand. De
verliepen
deelde
dat
Wilhelmstrasse
mede.
der Nieuw-Zeelanders. éi* hier door
de Duitsche troepen bij hun ophei Of*perl>e>vel van het aoh'ate ÜritMontgomery's functies
ge
marsen, behalve Weissenburg. nog sore leger ki den «trDd waren
bra.iht, waren gisteren bti ft'en gewoon
uitgebreid.
82 andere plaatsen san he Saar
groot.
oiwnnuijM,
jan.
\u..\.u.} Rijnfront
hebben heroverd. Volgens
Strijd om Boedapest.
Reuter meldt dat her. Opperste ..Interinf' omwikkelden zich hier
HorvgaarWie
en
Hoofdkwartier het volgende heeft de hevigste gevechten in he: gebied
Duitsttbe
s>>tdaten
en vrijwilliger*
medegedeeld;
aan weerskanten van Bitseh. Daar veranderen
vla* aohrcr
het front
„Door de Duitsche doorbraak
eeds wee r hutzen*** o leken t n ve rd e
boden de Amerikanen zeer taai »ï
digirursinstaHaiie*».
door de Ardennen zijn twee fron- verzet tegen de Duitsche stootzoodat 4* afweer
rinc. die door de buitenwijken loopt,
ten ontslaan, waarvan het cene troepen, dat
in den loop van den van uir tot uur brepder wordt. De
naar het Zuiden, hes. andere naar dag
verdedigen eiken vierkant er,
door voor'durenden toevoer troepen grond
verbitterd. De Diit«*cao
het Noorden Ia gericht. Met goed- van nieuwe strijdkrachten
meter
tn
he
en I ïootraa rsebe
lek! irg bejtcbi kken
keurt ng van alle betrokkenen is
veel
artillerie
over
vold-rende
.tnelte en gepantserbijzonder van vry
het naar het Zuiden gerichte deel s eeds krachtiger werd. Daarente- de formaties welke zij tijdig naar de
brandpunten
van lic; front geplaatst onder het
van derf geweldig*! en
gen konden de Dvi sche troepen in afweer* ag. die ooi; o*p Honga3r*ohen
van
veldmaarschalk
opperbevel
het bergachtige boschterrein van bodem
werd gevoerd, overbrengen
Montgomery en het naar he! NoorDe Sov fet artillerie,
wier munïtiecede Beneden-Vogezen hun den voden gerichte deel onder dat van
ï;riïtk bij tic* begin van de be> gering
rigen
dag
gemaakte
vordering
vergroot
zeer
wa*. moest reeds
tifdïJïrk
generaal Bradley".
grooten.
daar
hevige vry lange vuerpauzes h odon
Verscheidene
President
ftceft vandaag
aanvoer nier me' de eigenen in
verklaard, dat de be-lis-ing om het flankaanvallen.
door Amerikaan- de
overeerr?'ftn>qiirMr
is. alleen de beopperbevel in de Ardenoen in het naar sche tanks en
infan erieafdeelir schiet !n? met va na at werper* W* on
he Zuiden gerichte deel van het front
het
ondernomen,
Westen
vera n d ertï
on
aan
veldmaarschalk Montgomery op gen Uit
te dragen, door generaal llisenhower werden mei succes uiteengeslagen
werd genomen. Itooseveit wee» er op. De poging der Amerikaansche leidat Montgomery niet als plaatsvervanding door een groo opgezette herger van Kisenhower zal optreden.
groepeering van alle in dit gebied
Generaal Marsha 1 heeft te Washington
volgens radio-Londen
medege- beschikbare eenheden het Duitsche 't IS al een |>aar jt-ar geleden, dat
deeld, dat de w ijziging in het geallieer1 op initiatie-f van den paarden,
de commando en de utbreidirsg van front tusschen Sa3r en Rijn op te
het
commando van veldmaarschalk rollen
en e doen ineenstorten, vriend Frltl Rolff in Amsterdam
reed- op
17 December mislukte overal met groo'e bloe- een paardendag werd Ingevoerd.
ot -tand kwam
dige verliezen.
Er waren leerzame voordrachten

niet te boven gekomen Van de
21 000 huizen zijn er 4.000 geheel ver
nog 900 winkeloanden
nield plus
7000 zijn zwaar beschadigd terwijl
12 000 huizen glas en dakachade beb
ben 8 000 burger» zijn Ingeschreven
als totaal getroffenen Nog veel meer
anderen die nog iets dikwijls slechts
een kleinigheid hebben kunnen red
den zijn ingeschreven als gedeeltebiri
«etroffenen 12 000 mensehen tiin In
NHmegen nog dakloos
zy leven In
«cbuilkelders of zijn in groote gebou
wen ondergebracht

&

-*

Waarschuwing.
Van bevoegde zijde wordt er oo
gewezen, dat het ontteoorloofde fluttrekken
van electrisohen stroom

afgesloten leidingen op grond
van de beschikking van den Ruk*
commissaris over den uitzondenrw?toestand als sabotage en het ïn
brengen vaa
de verzorffevaar

aan

ging

—

SlechU

de

en '.n een circus werd het paard
gehuldigd. Dit jaar o»p 9 Januari
gebeurt er ntets. Trouwens,
de
paarden. woUke men Bhans op str3at
ziet. gelijken meer op Don Quichote's stokmageren rossinant.

hippische
De H efhet >hers va n de
<ifx>rt en bew-orideraars van bet paard
den
kunaen dus aJoChtB denken aan
vroegoren iu-Éster van bet paard, bet
nobele dier. dat den menseh eeuwen
heeft tredeend. Kr U ook al w- e r
geen dier. dat meer ls geteekend, ge_

.«ehiklerd of ui-t Meen co-houwen, dan
een paard met zijn ■choooc lichaam**
vormen en f-ie ren aard Rn hoeveel
spreekwijzen zijn niet Wi ornze taal aan
het pa ard on Btafind l
He.- paard is een brwrikbaar dier.
Het dierrf den oorloc en den vrede,
de amazone en den jager, maar ook
fïen voerman en den boer. Men ken-*
de zwoegende paarden
wagen-s. maar ook de

voor

vurige

zware
met

=e4ierr»e zin-ruigen In de rnlddeleeuwen
"Iroetg bet paard de geharnaste rkkVe-rc
tik-ler-s de tournooïen. kt ooHogkHM
.9tnurt.Tnoedïge r a-vale rïevoerde bet
rha r ces uï t en de snul vende en da m
deden de ST>uirv<?e
(ten over de keien daveren Bü cavalcade*,

race*

en

eén. Aan de_
van weleer wi»ïien wif op
u»n naardenrlac 1045 noc even herin
n«ren. Wat zou de rnerwrtiheid ce-

w4s het
T

en

paard nummer

luister

wees* zijn z/wvler paard, het fciteßi™en f e en zeer bewee-eflijilce dfeer.
wairt *( ve«*l te danken he*»ben?
F.n dr-n: Pecaflw;. het ro* TVyaerV
Kt
en de fr meuze
VeiTV"** en veTrrbeeren z-im
de
Cfciehé Archief vftfl
roemroe liN«re voorvaderen geweeot van
Ken paard kijkt u aan.
'het Paard!
,

In Italië hebben de gevechten
zich de laatsle 24 uur geheel naar
den ui ersten Adr.atischen vleugel
verplaats*., waar he: achtste Britsche leger me Canadeesche afdeelingen en tankstrijdkrachten er
na verscheidene uren van heen en
golvende
gevechten
weer
in
slaagde
ten
Noordwesten van
afhangen.
Ravenna in het Dvi sche afgrendelingstront binnen te dringen en
Churchill naar Frankrijk. tot aan den Zuidelijken rand van
LISSABON, 5 Jan. (D.N.8.).
het Lagunenmeer aan den mond
De Engelsche premier, Churchill, van de Po door te dringen. De
is vandaag van een kort bezoek poging om vrij rerke formaties
aan Frankrijk teruggekeerd, waar daarbij van de achterwaartsche
gevoerd verbind.ngen af te snijden mislukhij besprekingen heeft
met generaal Eisenhower, veld'e evenwel volkomen.
maarschalk Montgomcry en geneDe aanval in het gebied van Ragiact eepdarci mei: voortduraal De Gaulle. zoo meldt Reuter. venna
rende hevige aanvallen in 6' streek
Ook de Engelsche ambassadeur te
ten N'oorxk-n van Faonza. die tot doel
Parijs. Duft Cooper, nam aan de hadden de Outtnrhe atrtydkracfeten
l>osprek:nget. deel. Churchill werd wee te drireen van de rivier de
Scnio en naar hei Noorden terrein te
vergezeld door den chef van den
wirnon. t>? DuHflOlie linies nvesten
generalen staf van het Imperium.
wel i« waar eenige honderden mete<-«

Roosevelt vandaag medegedeeld,
dat de ont.mo:ting van hem met
Chitrt hlü en Stalin eerst na 20 Jan.,
den dag der beëediging van
don
president
Amerikaanschen
zou
plaats vindon. Hij zeide verder, dat
tijd en plaats de' ontmoeting van
de weersomstandigheden
zouden

Traditioneele
Waarden.
September-crisis.

NAAST
soherping
en
de

ver

aanvankelijke

in de verhoudingen
de zich daarbij
aansluitende
ala
kentering der geesten, moet
derde opmerkelijke factor in
de
binnenlandsch-poütieke ontwikkeling van hei afgeioopen jaar de
crisis worden genoemd, die het nationaal-socialistische kamp in oe
eerste weken van Sept heeft doorgemaakt. Wel is waar betreft het
hier slechts eer. deel van ons Volik,
een deel van het totale beeld der
binnenlandsche politiek, maar men
kan de beteekenis daarvan
niet
over het hoofd zien. omdat 't gaat
om hen, die de groote beginselen,
welke aan de huidige Europeesöhe
oorlogvoering hun impulsen
geven, voor
Nederland
wensonen
verwezenlijkt te zien. De feiten
zijn inttisschcn genoegzaam oekend geworden. In de eersie wee*
van Sept.. toen ons land in korten
tijd onder geallieerde bezetting
dreigle te geraken, hebben eenige
vooraanstaande aanhangers van de
nat.-soc. beginselen de hun in ons
volksleven toevertrouwde posten
verlaten, in eenige andere gevallen door hun handelingen of door
hun gebrek aan daden hun On-

geschik'hoid bewezen. Voor zoover het daarbij gaat om personen,
d.e slechts in interne politieke organisaties een rol speelden, is dit
die
niet meer dan een kwestie,
door de nationaal-sociali?*.en onderling dient te worden uitgemaakt'
Wanneer zoodanige personen echter leiding hadden te geven aan
voor het geheele Volk opgerichte
en voor het geheele Volk bedoelde

hot
orga-

EEMOSZINSzuiver-politieke
politiek-meeanders staai

met de

nisaties. Indien het
leveude dee4 van onj Volk deze
zaken met eenige aandacht volgt
en in he: bijzonder ook geïnteresseerd is in de houding van de
strijdende nationaal-socialisten zelf

tegenover deze verschijnselen, dan
geschiedt dat in hoofdzaak, omdat men gaarne wil weten, op
wijze in rje toekomst de
ideeenwereld van het nationaal-soin Nederland zal worden

vertegenwoordigd
Hot kan niemand verborgen gebleven zijn. dat de nationaal-socialistische politieke actU met name in het Westen des lands tot 'n
Ook
minimum is teruggebracht.
bekend
kunnen
de oorzaken
geacht worden. Het spreekt vanzelf dat de theoretische politiële,
die zich manifesteert tn vergaderingen, demonstraties, verkoop en

Dag van het Paard

In Italië.

4

wordt bestraft

autoriteiten, bureaux. Inrichtingen.
nedrUm en personen, die daarto'*
van bevoegde zijde uitdrukkelijk
gemachtigd zijn. mogen »troom gebruiken

A

—

ratste Jaargang

nog

—

—

De ontmoeting der drie.

«,«—>

(4 t|f»o)

—
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ZÜRICH, 5 Jan. (D.N.8.).
de persconferentie heeft president

(4 (|oml
(4

dan
gemeenschapsorganisaiies.
heeft zeer ze4ter dat dcc! van ons
Vo* dat aan het werk van deze
gemecnschapsorganisat'es actief, zij
het ook niet uit politieke overtuig'ag. heeft deelgenomen, «en moreel recht om opheldering en eventuee'e maatregelen te eisehrn. nat
geland.
daarbij hef eerst aan het Arbeidsfront en aan den Volksdienst moet
De toestand in Nijmegen. worden gedacht, is. n 3 al wat over
«GRAVENHAGE 4 Jan
Radio deze materie boteend geworden is,
Oranje meldt:
zonder meer duide'ifk
De stad Nijmegen ls de Februari ramp

BRITTEN DRINGEN OP NAAR
DE PO-MONDING.
Zware aanvallen der Amerikanen
in het Westen.
)

Amsterdam-C.

.....

5 Jan. (D.N.8.).
De 8.8.C.-cortespondent in
Athene, John Nixon, meldt, dat op
5 Jan. de georganiseerde gevechten
groep, d>te onoe atmllifni» 11 was binDuitschers hernemen nengedrongen,
werd in een teeenaan- in Athene en den Piraeus geëinval door onze tanks afgesneden en digd waren. Britsche colonnes en
vern4eti*rd.
Weissenburg.
patrouilles zijn in Noord-Athene,
Sterke formaties Duitsche
HOOFDKWARTIER VAN DEN gers hebben ook gisteren de skitrvlie.
het laatste gebied, dat door ElasgevechHet Oj>perl>e- ten van het leger in Hongarije onder- troepen bezet gehouden werd, niet
FÜHRER, 5 Jan.
steund en 18 tanks buiten gevecht geop tegenstand gestuit en hebben
vol der Weermacht maakt bekend: steld. 30
Sovjet_ltus.sische vliegtuigen
De s'ag in de Noordelijke Ardenwerden vernietigd, daarvan 3tï in hat-bt- nu en dan franctireurs ontdekt. Ninen is gisteren nog in hevigheid gevechten door ooae Jagers en slag- xon is van meening. dat de Elasvliegers.
toegenomen. In het geconcentreerIn Koerland n>i.*kikien ten Zuiden troetven zich uit de stad heb»»en tede vuur van alle wapens Hepen van I'raueodrurg verscheiden plaatse- ruggetrokken.
do opnieuw voor een
doorbraak lijke aanvallen der bolsjewieken.
Generaal Plastlras verklaarde tegenMOSKOU
Cisteren waren boven h»< Duitsche over Grieksche reserve-officie ren. <lic
aanvallende Amerikaansehe
divi- gebied
slechts vrij kleine
formaiies weer in actieven dienst wilden treden,
STOCKHOLM. 5 Jan. (D.N.8.).
■ iet*reeds na geringe aanvangssucvijandelijke toesteüen in scheervlucht. dat de strijd met de wapens zal voortVolgens „Tass" heeft het preside
rri
avoniluren
en
om
eessen weer vast. In het gebied van
mitklemacht gaan tot de Klas de voorwaarden van
hehben sneKe Rritsche gesecb»vi>e»T. generaal Scobie aanvaardt. Generaal dium van den Oppersten Sovjet
Bastogne handhaven onze tartkfor- tuigen opnieuw de Rijksiioofifctad
aan. Itlasth-as zou zich nog veel scherper der Sovjet-Unie het voorstel van
maties haar krachtigen druk. Vy- gevallen.
don zün voorganger. Paparunreoe. lieb- de Poolsche regeering te Loeblin
Het
vuur
onzer
vergeldiragewapens l>en
andelijke aanvallen misltskten.
tegen de Hlas.
op Londen werd versterkt.
om wederzijdsche diplomatieke beHet front tusschen Saargemünd
trekkingen aan te knoopen, aanen Jen Rijn is in beweging. Onfnrra-afeezant omgekomen.
ReuJapanners in Turkije.
vaard. Victot- Sacharjewitsj Lebeter meldt uit Washington, dat de Britdanks de tegenaanvallen der in- sche
onderdaan Sheppard. de eerste
STOCKHOLM, 6 Jan. (D.N.B)
dow is tot diplomatiek vertegenUisschen aangevoerde vijandelijke officier voor de berichtgeving
van de Naar Reuter uit Istanboel meldt zullen
in Poformaties zijn onze troepen, voor- Unrra-missie in Griekenland te Athe- in verband met het verbreken der be- woordiger der Sovjet-Unie
len
benoemd.
trekkingen tusschen Turkije en Japan,
al in d-; Beneiien-Vogezen, verder ne om het leven is gekomen, waarHet berk-bt van de erkenning van
schijnlijk door het explodeeren van dat heden om middernacht van kracht
aan het opdringen. Behalve talrij- een
mijn.
dc voorkoopt*» regeer»»* te Loebiin
wordt, alle Japanners, die zich in Turbom
ke plaatsen in Lotharingen werd
kije bevinden,
onder politietoezicht (Vv>r SovfcM-ltusland is ais een
uitgewegesteld en geïnterneerd worden tot zij ir«esta*re« in de kringen dcc
de stad Woissenburg in den Elzas
te Londen, ofschoon velen
tegen Turksche burgers, die zich op ken Potenbeweerden
Te licht brood
van don vijand bevrijd, de Lauter
er niet door vervan hen
bevinden, zulhet
in
oogenblik
Japan
'S-GRAVENH \G K. 5 Jan.
Uit len rijn uitgewisseld. In Istanboel ver- raat te zbtt, zoo nveltt Peuter. De
werd naar het Zuiden overschrevele klachten blijkt, dat er bakie. Kr meren 'ter uit.
den, 70 tanks en gepantserde voerblijven op het oogenblik slechts zeer eerste ronrnmernoar regperiraz
kers ztrn, die vooral in de r>laatsen.
te Longeweken Pooiache
weinig Japanners, voor het meerentuigen werden gisteren i-n 't Weswaar de rant.-*>enen laag zü n. zich
den *a;t ..DU, bemoeaiiek- een overdiplomaten en consulaire ambtedeel
vereenig.Je
niet ontzien met bun kleine totrwtj
ten buitgemaakt of vernietigd, ook
naren. Er zijn geen Japansche zaken- eercaUntwrrmg tusschen de
nog te knoeien. Door het
badjes".
~
lieden.
talrijke kanonnen en oorlogstuig zing
geven van Se gering ge* ;cht en het
Te Washington werd verklaard, HM
van allerlei aard vielen in onze verminderen van het gehalte drose
de Amernkaatksche regeering de uitVoorbreidcnde conferentie te Cairo.
zij
mogelijk
stof
trachten
zoovee!
geweken Pool»che regeerin,r te Lonhanden.
..Svenska Morgonbladet" verneemt uit
brooden af te leveien. Het spreekt
den ook verder lal erkennen
z.g.
dat
daar
thans
een
Cairo,
voor
zelf, dat dit een mu>4>ruig is,
Bij Ravenna. van
conferentie
voor
de
ont.
bereidende
dat zware bestraffing verdient
moeting tu&echen Stalin. Churchill en
Nieuwe aartsbisschop van
In Vidien-Italië duren de zware
De
zal hierteRoosevelt gehouden wordt.
gen
dan ook streng optreden en er
a/weergeveohten voort. In het goCanterbury.
niet voor terugschrikken bü 'n
De
t>ied ten
Noorden van Faotwa zelfs
Canadeesche vliegdekschepen.
ge»»leken overtredkig de zaak
te
STOCKHOLM. 5 Jan. (D.N.8.).
heeft
minister
van
Marine
Canadeescbe
hanJhaafden onze troepen 't terslurten.
De verantwoordelijkheid
medegedeeld, dat de Canadeesclic maTot aartsbisschop van Canterberust dan. daar de baJckers volrein tegen de vijandelijke doorrine twee Brltsche vliegdekschepen te bury en primaat van EngelanJ ls
doende «ewaaiHiMwii zhn, uitsluibraakpogingen. Ten Noordwesten tend bij herdelf
leen krijgt. (D.N B
:n plaats van den overleden WH»
van Ravenna staan zij in zware
liam Tempte door
den koning
gevechten tegen opgedrongen vijanOeoffrey Francis Fisher benoemd,
delijke formaties.
zoo i gisteren officieel le loonden
De alag in Boedapeet gaai. voort.
IV Dult*ohe en Hongaarsche verderti.
medt edeeld. Fisher. die 57 Jaar
»ers hebben ook gisteren sterke vüafl.
is. Is voorzitter van het Comitédelifke aanvallen aan oen Oos*oU>.eti
der Anglicaansche Roomsch-Kamnd van de stad terugsresiagen. Om
enkele penei ra tieptefckeo
trnli-ke en Vrije Kerken V3n Entronk nog
vertKW-rrd gestreden.
Den
de Gran en Grow WeffeWdorf aanvallenden bolsjewieken ble-

•

T»f.rOOftAumm«rt;
Dlr««l«. fWmlr.Hlr.ll. m* Ad««rt.nl..-»ld..lino 35400
R.d.011.
J3BOO
Opo*»M Mr, Sp.»r4W« •llslulMrid'
57222
.
.

verspreiding van propaganda-materiaa! geheel op den achtergrond '.3
geraakt, nu ons Volk m-.t harde
uitzondewerkelijkheden als den
ringstoestana. he' ontbreken van

liclit.

gas er.

verwarming

en

de

dreiging van der. honger te maken
heeft. Afgezien daarvan ontbreekt
het de nationaal-socialistische actie
aan de werkkrachten voor den diroeten poütieken strijd. Nadat reedj
in de achte-- ons liggende jar-en «en
zeer belangrijk percentage *ew*
weerbare mannen door'inzet a3n
en achter het oorlogsfront vervan»
sen had moeten worden door vrouwen.- zijn thans ook de meest*
achtergebleven mannen tot actieven dienst it. de /f-Brigade „Landstorm Nederland" alsmede in de
Landwacht opgeroepen, terwij! de
vrouwen
vrijwillig naar WesU
Duilschland zijn geëvacueerd, niet
slechts om mogelijke gevaren van
de zijde van de politieke onderwereld te ontgaan, maar ook en vooral om doo- vrijwil-ligen arbeid In

ie bewapeningsindustrle rlen „tota_
len" inzet van de Nederlandsche
nationaaT-soclal'.sten te voltooien.
'Zie verder pag. 2. eerste kolom).
De Belgische
Pierlot te Londen.
minister-president. Pierlot, is voor een
kort bezoek te Londen aangekomen,
zoo meldt radio Londen.
—
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hit AyaMxlnj»
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Dnatttrnm

van een
„Carlshaven" in Delden slingerde de heer
B. met zijn fiets, geraakte onder den
auto en werd met een dubbele beenvendien gaa' de kou je door merg breuk hevig bloedend op straat gehier
in smeten Daar medische hulp niet tijdig
en been. De menschen
rouwenpoldei zuilen nog een dag kwam opditgen. is de heer B. doodZijn lijk is 23 Dcc voorloopig
moeten gebloed.
langer op hun evacuatie
aan den schoot der aarde toevertrouwd
zeker
De
zouden
schepen
op de begraafplaats te Delden. Later
wachten.
hun wég wel vinden, maar over zal het stoffelijk overschot naar Zutphen worden overgebracht.
een paar uur is het eb en je kunt
m deze ijzige kou het r.sico met
nemen om mei een aantal men-

„Vandaag wordt er niet geëvacueerd, want (ie mist is zoo dJc,
dat je hem wei kunt snijden. Bo-

/

Bij

brengen.

auto.

ter

de

nadering

van

hoogte

hotel

V-

DE VODDENRAPERS
VAN AMSTERDAM.

schen twaalf uur op zoon
open
is in
AMSTERDAM 5 Jan.
schuil op een of andere zandbank
onze stad een nieuw beroep ont
vast te zitten.
moeten staan: dat van voddenraper. Van
Ongeveer 0000 nxicscben
zijn het tooneel en de film kennen wij
worden weggebracht
maar er
over op kleine p.ckken, alleen uit den bekenden Franschen
neg
m
die boven 'r water utteteke-n. Je hoort
den voddenraper van Pahier schrijjj-mle verhalen. Een burge. roman
meester vond viel kinOereti op den zol_ rijs,
een beroep, dat daar steeds
der van een eeiitome
oversuoonxie door duizenden is uitgeoefend, ver
boerderij, ln de keuken was Of ïachei
boven hel water gebesehen en daarvoor moedelijk omdat er zooveel atewas de moeder aan bet koken, terwijl liers zijn. Vroeger, toen de stads
ze tot haar rr.»ddel ka bet water sto&d reiniging nog
niet op haar moderEen kiem scheur in den rmiur van
ne
hadden de man
bes'ond,
wijze
dagen
boerderij
paar
ie
een
de
later
een groot gat Daar werken eb en vioed nen, die he» huisvuil ophaalden,
aan en ook de vorst. En toch. wat een
hen een zak waarin zij vodden deden.
moeite kost bet soms om den
In zekeren zin waren zij dus ook
bij te brengen, dat evacuatie noodzakelijk m. Men bad geprobeerd een aan- voddenrapers. Wat wij thans zien.
tal boerer.. die samen op een ' droge rijn de mannen en vrouwen, die de
plaats zaten, er van te overtuigen,
nazoeken
r.aar
rrwvar hun antwoord was. dat, ais de huisvuilemmers
Meer .hen op deze wüze had willen kooltjes of sintels, resten uit de
straffen, de mernchen hier niet rus.
3schladen van kachels. AI is de casehenbetele moesten komen en als de
toch
tusschenbeitle lorische waarde van het huisvuil
Netl reeeering
kwam, elan wat het zeker geen Chris sterk verminderd en de verbranhier een
uHirke reeeering ZU voepten het
aar.tal lekstc.. aan toe uit
Oude dingswaarde voor de vuilverbranTestament Maar voor hun en.'en vei- ding gering, toch weien deze men
ligheid moes
de evacuatie loeh ge- schen nog wat uit
de vuilnisem-<rhae<létl.
g«
HoettMdca
evacueeroer. zitten ook mers op te diepen. En ook vinden
Onder de groote ;ij nog wel eens wat anders van
in d> kerk in Vee re
gebouwd,
gewelven zijn
noodstallen
gading, papier of vodden. Zoo
verhongerde hun
waar een aantal haM
de is de voddenraper van Amsterdam
koeien ziin oodeigebracht. Naast
kluut, waarin de oude boeken van de ontstaan, een
oorlogsverschijnsel.
Abdij zijn opgeborgen. MfTt een groep zooals men ook de sigarettenpeuk
geilen kl het stroo en verderop ie «en jeszoekers
heeft gekend, die nu
aanust boeren bezig bw paar<len te
ij**ou<l met
verzorgen, die daKenian* in
de sigaretten
verdwenen
.:,:-/.

Voorts

«Vervolg van
moe; hierbij

pag

I.>
worden

opge-

merkt, dat een aanzienlijk aantal
politieke leid-.rs wederom vrijwillig deelneemt aan schanswerken in
de door dei oorlog bedreigde deelen van on» land en dat verder de
rijpere nationaal-sociaKstische jeugd
haar eigen taak In de oorlogsinder
dustrie en de hulpdiensten
De
aanvaard
weermacht heeft

ideologisch-leivoorlichtende er.
dende taak ckr nationaal-social.sten
van een
is daarmede, ter wille
doel
oogenblikkeiijk belangrijker
dit
voorshands otvoerbroken. Dat
bedoor de nationaal-socialisten
treurd wordt 1? even duidelijk als
het feit dat zij nu reeds denken water hebber, gestaan
aantal
Een
zijn.
aan de wij-ze waarop onder meer koeien is naar Zu:d-Beve!«od gebracht,
nog
Kinderen in Praag.
het
to
dot
het
polimaar
toe»tand
*o.
de
normale omstandigheden
DEN HAAG. 4 Jan
vorvroeg
zitb
een
beeld
te
Voor de
te
is
om
tieke werk zal kunnen worden her- men van de schade, die aan den Woï- ouders, wier kinderen eind Juni door
den
D
rtjn
NV
toegetu-aeht
Praag
uitgeznn
naar
vat
cherensehen veestapel Is
den bestaat de mogelijkheid oro via
vkiohicUngfn van Wak-nebepaalde nationaai-sociaiisien. De meoet*
net starkwartier van den Nationalen
onderge
QIJ
ren zijn op Zutd.Heveland
Jeugdstorm Torenlaan 4. Assen,
radicale
en
O behoorende tot
bracht, maar rW ts Biet overal zonmet
norvrt
hun kinderen te correspondeeren. De
groe. der moeilijkheden gegaan. Men
conseouent-revoiutonnaire
orieven
oi>rr,erku-.g
al»:
dienen
met duidelijke vermei
hr. nog wel eens de
peeringen bestaat een zekere ge- We moeten f 30 beta-len voor een porxl ding van den afzender aan dit adres te
meer
moeten
A-f>rrten
markt,
gezonden
dt
hoe
tKjter
September-crisis
op
de
zwarte
neigdheid
te beschouwen als het einde van 'n we daarvan vluchtelinceu onderboo
ov«? Aan do. anderen kant zt.fn met
thans definitief afgesloten periode aMe
even gewiü-.g om
Eet geen spinaziebrood!
dan als een logische schifting en ki het werk me» te helpen, een svmp
MAAR gebleken
—

—

—

nuttige zu-vering

kan

vormei,

van

die de inleiding loom.

tfctt

een hern.euwde aantreft"

men

trouwen*

oe*

Is

ehiers

krachtsontplooiing in de naaste toekomst Veelal gaan hun gedachten
daarnaast ook vn naar een wijziging tn dt formuleering zoowel als
Op de
AMSTERDAM. 5 Jan.
ln de realistische doelstellingen van hieronder
aangegeven degen zul.™ te
zake
de
toekomde opvatt.ngen In
Amsterdam nieuwe ooodfcaarten. alsstige totsverbonden samenwerking mede Inlegvellen, worden uitgereikt. ln
Opgemerkt dient te worden, aai
onder
der Germaanseri* volkeren
met dd uitreiking van *""■*>"
verband
dient
die
leiding var, der. Fuhrer Er
kaarten voor warme maaitijden,
de nadruk op ce worden gelegd, uitgereikt zullen worden op Zaterdag
13 en Zondag 14 Januari, alsmedea oj
dat tegenover 't teleurstellend op- Zaterdag
s .
20 en Zondag 21 Januari
het
zekere
personen,
van
treden
de dag- en letterirdceling is gewijzigd
Om een vlotte aiwikkeling te waar
zeer prijzenswaardig en ln vele op-

UITREIKING DERDE
NOODKAART.
—

zichten zett moedig gedrag van
vele anderen staat, waarbij vooral
gedacht moet wotden aan vele naburgemeestionaal-socialistische
ters. Het valt, voorts niet te betwisten, dat de negatieve zijde van
smartede Sepember-balans, hoe
ook
lijk en ontmoedigend deze
voor velei. geweest moge zijn, ln
geen verhouding staat tot den positieven kant die beschreven is met
de offervaardigheid van vele duizenden soldaten en hun vrouwen,
die geen enk..! offer te zwaar hebben geacht om hun '.dealer te dienen. Op grond van deze overwegingen is daarom van Duitsche zijde een officieel gebillijkte afwlj
king van de tot dusver gevolgde
«trakke lijn der blnnenlandsch-poverliiieke ontwikkeling niet te
wachten; pogingen daartoe rullen
ongetwijfeJd op beslisten, officieeien tegenstand stuiten. Voor
wa»
betreft de Ideologische doelstellinpen ten aanzien van de toekomstige positie van ons Vaderland gel*
hetzelfde. In meer dan één. woordelijk aan ons Volk overgebrachte
perverklaring van den Führer
soonlijk zijn daarover richtlijnen
gegeven, die. als vaste beginselen.
n!tt door het falen van welke peraangetast zullen
sonen dan ook
kunnen worden.

en lang wachten te voorkomen,
wordt een leder dringend verzocht zich
le
aan onderstaande letterindeeling
nouden.
De uitreiking geschiedt ln de gewel
bruikelijke uitreikings«kalen en
van 913 tot 15 00 uur
%'oor bet tn ontvangst nemen var.
oe beseheklen I..'nt de tweede rtwuributlestamkaart met bet bierbij oehoorende inlegvel en den afgeknipten bon
UOS, resp R 00 van de tweede nood
kaart overgelegd le worden
A en B t/m Boom Maandag 8 Jan .
B van Boon af, C en E Dinsdag 9 Jan.,
D, F en G Woensdag 10 Jan , H en J
Donderdag 11 Jan K en N Vrijdag 12
Jan., I, L en M Maandag ló Jan., O
P. Q en K Dinsdag 16 Jan.. S Woens-IS
dag 17 Jan . T, U en V Donderdag
Jan W, X. IJ en Z Vrijdag 19 Jan.
Voorts zal de uitreiking piftats hebde
ben In de uiireiklngsiokalen op
daarbij vermelde dagen, eveneens van
been
wel
voor
de
'J.15 tot 15.00 uur.
woners van de:
Omgeving Beitravcldert in net St,
borgen

,

,

wordt

spinazie-

zaad door velen gemalen en
■februikl voor net bukken van pan-ickocken of brood Het gebruik vat.
-pinaziezaad ls niet zonder gevaar
laar bet aanleiding kan geven tot
larmverstopping In enkele gevaien was deze darmverstopping zoo
-rnatl£ dat ziekenhuisopname en

.

tpcratlot

■varen

Het

tnsrrijpen
gebruik

'aad ls dan ook af

noodzakelijk
spinazie

van

te raden

—

Eeuwigdurende lucifer.
Idee wacht op practische
uitvoering.
u even een vuurtje?'
honaerder.
beroep,
Dit
malen op honderden mannen gedaan en even vaak met bereidwilligheid beantwoord, stelt thans der.

HEBI

aangesprokene voor een probleem
dat zich zoo niet met den dag, dan

laurierblad), zout.

willen,

geur een half huizenblok ver. Het

riekt overigens overheerlijk. Met
echter die men zelf
kruiwagens
maakt, valt niet 'e gekken. Een
goeden kruiwagen maken Is niet
allemanswerk. soms breekt een
steel en vaker breken zij beide.
Van dit wankel voertu.g gaat het
wiel scheef loopen. De heer. hijgend en s:enend ziet het. maar
hoopt tegen alle redelijkheid en
de kansen van het lx» in. dat bij
nog veilig zijn
huis zal halen.
Dan valt het wiel eensklaps als
het ware ln puin. de slecht toegebonden zak glijdt als een schip van
een helling in de goot. en barst
en overvloede open want het ls
een ragfijn, gesleten kussensloop,
en een drama is ln de maak.
Als vliegen op een lepe! siroop
komen van alle kanten lieden op
de verstrooide uien toe Niemand
lacht. Dat doet men niet meer om
voedsel dat ls omgevallen De heer

De oude kinderstoel.
Het idee is er dus. maar Se
oode kmderMoel Mond op zolmedewerking
wezenli;k'»ig vergt oe
der, netjes afgedekt met
een
van een chemisch laboratorium en
kiken, te mmVien van verschildmgen,
Kxtp
He
lende
andere
die
de
tn
van een metaal art nfabriek
der j«ren afgedankt en ntiar boven
geen van beide groot van omvang verhuwl waren. Naast de kmck-rstoel
behoeven te zijn. Met een minimi.m «tent cc» kachel, met w,e htj ooor een
kiken
rus maakte. Ze
aan grondstoffen zou dan de pro- Kat win het,
veet gezel Lg-hewi aan
elbeieeMen
een
beginnen
kunnen
van
ductie
kaar en vertekten eßiaar vtel u»t hun
dagelijksch gebruiksartikel, want jeugd: de kit»leri»oel uot de tijd, toen
het
de «gaar hij nog een n«euwe. glanzend gelakte
aansteken van
die In de wi«ike4 te kijk

DEI

*

moge luxe zijn. het aanmaken
de kachel i« dat zeker niet!

van

Van vergif gesnoept.
HAARLEM, t Jan
Drie knaapjes
keken eens rond tel een Haarlemst-he
zakje
met een
bakkerij en vonden een
poeder, dat zoet bleek >e smaken Zii
snoepten er van met bet gevolg, dat
twee broertjes eenigen tijd later ernKen van ben over
stig ziek werden
.eed 'den volgenden dog. de toestand
van den ander was minder ernst*.
•toch opneming ln een ziekenhuis bleek
wel noodzakelijk Nummer drie ondervond geen hinder von bet gebruik van
het poeder, dat iwiar vermoed wordt,
een middel ter verdelging van ralten
—

geweest

De suikerbiet in de Keuken.
—

aan moeten wennen!

De kool

fijn schaven ot de Meien
Amstelveenscheweg 70t),
Jozefehuis.
snijden
of
malen,
de
sul
Maandag 8 Jan.; Fshrenbeltbuurt in fijn
van kop
en zwarte pUtde school Fiseeustraat 2, Dinsdag 9 kerbieten
ontdoen,
ken
en
schillen
blokken
ln
de
school
EutkemeerJan.; Osdorp ln
of fijn malen, de aardappelen
weg 2, Donderdag 11 Jan ; bloten. Sio- snijden
Zon- schoon boenen, pitten en in vieren snijtecweg 1103. Woensdag 10 Jan.;
greier.te, sußterbietenpulp en
de
den,
derdorp ln de school Zuoderdoro B
18 C, Vrijdag 12 Jan.; Tuindorp Oofd- aardappelen opwellen met wa'er flaurierbled) en zout, aan de kook brenger
Mtan In de Meteorenschool, Akkbaranplein *, volgens onderstaande lettert»- en gaar koken. Kooktijd % ft 1 uur
deeling: A t/m E Maandag 13 Jan., De bestaneideelen fijn Stampen en den
clarnppot op
smaak afmaken
me:
M t/m Z Dinsdag 16 Jan.; Imrger- kruidnagelsurrogaat
en azijn.
<lxm tn de school, Durgerdem B 38 A.
en
suikerbieten.
Verpalpen
de
van
ver/.oren
op Woensdag 17 Jan.; Kansdorp ln
De bieten schillen, van kop ontdoen
«school Ranedorp A 76 op Donderdag
18 Jan.; Schellingwosde in de school. in een onbesebodigden geëmailleerden
Wijker Gouw 4. Schellingwoude Vru emmer of een knmaakvai of pot doen
en met water overgieten, totdat zij
dag 19 Jan.
in de uitre*ingsiokai«n fiaai aan- onder zijn. De bieten eenige dogen bij
kamertemperatuur,
bij de kacne:
zonder gegeven, welke distributiebescheiden laten staan, totdat liefst
De Septeirrber-crisis zal
het water zuur is
worden uitgereikt en welke vakken der
Interne,
nationaal- dlstritjutiestamkiart
twijfel voor de
moeten won*n tpt.-m 3 dagen) De pot dan op een
zekere gewaarmerkt Een ieder zie toe, dat koele plaats zetten Naar verkiezing
socialistisctie organisaties
de Juiste bescheiden ontvangt en een of meer bieten uit tiet vat nemen
gevolgen meebrengen. Voor zoover hij
de distributiestamkaart op
de en bi blokjes snijden of raspen Wat
dot
het gaat om zulver-politieke din- juiste wijze gewaarmerkt wordt.
zuur vocht uit 't kimaakvat nemen, -r.
gen van een groepeering. die nog
ZeKverzorgers mogen hl de uilrei- 'n pan doen en daarin de fijngemaakte
pijn. 12 uur laten staan bU
strijdende le om hsar definitieve kiogsiokalen geen distributiebeschei- bieten
den ln ontvangst nemen, door zij ter kamertemperatunir. De massa, die don
plaats ln on. volksleven, ls dit een verkrijging
vao de hun toekomende zuur geworden ie, aan de kook brenzaak van de nat'onafrl-soe'allslen Vn bescheiden door den lHstTitoutledienst gen en In tic booiklst gaar telen worden De blokfs naar verkiezing fijn
zullen worden opgeroepen
Nederland zelf.

sou by
hij zou dit feit nl«*
kunnen verbloemen, want de aak
,op zijn zelfgemaakt krulwagentje
verraadt zijn inhoud door den

f)E beer krult uien. JU

KINDERHOEKJE.

neer.

Het aanAMSTERDAM, 6 Jan.
tal eters van de Centrale Keukens
T\E enkele huisvrouw, die over sui- is bij deze nieuwe veerliendaagsche
■r korbeten mocht beschikken, raden periode wederom met ongeveer
»U aan deze niet alleen voor de bereiding van stroop te gebruiken De twintigduizend vermeerderd, zoodat
voedende bestanddeelen van de suiker- her. titans bijna ISO.OOO bedraagt
biet worden dan niet ten volle benut
Naar aanleiding van verschillende
Het meeste profijt heef; men er van. opmerkingen deelen wij nog mede.
wanneer men de bieten In plaats van dat men niet moet vergeten, dat 1
aardappelen In maaltijden
verwerk' K.G. aardappelen over vier maaltijden
en bet kooknat tot stroop verwerkt per week moet worden verdeeld. Als
Door haar zoeten smaak zyn suikerbiemen dan nog schil en pitten er af
ten uitstekend met roode kool, roode rekent, wordt dit 0.9 K.G.
bieten en zuurk«M>! te verwelken; voor
ïn de meeste stamppotten van de
andere gerechten kan men ze beter Centrale Keuken komt ter vervanging
verpulpen en verzuren. De bijna smavan aardappelen tegenwoordig de suikelooste witte purp. die dan verkregen kerbiet. De voedende besta nddeelen
wordt, .s als bindmidelei
en verv;»cvan de suikerbiet worden ten volle
gingsmi«Mel van aarelappelen in alle benut, wanneer men haar in plaats
mogelijke gerechten "e gebruiken. Uit van aardappelen in de stamppotten
het vocht, dat overblijft, ie stroop te verwerkt. Door haar zoeten smaak zijn
maken. Doch over de stroopbereiding suikerbieten uitstekend geschikt voor
een volgende maal.
verwerking met roode kool. roode bieKool of niet met snikerhtetea.
ten en
Zoo beeft de suiker1 kg roode kool.- zuurkool of roode biet ookzuurkool.
in de Centrale Keuken haar
bieten. 1 kg suikerbieten, eenige aard- entrée gemaakt En wij zullen daarappelen,
azijn,
<

Uienleed.

toch met de week Merker doet ge
voelen Werpt reeds de vulling vau
pijp of zelfgedraaide sigaret monetaire en aan.-ehaffirigsvraagstukken
op. ht-t is evenmin eenvoudig ge
worden er den brand m te steken.
Nu de iw«r;« handel het reeds bestaat lucifers per stuk te verkoopen
vindt de aloude bedt „Hebt i ever.
een vuurtje?" steeds minder gehoor
Een Amsterdamsen ingenieur, di*
na bet
ex officio de terreinen
zelf raapt naarstig en puffend ln
ijzige in het vurigt met serene ge
zijn duffel mee, pogend te redden
'ijkmatigheïd bewandelt, heeft dez»
wat redbaar is. Maar in een ommebrandendt kwestie Ov uiteiaard in.
vaU er geen ui meer te bezien
vond
genieuze wijze opgelost Hij
De heer heeft een paar
speuren
een middel om op eenvouiige wijze jaszakken vol en da: li al. Neen,
en
daar
aceiyleengas te verkrijgen
toch niet. Een Jonge vrouw navan steeds een behoorlijke do«-is bij dert
hem. met een schor- voorgeapparaatje
een
zich te dragen in
bonden
vol u.en. Dan hevelt de
dat de afmetingen van een vulpot
heer hetgeen die vrouw voor hem
De
voo*
gaat.
boven
lood niet te
zak,
voor eenige redde over in den gehavenden
raad is voldoende
h|j. aan twee einden kan toedien
maanden en is na verbruik binnen knoopen als een worst, werpt hem
vervange.i
enkele oogenblikken
den schouder en ga»- zijns
waarme.* over
portie,
nieuwe
een
door
weegs, beroofd, maar niet kaalgeonmiddellijke
de bezitter en zijn
zijn kruiwagen achter
omgeving zich een nieuwe perlc'e plunderd.
zich aan sleepeed.
LEO.
He
prijzen.
kunnen
bevoorrecht
moge
epitheton „eeuwigdurend"
dan naar de letter n-iet juist zijn,
in de practijk komt bet daarop toch

is

MOGELIJKHEDEN VAN
DE SUIKERBIET.

Langs de Straat.

Z.« op B*9 u., ©n«er

eiland

amphibische landingsvaartuigen en voorzitter der „Oostelijke Pers"
De 74-jarige krasse oude heer was
pantserauto's bezig waren de bedien dag per fiets onderweg van Zut
volking te evaeureren. 11 ij meldde phen naar Enschede, waar nij de
Kerstdagen bij lijn zoon
zou
doorop 2 Januari:

\?§E/„Otide Wal"
CMEH

der „ZutphenWalcheren, oudhoofdredacteur
ex-bestuurslid
van
Courant",
door
sctve
geholpen
Ned. Journalistenkring' en
Hollanders, met
de den

op het

8.58 u., om ter
u., ouder

0.1-4

u Maan c»> 1.10 »., onder
12..-W u
8 Jan
Zon op 848 u., onder
16.4.1 u Maan op 2.28 o, omk-r
13 Kl u

IK 44

onzen correspondent.)
Op 20 DeBon
HENGELO. 5 Jan.
•s-CriAVLNIIAGE, 6 Jan.
NederlarKksch oorlogscorrespondent cember is in Delden doodelijk verdeeer ongelukt de heer A. G. Biemond.
was, volgens radio-Oranje,
dagen

—

op

ov>

ntoel

waf.
M»t*l en de kaobe! van toen hij r»*:
wes.
een mooi, trfainirnend pronkstuk
Ze ae*Un ttven elkaar. Out bet heer.
iilk was om jong en mooi te wezen.
Tien ze elkaer verder vertekien over
de u»k <M ne goede di- »ten haften
bewezen, xeklen ze tot elkaar. dat het
een zegen was om nuttisï ie zijn. En
toen w uitverteld waren, zwegen '/e
wat weeonoeitig en ten stotte zei «ie
WerierattieL dat het goed rutsten was
na geakine arbeid.
Op een kwasic dag werd de kache.
pkttéeUnf van de 2»«ter weegehaakL
net
„Zon otaterwetse vurkachel ls
wat we nodig hebben." hoorde hij
Hma
.Daar kunnen we ten minI>e kinderstoel mwte
ste otV koken."
zijn makker erg. tot op zekere d«ag
twee mensen de snMertrap op kwaW
men stomsnelen. „Zie Jij nog
we tri de kar hei konoen «toppen?
vroeg de een. „Die tafel of de kinverstijft 1*
.jrrw«oel?" De kinderstoel
Wat? Zou hij . . moest
van schrik
?
«ie
Maar
ln de kachel
hij
tweede antwoortkie: „La'en we moar
Dan
zien
we
met
de
tafel.
beginnen
morgen wel verder."
.Ve
O o. wat had die kinderstoel
schrik te pakken. Hij kon er de h» ie
het
vind
nacht niet van slopen ..Ik
met erg om op miin oude da«r te w»tr.
ken." docht hij. „Maar om a'Jt hraixlhout te sterven I* fcocb we! héél erg
Wat »ou de kachel wel zeggen aJs zij
dat wist? F.n ja hoor. de volgende
morwn hoorde hi| stappen op <le zolilertrap, een jonge vrouw kwam tic
zolder op De kioilersiool beefde vtm
zerww.-K-ntkrbcid. Maar daar voelde nrj
een zocht» hand over zl.in rug strijken
en een ptem zei: ..Nee hoor, JU gaat
niet ln de kachei. We kunoe-n Je nog
vee! te goed gebruiken voor Wiosje en

*J

..

...

.

"

kk-lne Bennie."
De kinderstoel

werd naar bencien
zijn
daar stntid
ootie
gebracht en
vrieoW. de kachel, die btoostie von
vreuctie over dêt weerzien, „llalki."
vei hii ..dat ie toevallig h*? Hoe gaat
het? Watt je bang dat ik Je zou opeten?
Weeë maar gerust, ik heb wel aMik!
honger, maar dat zou !k je toch «iet
aandoen Nee. ze hebben hier mennen
er bi) gekregen met kleine kinderen
Daarom' ben je bene<len gekomen
Wat ww die kinderstoel bHi* En de
kachel tvlet mlrvter
"

goed laten uitlekken.
een doek uitknijpen
Het vocht tot stroop indampen <ztr
De pulp
aar.
volgend persoericht)
dunne soepen. Stamppotten tn andere
gerechten toevoegen.
Den iTimaakpot bijvullen n et geschilde bleten en water Door-copend kan
men bieten uit den pot verwerken en
er weer nieuwe aan toevoegen. Geregeld de sctFUimtaag. elle op het vocht
komt te .daan. afschcopen
stamppot met pntp.
1 kg wHte kot«l. roode ku> I, bieten,
uien, spruiten, wortelen of boerenkool.
% kg
pulp. (eenige aardappelen), zout.
De groente schoonmaken en tijd snijde aardappelen schoon boenen,
den,
Aardpitten en In stukken snijden
appelen, groente en ele pulp opzetten
met weinig water en zout er. gaar koken Krtoktijd 30 a 45 m n. De pulp.
aardappelen en groente xljn stampen
en bietenstamppot
rexxiekoolBtf
kruidnagelsurrogaat en azijn toevoegen
Ken uiensaus smaakt er goed bij. Bij
wiueHioolstamppot doet een uien-, kerrie- of paprikasaus bet goed. bij spruiten en uienstamppot een saus van ge
bruinde bloem.

malen De massa
z*>o moge.Uk in

OPROEP.
Duitsche soldaten en vrijwilligers
van alle Europeesche volkeren vech-

ten heldhaftig in den geweldigen strijd
tegen het bolsjewisme en de AngloAmerikaansche plutocratie.
De Europeesche Jeugd wil voor de
vastberadenheid van het vechtende
front met onderdoen. In de geheele
oorlogsindustrie helpen jonge handen
mee. In de laatste jaren meldde de
Europeesche jeugd zich voor de noodin
zakelijke oorlogstaken als: Hellet
der deutsche Luftwaffe (helper bil het
Duitsche luchtwapen).
Ook aan de Hollandsche jeugd is een
oproep voor deze oorlogstaak van het
Duitsche luchtwapen gedaan. Jongen'
en meisjes »n den leeftijd van 15—21
jaar meld je bij het Aussenkommando des H. J Kriegseinsatz-Kommando
Niederlande. Daar zal ook Jullie te allen tyde uitkomst gegeven worden;
ff Ersatzkommando Niederlande. Dam
4. Amsterdam.

ZATERDAG 6 JANUARI 1945
Extra zeep.

RECHT

Persu
•bGRAVENHAGE. 4 Jan.
oen in Noord Holland. Zuid Bolland en
Utrecht, die vullen arbeid verrichte»,
komen voor de 13e per. 1944 en de
—

EN

SLECHT

VLOTEN, voor

September van het juist
■voo-rtnje jaar directeur-gejneraal
van den Voiksdienst, een hoogte-paard gezeten sinjeur dus, ,s
net als de trekvogels heen gevloden Zoo"n vertrek doet me
pijn, alhoewel da; niet juist is,
wam giooter dienst kon deze
baas vati den, Voiksdienst ons
volk raet bewijzen. De Volksdienst heeft nooit groote mannen aan de r_ ek gehad...
Maar wa: r.ie. is kan nog komen en die er nog net zün
komen zeker: uc soldaten. Wellicht begrijpt ge he; verband...
Willen we eens een wijle verwijlen bij dien Voiksdienst, die
zoo nevig geprobeerd heeft een
neutrale houding voor te wenden, om aldus getarnd het hart
van de Nederlanders binnen probeeren te dringc-n. Ge zoudt
gezwiren
hebben,
warempel
dat die Voiksdienst geen blik-

r

natonaal-socialishad of wilde heb-

bi]

«<-n

distributiedienst

ben, een strijdwijze, cfie ook bij
het Arbeidsfront schering ende

worden gemaakt De stamkaar
worden bij de uitreiking in de
rechterhelft van vakje 501 D voorzien
wan diagonaal kruis, behalve bil kap
ners

ten

Ruw, Veiwmiss-traat 3. Annesiertrarn ling op wederkeerigheid>*)asis werd
13 Nov.; A. G. H-unte'-er«ia#r. kleerma- ee-sioten. Op grond van de*e re«eüne
zijn Particuliere overmakingen naar
ker, wonende ie A-ms:erdajn, Rut-teoP.T.T.-BEDRIJF.
hurger-araat 141 hs. Cur. mr. J. A. Frankrijk ln btpeckten otovatwr weNtc Wit>*?nkaski 2ti, Atneterderom trmeeiirk In de oflk-iecie LonDe onlva-rgi-ten van de Nederk» ntlsche Kramer,
daan,
rtensche verklaring wordt er center
Posterijen. Telegrafie en Telefonie beVermetigd:
van
r..
OnHangs
9
>*o\-.:
met
nadruk op gewezen, dat
L.
droegen in Juli 19+4: Posterijen /3.321 301
transacties nog steeds uitgesloten züa
Den Haag.
(—
/ 310.15
telegrafie
I 3tM.."ï«3),
I'itdeelingdijHteM; C. Kruyf,
<+ ƒ S6.M*».
ƒ 3 507 kt»
Ct'SARD
te'eftmie
Naar in de
MNE.
Voois*-holen. D. R. ..Weekly Review
/2.OCT5]5>. po«tchè<rue- en giro Schoolstraat 37,
wordt gemeld heeft
Boe,
6. de Cunard Line besloten
timmerman,
dienst /IHIOHiiS <+ 1 3«7.77m. radtona den oorlog actief te gaawi deelnemen aan het
distrabulie j547.e»t (+ ƒ lefi k"C), techn. Gre-nmgen.
internationale
vennorpirwr zendmiddclen voor den omDAMMEN.
luctitverkeer in verroep ert h*i*ter"ver-gtioninsren t -77 479 ftamproblPw-m V>. 37.
Mar*|ti**r, band waarmede de m&atschapu haar
K
<+
ƒ9005032 Nevens. Zwart: 7 sch. op 7. 12, IS, !0. statuten reeds
totaal
I IS.121).
heeft gewijzigd. De
/
op
Zl, C<3. maatsctiapij is niet alleen voornemens
2H
*«-h.
'ü'..,,..
De
der
en
30
Wit
i
22.
7
telefonie zijn geschat. In de nv:ander. JT7 36. 40. 43 en 40.
met eigen vliegtooolen passagiers te
Januari l,"m Juli 1044 bieven die opvervoeren, docti wil ook een internaI>H vraa#-Rt.Ut Ulu»tr*?«*rt den beDe ot>>>3- tionale lucbtvrachtdier»t gaan exploi 5» Jaar getrouwd.
bren»rsten I 32W 730 aebter bij die van -sanfirr,ik*?n
10 Jan. zal het
echtpaar P. L. Madiol— Kloppers 50
een
etlU:ein
teeren.
dezelfde period» in 1948.
sins
voSaerKie
:

(—

—

jaar getrouwd zijn.

I

kennis

l»ü£ '4&> n

MATIIY.

worden

deze toeorder geen
betrokken

Honden- en kattenbrood.
Voor
1 t/m 31 Jan. is op bon 11 van bon
denbroodkaart evenveel hondenbrood
—

gesteld als op vorigen
beschikbaar
bon. Op bon 11 van kattenbroodkaart
wordt voor Jan. 1H kg kattenbrood
beschikbaar gesteld

Officieele mededeelingen
Toewijzingen ziekeninrichtingen.
In Noord . Zuid Holland en Utrecht
zullen voortaan de aan de ziekenin
richtingen uit te reiken toewijzingen
voor gort. peulvruchten en suiker zoo
wel op de voor- als op de achterzijde
van het stempel van den distributie

dienst worden voorzien. Dit rijn der
halve toewijzingen met een 8000 code
nummer, die door de detaillisten, zon
der omwisseling in verzameltoewijzin

gen. moeten worden doorgegeven aan
grovsier.
De grossier dient de
den
detaillisten op deze toewijzingen te be
voorraden en deze vervolgens zonder
omwisseling tegen verzameltoewijzin
gen door te geven aan den groot gros
sier of fabrikant. Vervolgens zullen de

distributiediensten in genoemde pro
vincics voortaan bij de inlevering van
rantsoenbonnen voor gort, peulvruch
ten en suiker ook toewijzingen voor
deze artikelen aan de detaillisten afge
ven. zoowel op de voor- als op de ach
terzijde voorzien van het stempel van
den distributiedienst. Deze toewijzin
gen dienen eveneens, zonder omwisse
ling tegen verzamcltoewijzingen ter
herbevoorrading te worden doorgege
ven aan grossier en grootgrossier resp

fabrikant
Bij be«rh!kk. ner Arr.-fleemt?.
Adam dd 13 Dec. 1°44 is in staat
van faillissement verklaard Cnrne! 1
Keizer. Adam. Hunzestraat tO. nc
benoeming van mr. J. SpreU tot -ech

..£

»

ter-comm. en van

onderget. tot eiirito*

De Curator: mr. J.

A. M. T-eiMlkoiv.
Koninginneweg 6. Adam

De

zal plaats

tn de

iïïL \?iL£!*ll
rw ca

ONGEVALLEN.

A. van Braam.

«o^ti*

"»;,

Itot.n.A'ttanT
(1.m.1e8

Kaastx. vaa Am et Atnlcitiae,
'."•**• R ,u
M ""*- Schild., ben

en
Jnw. staat nog open en worden gaarne tegemoet gez. ten Kant. Heerengr. 379. Kiikd.: Vrijd 10
Zat
20
»n Zonet 21 .T;,n 1Q45 v.-n 10 'ot 4
'™'

"

*•

-

li"

VAN

SPEK'S

DER

Bonwmachinehandcl

„lIOLLANDIA" Duivendrechtschekade

GO-,il

AKVISKEKKN EN UITWERKEN VAN
PLANNEN TOT MKCHANISEEKING
VAN KEN MODERNEN BETONBOUW
,S lmn *■*■
PoStZePelveilinff8 »aarder
B
Oom. Tf
Haeck Inzendingen uiterl
-

'

'

in

Dounva.

..FraseaU"

t.o.v.

tleuël

Belangt-.

»

.

,

,

■

Mevrouw

TRIJNTJE HERMANIDES.
Uit Bller nsam:
J. MACHlELS EN.
3 Janunri U>tr>.
Condoleance adres:
Jacob MarSsstraat 65.
Geen besoek.
Het stoffel!* overschot is
opgebaard
der
ln één
rouwkamer» P C. Hooftstraat IH3.
Bezoek vaa

tegen

10 uur

teraardebestelling zal
plaats
Maandag
beoliën

KEELTJE SCIDEMA,
Weduwe van
J. J. MOOLENIJZER.
In den ouderdom van 90 }.
UK aller naam:
G. MOOLEN IJZER
Adam. 5 Jan. '46
Haringvlietstraat 45
De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag M
Jan. a s. om één uur op de
(Kruist)
Ooeterbegraafpl.
Vertrek van HarkigvUet-tr
45 te kwart over 12.

S Jan. a.s. tegen 11.30 uur
<H> de Nieuwe Ooster Be-

trraafplaate.

Heden bereikte ons de ontstellende tijding dat op 1
Jan '45 na een korte ziekte
ls Schemo le overleden onze
jongste lieveling

ANME O. A. W. MIT.PER.
Rootlc-Krois 1.1. verpleegster
ki den leeftijd van 19 jaar.
Uk aller naam:
AL-BERT B. J. MULDER
J.P. v. Rossumlaan 2.
Naarden
De begrafenis heeft in
Scheino 5 Jan. plaat* gehad

overleed tot
diepe droefheiet onze lieve
Vlan. Broeeier en Behuwdbroeder
lIENDRIKIS GEORGE
RE KOOY
Oor-, Neus- en Keelarts
v. Gezondheid
Oud Off
K. NL I. b.
in den oudenkim van 43 1
H. de Roov—Zuidhof. A
Roov. C. Tb
Schram
de Rooy
M
M. P A

van den Heer Ever-bardas CorKleberg Verberne, overleden te Voorfcurg 25 Nov. .044.
hetzij van hem in privé hetadj
va» hem a
lid van de fa. De
Jorvce Pap* rel. gev. te Adam,
en rij te wiens behoeve door
den overledene borgtocht is
gesteld
worden verz. hierv.
voor 15 Jan. U>4s opg. te doen
en kantore van not. A. 0. van
Mourüc Broekman. Zeestr Wï.
' s-G ra v enh a cc.
553,

—!>•

Schram.

Koninginneweg 27
De begrafenis zal plaats
hel<ben Dinsdag 9 Jan. a s.
tegen n uur op de Noorder
Begraafplaats te Hilversum
Vertrek ven het sterfhuis

3 Januari I94fï.
Remtorand-utraat 42.
IJever reen beaoek.
Geen bloemen.

Zaandam.

I

De teraarfiebestelling heeft
Zaterdag 6 Januari plaats
ce-vonden.

|
|

I

I

I

;i^"S*£:~~et

DIEFSTALZAKEfP

-

600 (ingang WetermgstT.

1).

«

(voorn.

Sr-rrwafoenland)

i
Telefoon
Sttsm,
~,

BELOONING

°
on ' !wrename
??n
J
Rleedliis;
worden door ons
verricht
Amsterdam
Ook
Vra aart
w» a w
■ .11. I II
*-

JA^WYKEX"

Restaurant

n« Uh

Honthorststr. 3 ba. Pt'

Hooftstraat

Kir. W. v. d N KIT.

rsch v- ml
Saaw, inzake een
hoeveelh. tafelz. (pareirand). een gouden nnatgar.. een diamanten speld ln onyx ertz. enz. oo 25
Dec. 1944 gestolen uit het perc. ApoMoiaan 9 Adam. In!. Firma
A
7—9. Amsterdam
j KJEWIT

mor lwt

»«

-

-

groote

Voor Kleehts I'l4 Cent noodte om deze annonce uiisekruvt
in open enveloppe als drukwerk aan on 3 oo te zenden.
Ootvanct tt uitvoerice brochures over bet

Gevestigd:

BEVORDEREN VAN UW HAARGROEI.

ADA C. THOMEE

Vermeldt naam

Zenuwarts

Heden

Heden overleed tot mijne
diepe droefheid mijn onvergetelijke Ecntgen.. de Heer
HENDRIK JAN
v.il. ZOO RE JONG,
in den ouderdom van 66 j.
J. C. v d. ZOO DE JONGTJASSENS K Els KR
H'sum. 4 Jan. '4G

INBRAAK

Alle

"

Heden overleed na een kort
stondig liidcn onze innig
geliefde Moeder. Behuwd-,
Groot en Overgrootmoeder,

14—16 uur

N.v!

ling, oa. wegens sterfgeval. Mak H. J A Suurenbroek zal t
overat v. deurw A. Rarké in veil. bron»;, div. fraaie inboedels
en vele andere goed. Kiikd. Zond. 7 Jan. a.s. v 2-4 u. Maand.
S Jan v. 10-3 u . Vrtl. Kinsd. tl en Wocnsd. 10 Jan as vm.
10 u.

VAN VOORTHUIZEN
wij U onzen harte'irken d«Mtk.
Deteetltelinrean, Prinsengracht
Vit aüer naam:
C. lï. VAN VOOIÏTHUIZEN—
VAN' GOOR .
reparaties
■
In glaafjji van kaarten.
vrtkicundic m onze ateliers te
Alle o, die iets te vorderen hebbelasten wij on# met keer*»n.
ben van- verse*!. zJjn aan of
mïi<*tïn*ren in ons» filialen.
onder hunne berttstig hebben

de beKraafplaats ..Vreeienhof'
aan den
Haar-

De

Veilinggebouw „Weterinßjchans"

betuigen

op

'.emmei-weg

-

■

Uit aller naam:
L. J. ZEGERS VEECKEXS.
Amsterdam 4 Januari If»*".
Voor de veie blijken van
deeïnem-ing. betoond
bi, hei
overlijden
van onzen beven
Man. Broeder. Betoiw<jW>ToodeT
< n Oom
EVEKT JAN-

plaats hetMxn Woen*ta« 10

Januari a.s

I

HANDEL MAATSCHAPPIJ,

VERRICHT UW BETALINGEN EN ONTVANGSTEN PER
BANKGIRO.
INT. CHTINGEN
FOK VU LIER EN
EN
KOSTELOOS

«

WIM,EM!\A FRANCISCA
KKGERti VEECKKNH-—BIX>Kj
beiuiren wij onzen harteHtfïen

'

Ov«rgrootmoeder.

«

MAt'HIELéiEN
Wedn. van

NEOERLANDSCHE

I

kennisgeïlng.

Heden overleed zateit en
kalm onze Beliefde Vader
Behuwd- en Groo-t-vader
GERRIT JAN
VOI-GENANT
Wedn
van WILHELMINA
VAN HUYfSSTE
in den outierdom van 70 J
Uk aller raam'
G. J VOLGBNANT
A'dam-W.. 5 Jan. 1945.
2e Const. Huygenßatr. 47 111
Verzoeke geen roawhekUMr.
De teraardebestelling zal

Heden overieed protseJme
in den leeftikl van 77 jaar
onze geiicftie Vader.
Behuwd- en Grootvader
HEKMAM S J.tf'Oß

1030 uur.

Hooftstr. IS3.

Eenlee en alremeeite

gehad op
ile Algemeene
BegTaaftilaauï
aan
tien
Parkweg

Volste, eenige ra alg.

Jan. 1943

|

rreo.

m. m. van <len beer
10 Jan. aan be: adres 2e Con.
stantijn HuygeDsstraat 57.
SÖ4J
11 en vrÏM. is j...
Inboedelveiling R»«"««-rti.
iO
in
uur
bet
Veilin^ueb.
„We.i '. Kinker.tr. SM na. A'dmn. Geveild
zuilen worden
vele
meubil
en
huish.
wij-zen
goederen
Kijkdag: Wnrnxl. 1» Jaa. van
v-sn
Voor de veie be
gedurende de 10—2 uur Ikie van o—l u
tot het irSr van goed.
Deurwaanler
deelneming
B
en
van
bil
Down
3.
ziekte
het overlijden van onze lieve
Groot- en
Moeder, Benuwd-.

hebtien Dondereiag 11 Jan.
a.s. tegen 10 uur op de begraafplaata „Zorgvlied" a
tien Amstelduk.

Uk alier naam:
W. P. DE PCY
TRUDY.
VooTirtHtr. 2R Dee. 1044.
Butteorustercaat 16.
De teraardehesteßing heeft
Woensdosr 3 Jan. ISMfI plaats

I
I
I
ketinlsgjj

■

vanaf Maandag 8 Jan. a.s.
opgebaard in een der Rouw-

teraartlebesteiling

.vw«»ive:nngen

en adres

op

envetoope en adresseert aan:
F»br. N.V., Iten H»»g.
t hem

Uitsluitend psychotherapie.
Haarlem.

de arbtetziide

Kr

H.

(Tét.l der
Nanning's l'barm.

Koninginneweg 307
ver«*
v
in! °* aanw ïnz. goed.,
Telef. 10506. Spreekuur; I—2 urvvtc beloonültj
uciuuuuig ont4TM>md ultv> rwrce-el
Keizerscrt. 52».
en volg, af-apraak.
'
ZUnde;
1 sehËd 70X25 m oud Ital. !i>«t. voors-teü. raani»noa>
±
betuig
mijn
(Florent.
dezen
tret
voeten
uit
l"i00>,
harten
school
3 hecrencost. pk»
BH
ik
gemerkt
teïifken dan* aan de Directie 3127 stuks textieaToed.. waarvan versctifC
PJ.
fx\ Personeefl ven het Parkbo- 1Tel. 32398.
*el en aan aWe vrienden en be- ■
in 100 «tokken ad OO M gordijnkant
kelnnnintr
nooge
oeiouning :m üoa snoeien en conen Carp's Tenax
kenden, die mij den d*»cr van Ha«»
I
mün 40- iarijr jubileum onver- garen. 1 Axm. vloerkl.. 1 dito effen, 3 fauteuils 1 Remingtoa
tccte liik hebben gemaakt.
sctvrijfm. No. 10 etc. etc in den nacht van 20/30 Dcc gestolen
\
perc. Keieecfcgrt I7L Ber. aan Hradrik vaa F«»e». "Jxpert,
uit
JOHAN LOEP en
\
Woo.str.-iat 57 Amsterelam
ECHTGENOOTE Van
■
■
Tijdelijk:

Groote

"

2

kmdentrankpoeder

Jooa BanckersTveg 12 111
Het stoffelijk overschot Is
14—16 uur.

ie Rifkscorrrrnissa-

Bebuw<ibroeder.
Broeder.
Oom en Neef
GUIUACMX ANTOINE
HEVRI KAMEN
bök
levea
dinecteur
in
Incasso Bank. Linnaeusetr.
oo den leefuid van 38 jaar.
Uit aller naam:
A. C. H. DA MEN—VROON
WIM. ANNIE.
14#44.
Ameterdem. lï* Dcc
Den Tex=traat IS
De teraan-lebestefltrig he-eft
inmiddels plaats gehad.

MINOI.I Hr.
den leeftijd van 57 }
Vit aüer naam;
B H. MINOLISC'HALLENBERG
A'dam-W.. 4 Jan. '45

Be-zo.-k van

i

heid,
na een kortstondige
ziekte, onze Innig geliefde
Man,
Vader,
ze*rgzame

op

kamers PC

_

1

dtstribotledlere-ten !n Noord-,
Zuid-Holland en Utrecht zullen aan dt'.'«■itlisten. tegen inlevering van de voor
kimlecdrankpoeder aangewezen bonnen R Ort, in de week va-n 14 t/m 20
Jan toewijzingen uitreiken met afge
De

na

HERMAMS II EN KR IK I*B

jaar.

,

,

Heden overleed zacht en
kalm. tot orze groote droef-

en

werkzaam k-ven ortve
lieve zorgzame Man en
Vatler

Vrouw,

d.n.r

.

1

»•

"

Toewijzingen kinderdrankpoeder

zacht

Van Baprje''

w'-*an»ng«tr.
naast
„Tan oaene
,„
bet
l( a
t.o v. Deurw. H Vmoerü de navolgende goed.:
Kapit. «>U Fin Ml Slaapkam,* pracht Old Finish ameublement
eti*v Kijkdag.: Zat, Zond en Maand. 6—S Jan„ 10—1 u. Da
gi
ceschut en pantser
vaertuleen in tien erond geboord. Een
[
scbitJ werd getorpedeerd. Onder
buitgemaakt
ander
rden oui.fceinaanv.
- rraen
z: nken gebrachte schenen heonder
' rrpen liggen
We»-stp. 4 Januari lOtó
et, n ffroot trcHwritransaioreV{IIM , 7i
schip van 11.000 B RT. Het is gezot»
C. J. van Hootenl&an 32. st.-vuur.
de ken voor Che-rbourg
IVe
teeaardeliesteliintr zal 5 or.dcrTKMnen
Ja*.

'

zoo sjjo du? mogelijk, doch uit
sluitend in do week van 14 t/m 20 Jan

Heden overleed
kalm, nog

J. J. Elsensohn.

Veilinpeeb
ftruuiggcu.

-

it-

2.30 uur

Deurw. H

ZCIJKHOKK,
in <ioo otderdom van 74
*^'*"'t«ivp.
>. ar.
C. P. Zuii.kKiek. J. Zuli.l
h^ek—l>e Groot. Amster
.k.m: P. J Zuii«kHM-k M
Zuiidboek— ITock en Kleinkinderen.

(

In

~Te
Ver-

trek sterfhuis te

,

plaata
betiben - MaandaA
S dezer te 130 uur oo Oe
OofnerbcgraafNieuwe
pieiats te Amsterdam.

uur

de

een

mïtn Weve Mammie, onze
Dochter. Zusier. BOhuwdm«*ter. Tante en Nicht

46

Januari a.s. te 3

beeraafpiaaus
Vraag".
Skiterweg.

lIIEUKKIX

Utrecht

knipten linkerbovenhoek
Op
wijzingen kar, tot nader

Ifl

oo

A dam. 17 J»a. 1945 bijzond. veil. v. Meubel., Scbilder Tapijt,
enz. Inbreng, uiterl. 12 Jan. Kiikd 13 en 3S Jan v 10—4 o.
Alle goed. zijn ruan tegen brand inbr en molest verzekerd.

J

en

vaTi

en

Tot onze groote droefheid
werd heden pkitaehng van
ons weswerukL door een
noodloctitr ongeval, mikt
zorgßame

152

teraardebeateiling
plaats
hetnben Wtieiwtkig

kcanife?es tan.

ir. den leeftijd van

M Un 20 Jan. de
l«w 2Tö geldig voor het koopen var,
een kg. aardappelen. Deze bon moet
>oii>en niet van de Centrale Keuk »-i
(-«■bruifc
za! worden gemaakt, vóór
Donderdag II Jan. worden Ingeleverd
bij den aardapperhandeiaar,
d**ge•HJetsK tegen ontvangachewU*, Aflevering
wee*

Anistelveenticbeiweg

De

'

J

Zuid-Holland

Bfl

MARVkK VVOSNE
oud 2 maanden.
ANTWf OIRKS Jr
H L DIRKS—REEDIJK
•s-Gra.venhf.ee. i Jan. 1»»5
Stortenoekerstr. IV*.
Ge-ea beawefc.
Eewiac en algemeene

lieve,

j

G Wout—Maasen. G M
Moen—Wout K. Wout Eaft
Wout Jr., J. w. ut
Amtiterdain 5 Januari IfMT»

G EERTRI'II>A
EI.TAA B ETII I>K PCY—

Nieuwe aardappelbon.
<)e

tmtsïieo zacht

,

D c schooneveMt,

Dlt

(

UILENSPIEGEL.

Heden

EG BEKT WOI'T
den oudertiom van 61

Tl

%..

karna ouze lievetmir

geiif-tIC . zorgzame
F.cht*:enoot en Voder. iï
•teer
innig

Ferdmanrl Rel

é

Meneer Van Vloten nam een
kwam pas weer
boy-n bij Luneburg.... Nu zou
men
denken. dat hij ginder
ijlings aan den arbeid gegaan
zou zijn. Gelijk zoovele flinke
Ncderlandsche mannen. Maar
niets
daarvan. Gelijk zoovele
slappelingen, heeft ook de gevloden
Van Vloten den moed
gehad om in Groningen weer
op te duiken.
De moed, die bern in September blijkbaar mankeerde.
Wanneer vegen de bezems der
revolutie Groningen schoon?

-

na

dtit

langdurig UWen van
bev'nsregaan. onze
€

Ijeeirwarden. Gron.str.weg
Geen ontvangdag.

groeten duik: hij

oiiS

U

:

VeiliniTffeb

kalm na een
kortstondig zietktied
onze
t>e«te Vader, Bebuwd
en
Grootvailer. tic Heer
PAFLCS JOHANNKS
ontsliep

t

—

Januari 104T>.
Remi>r.-in<i-.laan 6.
Verloofd:
C. J. M. HU'ART en
*%.
JOH. 1,1/INM.TR
14 Januari IfUC.
A dam, fieurjoustr. 40 11.

te geven,

kennis
een

plicht

lieden

s

t.

thans gezuiverd
dat dat het
volk
goede mag komen,
ten
maar vooral hemzelf!

1

V,arden.

treurlgen

wij

•

»„S

der.

vervullen

{

KiHlwchap

met

van de

Hiermede

j

VAN r>E KAMP
ee™~

.

.

Heer en Mevrouw
VAN SPANKEREN—

,

De

:
-

Parkhotel

"

Postzegclhandel Maria Westerhuis

"

FII.M WN TIVOIJ.

i t

—

vvr

—

J.

—

Noord-,

—

met Ingang van t Jan. 194& verHuiden straat 13.
voorloopig geopend
Kantoor
vbn 11—3 uur. Bij afwezisfpeïd
privtf-adree:
Jekeretraat
17 11.
.
..■■'ï...........................
plaatst naar:

I I

v

n
d aße

f" om

~

K

2

DE VERKKDIGER HEEFT HET WOORD. Een Tobis rilm
met Helarleh George, Rude>tf Fernau, Margk Symo Cafl.l
Rust. Uiterst spannend en pracht«g gespeeld.

I

derkennen. Uw passieve *ctis
tegen
nationaal-socialistische
strijdorganisaties is herkend
van beide kanten.
Wat
wij noodig hebben is
geen gegoochel
klare wijn
met phrases, verzekeringen en
beloften Ook de Voiksdienst is

-

—

'

Het weet hoe de Spie
Amstel re-dam binrengedrongen
is, het Trojaansche paard Troje
en het trrfschtp Breda.
Met open vizier, mime hoeren! Ons volk is te lang bedrogen om uw bedrog niet te on-

zaam.

Jan

Gemeente, Weteringschans 6,
10.30 u.: ds. P. v. d. Veer. Geref. Kerk
(H.V.X, Parkkerk, Ger. Brandtstraat
26, 10 u.: dr. E. L. Smelik en 3 u.
cartd. G. M. J. Winter. Zuidwijkkapel,
Sladionweg 269 10 u.: cand J. B Rijnders en 3 u.: dr. E. L. Smelik: Amstelkerk 930 u en 3 u.: ds. J. ter Schegget.
Vrij». Ned. Herv, Nwe Waal-che Kerk,
Keizgrt. 676. 1030 u.: ds B. J Aris.
noopsgez. Gemeente. Sinpel 432 10.30
d?r ds. Den Herder. Oosterp-rk 5. 1030
u.: ds. v. d. Veen. Nieuwendam. Meerpad 9. 10 30 ds. Golterman Karperweg
5—7, 10 30 u : dr. Dozy. W'ükgcb. Fr.
Hendrikstr.. 10..10 u.: geen dienst. Rem.
Geref. Gem, Oude Kerk. 10 30 u.: ds.
G. J. Wrks. Nieuwe K»rk. Diepenbrockstr. 46, 10 30 u d~ H. J. W.
Modderman. West te 10 30 u. dr. T.
Royen. Prot. Verbond. B-ink la. Tuindorp Watergraafsmeer. 10.30 u. geen
dienst. Ev. Luth. Gem.. Oude Kerk
iSpui). te 10 u.: ds. J. P v. Heest.
Maarten Lutherkerk.
134,
Dintel?tr.
10 u.: dr. C. Riemers. Oude Mannenen Vrouwenhuis Nwe Keizer«gr. 120,
10 u.: prof. dr. P. Stegenga. West, Ca.
botstr. 33. 10 u.: dr. J. Kooiman. Noord
te 10 u. ds. D G. Hoevers Chr. Ger.
Gem.. Plant. Muidergrt 155—157. 930
en 3 u.: ds. H. Hoogendoorn. Tv. Broe248,
ilerpem. (Hernhutters*. Kerkstr
10.30 u.t ds. A. Schouten Zondagochtendbijeenkomsten
jongeren,
voor
Bachzaal, Bachstr. 7. 10 30 u.: ds. A.
C. v. Uchelen. W. de Zwtjgerkerk,
1t.30 u.: Dienst
voor
buitenkerkelijken Aula Vossius eiymn. 1030 u.:
Evangehsatiedienst. Muiderkerk. 930
u.. Evangelisatiedienst, Herst. Kv.
I-tith. Gemeente, Kloveniersburgwalkerk. 10 30 u.: geen dienst. Weeshuiskerk. Heerenmarkt 1030 u.: de heer
A. Vermeulen. L.u*herkape! Euterpestr.
36 1030 u.: ds. W. F. ten Rouwelaar,
Rogate Kapel. Toministr. 10. lO.'iO u.:
ds. W. J. F. Meiners Eiimk.-pel. Fr.
Hendrikstr. 13. 10 30 u en 3 u
ds.
B E. J. Bik. Baptiste Gemeente. Kerkstr. 204 10 30 u. W. Veenstra: doopetienst ds. Planting. Siisjesstr. 20 3 u.:
de heer F. Goezinne.
Vrij*

—

—

5

SPREEKBEURTEN.

—

(—

inslag was... Nochtans slaagde
waarschijnlijk
deze opzet niet
juist daarom. Want ens volk
dat
waakopzicht
is in

'«GRAVENHAGE,

mei

overleggen,
wel distributiestamkaar
ten Tijden van uitreiking der bonnen
worden plaatselijk bekendgemaakt Op
de stamkaarten wordt bij de uitreiking
vakje 413 Erechtstandig afgekruist
Kappers, mcd studenten, werkzaam
»n de anatomie, vroedvrouwen, verlos
kundigen. gediplomeerde bakers enz
personen.
werk
wijkverpleegsters,
raam tn de genees en verbandmidde
ien-industrie,
praktizeerende artsen
tandartsen, tandheelkundigen en vee
artsen komen voor de le. 2e en 3e per
1945 (24 Dcc tm 17 Mrt.) voor de ge
oruikelUke extra rantsoenen scheer
toiletzeep.
eenheidsxeep
reep
en
waschpoeder in aanmerking Aanvraag
formulier bij den distributiedienst af
halen en ten spoedigste weer inleve
ren Tijd van uitreiking zal plaatselilk

OOTO
*Atf>
BAI.TIMOUE AN»
Aan tic Interstate CemKOAD.
merce
Corrwriisetten ie toestemming
verzocht over te kunnen gaan lot
De Amer kaansche eigenaars van terugbetaling
van nog uitstaande oMibezit in «ie Ewopeesebe bezette of be
gatiescbuld, waarvan bet totaal bevrijde gebieden ontwikkeen een ooi
*
500 millioen bedraagt.
vangrijk programma er bescberming drag
maatschappij
In het verzoek der
hunner belangen.
Het beschertningsmaatcomité van eigenaars van bezittingen wordt er op gewezen, dat de
schappij niet in staat is de vervallen
in het buitenland heeft aan de Amerite
betakaansche regeerinsj verzocht: 1. Maat ot nog te vervallen schulden
regelen te treffen ter bescherming van len, doch dat het mogelijk wordt eehet Amerikaansche bezit in de bevrijde acht. dat de huidige toestand slechts
gebieden to dat tic eigenaars de act eve van vocrbijgaanden aard zal zijn, zoo-,
dat het niet noodig zal zijn de ondercontrole wede rooi op zich zullen kunnen nemen, 2. aan de Amerikaane-rhe neming te reorganiseeren krachtens
erenaam toe te staan dat deie gebruik de faiïlisscmentswet. De maatschappij
maken van de re«feeriivgskanalen voor is reeds in het bezit van de volgens
de wet vereischte goedkeuringen van
het piepen van overleg met hun agenten -otdat <le commercieele venbindinminstens 25 pCt der obligatiehouders.
gen wederom zu k-n zijn opeugesteid en
tot hun r.AITAHO MTRATE.
3. den Amerikanen de
In 1943—'44
bezittingen in het buitenland mogelijk een petto-winst van f 325 800 tegen
£
vorig
jaar
zoodra
de
ontwikkete maken
militaire
576.200. Voorgesteld wordt
ring dit toelaat.
een dividend uit te keeren op de gewone aaniieelen serie A van 2,1*7 %
Of)*jageYe*i dot*- 'en op de gewone aandeelen serie B
Fallli«*emeßten.
Bedryfs.
w>or
liandeir-en
het iTietïtuut
van 2.0 G '«.
Over het voorafgaande
voojilittfitm» 1.11.8., Amsterdam
boekjaar werd op beide soorten van
rttgesprofcen: 20 Oct.: W. A. H Ver- aandeelen een dividend uittrekeerd van
(Vooinschuuren.
"..25 %.
gen, (josleraweg 2 A. Cur. me. J Koe
VF.ItllOl'lllNt:
FIN'AVOKKI.E
ENter, Groningen, Groote Markt. 9 Nov.:
Het Britsen»;
K. Latterveer, particuhere, le Leiden. BKUMI FKlVlißlJk
Levendaart 1-4-1 a. Cur mr. Th. J de Ministerie van Financiën beeft medeRuiiter ile WikK, te Leiden. 13 Kov.: gedeeld dat tot aan de hervattin*: van
H. A. Hetßentbeog. wonettde te Ameter- normale betrekkingen tuinen Engeihwn, Keasenatrracht 705. Cur. mr. T. land en Frankrijk eer, e*vergan«srege-

AMERIKAANSCH BEZIT
IN HET BUITENLAND.

S

sem me' het
mc te maken

MD 333/75

indienen. ToeslagDewijzen ditmaal
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DE TELEGRAAF

"

MENEER VAN

le per. 1945 (26 Nov t/m 20 Jan.; we
dcxoaa voor de gebruikelijke rantsoe
nen eenheidsxeep en waschpoeder in
aanmerking. Aanvragen per formulier

—

m
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ZATERDAG 6 JANUARI 1945
lifm.
hoek

/ii-sln.ipk. Spuistr. 303 1
Sj>ui. 130 p. m
Mevr.

—

DE TELEGRAAF

„Groote".
privéHaard (Friaial m. sciioorsit.pl. Poataegela worden steeds te
scnxtftelüik. Vr. pro en extra wat miegeleider ƒ 150. koop gevr. door J. Wofcers
Centraal Bureau voor Wed. Boshoven, Rozengracht Amsterdam. Aimstelveenschestookgel. ca comf. Stenografie
22-P7205 weg 2!I0, TeL 90854.
Prtjzeni tic. Maandsgeditle
..Grooie".
Jac- 62/4, A'ckim.
38-7730
Ook
'«-GRAVENHACE, 6 Jan.
m. of z. pens. S. KleAon, Dan. Obrechtstraat 81. Adam 2.
F.le-clrische kaarsenkroon t. O. spoedig,
kunst,
geschied
op hel
Voorhout zijn thans
WHünkpiein 29.
10a-57291 lieert Kneets of Duits. Vraagt gevr.. Geers. Tel. 33588. Vijzel- kund. boeken uit en
het
de eerste bootnen ten offer gevalPhaidonAangeb. groote suite of zit- gratis proefles, cond. / 4 p straat 75.
22 9332 Verlast te koop gevr. Schrift,
len aait het op brandhout bolu.ste
Q Huish. personeH aangeb. O slaapk. met stookgel. voor
éen mnd. Acad. voor Wetensch.. Kngelseli ameubl. t. o. gevr. aanb. aan
l»i>persuiu
M.
publiek. Hiermede is een van de
M.
of twee pers. Nic. Witsenk. 22. Nieuwe Rijn 78, Leiden. 14-5438 met groot dressoir,
liefst met Theseusstr. 13 I. Adam Z.
Hesch
fraaiste plekjes van de stad geHuishoudster, 37 }~ Gr., zonn.. gemeub. zit-süc.. str. Herliu voor talen, privé en boekenkast en banksstel.
WebAanlog en onderh. v. tuinen,
schonden Beteefcent dit het begin
ft. K.. pr. gezellige huisvrouw, w. Bakker. Den Texstr. 19 H.
Opening
cïub-lessea.
nieuwe man. Biklerdijkstr. 15 I 22 5009
zorgzaam en lief v. kinderen, Aaagefe.
van het einde?
snoeien en kapi>eii.
voor
gestoff. cursussen. Vraagt prospectu-v W. «ie l*etw koot* gebee e of boomen
arts
J Tartaud. Jac. v.
Hetzelfde kan men vragen
ten
zoekt per direct plaatsing. Br spreek- en zitk., omgev. Mul- Weteringschans tjB. Tel.
gedeeltel.
kantoorinboedels,
3Ü215.
17. Tel. 82263 Adam j.»
Heereweg 14S Heemstede.
aanzien van den Ouden Sch.---veningderpoort. Br. 10a P7lBO Tel.
Dame, ïansr in Frankr. geur. ea. opruimingen. Waterloopl. Koeken. Gevr compl.
schewe.g,
Hesrh. huishoudster b.z.a., 41 Ituiiue
of losse
waar ook
gestoff.
al boomen
m. zijnde, geeft Fransen* oonv.- 2, Tel. 4'22»J7.
kamer
22-5954
dl. van Cultuur- en Karavaanj.. P.G.. v.gg.v.. in Adam. stookgelegenh. aangeb.. 2 kasverdwenen zifn.
Hobbelpaard t. O. gevr., event.
les,
handelscorr..
werkt
kin
serie.
Notoel- en Arbo-reeks
tloed kunn. koken en naaien. ten en s-tr. water. Huur billijk.
deren H. B, S. en Gynin. bij tuilen tegen box of babyweegBoefeen op kunstgebied en
Br. lett ü Kiosk Maasestr.
Lomansur. 88 bs.
Ioa-D599Q
sch. Htkmati. Bao-tr. 31 hs
Jnffr. vr. werk. huish. of iets 1 groote of 1 kleine gestoff. ïtouana. Vossfusstr. 51 li,
verzenbundels.
Romans
in
slecht?
lustra»
Zendt
Verhaal, leeraar Dog. L'w
F.
derg., g. tnforni. Br. L. K kiosk
hoeveelheid en in elke
zonnige zit-slaapk. t. h. Joh. M. O. Opl. alle examens en briefk. Spec. réparatre-inr. Van elke
taal.
Inkoop
Bollandparfc.
geh.
van
of
7-39.30
«cd
75
lOa-3971
B. ,
Yermeers-tr.
De eerste verkorte baktrw van de
Beek. alt.
54. Adam. bibliotheken! Aan huls te out
Juffr. b.z.a. voor het opmaken Gestoff. of gem. groote voork. conv, P. de Hoocbatr. 96 li. Wie ruilt Rozengr.
Nt-\ierïanat>clit- Bank in UfiO opgeprima kookkachel bieden. Brander.
14-SXII
Hoog
aan huis Br. te h. z. pension, str. w.. haard, Tel. 20102.
maakt per 2 Januari, kan geacht vor, van
voor
hatkieedje, maat ongeveer str. 3. A'dam-C. Oude28 Pu
Middenstandsdiploma V. Üük.
7-143 De Tel.
117
gee-n linneng., evtl. tel. en gas. Mondei. opl. ook dasrlessen.
."'n de u&imo en nieuwjaars^troorn-in
90x150? Gramofooncombinatie /.uiniKheidsbranders,
besch.
P.G.,
juffr.
j.,
Erar.
kunt
boy.
l'
44
Te bevr. v. Baerlestr. llü
\*ft v rij na uwkeurig te weerwpiegeten
boekh.
N'assaukade tevens bankschroef t. o. gevr. bij lezen, uitstekend voor zieLeeraar
zoekt
werk
voor
de
huish.
HnHrovem. aang. van gestoff. 127. Tel.
Allereerst Wijkt dan. dat de staat, die waar
14-9074 Biesenxin, Van Rappardstr. 1 I. kenkamer. Brandt op alle soorBtiSHi.
vrouw
buiten
ontbr..
de
betalingen
nuip
-iroote
had te doen, de
heerenhuis. otug. Aitolioïaan. MiddenMandidiploma.
Deg. ï per». pKcb-piae ledikant t 70. ten olie, verbruikt bijna niets,
2pers.
kapokmatras
van de bank niet kon ontberen. Over stad. Br. no. Gltij De Tel., Dir. te aanv. Br. 10b-P7314 Tel. schrift, cursus
/ 50.
1 l'rijs 5 gulden. Van Houdt, p
door ervaren
7-59G8
a
iet gewone
da. Haarlem.
eiken haardstoel ƒ 50. 1 petro Mebus, N.Z. Voorburgwal
opleiders.
Vraagt
inlichtingen
wed.,
ruim
31S
Dame,
M }~ wilde
■'�er 217 Decet,r.3>er f II.öOH.öOK bedroeg,
Kamers,
ƒ23
Huizen
aangeb
leumkache!
t.
o.
gen.
Geopend Maandags, Woensdags
bij Instituut Ha dop te Nieu0
gaarne
0
in
behuipz.
zijn
de
.
gedisponeerd, ïerwij! daartegenover
wer AmsteU
117241 R. Beek Sikkenk, Jacoti van en rijdags van 0—3.30. 28-4100
een renteloos voorschot is ogenomen huish. tegen vergoeding van Heer, b.b.h.h., vraagt voor diI.ennei*ade 307 1.
22-S7lBO Schrijfmachine Remingion te
\oor alle vakken. Apolwarmen
otftfeo
maaltijd,
omg
Voorts
Ovcrvaa f 13.737.391.
voor
cenis
rect gem. zü-slaapk., liefst
14-92*5 Perzisch kl«-ed.je van partic. t. huur. Br. 2S-R0978 Tel.
no
GSM De Tel.. trum, bij echtp. z. k. o( dame lotaan 9&. tel. 2H548.
t
70.000.000
sc haek is tpa pier
reen*. veen. Br.
o.
Westers,
gevr.
Adr aan Loos" Groothandel verzoekt offerte ln
7-»>970 alt, m. huis. verk. Br. Boefcb. I'tatx»- of orgelles aangeb.. ook jesstr. 13, Haarlem.
streefcs ondergebracht, waardoor de Haarlem.
32-59>» dir. leverb. huishoudel
a. huis. Gonda Bkinkevoort, v.
art.,
wisselpörtefeuJi'ie met Jnffr.. 33 j., b.z.a. ais huishoudStoel- en dlvanrep. gebeurt nog speelgoederen,
Hm te. Sehekiestr. 61. 12a-543»S
v.
galanterieën
tn
OlderfcbarnevekJUtr.
Si
111.
ster
beschaafd
milieu.
Br. Vrij gem. zlt-tdaapk. gevr. voor
een overeenkomstig bedrag is uitgezet
en
vlug
goed
bij
Konetke.
Beslissing
enz.
geeft
Adoll
Boswmeester
dir.. betaling
bet 7-S72HG Tel.
tot f IGI.OOtï.OOO. De agent van
2 a li d. p. w"., met stookgel. Br. privé- en ciublessen In de Zendt briefk. Nwe Looiersstr. dir. bij ontvangst der goedeM
\'3 n Kinancien heeft in de Besch. dame, 41 J., b. z. a. als 12a-P7200 TeL
«2-M.
22-85984
Br
tooneelspeelvoordrachtren.
TeL
waar
en
28-118
huishoudster
huisvrouw lluigerdauie vr.
laatste week van Dcc vrij veel prozit-slaapk.,
lamkschap Ivents t. Foto- en 10 mm. Filmuifru-t
kunst. VondeLstr. 98, Adam. Schilderij.
messen verkocht en meer geplaatst ontbr. Liefst zaak. Br. 7P72U4 vaste waschtafel, Mookgelegen0. Afm. 220 MUX 140 Mtr, best. uit lichtst. Zeiss-lkon
Fit hond*"», jaist nu. ZweedproTel.
dan kwam te vervallen. Ten aanzien
4500.
d.
hekl, f 25. Br. v. d. Loos, BeetMortel Wetering- ject, dito z g.a.n. camera
i
v.
SportmassaZeiss
van die behoeften van het rink kan er Ind. kokin, pr. ref.. b.z.a., Holl. hovenstr. 21.
12a 57% sche gymnastiek.
schans
Adam.
22-P7323
112.
2,7-lerns,
ge. Peters,
fStaat-A>evoegd).
en Ind. koken. g«n. voork.
Plaubti-Makina
10
op worden geweien, dat builen de geBabybox m. matras, kimlerie- cm-lens
Gestoft, of ged. gem. woning
Ar.ticomar-2.9
;v. Lennepkade 2 h»'d
Gedie huish. bezigh. te verr., hl- of
brtttke-lirke nieuw iaart=4>exa>fcrügen
matras, kinder- kopp.
4 ik 5 k.. keuken en Opleiding Ihiropody (pe-l. en dikantje, m.
gezocht,
scherpst.
Pilmpackextern.
Adres
Roosmi-nah. Dan batik.,
déenat der ttaatescfcutd ca. f 10.0U0.00U
ln centrum of Oud Zuid a!s*eh. voetverzorging). Wet. stoel m. spoed t. o. gevr. Rob- en plaatcase. Zeer mooi veeiz
7-59177
vereischte, terwijl in de eerste nagen Stalpertstr. C3 11.
met prijsopg. 12a K72JW Tel. hsuw*\vrzorging.
Br.
Manloure, berlaarzen m. 38 gevr. event. toestel voor kleinte, tot 6 X t>
van deze
maand
voor
omstreeks
Winkelhuizen -e huur gevr.. Spo r ttmassaig e. Academ ie voo r ui rui; v. winterjapon. De Compl. me t filters tasch en
f 200.000000 schatkistpapieT kwam te
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