
DE TWINTIG DOODVONNISSEN

Toelichting op de bekendmaking
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TALRIJKE  AANVALLEN  BIJ  KERTSJ 
EN  KRIWOI  ROG 

Vrij  hevige  Sovjetaanvallen  aan  de  Berezina  en  bij  Vitebsh  —  Volle' 
dig af weer succes  ten  N.W. van  Nevel  —  Stoottroepactivitek 

in het  landingshoofd van  Nettuno 
(Duitsch weermachtsbericht.) 

Hoofdkwartier  van  den  Führer,  29  Febr.  (D. 
N.B.). Het,  opperbevel  der  Duitsche  weermacht 
deelt mede

Ten  O.  van  Kerts.l  en  til  het  gebied  van 
Krlivoi  Rog  zijn  talrijke  aanvallen  der  bol
sjewisten  niet  zware  verliezen  voor  den 
vijand  afgeslagen,  plaatselijke  penetraties 
«verclen  in  den  tegenaanval  opgeheven, 
xn  het  gebied  ten  Z.  van  de  Pripetmoeras

sen  hield  de  plaatselijke  gevechtsbedrijvig
heid  aan.  Ten  Z.  van  de  Berezina  en  ten  Z.
O.  van  Vitebsk  stortten  vrij  hevige  vijande
lijke  aanvallen  voor  onze  linies  ineen  Op 
eenige  ponetratieplekken  werden  de  bolsjewis
ten  na  verbitterde  gevechten  van  man  tegen 
man  in  een  tegenaanval  teruggeworpen. 
Ten  N W.  van  Nevel  ging  de  vijand  met 

verscheidene  Infanteriedivisies  tot  den  aanval 
over.  De  zware  gevechten  van  gisteren  lever
den  een  volledig  afweersucces  op. 
Ten  O.  van  het  meer  van  Pleskau  en  bii 

Narva  hadden  herhaalde  vijandelijke  aanval
len  geen  succes.  Vijandelijke  bewegingen  en 
gereedstaande  troepen  werden  door  artillerie 
uiteengeslagen. 
Sterke  formaties  slagvliegers  van  de  lucht

macht  ondersteunden  de  afweergevechten, 
vooral  bij  Kriwoi Rog, bij  Doeono  en  aan  het 
meer  van  Pleskau,  door  met  goede  uitwerking 
aanvallen  ln  scheervlucht  te  ondernemen  op 
infanterie  en  gemotoriseerde  colonnes  der 
bolsjewisten. 
Talrijke  voerutigen  en  verscheidene  lucht

afweerkanonnen  werden  vernield  door  bom
men  of  door  beschieting  met  de  boordwape
nen. In het  hooge noorden vernietigden  snel
le  Duitsche  gevechtsvliegtuigen  vijandelijke 
troepenverblijfplaatsen  aan  den  Moerman
spoorweg. 
Bij de  zware afweergevechten  in  den noor

delijken sector  van het  oostelijke  front  heeft 
zich de  tweede Letlandsche  S.S.Vrijwilligers
brigade onder  bevel  van den Eikenloofdrager 
S.S.Oberfiihrer  Schuldt  en  van  haar  Let
landschen  infanteriecommandant,  den  Rid
derkruisdrager  Stendartenführer  Weiss  bi
Zonder  onderscheiden. 
Ondernemingen  van  stoottroepen  op  het 

landingshoofd  van Nettuno  leidden  tot plaat
selijke  stellingverbeteringen.  Aan  het  zuide
lijke  front  werden  vijandelijke  aanvallen  bij 
Castelforte  en  Terelle  afgeslagen. 
Marine  en  scheepsafweergescshut  hebben 

boven  de haven  van  Boulogne  van  verschei
dene  in  scheervlucht  aanvallende  vijandelij
ke vliegtuigen  twee viermotorige  bommenwer
pers  en  één  tweemotorigen  bommenwerper 
neergeschoten.  Daarmede  hebben  vlootstrijd
krachten  en  afweergeschut  van  koopvaardij
schepen en van  de marine van 21  tot 29 Febr. 
in  totaal  22  vijandelijke  vliegtuigen  neerge
schoten. 

RAMIREZ  GEVLUCHT? 

De spanning  in  Argentinië 
In  een  bericht  van  den  Britschen  berich

tendienst  uit  Montevideo,  naar  gezegd  af
komstig  uit  en  uiterst  betrouwbare  bron, 
wordt  vermeld,  dat  de  voormalige  Argentijn
sche  president  Ramirez  uit  zijn  woning  ge
vlucht  is. 
In Buenos Aires is, naar de Britsche berich

tendienst  meldt,  officieel  medegedeeld,  dat 
schout  bij  nacht  admiraal  Alberto  Teissaire 
'lenoemd  is  tot minister  van marine. 

(D.N.B.) 
ARGENTIJNSCHE  VLOOT  IN 
VERZET? 

Volgens  berichten  van  den  Engelschen 
nieuwsdienst  zouden  de  Argentijnsche  vloot, 
resp.  deelen  daarvan,  stelling  genomen  heb
ben tegen  de regeering Farrell. De eisch luidt, 
zoo  meldt  Reuter,  dat  Farrell  de  macht  in 
handen  zal  leggen  van  den  president  van 
het  opperste  gerechtshof  Roberto  Repetto. 
De  federale  politie  en  de  militairen  hebben 
strategisch  belangrijke  punten  in  Buenos 
Aires  en  omgeving  bezet.  Het  Argentijnsche 
kabinet  zou  Dinsdagmiddag  onder  leiding 
van  Farrell  zijn  bijeengekomen. Er  is  echter 
geen  officieel  communiqué  over  de  vergade
ring  uitgegeven.  (D. N.  B.) 

Eerste Ridderkruis voor koopvaardij
kapitein 

B « r l  i j  n .   ( D .  N .  B . )  —  D e  F ü h r e r   h e e f t  d e n  
55jarigen gezagvoerder  der  koopvaardij Paul 
Hellmann,  kapitein  van  den  blokkadebreker 
motorschip  „Osborno" het  Ridderkruis  van 
het  IJzeren  Kruis  verleènd.  Daarmede  werd 
in dezen  oorlog  voor het eerst een  gezagvoer
der  der  koopvaardij  met  deze  hooge militai
re  onderscheiding  van  dapperheid  gedeco
reerd.  Hellmann's  prestatie  is  met  het  oog 
op  de  verscherpte  vijandelijke  blokkade  een 
gebeurtenis  van  heel  bizondere  militaire  be
teekenis,  welke  haar  bekroning  gevonden 
heeft door  zijn  terugkeer  in het  vaderland. 

Zweed sch protest  afgewezen. — Tete meldt, 
dat  de  Sovjetregeering  het  protest  der 
Zweedsche  regeering,  inzake  het  neerwerpen 
van  bommen  op  Stockholm  van  de  hand 
heeft  gewezen.  In  de  Sovjetnota  wordt  be
weerd,  dat  op  het  genoemde  tijdstip  geen 
SovjetRussisch vliegtuig  boven Zweden heeft 
gevlogen  Derhalve  is  het  Zweedsche  protest 
ongegrond.  De  opperbevelhebber  van  de 
Zweedsche  weermacht,  generaal  Thörnell 
heeft, naar  Tete  verder  meldt,  een  verorde
ning  uitgevaardigd,  welke  een  verscherping 
van  de  voorschriften  inzake het  schieten  der 
luchtdoelartillerie  bevat.  Voortaan  kan  het 
vuur  ook  dan  geopend  worden,  wanneer  een 
buitenlandsch  vliegtuig  noodsignalen  geeft, 
tenzij  duidelijk  blü'kt,  dat  het  vliegtuig  zich 
werkelijk  in  nood  bevindt,  brandt  of  duide
lijke  voorbereidingen  treft  om  te  landen.  — 
(D. N.  B.> 

FINSCHE  RIJKSDAG  BIJEEN 

Na twee zittingen werd officieel 
communiqué uitgegeven 

Helsinki  (D.N.B.). —  Na  een openbare  zit
ting van een  half  uur  is de Finsche Rijksdag 
Dinsdagochtend  in gesloten  zitting  bijeen  ge
komen. Ministerpresident  Linkomies las  een 
rapport  van  de  regeering  voor  over den  toe
stand. dat  een half  uur  in beslag  nam, waar
na het  plenum met  de debat'en  beion. waar
aan  talrijke  afgevaardigden  van  alle  frac
ties  deelnamen.  De  debatten  worden  Dins
dagmiddag  voortgezet.  Men  verwacht  een 
officieel  communiqué  over  het  verloop  van 
de  zitting. 
Over  de. Dinsdag  gehouden  zitting  van  den 

Rijksdag  is  Dinsdagavond  het  volgende  of
ficieele  communiqué  verspreid: 
„Ministerpresident Linkomies bracht  van

daag  tijdens  de  gesloten  zitting  van  den 
Rijksdag  het  rapport  der  regeering  uit  over 
den  politieken  toestand.  Op  grond  van  het 
reglement  van  orde  verdaagde  de  Rijksdag 
de behandeling  van het  rapport  tot een twee
de  zitting,  die  des  middags  gehouden  werd. 
Na  een  debat  van  een  uur  sprak  de Rijksdag 
zijn  vertrouwen  in  de  regeering  uit." 

EEN ANDERE TEKST. 
Het  officieele  communiqué  over  deze  bij

eenkomst  van  den  Rijksdag  wordt  door  de 
Finsche  pers  in  den  volgenden  tekst  afge
drukt:  „In  een  gesloten  zitting  van  den 
Rijksdag  heeft  ministerpresident  Linkomies 
Dinsdagochtend  een  bekendmaking  van  de 
regeering  over  den  politieken  UWand  voor
gelezen.  Nadat  de  aangelegenheid  overeen
komstig  de  agenda  was  voorgelegd,  heeft  de 
Rijksdag  in  een des avonds  gehouden bijeen
komst,  na  een  debat  van  een  uur,  goedge
keurd.  dat  zonder meer  cot  de orde  van den 
dag  werd  overgegaan." 

PERSSTEMMEN. 

Helsinki  (D.N.B.).  —  Het  officieele  com
muniqué  over  de  geheime  zittingen  van  den 
Rijksdag  wordt  in  de  Finsche  bladen opval
lend  groot  opgemaakt,  afgedrukt. 
Het  blad  „Uusi  Suomi"  schrijft,  dat  het 

overdreven  is te  beweren, dat  in  de Dinsdag 
gehouden  bijeenkomsten  van  den  Rijksdag 
geschiedenis  is  gemaakt. 
De  ..Helsingin  Sanomat"  schrijft,  dat  ei

Dinsdag  in den  Finschen Rijksdag  een bizon
der  ernstige stemming  heeft  geheevscht. het
geen  geen  wonder  is,  daar  er  ook  zakelijk 
bekeken  geen gemakkelijke  besluiten op  tafel 
kwamen. 

Wanneer  men  van  het  standpunt  uit
gaat,  dat  het  Finsche  volk  slechts  zijn 
eeuwig  en onbetwistbaar  recht  wenscht, 
dan  is  het  moeilijk,  zoodanige  beslissin
gen  te nemen,  welke  eraan  om  het zijn  of 
nietzijn  van  een  volk. 

Svlnhufvud  ovarleden.  —  Naar  officieel 
wordt meegedeeld,  is Dinsdagavond  om  acht 
uur  de  voormalige  president  van  de Finsche 
republiek.  Pehr  Evind  Svinhufvud,  op  zijn 
landgoed  in  Lumaeki  in  den  ouderdom  van 
83  jaar  overleden. 

Luchtaanvallen  bij  Brunswijk.  —  Ameri
kaansche  bommenwerpers  hebben,  naar  het 
D.N.B.  verneemt.  Dinsdag  in  de  m'driig
uren  het  Duitsche  Rijksgebied  aangevallen. 
De  vijandelijke  vliegtuigen  wierpen hun bom
men  lukraak neer, hoofdzakelijk op.landelijke 
gemeenten.  Op  enkele  plaatsen  in  het  ge
bied  van  Brunswijk  ontstond  schade. 
Moskousche  en  Londensche Polen. —  Naar 

,,Ny  Dag" meldt,  heeft  de  Poolsche generaal 
Berling  in  een  vergadering  te  Moskou  o.a. 
verklaard:  „Wij hebben  met de  emigranten
regeering  te  Londen  niets  gemeen  en  hier
mede  distancieeren  wij  ons  van  haar  ten 
stelligste."  (D.N.B.) 
Typhusepidemie.  —  Volgens  berichten  uit 

Yemen  is  aldaar  in  den  laatsten  tijd  een 
hevige  typhusepidemie  uitgebroken,  waar
door  ongewoon  veel  menschen om  het  leven 
zijn  gekomen.  De  Arabische  staten,  vooral 
Irak. hebben  van de  autoriteiten  van  Yemen 
het  verzoek  ontvangen  hulp te  verleenen  en 
vooral  artsen  en  geneesmiddelen  te sturen. 
Tsjoengking. — Het  leger  van Tsjoengking 

verkeert  in een  treurigen toestand  en Is niet 
in  staat  een  offensief  van  grooten  omvang 
te  ondernemen  tegen  de  modern  uitgeruste 
Japansche  troepen,  zoo  meldt  de  correspon
dent  van  Associated  Press  te  Tsoengking 
naar  aanleiding  van  de  waarnemingen,  wel
ke  hij  heeft  gedaan  tijdens  zijn bezoek  aan 
verschillende  sectoren  van  het  Chineesche 
front  gedurende  zijn  verblijf  van  anderhalf 
jaar  in  China.  (D.N.B.) 

Bezoek  aan Rijksmusea. —  Het  Ned. Open
luchtmuseum  trekt  van  de  Rijksmusea  en 
monumenten,  die  te  bezichtigen  zijn.  verre
weg  de  grootste  belangstelling.  Over  1943 
bedroeg  het  aantal  bezoekers  ruim  150.000 
of  veel  meer  dan  die  van  Haagsche  Gevan
genpoort  en Rijksmuseum  te  Amsterdam  sa
men.  die  op  de  tweede  en  derde  plaats ko. 
men  met  ruim  en  bijna  70.000.  Op "grooten 
afstand  volgt  dan  eerst  het  Volkenkundig 
Muséum  te  Leiden  met  ruim  26.000  belang
stellenden. 

BIJ  DE  LETLANDSCHE  PANTSER
JAGERS.  —  Het  geschut  in  vuur
stelling.  Terwijl  een  der  pantser
jagers  ov  het  doel  richt,  laadt  zijn 
strijdmakker.  Het  gaat  alles  .  vlot 
en  snel. 

(P.K.  Burkewicz  We  C.N.F.) 

DE  RAMP  TE  NIJMEGEN 
Alleen  het  opruimïngswerk  zal 

een  half  jaar  duren 
In de St.  Jozefkerk  aan  het  Keizer Karei

plein  te  Nijmegen  heeft.  Dinsdagmorgen 
pater  Rubbens  onder  zeer  groote  belangstel
ling een  plechtige H. Mis  van Requiem opge
dragen  voor  de  zielerust  van  de  acht  zusters 
van  het  Gezelschap  J.  M.  J.  Donderdag  a.s. 
zal op  verzoek  van de ouders in  dezelfde kerk 
een  plechtige  RequiemMis  worden  opgedra
gen  voor  de  zielerust  van  de  acht  zusters  en 
de  22  kinderen  van  de  Montessorischool,  die 
bij  de  ramp  zijn  omgekomen  In  de  kerken 
van  de  stad  konden  de  bewoners  gisteren 
meubels  en  kleeding brengen  voor  de  slacht
offers.  Er  werd  in  ruime  mate  in  geld  en 
goed  geofferd. 
Naar  de  architect  Soetens.  leider  van  het 

opruimïngswerk,  meedeelde,  zal  bij  een  da
gelijksche  werkzaamheid  van  tien  uren  met 
2.000  man  zes  maanden  noodig  zijn  om  het 
geheele  opruimingswerk  te  Nijmegen  te 
kunnen  voltooien.  (A.N.P.) 

MOEDERS  ZORGEN 

OFFICIEEL  NIEUWS 

Woensdag 1 Maart  Eerste Kwartier  * 

Vrijdag 10  Maart  Volle Maan  % 

Ten  aanzien  van  de  twintig  doodvonnis
sen,  welke het  Polizeistandgericht den  Haag 
op  28  Februari  1944  tegen  twintig  Neder
landers  heeft  uitgesproken,  wordt  in  de 
bekendmaking  van  den  höheren  SS und  Po
lizeiführer  Nordwest  het  volgende  medege
deeld; 
Het  Polizeistandgericht  moest  zich  in  dit 

proces bezig  houden met een  organisatie  van 
verzetpleging  en  terreur,  die  zich  „Oranje 
vrijbuiters"  noemde  en  haar  centrales  had 
in Utrecht, Woerden en  Epe  (Gld.) De  leden 
betitelden  zich  zelf  als  terroristen  en  werk
ten  volgens  bolsjewistische methoden.  De  or
ganisatie  was  naar  militair  voorbeeld  inge
richt  en  droeg  alle  kenmerken  van  een  uit
gesproken  geheime terreur  en  veemorgani
satie. Het  grootste  deel  van  de  twintig  voor
geleide  beklaagden  had  een  verklaring  on
derteekend,  waarbij  zij  zich  tot  medewer
king  verplichtten. Daarbij  is  't  kenmerkend, 
dat tot  den kring  van daders drie volle  joden 
behoordep,  onder  wie  een  uit  Duitschland 
geëmigreerde,  te  slechter  naam  en  faam be
kend  staande  jood,  die  deze  verklaringen 
onmiddellijk  onderteekend hadden, maar fei
telijk  niet  medewerkten,  doch  andere  leden 
tot  daden  van  geweld opstookten,  terwijl  zij 
zelf  op den  achtergrond  bleven  en  zich  bezig 
hielden  met  geldzaken  en  met  de  verdee'ing 
van  de  geroofde  levensmiddelen  en  textiel
bonnen. Het  is ondubbelzinnig  gebleken,  dat 
deze  joden  tot de  toonaangevende  leden  van 
de organisatie  behoorden eirdienovereenkom
stig  zijn  opgetreden. 
Met dit  vonnis  van het  Standgericht wordt 

een  geheele  reeks moord  en  roofovervallen 
geboet,  waaronder  de  bizonder  wreede  en 
geniepige  overvallen  op het  echtpaar  Boyin 
ga,  op  de  echtelieden Oudstedt,  op den  boer 
de Ruiter  en  op d<>  vrouw  de Marsma. 
Voor  de  werkwijze  van  de  daders  is  het 

kenmerkend,  dat  zij  ook  weerlooze  vrouwen 
niet  spaarden  en  haar  alleen  daarom  neer
schoten  om  lastige  getuigen  uit  den  weg  te 
ruimen.  Voorts  is  het  kenmerkend,  dat  de 
moordenaars  hun  slachtoffers  met  onschul
dige  verzoeken  aanklampten  om  hen  dan 
zeker en  verrassend  te  kunnen  neerschieten 
Deze  gebeurtenissen  toonen  met  volkomen 
duidelijkheid  aan  dat  hier  sprake  is  van 
bolsjewistische  methoden. 
Voorts  is  hiermee  geboet  een  reeks  van 

roofovervallen  op  distributiekantoren,  die be
dreven  werden, hoewel  de  daders  wisten,  dat 
door  het  rooven  van  de  levensmiddelenkaar
ten  enz.  de  geheele  bevolking  van  de  ge
meente  te  lijden  had.  Bij  de  uitvoering  van 
deze  roofovervallen  hebben  zij  van  tevoren 
geweten, dat  zij het  leven  en  de  gezondheid 
van  de  ambtenaren en  van hun  eigen  volks
genooten ten  zeerste  in  gevaar  brachten 
Dat  bleek  ook  uit  het  feit. dat  ln  openbare 
gebouwen, waar  veel publiek  kwam, tijdbom
men  wercen  gedeponeerd. 
Het  proces  heeft  ook  aangetoond,  dat  de 

daders  de  geroofde  levensmiddelenbonnen in 
de  eerste  plaats  ten  bate  van  zichzelf  be
steedden en  in den clandestienen  handel  ver 
kochten. 
Ook  in dit  proces  werd  het  bezit  van  wa

penen  in  handen  van  leden  eener  verzets
organisatie, zooals  in  het  algemeen elk  onbe
voegd  bezit  van  wapens,  als een  zware  mis
daad  beschouwd  tegen  de  verordening 
ter  bescherming  van  de  openbare  orde,  zoo
dat alleen  in deze  overtreding  reeds de dood
straf  lag opgesloten. 
Verbetering;  voor  den  gisteren  onder  11. 

genoemden oorrector Hans v. Koetsveld dient 
te  worden  gelezen  accountant  Hans  V. 
Koetsveld.) 

M IEMAND  zal  ontkennen,  dat  de  huismoe. 
� ' deus in dezen tijd een weinig benijdenswaar. 
dlge  taak  hebben.  Uit  schaarsche  middelen 
iederen  dag  'n  smakelijken  mlddagpot  te  be
reiden  wat  afwisseling  te  vinden  in  de  brood
belegecls,  uit  Het  voedsel  te  halen  wat  er  ln 
zit.  Iets  drangbaais  te maken  van  kleeren  die 
tot  op  den  draad  versleten  zijn,  dat  valt  niet 
mee  Ea  dan  zijn  we  er  ons  van  bewust  dat 
deze  kleine  opsomming  van  dagelijksche  zor
gen  nog  Heel  w&t  zou  kunnen  worden  uitge
breid.  Eei  aliedaagsche  dag  uit  het  leven  van 
een  moeder  van  een  flink  gezin,  dat  is  inder
daao  een  bonte  staalkaart  van  zorgen  en 
zorg j es. 
Het  is  billfjK,  dPt  de  overheid  het  hare  uoet 

om  deze  zorgen  te  verlichten  Men  zal  zich 
herinneren,  dat  deze  bemoeiingen  reed  da
teeren  ui d»  v joroorlogeche  jaren  en  toen  in 
hoofdzaak  geïnspireerd  wer ten  door  den 
nood,  waarin  de  door  de  crisisjaren  geslagen 
gezinnen  verkeerden.  De  voorlichting  op  het 
gebied  van  de  voeding  heeft  daarbij  voorop 
gestaan  en  de  Voedingsraad  diende  daarmee 
zoowei  het  economisch  belang  als  de  volks
gezondheid»  Onvoldoende  Kennis  van  voe
dingsmiddelen,  ondoelmatige  behandeling, on
voldoende  samenstelling  der  maaltijden  heb
ben  heel  wat  kostbaar  voedsel  verloren  doen 
gaan  en  heel  wat  tekort  gedaan  aan  de  ge
zondheid  van  den  mensch.  Er  zouden  heel 
wa.t  binnen  en  buitenlandsche  gegevens  kun
nen  worden  aangehaald  om  dit  met  bewijzen 
te staven.  Daar  het  vooral  in  oorlogstijd,  wan
neer  er  met  het  Weinige,  waarover  we fctiii
non  beschikken,  moet  worden  gewoekerd, 
noodzakelijk  is  alle  directe  of  indirecte  ver
spilling  te  voorkomen  heeft  de  Voedingsraad 
begin  1941  een  voorlichtingsbureau  gesticht, 
een  orgaan  dat  een  breeder  contact  met  de 
hulsvrouwen  mogelijk  maakt.  Dit  bureau  kan 
gezien  worden  als  een  overkoepeling  van  de 
verschillende  instanties,  die  zch  vroeger  met 
de  voedingsvoorlichting  hebben  bezig  gehou
den  Deze  arbeid  worcFt  thans  voortgezet  n
der  toezicht  van  het  bureau  om  de  zoo  wen
schelijke  gelijkvormigheid  te  verkrijgen  wat 
temeer  noodig  was  daar  ln  vroeger  laren  de 
huismoeders  van  verschillende  zijden  noeal 
eens  tegenstrijdige  meeningen  hoorden  ver
kondigen.  Deze  eenvormigheid  der  voorlich
ting  wordt  thans  ook  gegarandeerd  door  de 
commissie  van  advies,  welke  het  bureau  ter
zijde  staac  en  waarin  deskundigen  op  het  "e
bied  van  volksgezindheid,  tuinbouw,  vissche
rU,  zuive'  en  gezinsleiding  zitting  nebben, 
De  voorlichting,  die  van  het  bureau  uitgaat, 
is  dan  ook  wetenschappelijk  geheel  en  al  ver
antwoord.  En  nu  hale  men  niet  de  schouders 
op  voor  deze  ln  dit  verband  wat  gewichtig  lij
kende  kwalificatie.  Wie  ln  het  gebouw  van 
den  Voedingsraad  in  Den  Haag  de  omvangrij
ke  kartotheek  en  bibliotheek  heeft  zien  oo
bouwen  en  wie  een  kijkje  genomen  heeft  iu 
de  kostbare  boekerij  van  den  Gezondheids
raad,  die  30.000  meest  wetenschappelijke  wer
ken  omvat  waaruit  het  bureau  naar  hartelust 
kan  putten,  zal  moeten  erkennen,  da:  öok 
aan  het  voorlichtende  werk  een  wetenschao
pelijke  basis  is  gegeven  Zoo  vindt  men  in  de 
nog  in  opbouw  zijnde  kartotheek  niet  alleen 
een  opsomming  van  de  honderden  voortref
felijke  gerechten,  die  er  uit  appelen  te  berei
den  zijn. maa  zij  wijst  ook  den  weg  door  het 
geestelijke  labyrinth,  dat  de  wetenschap  over 
den  appel  en  zijn  hebbelijkheden  heeft  bij
een  geschreven  En  om  ook  technisch  alles 
verantwoord  te  doen  zijn.  wat  er  aan  advie
zen  de  wereld  ln  gaat.  hebben  de  dames  zoo 
pas  nog  de  beschikking  gekregen  over  een 
modelkeuken,  waarin  doorloopend  proef  ge
stoomd  wordt  met  nieuwe  recepten 
Door  heel  het  land  geelt  het  bureau  ln  sa

menwerking  met  bepaalde  instanties  cursus
sen  en  demonstraties." De  vier  grootste  steden 
hebben  eigen  voorlichtingswinkels,  waar  iede
re  huismoeders  om  adviezen  kan  komen  Voor 
de  provincie  zijn  er  „leizende  winkels  die 
in grootere  en  kleinere  steden  gedurende  eeni
gen  tijd  worden  opgesteld  Voor  winkeliers 
worden  sneciale  étalages  ter  beschikking  se
houden  Een  zekere  beroemdheid  hebben  zoo 
langzamerhand  de  vouwbladen  verkregen 
waarin  de  moedens  voor  zegge  en  schrijve  één 
cent  een  keur  van  receoten  krijgen  opge
diend.  Meer  dan  twee  mtllioen  van  deze  Ge
schriften  vonden  tot  nog  toe  hun  weg  >< 
door  middel  an  tentoonstellineen  wordt  t 
publiek  bereikt;  permanent  zijn  er  drie  van 
zulke  tentoonstellingen  op  reis  Ook  door 
filmvoorstellingen  tracht  men  de  belangstel
ling  voor  de  cursussen  op  te  voeren 
De  voorlichting  beperkt  zich  intusscnen 

niet  tot  het  vraagstuk  der  voeding.  Daarnaast 
wordt  ook  voorlichting  gegeven  op  het  ge
bied  van  naaien,  knippen,  verstellen,  wascli
behandeling,  huishou .elijk  werk  en  kinder
verzorging.  Er  is  dus  vrijwel  geen  onderdeel 
van  de  moederlijke  zorgen,  dat  niet  de  aan
dacht  van  het  bureau  heeft  Deze  veelzijdig
heid  draagt  er  toe bij  de  voorlichting  en groo
ts  beteekenls  toe  te  kennen  en  men  kan 
slechts  hopen,  dat  de  hulsmoeders  op  de  eer
ste  plaats  die  beteekenis  ten  v )lle  zullen  In
zien. 

KKimiiUNWiy»  IN  ni<  WIKINU. 
Bij  de  divisie  Wiking  zijn,  naar  men  weet, 

ook  Nederlaidscne  vrijwilligers  ingedeeld  die 
evenals  de  overige  tot  dezi  f  "mntie  behoo  l 
rende  strijders,  krachtens  hun  roeping  en  ide
aal.  zijde  aan  zijde  met  de  Duitsche  troepen 
vechten  tegen  d �  bolsjewistische  legerscha
ren.  In  de  nadere  berichten  over  den  oirifin
�'�losslag  bij  Ts;erkassy  wordt  thans  even
eens  met  groou  voldoening  gwag  gemaakt 
van  het  optrecen  dei  ivisie  Wiking.  welker 
actie  e  evenzeer  toe  bijgedragen  heeft  om 
den  opzet  der  SovjetRussische  legerleiding 
om  do  bij  de  TV*jerkas»sy  omsingeld  geweest 
zijnde  Duitsche  troepen  te  vernietigen,  te  ver. 
ijdelen 
Meldt  u  en  atrijo  mee  in  de  rijen  der  Waf

fenSS.  Alle  inlichtingen  SSEi satzkommando 
Niederlande.  den  Haag.  Korte  Vijverberg  5 
of  aan  de  Nebenstellen:  Amsterdam.  Dam  4; 
Alkmaar,  Langestraat  56.  Groningen.  Heere
straat  46;  En» '.ïedé  Hjngeloschestraat  30,  en 
Heerlen  Saroleastraat  ?5. 

MAX BLOKZIJL. 
In  de  seue  brandende  kwesties,  te  zenden 

op  Donderdag  2  Maart  1944,  over  Hilversum 
1  te  18,45  uur,  spreekt  Max  Blokzijl  over: 
„Jeugd  vooraan  ' 

 
Donderdag  2 Maart maan onder  2.35, maan 

op  11.27;  Vrijdag  3  Maart  maan  onder  3.3G, 
maan  op 12.08;  Zaterdag  4 Maart  maan  on
der  4.31,  maan  op  12.54;  Zondag  5  Maart 
maan  onder  5.19,  maan  op  13.48;  Maandag 
6  Maart maan  ondar  5.57,  maan  op 14.46, 


