balg ving tot het verrichten vn
persoonlijke diensten.
In opdracht van den Rijkscbmmissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is mij de opdracht verstrekt tot de vordering van
persoonlijke diensten, waarbij is in achtgenomen, het bepaalde in art.
52 van het Reglement betreffende Wetten en Gebruiken van den
Oorlog te land.
Alle mannelijke personen, die geboren zijn in de jaren liggende
tusschen 1 Januari 1895 en 31 December 1927 worden, voor zoover
zij woonachtig zijn in de gemeente IDAARDERADEEL voor het verrichten van persoonlijke diensten ten behoeve van de Weermacht gevorderd, opdat de landbouwende bevolking van Drenthe afgelost kan
worden om tijdig de aardappelenoogst te kunnen binnenhalen.
Vrijgesteld van de melding zijn: geestelijken, artsen,
apothekers, uniformdragende politiedienaren, personen in dienst
van de P.T.T., Spoor= en Tramwegen, electriciteit., gas= en
waterlleidingbedrijven.
Op grond hiervan gelast ik, onder verwijzing naar den bestaanden__
uitzonderingstoestand, welke in feite overeenkomt met den staat van
beleg, bij welks afkondiging zware straffen zijn gesteld op het niet
nakomen van door de Duitsche overheid opgelegde verplichtingen,
alle tot aanmelding verplichte personen op Dinsdag 17 October 1944
te verschijnen aan het Station van de Nederlandsche Spoor=
wegen te GROUW, des voormiddags 6.45 uur, voorzien van
een spade of schop, bord met eetgerei twee dekens, toiletgerei
en een stel extra ondergoed, teneinde in Drenthe voor ongeveer
14 dagen te worden te werkgesteld.
Voor de verrichte diensten wordt een vergoeding betaald van
f 5. --- per dag, terwijl bovendien een aanzienlijke toewijzing van levensmiddelen wordt gewaarborgd.
Slechts op grond van een doktersverklaring, die Maandag 16
October van 81/2 _12h/, uur aan het Gemeentehuis kan worden afgegeven, behelzende de mededeeling, dat betrokkene zoodanig ziek is,
dat hij- buiten staat moet worden geacht den hem op te dragen handenarbeid te verrichten, wordt toegestaan niet aan deze lastgeving te voldoen, indien hem een schriftelijke vrijstellingsverklaring wordt uitgereikt.
Verdere bezwaren kunnen eveneens slechts schriftelijk op 16 October
tijdens de genoemde uren van 81,12 --- 12 uur ten Gemeentehuize worden
ingediend. Het indienen van het bezwaarschrift ontheft echter niet van
de verplichting zich te melden voor den arbeid zoolang niet op verzoek schriftelijk en in gunstigen zin is beslist.
LEEUWARDEN, 14 October 1944.
De Gevolmachtigde van den Rijkscommissaris
voor de provincie Friesland,

ROSS.

