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Ste ds nieuwe luchtaanvallen
Oorlogshavens, vliegvelden, motorenfabrieken en
convooien onophoudelijk bestookt.

Zaterdag 64, Zondag 51 Britsche vliegtuigen neergehaald.
De laatste dagen hebben Duitsche
vliegers bijzonder hevige aanvallen
op Zuid, West- en Midden-Engeland
ondernomen. Talrijke militaire objecten en convooien in het Kanaal werden gebombardeerd. Ook gisteren
heeft de Duitsche luchtvloot 111 het
Zuid-Westen van Engeland bestookt,
waarbij verscheidene hevige luchtgevechten ontstonden. Hierbij werden 51 Engelsche toestellen neergehaald, terwijl 12 Duitsche vliegtuigen worden vermist.
Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Zondagmiddag mede :
De luchtmacht heeft Zaterdag de
stelselmatige vernieling van strategisch belangrijke werken van den
vijand met groot succes voortgezet.
Duitsche vliegtuigeskaders hebben
bij verrassing aanvallen op de Britsche eilanden ondernomen. Daarbij
gelukte het onderkomens, hallen,
werkplaatsen en opslagplaatsen op de
vliegvelden Northweald, Hornchurch,

■Manston, Canterbury en

grondig te vernielen.
haven van Portsmouth

Ramsgate
De oorlogs-

werd met talrijke bommen, waaronder van het
zwaarste kaliber, bestookt en havenen werfinstallaties werden in brand
gestoken. Onze gevechtsvliegers
wierpen voorts bommen op Great
Yarmouth, waar pakhuizen en loodsen in vlammen opgingen, alsmede
op militaire barakken in de buurt
van Dover. In den loop van den dag
kwam het tot verscheidene hevige
luchtgevechten, waarin onze jachtvliegers wederom hun superioriteit
bewezen. Talrijke nachtelijke aanvallen van onze gevechtsvliegers veroorzaakten aanzienlijke vernielingen
aan de havenwerken van Bristol,
branden en ontploffingen in het
groote oliedepöt van Thameshaven,
alsmede ernstige beschadigingen aan
verscheidene fabrieken der Britsche
vliegtuigindustrie, o.a. in Derby,
Birmingham, Kingston en Rochester.
Het leggen van mijnen voor Britsche
zeehavens werd voortgezet.

gen op de startbaan konden met zekerheid
worden waargenomen.
Zaterdag is het herhaaldelijk tot hevige
luchtgevechten gekomen, waarbij de Duitsche jachtvliegers opnieuw hun meerderheid
bewezen. Zoo verloor de vijand ditmaal 64
vliegtuigen tegen de Duitschers 20. Zevenen-vijftig dezer Engelsche vliegtuigen zijn bij
luchtgevechten, 7 door luchtdoelgeschut
neergehaald of op den grond vernield. De
Duitsche gevechtsvliegers hebben in den
nacht van Zaterdag op Zondag talrijke geslaagde aanvallen gedaan op de havenwerken van Bristol, de groote petroleumopslagplaatson van Thameshaven en belangrijke
fabrieken van het Britsche luchtwapen.
vooral in Derby en Birmingham.

AANVALLEN OP SCHEPEN.
Bij de groote successen, Zaterdag door de
Duitsche marine behaald tegen de Engelsche
koopvaardijvloot, kunnen nog luchtaanvallen
op convooien en alleen varende schepen, op
denzelfden dag ondernomen, gevoegd worden. Men meldt nog een reeks treffers op
een door verscheidene torpedobootjagers beschermd convooi van zeven stoomschepen
ter hoogte van Wiek, ten zuiden van Scapa
Flow. In de haven van Great Yarmouth, waar
pakhuizen en loodsen vernield zijn, is een
stoomschip van 2.000 tot 3.000 ton zwaar beschadigd. Verder zijn twee koopvaarders van
8.000 en 7.000 ton alsmede drie schepen van
6.000 ton elk bestookt met zware bommen,
die hevige branden en ontploffingen teweeg
brachten. Naar de marine mededeelt heeft
Zaterdag een duikboot "en Britschen torpedojager van de Viscount-klasse en 'n knoopvaardijschip van 7.000 ton, dat in een krachtig beschermd convooi voer, tot zinken gebracht. Verdere doeltreffende aanvallen op
cenvooien en het tot zinken brengen van
vrachtschepen moeten, in samenhang met
de Duitsche luchtaanvallen op havenwerken
en spoorwegknooppunten, steeds rampzaliger
gevolgen voor den levensmiddelentoevoer
voor Engeland en in het bijzonder voor Londen hebben.
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ROEMEENSCHHONGAARSCHE
ONDERHANDELINGEN
AFGEBROKEN.
sinds
De onderhandelingen, welke
eenige dagen te Turnu-Severin tusschen
een Hongaarsche en een Roemeensche
delegatie gevoerd worden, zijn Zaterdag
afgebroken. Het gaat bij deze besprekingen over het afstaan door Roemenie
van een deel van Zevenburgen en de
Hongaren hebben hun verlangens in
nauwkeurig omlijnde voorstellen uiteengezet. De Roemenen wenschen echter
eerst een aceoord over de kwestie der
bevolkingsruil; doch de Hongaren vinden
de Roemeensche voorstellen onbevredigend.
Nadat Zaterdag reeds het afbreken der onderhandelingen bekend was gemaakt, heeft
zich de Roemeensche leider der onderhandelingen, minister Valer Pop, aan boord begeven van het Hongaarsche s.s. Sofia, teneinde
een nieuw Roemeensch voorstel te overhandigen. Naar vernomen wordt, behelsde dit
voorstel, dat de onderhandelingen verdaagd
worden tot Woensdag en dat dan van Roemeensche zijde een landkaart zal worden
overhandigd waarop een nieuwe grenslijn ls
geteekend, welke volgens de Roemeensche
opvatting na voltrokken bevolkingsuitwisseling tot stand zou komen. Deze bevolkingsuitwisseling moet volgens de Roemeensche
opvatting ook de Szeklers omvatten, hetgeen
van Hongaarsche zijde tot dusverre is afgewezen.
Een uur later werd het volgende officieele
communiqué voorgelezen uit naam van de
beide delegaties.
„Nadat de leiders der beide delegaties persoonlijk rapport hadden uitgebracht aan
hun regeeringen over den loop der onderhandelingen, hebben de Hongaarsche en
Roemeensche delegaties een derde vergadering gehouden op 24 Augustus om .10 uur 30.
De delegaties kwamen overeen de Duitsche
taal te gebruiken als taal der conferentie
onder voorbehoud, dat het protocol der vergadering zal worden opgesteld In het Duitsch
en In het Fransch, terwijl de Duitsche tekst
als authentiek zal worden bMCh«4*«»£ Minister Hory las een memorandum voor van de
Hongaarsche regeering, ter bestudeering
waarvan de vergadering voor twee en een
half uur werd geschorst. Nadat de vergadering heropend was antwoordde minister
Valer Pop op het memorandum, dat in den
loop van de ochtend was voorgelegd door de
Hongaarsche delegatie. Gezien het feit, dat
men geen grondslag voor besprekingen heeft
kunnen vinden, werden de besprekingen op
verzoek van den leider der Hongaarsche delegatie voor gesloten verklaard. Het vooruitzicht bestaat' echter, dat de besprekingen in
zeer korten tijd hervat zullen worden."
De Hongaarsche delegatie is naar Boedapest vertrokken. Zij zou hebben voorgesteld
Woensdag a.s. de besprekingen voort te zetten en voorts het denkbeeld hebben geopperd
de eerstvolgende besprekingen in Szegedin te
houden op Hongaarsch gebied.
De Roemeensche delegatie is Zondag naar
Boedapest vertrokken.
In officieele Roemeensche kringen beoordeelt men den stand van zaken optimistisch en verwacht men, ondanks alle moeilijkheden, dat de onderhandelingen zullen
worden hervat.

AUGUSTUSWEER.
Wij zijn in de natte moeson
Alle dagen is het nu
Weer voor onze regenjassen
En we loopen in de plassen
Onder moeders paraplu.
Alle dagen waait het windje.
Nu eens hard en dan weer zacht.
't Is geen leven van plezieren.
Rheumatiek aast op je spieren.
En verlamt je arbeidskracht.

En nu men irT deze tijden
Al op punten koopen gaat.
Wordt het weertje niet veel beter,
't Lijkt wel of de thermometer
Bijna op het nul-punt staat!
JEMO

SUBSIDIE-VERHOOGING
VOOR H. O. V.

ƒ 10.000 extra tot

einde

loopend jaar.

Benoeming en
ontslag van
ambtenaren
Door den Rijkscommissaris.
Het Zaterdag verschenen verordeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied betreflende bijzondere maatregelen
op administratiefrechtelijk gebied.
Hierin wordt bepaald:
Artikel 1: De Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied benoemt, stelt
aan en ontslaat de volgende ambtenaren
andere functionarissen:
1. De secretarissen-generaal van de de
partementen van algemeen bestuur;
2. Den vice-president en de leden van
den Raad van State;
3. Den president de vice-presidenten en de
raadsheeren van den Hoogen Raad der Nederlanden, alsmede den procureur-generaal
en de advocaten-generaal bij genoemd college;

De reeds lang bestaande financieele moei»
lijkheden van 'de Haarlemsche Orkestvereeniging, welke sinds geruimen tijd oorzaak
werkzaamheid
waren, dat het orkest zijn
maanden
per jaar.
zeven
tot
beperken
moest
hebben onder de tegenwoordige omstandigheden nog ernstiger vormen aangenomen.
De toestand is thans zoo. dat er voor verdere
voldoende
finaniceele
geen
exploitatie
grondslag aanwezig is en een regelmatige
stijging van het tekort als zeker moet worden aangenomen, hetgeen ongetwijfeld binnen afzienbaren tijd tot opheffing van het
orkest zou moeten leiden.
B. en W. deelen thans den Raad mede. dat
zij zich moeilijk vertrouwd kunnen maken
met de gedachte, dat de oudste instelling
van dezen aard in het land zou moeten verdwijnen, niet alleen omdat Haarlem hierdoor
iets zou verliezen, dat langzamerhand van
historische beteekenis voor de stad is geworden en daardoor reeds recht heeft op
bijzondere be.angsterKng, maar vooral omdat
voor een gemeente als Haarlem een instelling als de H.O.V. noodzakelijk wordt geacht
en het gemis daarvan het cuitureele leven in
de gemeente ernstig zou schaden. Daarbij
komt nog, dat vele musici hun in dezen tijd
toch reeds te gering inkomen zouden moeten
missen en op steun zouden zijn aangewezen
Deze overwegingen hebben bij B. en W.
geleid tot de opvatting, dat voor de instandhouding van de H.O.V. verdere financieele
hulp In het algemeen gemeentebelang gerechtvaardigd is. hoezeer ook de toestand
der gemeente-financiën tot groote voorzichtigheid noopt bij het doen van uitgaven. Wil
deze hulp het beoogde resultaat hebben, dan
is het noodzakelijk, dat het doorwerken tot
het einde van het loopende jaar mogelijk
wordt eemaakt. waarvoor een bedrag van
ƒ 10.000 noodig is. Voor het volgend jaar kan
dan een nieuwe regeling worden getroffen,
welke reeds bij B. en W. in overweging is.
Derhalve stellen B. en W. den Raad thans
voor het aan de H.O.V. voor 1940 reeds verleende subsidie van ƒ 15.000 te verhoogen
met f 10.000.
Het voorstel zal in de raadsvergadering
van Woensdag a.s. behandeld worden.

4. De presidenten der gerechtshoven, alsmede den procureur-generaal bij genoemde
coileges.
5. Den inspecteur der Rijksveldwacht en
den inspecteur der Nederlandsche marechaussee;
6. De hoofdcommissarissen van politie;
7. De commissarissen der provinciën;
8. De burgemeesters van de hoofdsteden
der provinciën en van de gemeenten met
meer dan 50.000 inwoners:
9. Den president der Nederlandsche Bank
10. Den president der directie van rie
N.V. Nederlandsche Spoorwegen;
van het
11. Den inspecteur-generaal
loodswezen:
12. De directeuren van het Staatsbedrijf
der artillerie-inrichtingen, alsmede van de
Rijkswerf;
13. Den commandant van den Nederlandsche n opbouwdienst.
Artikel 2: 1» Voor zoover overigens het benoemen, aanstellen of ontslaan van ambtenaren of andere functionarissen voorheen
tot de taak van den Koning behoorde, geschiedt dit door den secretaris-generaal van
het betreffende departement van algemeen
bestuur. Voor zoover tot het benoemen, aanstellen of ontslaan van ambtenaren of andere functionarissen, andere Nederlandsche
autoriteiten, instanties of lichamen bevoegd
zijn, blijft deze bevoegdheid onverminderd
bestaan.
2» Het bepaalde in lid I) <r*eldt ook voor
het benoemen en ontslaan van den voorzitter en de leden van besturen, examen-commissies en commissies van onderzoek, alsmede van alle andere soorten van commisies.
raden van advies, bijstand en anderszins,
zoolang de Rijkscommissaris niet bepaald,
dat zij hun werkzaamheden neerleggen.
Artikel 3: De Rijkscommissaris behoudt
zich het recht voor om de in artikel 2 genoemde personen in bepaalde gevallen zelf
te benoemen, aan te stellen of te ontslaan.

AUTORIJDEN ZONDER BENZINE.

(Adv. 5438)

Britsche vliegers wierpen in den nacht van
24 op 25 Augustus in Noord-, West- en Zuid-

Openbare geld-

en goederen-

inzamelingen

west Duitschland bommen op onbebouwd
terrein en in woonwijken van twee Zuidwestelijke Duitsche steden. In een stad werden
verscheidene woonhuizen getroffen, twee
burgers gedood en twee gewond. Elders vernielde een bom een gebouw waarin krijgsgevangenen waren ondergebracht. Acht hunner werden gewond.
De totale verliezen van den vijand bedroegen Zaterdag 64 vliegtuigen, waarvan er 57
in luchtgevechten en 7 door het afweergeschut neergehaald of op den beganen grond
vernield werden. Twintig eigen vliegtuigen
worden vermist.
Een duikboot heeft een Britsche torpedoJager van de ..Viscount" klasse tot zinken
gebracht alsmede een koopvaardijschip van
7.000 ton dat in een krachtig beveiligd convooi voer.

Openbare geld. en goedereninzamelingen, in den ruimen zin des woords. moVerordening van den
gen volgens een
Rijkscommissaris voortaan slechts worden gehouden met toestemming van den
procureur-generaal, of, indien de inzameling in het ressort van meer dan
een gerechtshof wordt gehouden, van
het departement van Justitie.
De toestemming kan afhankelijk gesteld worden van de vervulling van voorwaarden.

HET FRONTBERICHT
Het frontbericht van het D.N.B. meldt:
Formaties van de Duitsche luchtmacht hebben in den middag van den 24sten Augustus
de belangrijke oorlogshaven Portsmouth,
hoofdbasis van de homefleet, bij verrassing
aangevallen. .Door talrijke bommen, meest
van zwaar kaliber, geraakten de havenwerken en werven in brand. Volgens mededeelingen van verkenningsvliegers, die inmiddels
teruggekeerd zijn, stond de haven van Portsmouth Zondagochtend nog In lichterlaaie.
In den loop van den dag zijn verder, zooals
het weermachtsbericht zegt, een reeks vliegvelden, vooral in het gebied ten Noordoosten
van Dover, met goed gevolg aangevallen.
Zoo kon geconstateerd worden, dat de Engelschen het vliegveld Manston dat juist de
laatste dagen meermalen gebombardeerd ls,
reeds ontruimd hebben. Onderkomens en
loodsen zijn volkomen vernield. Bijzonder
hevig en doeltreffend ls ook het vliegveld
Canterbury gebombardeerd. De verwoesttn-

Van inzameling is ook sprake, wanneer,
onder mededeeling dat de opbrengst, ontvangst, winst» geheel of ten deel in het algemeen belang of voor liefdadige doeleinden
aangewend zal worden;
een prestatie In geld of goederen wordt
gevraagd, waartegenover of In het geheel
geen tegenprestatie staat of slechts een
dusdanige, waarvan de waarde in geener.ei
verhouding tot het gepresteerde staat;
de toetreding tot een vereeniging of de
ondersteuning (bevordering) van een vereeniering of stichting wordt verzocht, indien
uit het verzoek daartoe op te maken is. dat
het den verzoeker uitsluitend te doen is om
de aan de toetreding of de ondersteuning
(bevordering) verbonden prestaties in geld
of goederen;
goederen verkocht, of bijeenkomsten op
het gebied van kunst, sport of anderszins
gehouden worden;
Loterijen of kansspelen (Aussplelungen)
gehouden worden.

TOESTEMMING IS NOODIG

..

„Meharistl”, de typische

Italfaansche

kameelruiters tijdens 'n verkennings-

tocht gedurende den strijd in Afrika.

DANSLES
DE I H SCH RIJVI N G VOOR DE LESSEN
BEGINT 1 SEITEMBER A.S.
Prospectus vanaf dien datum verkrijgbaar.
PRIVÉ-LES DAGELIJKS.

Dansschool KWEKKEBOOM
NIEUWE GRACHT 98.
(Adv
5381»

Voltreffer op Engelsche
bankinstelling.

Eenigen tijd geleden reed de bekende
Ralley-rljder M. Gatsonides met zijn auto
door Haarlem, welke voorzien was van een
door den heer Gatsonides zelf geconstrueerden houtgasgenerator. Het toestel voldeed
aan de verwachtingen, maar het had één nadeel: het verelschte veel plaats en de meeste
auto's zouden eerst een ingrijpende „verbouwing" moeten ondergaan, voor men het
apparaat zou kunnen monteeren.
De heer Gatsonides heeft daarom een
ander systeem toegepast; hij plaatste de geheele generator-Installatie op een sierlijk
aanhangwagentje, dat achter ledere auto
ton worden bevestigd. Ook de brandstof,

hout of Hcllandsche anthraciet, kan in het
wagentje worden meegenomen. Via een
flexibele leiding wordt het geproduceerde
gas naar den motor geleid. Deze buis kan
onder het chassis worden aangebracht, zoodat de carrosserie niet ontsierd wordt.
Slechts de normale oarburator dient vervangen te worden door een luchtmengklep en
een toestelletje, dat bij stilstand van den
motor het gas uit den generator aanzuigt,
hetgeen alleen bij het starten behoeft te geschieden.
Voor benzlnelooze automobilisten ls deze
uitvinding van den heer Gatsonides ongetwijfeld een uitkomst!

Naar het D.N.B, meldt, heeft Reuter gisteravond het volgende bericht uitgegeven;
..Minister Arthur Greenwood heeft heden de
geldzakken bewaakt die gered werden uit
een bankinstelling, die tijdens de Duitsche
luchtaanvallen door een voltreffer gedeeltelijk werd verwoest. Dat de bankbeheerder
en zijn «jezin zijn gered moet worden toegeschreven aan het feit, dat de bom reeds
was gevallen, voor de sirenes klonken. Ware
het anders geloopen, dan hadden deze personen zich reeds naar de schuilkelder begeven, welke juist in dat deel van het gebouw ligt, dat is getroffen. Het meeste geld
is teruggevonden
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AGENDA
MAANDAG.
GEM CONCERTGEBOUW
V., 8 uur.

MEER SUBSIDIE VOOR
HAARLEMS BLOEI.

—
PAVILJOENSLAAN. — Ned.
HALS MUSEUM. - Kamermuzieken
- Palestina

Concert H O
Circus-Revue,

7.30 uur.
FRANS
uitvoering, 2,30 uur.
Cabaret
HAARL KFOELBOND
dansen
8 uur (iederen avond).
BCHOTERSINGEI ïna
Dlorama'j lederen
werkdag
behalve Vrijdag
*—S. 7—B uur
DINSDAG.
GROOTE KERK.
Orgelconcert. 7.30 uur.
PAVIUOENSLAAN
Ned Circus-rtevue,
2 en 7.30 uur.
FRANS HALS MUSEUM.
Kamermuziekuitvoering, 2,30 uur.
FRANS HALS MUSEUM
Tentoonstelling
van werken vnn Haarlemsche schilders.
10—4 uur (iederen dag).

—-

—

NACHTDIENST APOTHEKEN.
TH A. KLINKHAMER. Koninginneweg 69,
tel. 11596.
GRIJSEELS en VAN HEES, L. Vrerstraat 19,
tel. 11000.
FRANS HALS-APOTHEEK. Frans Halsplein
1. tel. 11180.
HEEMSTEEDSCHE APOTHEEK, Binnenweg

98, Heemstede.

Altijd geopend zijn:

ELS WOUT APOTHEEK Bloemendaalscheweg 341 Tel 16760
AERDENHOUT APOTHEEK Zandvoortsche
laan 164 Tel 26772
BLOEMENDAALSCHE
APOTHEEK
Bloemendaalscheweg 85 Tel 22181.

Belangrijke Telefoonnummers
Ongevallendienst (Brandweerkazerne»
Oude Gracht; 14141
Brandweer: 15333
Politie 11850

Ged

Onze bons geven

recht

op...

BROOD
Van 26 Augustus tot en met 1 September
Js geidig nummer 3 van het broodbonnenboekje. Elke bon geeft recht op het koopen
van 125 gram roggebrood of 100 gram ander
orood.
De bonnen welke 1 September nog niet
gebruikt zijn blijven voorts nog tot en met
5 September aanstaande geldig.
Bon nummer 2 blijft nog geldig tot en met
29 Augustus.
BLOEM OF BAKMEEL.
Bon 40 (algemeen distributieboekje van 10
Augustus tot en met 6 September rechtgevende op 2. ons tarwebloem of tarwemeel
of roggemeel of zelfrljzend bakmeel of boekweltmeel.
SUIKER.
Bon 66 (algemeen distributieboekje) Geldig van 26 Juli tot en met Vrijdag 30 Augustus. Rechtgevende op één K.G. suiker.
Van 15 tot en met 30 Augustus kan tegen
inlevering van bön 74 van het algemeen
van
distributieboekje het extra rantsoen
!• K.G suiker worden gekocht.
THEE OF KOFFIE.

Bon 53 (algemeen distributieboekje) geldig tot en met 30 Augustus. Rechtgevende op
K pond koffie of % ons thee.
BOTER

EN VET
Van 24 Augustus tot en met 18 October op
05 tot en met 12 genummerde bonnen van
de boterkaart een half pond boter.
Van 24 Augustus tot en met 18 October op
de bons 05. 06 en 07 der vetkaart een half
margarine of een half pond boter.
De met 08 genummerde bon geeft recht
op het koopen van een half pond gesmolten
spijsvet of een half pond boter.
De- met 09 10, 11 en 12 genummerde bonnen geven recht op het koopen van een
half pond boter, waarop een redactie van
10 cent per bon wordt verleend.
PETROLEUM.
Petroleum „Periode 5", voor hen, die over
beschikken
geen andere kookgelegenheid
dan met petroleum Ls geldig van 12 Augustus
tot en met 8 September.
Rechtgevende op 2 liter.
Periode 4 niet geldig verklaard, moet vernietigd worden.

GRUTTERSWAREN.
Bon no. 14 van het algemeen distributleooekje geeft van 12 Augustus tot en met 6
September recht op aankoop van een half
pond rijst of rijstemeel.
Bon no. 27 geeft gedurende hetzelfde tijdvak van drie weken recht op een half pond
havermout of havervlokken of gort of

grutten.

Op bon 105 kan men tot en met 11 September koopen een ons maizena of griesmeel of puddingpoeder.
Tot en met 11 September geeft bon no. 110
recht op aankoop van een ons macaroni of
vermicelli of spaghetti.

KOLEN

Tot 30 September kan men bij handelaren
20 % van het verbruik van April 1939
jt en met Maart 1940.

1 >open

HAARLEM E.O.

Verhooging met ƒ 1500.— tot
eind van het jaar.

WIJZIGING KLEVERPARKWEG.
B.

en

W.

vragen een

van

ƒ

crediet

60.500.

In verband met het feit, dat de (bestraHet bestuur van de Stichting ..Haarlem's ting van het gedeelte Kleverparkweg, tusBloei" heeft aan B. en W. medegedeeld, dat schen de Kleverlaan en de Brederodestraat
't ten gevolge van de onmogelijkheid om In dit
gedeeltelijk zal moeten worden
jaar een loterij te organiseeren, welke kans binnenkort
opgenomen voor uit te voeren rioleeringsbood op slagen, niet in staat is. ondanks toe- werken, en mede
met het oog op de belanggepaste bezuinnlgingen. het werk der Stich- rijke verkeersfunctie
welke dat weggedeelte
ting voort te zetten.
reeds vervult en In de naaste toekomst zal
Daar reeds bij de behandeling van de gevervullen als hoofdverbinding voor het vermeentebegrooting voor 1940 bleek, dat de keer
naar en van Bloemendaal, is nagegaan
Raad van meening was. dat het subsidie, afie beste indeeling van de aldaar begescheiden van de inkomsten uit een evenschikbare
tueele loterij, moest worden verhoogd, zijn mers aan wegbreedte zou kunnen zijn. Imde huidige indeeling kleven verB. en W. van oordeel, dat er, nu de Stichting
de op ± ƒ 3.000,— geraamde inkomsten uit schillende bezwaren. De trottoirs ter breedte
de loterij moet missen, alleszins aanleiding van 2 M. zijn te smal. Dit is ook het geval
is de door het bestuur gevraagde financieele met de rijwegen ter breedte van 5.85 M.
Meermalen kan worden geconstateerd, dat
hulp te verleenen. B. en W vertrouwen daarvolge van het parkeeren van auto's,
bij, dat de bij toeziende instanties tegen een
bakiietsen
e. d. het doorgaand verkeer gehooger subsidide vroeger bestaande b
ren bij deze nieuwe omstandigheden niet hinderd wordt.
Behalve dat het bestaande middenpad uit
zullen gelden.
dien
hoofde derhalve behoort te verdwijnen,
Zij stellen daarom voor het subsidie van
de Stichting „Haarlems Bloei" voor het jaar werkt deze strook met boomen aesthetisch
niet bevredigend in 't wegprofiel. Bovendien
1040 te verhoogen met ƒ1.500,—.
moesten reeds veel boomen, omdat zij aangetast waren door ieipenziekte, worden gerooid; dit aantal is zoó belangrijk, dat een
zeer leelijke toestand ls ontstaan; de beplanting kan nu beter in haar geheel worden
gewijzigd.
OPENING GEBOUW ZUIDERSTRAAT.
De gewenschte wegindeeling omvat een
rijweg van 12 M. breed. De trottoirs zullen
Onder groote belangstelling vond Zondag een breedte verkrijgen van 5.50 M., zoodat de
de Inwijding plaats van het Evangelisatieafstand tot de huizen ruim wordt en mitsgebouw aan de Zuiderstraat no. 15 te Haardien gelegenheid ontstaat tot het planten
lem, waarheen het Comité voor Evangelische van forsche boomen in deze trottoirs.
Samenkomsten al zijn bijeenkomsten, en verVerkeerstechnisch zijn er geen bezwaren
gaderingen, die tot nu toe in het lokaal en aesthetisch zal een goed effect worden
Parklaan 21 werden gehouden, heeft o\
verkregen.
bracht. Eveneens worden de Opwekk
Het Gedeelte Brederodestr.—Versproncweg
samenkomsten uit de Begijnhofkapel naar ia thans rond 11 M. breed. De aldaar staandaar verplaatst.
de boomen verkeeren weliswaar in beteren
In den morgendienst verd gesproken dooi- staat dan die op gemeld gedeelte van den
den heer J. Sevensma. evangelist te AmsterKleverparkweg, doch het zijn óók iepen, zoodam, naar aanleiding van den tekst uit 1 dat tegen het vellen daarvan geen bezwaar
Koningen 8 vers 29 a : ~Dat Uwe oogen open bestaat.
zijn nacht er. dag, over dit huis, over deze
Nabij het punt van samenkomst met den
plaats".
Verspronckweg zijn eenige verkeersleiders
Deze woorden uit het gebed van Koning ontworpen, waarmede o. a. het verkeer ter
Salomo bij de inwijding van den tempel te plaatse van het weinig gebruikt wordend
Jeruzalem uitgesproken, mogen wij thans tot straatgedeelte naar de Delft wordt afgeleid.
de onze maken
aldus spreker
die verAangezien het hier een hoofdverkeersweg
der uitvoerig stilstond bij de tienvoudige betreft, verdient het aanbeveling een gefunbede om verhooring en vergeving door Kodeerde klinkerbestrating te maken; bakkinning Salomo uitgesproken.
gen, welke onvermijdelijk met de profielswijIn de namiddagsamenkomst om half zes ziging samenhangen, worden daarmede tevond de eigenlijke inwijding plaats. Nadat vens voorkomen.
gezamenlijk het bekende lied „Loof. loof
E>e kosten van een en ander zijn geraamd
Jehova, o, mijn ziele" gezongen was, heette op f 60.500. In dit bedrag Ls f 6150
begrepen
de evangelist J. Sevensma de talrijke aanvoor het aanbrengen van electrische verwezigen, die de feestelijk met groen en bloelichting.
men versierde zaal vulden, welkom, waarna
B. en W. stellen voor eerstgenoemd bedrag
de heer F. Buys voorging in gebed. Vervolter beschikking te stellen.
gens werd gesproken door zendeling G. H. A.
van der Veen van de Salatiga-zending. die
het comité met het nieuwe gebouw gelukEngelsche vlieger te
wenschte en de hoop uitsprak, dat zich hier
vele harten mochten openen voor de Boodvoort begraven.
schap van het Koninkrijk Gods.
Van de vertegenwoordigers van andere
evangelisaties spraken achtereenvolgens nog
MET MILITAIRE EER
de heer De Waal Malefijt uit Amsterdam en
de heer J. W. C de Wijs namens de EvangeZaterdag is op de algemeene begraafplaats
lisatie „Maranatha" te Beverwijk. Nadat nog te Zandvoort het stoffelijk overschot van een
enkele leden van het comité gesproken hadEngelschen sergeant-vlieger, dat alhier was
den en gemeenschappelijk eenige liederen
met militaire eer teraarde bewaren gezongen, nam de evangelist J. Se- steld.
vensma opnieuw het woord om thans naar
De kist werd grafwaarts gedragen door
aanleiding van het tweede gedeelte van 1
afdeeling Duitsche S. S. so.daten en was
een
Kon. 8: 29 ..Mijn Naam /al daar zijn" te
de Engelsche vlag en een fraai bloemmet
spreken over den tekst uit Handelingen 4 12 stuk gedekt. Dit bloemstuk was door een
..Want er is ook onder den hemel geen onbekende uit Zandvoort geschonken.
andere naam. die onder de menschen gegeTijdens het neerlaten van de kist loste een
ven is. door dewelke wij moeten zalig wordrietal salvo's. Ongeveer 30
vuurpeleton
den." Alleen aan de verkondiging van den S.S.-soldaten een
zich nabij de groeve
hadden
naam van den Heere Jezus Christus
aldus opgesteld en
de militaire eerbewijbrachten
zal dit evangellsatiegebouw dienstspreker
Kommnadeur,
zen
DieStandartenführer
baar worden gemaakt. Hieraan heeft de bitsch sprak enkele korte worden, waarna
wereld in dezen ttjd behoefte, want alleen 't hij den groet bracht.
eeloof in den Heere Jezus Christus geeft
De plechtigheid werd bijgewoond door vele
vrede en blijdschap in dezen tijd en een officieren
van de S.S., waaronder Unterhooüvol uitzicht voor de toekomst.
sturmführer Bose. Voorts waren aanwezig
Nadat staande de zegenbede was geeen ve.tegenwoordiging van de Grenzaufzongen, gingen de aanwezieen uiteen. In het
sichtstene
Zoll-Grenzsecretar A. Bresnieuwe gebouw, dat een groote zaal met ruim sem en zijn met
W. T'ielke. Ook Burgeassistent
200 zitolaatsen bevat en nog eenige kleinere meester Van Alphen en
de commissaris van
vertrekken voor vergaderingen, zullen iedere politie,
J.
Reyinga.
mr.
Ph.
gaven blijken
L.
Zondag om 10 uur en half zes en iederen
van belangstelling.
Donderdagavond om 8 uur openbare biieenkomsten worden eenouden, terwijl bijbelbesprekingen,
bidstonden.
moederkrans.
Tempeliersieugd- en kinderbijeenkomsten er gedurende
de overige dagen zullen plaats vinden.

Evangelisatie-gebouw.

—

—.

Zand-
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—
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Verbetering in de
straat.

VOLKSTUINDERSVEREENIGING „ONS
BUITEN”.
Zaterdag en Zondag hletld bovengenoemde Volkstuinders Vereeniging haar jaarlijksche tentoonstelling van door haar leden gekweekte groenten (fruit en dergelijke bleven bulten beoordeeling) in het clubgebouw
op het tuincomplex der Vereeniging aan den
Zomervaartweg.
Door de goede zorgen der tentoonstellingscommissie, bestaande uit de heeren F. Busweiler, voorzitter. R. Hollander, secretaris en
T. Kuperus was het clubgebouw herschapen
in een lusthof, zoodat alles een lust voor de
oogen was. Ook het Ingezondene was de bezichtiging ten volle waard en de jury, bestaande uit de heeren J. A. Dorresteynj
hoofdopzichter van den dienst van Hout en
Plantsoenen van de gemeente Haarlem, P.
Kelderman, tuinbaas van den den heer Carlee te Haarlem, en den heer R. A. van der
Hart, secretaris van de afd. Haarlem van
den Kon. Maatsch. voor Tuinbouw en Plantkunde, spraken hun bewondering uit voor
hetgeen hier gepresteerd was.
De jury kende de volgende bekroningen
toe: Ie prijs (zilv. wlsselbekerl T. Kuperus,
met 17', punt; F. Busweller, R. J. de Jong,
G. K. van der Veldt en P. Rleu. allen eerste
prijzen met 17 punten; Alb. Antonisse 16
punten, H. Karremans. F. Beurkens en G. A.
Roelfs, allen 2e prijzen met 14 punten; R.
Hollander en C. W. van der Goes. leder 12 1/.
punt; H. van der Laan met 11 Vi punt, 3e
prijzen.
De maatstaf van het toekennen der prijzen was als volgt: 17 punten en daarboven
Ie prijs; 14 punten tot en met 17 punten 2e
prijs; 10 punten tot en met 14 punten 3e

MIJNEN AANGESPOELD TE ZANDVOORT.
Op Vrijdag en Zaterdag zijn langs de strook
Noordwrjk-IJmuiden weer verschillende mijner,
aangespoeld, waaronder twee op Zandvoortsch
prijs.
gebied. Ten Noorden van Zandvoort is ZondagDe winnaar van het vorig jaar. de heer P.
middag een mtin tot ontploffing gekomen.
de exaangericht,
aangezien
niet
werd
Rleu.
moest dit Jaar den beker afstaan aan
Schade
plaats had. Wel den heer T. Kuperus met een halve punt
plosie op een vrij
verschil.
werden velen opgeschrikt door den luiden slag.

DOOR VERBREEDING VAN HET

TROTTOIR.

Ter plaatse, waar

de

Tempeliersstraat
overgaat in den Koninginneweg, bevindt,
zich in den Koninginneweg een knik, waardoor het rijverkeer in noordelijke en zuidelijke richting eenigszins gewrongen wordt.
In verband met het intensief tram- en autobusverkeer ontstaan daar meermalen zeer
gevaarlijke momenten. Ongeveer 15 M. ten
zuiden van bedoelden knik is op het westelijk trottoir een gecombineerde halte voor
trams en autobussen. Het voetgangersverkeer wordt op dit betrekkelijk smal trottoir
door de wachtende passagiers zeer bemoeilijkt. Het komt dan ook meermalen voor. dat
de voetgangers zich op den rijweg moeten begeven om te kunnen passeeren.
Deze gevaarlijke toestand zou kunnen
worden opgeheven door verbreeding van het
trottoir met de strooken grond en toevoeging aan den rijweg van een gedeelte van 't
bestaand trottoir.
De eigenaren van bedoelde strooken gTond
zijn bereid dien grond aan de gemeente in
eigendom af te staan.
ORGELBESPELING

In de Groote- of St. Bavokerk te Haarlem,
op Dinsdag 27 Augustus, des avonds van
7'.2—B'tuur, door den heer George Robert.
Programma:
1. Toccata F gr. t. J. S. Bach, (op verzoek)
2. t. Vater unser lm Hlmmelreich; b. Gottes Shon ist kommen, J. S. Bach.
3. Pastoral Sonate J. Rheinberger.

Pastorale,

Intermezzo.
Fuge.
4. Cantilene, G. Pierné.
15. Variations sur vn Noël, M. Dupré.

1940

Kort verhaal

Ir. Mussert sprak te
Zandvoort.
OPENLUCHTBIJEENKOMST IN HET WANDELPARK.

In het K»»stverlorenwandelpark te Zandvoort had Zaterdagmiddag een openluchtvergadering plaats van de Nationaal-SoclalstiM'he Beweging, Kring Zandvoort. Daartoe
was een gedeelte van het fraaie park met
vlaggen afgezet
Om precies 5 uur werd de vergadering geopend door den districtsleider. Kruishoop, die
de vele aanwezigen hartelijk welkom heette
en een inleidend woord sprak.
Hierna werd het woord gevoerd door den
heer Ten Hoorn, plaatsvervangend leider
van het Arbeidsfront van de N.S.B. Deze
besprak de verschillende punten van het
handfest van het Arbeidsfront. In het bijzonder stond spr. stil bij de bodemproductie.
Onze bodem
aldus spreker — is een bezit
van geheel ons Nederlandsche volk. Onder
de democratische machthebbers is deze in
handen gekomen van vreemde geldmagnaten
en hypotheekbanken. Maar wij zullen den
bodem weer t
ii aan het volk. Wat
God liet groeien kwam op de mestvaalt terecht, terwijl velen hongerden. Maar die tijd
is nu eens en voorgoed voorbij.
Fel hekelde spr. een uitlating van Minister
de Wilde ..dat het in Nederland toch feitelijk
zoo slecht niet was". Hiertegenover plaatste
spr. de duizenden werkloo/en en zij. die loon
naar ..behoefte" kregen. Maar het zal worden „loon naar bekwaamheid". Er was onder
het democratische stelsel geen verantwoordelijkheidsgevoel, maar wij. nationaal-socialisten, voelen ons verantwoordelijk tegenover
het volk. Sociale misstanden dienen met den
meesten spoed te worden weggeruimd, boven
alles zal staan: de arbeid. Tot slot wees spr.
er op. dat er maar één uitweg voor ons volk
ls en dat is het Nationaal Socialisme.
Na de pauze betrad de Algemeen Leider.
Ir. Mussert. onder luide Hou Zeegeroep het

—

spreekgestoelte.

MUSSERT SPREEKT.
Spr. gaf een uiteenzetting over het volksche socialisme. Nog altijd denkt een deel van
ons volk, dat de vroegere Regeering strak.na den oorlog weer terug zal komen en het
oude spelletje zal voortzetten
(geroep:
Nooit!) Inderdaad, dat zal niel
ren.
Ons volk is een geloovig volk en daarom
kan spr. zich niet begrijpen, dat bet in die
geweldige revolutie, die over de wereld gaat
niet meer ziet dan alleen menschenwerk. Hier
zijn hoogere machten aan het werk. Ook
Nederland werd niet gespaard voor den oorlog. En toch had het heel anders kunnen zijn.
Als wij vroeger waarschuwden, dat onze vloot
niet in orde was. dan werden wij in de Kamer gehoond. Als wij zeiden, dat ons leger
onvoldoende uitgerust was. dan zei men ..daar
heb je die N.S.B.'ers weer. Onze regeering
wist niet anders te zeugen dan „ga maar rustig slapen, wij zorgen wel". En nu zitten we
met de gebakken peren! O. ja. twee jaar geleden begon Colijn plotseling kazernes te
waar nu de Duitschers in zitten
bouwen
(hilariteit).

Ons land ls door Duitschland bezet, onze
wat nu? Zeker, er zijn
velen, die met een lang gezicht rondloopen
en in de toekomst geen hoop meer hebben.
Zij zijn hun fundament kwijt. Daartegenover
kunnen wij, nationaal-socialisten, er een gematigd optimisme op na houden. Zeker, ook
op ons drukt het, dat wij in een bezet land
leven, maar daarnaast hebben wij een groot
en vast vertrouwen in de toekomst.
Deze oorlog zal naar spr.'s vaste vertrouwen de laatste in Europa zijn. Het zal niet
meer mogen voorkomen, dat volkeren van
:elfde Germaansche ras elkaar bevechten.
Er zal een verbond van volkeren komen voor
het Noorden, dat alle Germaansche volkeren
vereenigen zal. Daartegenover zal staan een
verbond van Romaansche volkeren in het
Zuiden. Beiden zullen één geheel vormen en
zoo zeide
in vrede met elkaar leven. Want
als wij niet leeren om op te houspreker
den met het elkaar bekampen en bevechten,
dan zal het Oosten ons dit wel leeren. Wij
moeten als Europeesche statenbond oppassen
voor het naar het Westen opdringende
Oosten.
Ls het zoo moeilijk om elkaar te begrijpen?
Zeker niet, aldus spr., maar men wil vaak
niet begrijpen. Is het ook zoo moeilijk om
nationaal-socialist te zijn? Ook niet, maar
om het goed te zijn. is het wel moeilijk. ledereen is feitelijk nationaal-socialist, onbew
en aan ons is het om allen, dat bewustzijn
bij te brengen. Tot besluit van zijn verschillende malen door bijvalsbetuigingen onderbroken betoog zeide spr.. dat er voor het
Nederlandsche volk slechts twee mogelijkheden waren. En deze zijn afhankelijk van
het volk zelf.
Blijft men schelden en intrigeeren tegen
Duitschland, dan volgt een blijvende bezetting of dat het Nederlandsche volk aft nationaal-socialistischen staat zijn onafhankelijkheid herkrijgt en in goede nabuurschap
met het Groot-Duitsche Rijk zal leven. De
keus is nu aan het Nederlandsche volk.
Deze. bijeenkomst werd besloten met het
zingen van „Alle man van Neêrland's Stam".
Na afloop had bij Stein's Café op den
Noord-Boulevard een groot défilé plaats voor
den Algemeen Leider, waaraan werd deelgenomen door 1200 man WA. uit aüe deelen
des lands Twee muziekkorpsen zorgden voor
marschmuziek.
Regeering is gevlucht,

—

—

Martin Roman speelde in
Haarlem.
Martin Roman behoort tot de kleine kaste
der „erkende jazz-pianisten". Zijn optreden
in Haarlem, voor The American Club in de
zaal van hotel De Leeuwerik, had dan ook
veel belangstelling. Een stampvolle zaal verwachtte hem en talrijken luisterden naar en
dansten op de muziek van Roman en zijn
band. Hij was vroeger bij Marek Weber voor
wien hij vele arrangementen schreef.
Voorts is hij componist, van bekende schlagers in films, o.a. „Acht Madel im Boot.
Hij gaf concerten voor de A.V.R.0., begeleidde Greta Keiler en Coleman Hawkins.
kortom: hij is een celebriteit naar wien het
de moeite waard is om te luisteren. Ook
Zondagavond weer gaf hij van zijn talenten
blijk en verraste met menig vlot en stijlvol
solo dat meermalen gunstig afstak bij de
prestaties van de overige leden van de band.
Martin Roman is een goed pianist. Hij weet
zijn plaats in het orkest als rhythmisch accompagnateur en als solist. Daarom is het
een pleizier zijn spel te hooren en hem te be-

wonderen.

De jeugdige dans- en

Jazzliefhebbers sta-

Tranen van een man
Er zijn misschien mannen, die gauio vochtige oogen krijgen, maar huilende mannen
zijn over het uhieiueen een uitzondering. In
elk geval Kuilen mannen als Max Hering
niet. Ook hij had zijn zorgen. Ook hij had
jeugdidealen gehad, die niet in vervulling
waren gegaan. Hij had vroeger tooneclspeler
willen worden, maar zijn ouders hadden hem
uitgelachen en er was niets van gekomen.
Het had een heelen tijd geduurd eer hij zich
temet een fatsoenlijk
vreden had gesteld. Toen was hij fatsoenlijk
getrouwd en had twee kinderen gekregen.
Zijn zoon zou binnenkort fatsoenlijk eindexamen doen en zijn dochter
och die
ivist nog niet wat ze nou: in elk geval zou
haar toekomstige man web zorgen, dat ze
geen eigen meening en wenschen meer zou
hebben, dacht Max Hering.
Maar hy kreeg een schok torn zijn dochter
hem op zekeren dag meedeelde, dat ze danseres wilde worden. „Danseres'" Onzin.' Zooiets was nog nooit in de familie voorgekomen. Hij was toch immers ook niet aan het
tooneel. Daar kwam niets van in, basta!
Een paar ueken later liep zijn dochter van
huis weg. Mevrouw Hering liep met een bleek
gezicht door het huis: ze durfde met haar
7nan niet over haar kind te spreken.
Max ivüde er ook niets over hooren en
weigerde halsstarrig de brieven, die zijn
dochter schreef, te lezen.
Jaren verliepen. Met hard iverken en ijver
klom Reina langzaam maar zeker de ladder
van de danskunst op. Tot haar naam plotseling overal in de couranten en op de aanplakbiljetten in de stad verscheen.
Mevrouw Hering zei niets tegen haar man:
ze durfde niet. Maar toen ze naar de première ging, stiekum. zag ze hem op de eerste
rij zitten. Dikke tranen rolden langs zijn gezicht. Hij lachte haar toe en schaamde zich
niet voor zijn tranen. Ze begreep hem niet
heelemaal. maar hoe had ze ook kunnen
weten dat zijn stoutste droomen. waarvan
hij zich zelf waarschijnlijk niet eens beimst
was geweest, in vervulling waren gegaan.
L. P.

..

THERMOMETER
62 gr. F.
57 gr. F.
60 gr. F.

Hoog-ste gisteren

Laagste hedennacht
Ilooyste hedenmorgen 10 uur
Opgave van Opticien Kuipers. Zijlstraat 37,
Telefoon 12726.

HOOG EN LAAG WATERSTANDEN
TE IJMUIDEN.
Laag
Voormiddag

Hoog
Laag
Namiddag

8.53

4,33

9,41
10,43

5.15
6.07

21,16
22.08

Hoog

25Au£
26 Aug

27 Aug
28 Aug

16,52
17,40

23,16 18.42
12,— »,B9
—,— 7,15
Kalender voor Dinsdag.
Zonsopkomst 6,43. Ondergang
Maansopkomst 0,31. Ondergang 4,19.
Licht op 21,09 uur.

ken hun goedkeuring niet onder stoelen of
banken en bewezen door een hartelijk applaus, dat men het optreden van acht uur
tot middernacht, op prijs stelde. Het was een
geslaagde avond en. zooals gewoonlijk, een
succes voor de actieve The American Club.

Gas voor arme menschen.
EEN MENSCHLIEVEND VOORSTEL
Het raadslid M. L. A. Klein iR.-K.»
het volgende voorstel bij den Raad ingediend;

..Daar vele arme menschen tengevolge van
de petroleumdistributie verplicht worden gas
over den muntmeter te betrekken en wegens
de meterhuur een onredelijken hoogen prijs
per M3. gas moeten betalen, stelt ondergetekende voor. in afwachting van de toegezegde voorstellen van Burgemeester en Wethouders inzake de tarieven, dezen minst
riraagkrachtigen eenigszins tegemoet te komen.
Ondergeteekende veroorlooft zich de vrijheid Uwen Raad de navolgende motie voor te
stellen:
De Raad noodigt het college van Burgemeester en Wethouders uit om
in afwachting der herziening van de gastarieven
hen. die niet in de Inkomstenbelasting zijn
en minder dan 60 M3. gas per
aangeslagen
twee maanden over d<m muntmeter verbruiken, geen meterhuur ir. rekening te brengen,
doch 1 cent per M3. boven het gewone tarief
te laten betalen.
Beleefd wordt verzocht bovenstaande motie in de eerstvolgende raadszitting aan de
orde te stellen."

—

—

—

Dfl is o.i. een zeer toe te juichen voorstel,
dat zonder eenigen twijfel de gemeenteraadsleden zonder discussie of beknibbeling
zullen willen aanvaarden. Het geldt hier een
stukie leven dragelijk te maken van sociaal
zwaar getroffen medeburgers. Indien we, van
onzen kant, één opmerking zouden mogen
maken, dan ware het deze, dat het ons volkomen onnoodig voorkomt deze menschen
één cent per M3. boven het gewone tarief
te laten betalen. Wanneer zij" ..wegens de
meterhuur een onredelijk hoogen prijs per
M3. betalen" dan wordt die onredelijkheid
niet te niet gedaan door eenerzljds de meterhuur af te schaffen, maar anderzijds het
gastarief te verhoogen, want dan schept men
daardoor juist een nieuwe onredelijkheid.
Indien de meterhuur voor deze menschen
een onredelijk hooge gasprijs beteekent, dan
moest overigens de gemeenteraad al lang
aan die onredelijkheid
om niet te zeggen
onrechtvaardigheid
een einde gemaakt
hebben en deze menschen niet gedwongen
hebben hun toevlucht te nemen tot het gebruik van petroleum in de huishouding, hetgeen vooral t.a.v. deze categorie menschen,
die gewoonlijk minder gunstig gehuisvest
zijn, niet bevorderlijk is voor de volksgezondheid, om van andere nadeelen niet te
spreken.

——
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MAANDAG
Wijziging

van

de Dreef.

B. EN W. WILLEN EEN AFZONDERLIJKE
UITSPRAAK.

Ged. Staten hebben, zooals men weet. hun
goedkeuring onthouden aan het besluit tot

wijziging van de Dreef, waarvoor op de begrooting voor 1940 een bedrag ad ƒ63.500.—
werd uitgetrokken.
Na een uitvoerige correspondentie, waarin
B. en W. getracht hebben Ged. Staten te
overtuigen van de noodzakelijkheid van de
uitvoering van dit Werk overeenkomstig het
plan, hetwelk ook bij eenvoudigste uitvoering toch nog een bedrag van ƒ56.000,— zal
vorderen, bleef genoemd College desondanks
van oordeel, dat de voordcelen van de reorganisatie niet opwe
en de hieruit
voortvloeiende kosten, alsook dat het werk
niet zóó urgent ls, dat op dien grond het
afgeven van de gevraagde verklaring gerechtvaardigd zou zijn
Het wegdek van de Dreef verkeert in een
zoodanigen toestand, dat de uitvoering van
de reorganisatie naar B. en W. meenen, niet
langer mag worden uitgesteld. Bijna over de
geheele lengte van den rijweg bestaat de
bestrating uit gebroken klinkers, welke op
verschillend» plaatsen In zeer kleine brokstukken zijn stukgedrukt.
Ten einde de mogelijkheid te openen ten
aanzien van deze aangelegenheid een afzonderlijke uitspraak te verkrijgen, stellen
B. en W. voor het desbetreffende crediet van
ƒ 63.500,— bij 2e suppletolre begrooting uit
de primitieve begrooting voor 1940 te lichten
en dit in een afzonderlijke 3e suppletolre
begrooting te doen opnemen.
VLEESCHHAL ALS BIBLIOTHEEK.

1.550 voor een luchtverhittingsinstallatie.
Tijdens het gebruik van den kelder van de
Vleeschhal voor het bergen van boeken van
de Stads-Bibliotheek is gebleken, dat deze
daarvoor te vochtig is. Waardevolle boeken
moesten worden verwijderd, terwijl de
overige regelmatig moeten worden verzorgd.
Spoedige voorziening is noodzakelijk. Voldoende verbetering is te verkrijgen door het
aanbrengen van een luchtverhltter-lnstallatie. De hieraan verbonden kosten worden
geraamd op ƒ 1.400.—, terwijl voor hak- en
breekwerk en onvoorziene uitgaven op een
moet worden gerekend.
bedrag van ƒ 150,
B. en W. stellen voor een bedrag van
ƒ 1.550,
ter beschikking te stellen.

—

—

UITBREIDING SCHOLEN VOOR
VOORBEREIDEND L.O.
De eigenaar van de perceelen aan de
Noorder Schoolsteeg nrs. 13 en 15. heeft zich
bereid verklaard, die perceelen aan de gemeente In koop af te staan voor een bedrag
van ƒ2.500.—.
Aankoop van deze perceelen achten B. en
W. in het belang der gemeente en wel ter
verkrijging eener verbetering in de huisvesting der scholen voor voorbereidend lager
onderwijs, welke scholen aan
genoemde
perceelen grenzen.
Zij stellen voor tot aankoop te besluiten.

.

575 NIEUWE BORDJES WORDEN
GEPLAATST.
In verband met de wenschlijkheid om hier
en daar. vooral op plaatsen waar de eene
straat in de andere overgaat, door het aanbrengen van naamborden een betere straataanduiding te ve '.:rijgen, deelen B. en W.
mede, dat zij een nieuwe regeling ontworpen
hebben.
Volgens dezen opzet zullen ongeveer 575
naamborden bijgeplaatst worden. De daaraan
verbonden kosten zijn geraamd op
J 2.500.
Zij stellen voor dit bedrag ter
beschikking te stellen. Hierbij merken zij
nog op, dat het in de bedoeling ligt de bijplaatsing van de borden in een tijdsverloop
van twee jaren te doen geschieden.

HEEMSTEDE
Ds. H. Buurman, emeritus predikant der Gerelormeerde Kerk te Heemstede, ging gisteren
den Zondag na het vieren van zijn 70en verjaardag
voor in de oude kerk te Amstelveen,
welke gemeente hi| van 1899 tot 1934 als herder
en leeraar gediend heeft.
Met innigen dank aan God en ook aan den
ktrkeraad van Amstelveen gewaagde spreker van
hei voorrecht om op dezen Zondag hier te
mogen optreden, om niet over zichzelven te
spreken, maar om Gods woord te bedienen,
overeenkomstig tien tijd, dien we beleven, een
woord van alle tijden.
A.s tekst had ets. Buurman gekozen de verzen
1 en 2 van Psalm 97. ..De Heere regeert, de
aarde verheuge zich. dat vele eilanden zich verblijden. Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheids
Zijns troons".
Naar aanleiding van deze woorden bepaalde
spr
zich tot de zegenrijke werkelijkheid der
Oodsregeering. de donkere raadselen en de onkreukbare gerechtigheid dierzelve.
Na afloop van den dienst namen velen de gelegenheid waar. om hun vroegeren voorganger
de hand te drukken.

GEEN EXPLOITATIE VAN TERREINEN
BIJ DE BUITENRUSTBRUG.
De N.V. Exploitatie Maatschappij „Roermondstad alhier, deelt mede, dat zij voorloopig af ziet van het in exploitatie brengen
van haar terreinen bij de Buitenrustbrug.
Tevens deelt zij mede een nieuw verzoek om
opgave der kosten van wegaanleg te zullen
doen, wanneer de tijd voor het in exploitatie
brengen der gronden haar gunstiger voorkomt. In verband hiermede stellen B. en W.
voor het onlangs genomen besluit tot overneming van voor straat bestemde gronden
in te trekken.
GEBRUIK VAN GYMNASTIEKZALEN
groote gymnastiekverenigingen
Eenige
hebben tot den Raad het verzoek gericht, in
de voorwaarden voor het in gebruik geven
van gymnastiekzalen aan derden de bepaling
omtrent het toekeuncn van een vergoeding
aan de bewaarders te doen vervallen. Deze
bewaardersdiensten mogen dan niet zwaar of
moeilijk zijn, men kan, aldus B. en W. niet
ontkennen, dat in de beschikking over huß
vrijen tijd dit personeel in hooge mate beperkt wordt. Daarom zal afschaffing der ver.
goednig zonder compenseerende maatregeren
ten gunste der bewaarders niet mogelijk zijn.
De vergoeding voor het gebruik van gymnastiekvereenigingen omvat een bedrag voor
huur, een voor verlichting en verwarming en
een voor bewaardersdiensten. Het laatste
wordt dan als ree;el vastgesteld door overleg
tusschen.de vereeniging en den bewaarder.
Het lukt B. en W. gewenscht daarin wijziging
te brensren. waarom wij voorstellen, naast
en boven het huurbedrag (waarin zij geen
willen aanbrengen) eer.
wijziging zouden
ter bestrijding van de
ig te heffen
kosten voor verlichting, verwarming en bewaardersdiensten. De bewaarders ontvantren
dan het, hun toekomende van de gemeente.
terwijl de vereenigingen slechts met de gemeente in relatie behoeven te treden.

BENOEMING.
B. en W. stelTen voor aan de Middelbare
School voor meisjes
met 5-jarigen cursus
alhier met Ingang van 1 September 1940 te
benoemen- a. tot definitief leerares In de
wiskunde: mej J J. Hofkes. en b. tot definitief leerares in het Duitsch: mevr. M. M. 801.
dingh.

Blokbandweerploeg
„DRIEHITS” DEMONSTREERDE.

—

BENNEBROEK
GEVESTIGDE PERSONEN.

M. W. Noordermeer, E. M. de Rooy. A Starrcveld. L Starrevelri, E J Olyerhoek. A. Niezen,
J. D. Haye, M. Usenbout. A. L. M. Vreeswijk.

GEVONDEN EN VERLOREN.
Gevonden: eer. baal stroo.
Verloren: zilveren damespolsh.orlocre met verchroomd bandje; gouden armbandje.

Distributiedienst.
TEXTIELTOESLAGK AAKTEN.

Men wordt er aan herinnerd, dat aanvraagformulieren voor texticltoeslagkaarten niet worden
toegezonden
doch ten Raadhuize afgehaald
moeten worden. Deze textieltoeslagkaarten worden alléén uitgereikt aan hoofdpn van gezinnen
waarvan het gezamenlijke jaarlijksche inkomen
per lid van het gezin beneden ƒ 350 ligt. Deze
toeslagkaarten kunnen in ontvangst genomen
worden tegen Inlevering van de ingevulde formulieren tezamen met de distributiestamka«rt°n
van alle op dit formulier vermelde gezinsleden
pn wel voor de letters A— L op Dinsdag 27 Aug
1940 van 9—12 uur en voor de letters M—Z op
Donderdag 29 Aug. van 9—12 uur ten raadhuize
alhier.

Velen hadden zich verzameld op het
terrein aan de v. d. Vondellaan te Driehuis, alwaar De Permanente Blokkenbrandwecr een» brandbluschdemonstratie
gaf.
Onder de aanwezigen merkten we o.a.
op de heeren Hoes en ir. Staring namens
het bestuur der Ned. Ver. voor Luchtbescherming' te Velsen; dr. Terborg,
hoofd van den geneeskundigen dienst
der luchtbescherming, den heer Niermeyer, wijkhoofd en den heer Mosterd,
leider der Brandweerploeg.
materiaal bestaat uit een blokspuit,
In het begin van dit jaar werd verworven, vanwege de paraatheid der onderafdeeling Velsen-Driehuis.
Sinds kort heeft het materiaal een belangrijke uitbreiding ondergaan, namelijk alle 23
vrijwilligers kregen een doelmatige uitrusting
bestaande uit oliejas, laarzen en helm; terwijl voorts nog ladders, houweelen, schoppen,
bijlen en een verbandkist werden aangeschaft.
Cm tien over drie werd er met de oefening
begonnen en weldra spoten enkele forsche
stralen van een vijftien meter hooge stellage.
Daarna kwam de clou der demonstratie,
waarvoor de jeugd een groote belangstelling
rde.
Een geïmproviseerd woonhuis werd in
brand gestoken, waarna enkele oogenblikken
later de brandweerploeg In actie kwam.
De geweldige wind fungeerde
echter
eenigszins als spelbreker
want het vuur
vond gretig voedsel in de brandbare voorw< rpen.
Weldra was echter het vuur gedoofd en
het huisje verbrand.
In een onderhoud, dat wij met den leider
der brandweerploeg, den heer J. Mosterd
hadden,
deelde deze mede, dat de ploeg
slechts tw.>e maanden geleden werd opgericht.
Daarom is het doel van deze demonstratie
hoofdzakelijk cm belangstelling te wekken,
opdat er vele donateurs zien zullen ope
teneinde d
komst in staat te
stellen zich te kunnen uitbreiden en zich
lanschaffen.
niuuv
over
Thans heeft n
ƒ 1000.— aan materialen; bovendien zijn alle
leden der
verzekerd.
uitbreiden bezat
Toen Driehu
r zal deze
zij geen brai
tijden dienst
nieuwe pi
doen als ..De brandweer van Drlehtüs".
Misschien zal er te zijner tijd een motorspuit kunnen worden aangeschaft of iets derHet
welke

•

gelijks.

ZANDVOORT

HENGELWEDSTRIJD.
Hengelaarsverecniging „Nooit Gedacht
hield gisteren haar tweede wedstrijd om het
door den heer F. Verhoeven uit Vogelenzang als
wisselprvjs geschonken rijwiel. Ditmaal kwam ais
winnaar de heer J. de Winter uit den strijd, die
de grootste vtsch had weten te verschalken De
prijswinnaars van de tevens gehouden onderlingp wedstrijd waren de volgende heeren: 1. A.
Wevers; 2. J. Abswoude; 3. J. de Winter: 4. M.
Ruighavcr; 5. F. Huitema; 6 Th Abswoude; 7.
P. Lagerwey; 8. W. Flippie; 9. R. Monkel.

De Raii'i
en Donderdagas. des namiddags 715 uur
avond 29
ten Raadhuize in openbare zitting bijroepen. De a
Idt om. een voorstel
betreffende tv
benoeming van leden van
bijstand; voorstel tot het voork»
55ter der
van rie beril,
lf»20; v.
lic: doen
htg&t Ond
I
ibject van werkverruiming.

'

van vlaggen.

Uurloon buitenploeg papierfabriek.

Met het oog op de in de komende weken
vallende gedenkdagen van leden van het
Huis van Oranje, wordt de bevolking met VERHOOGING ACHT DE DIRECTIE NIET
MOGELIJK.
allen nadruk er opmerkzaam op gemaakt
dat, blijkens een mededeeling van Duitorganisaties van werkDe samenwerkende
sche zijde, ieder demonstratief optreden
hebben
aan
de directie van Van Gelder
in het algemeen en elke betooging van nemers
Zonen's fabrieken verzocht het uurloon van de
afzonderlijke of vereenigde personen, arbeiders, der buitenploeg te Velsen te verhoowelke rechtstreeks of niet rechtstreeks iier. Door het gemis aan houtaanvoer wordt het
zeer sterk gedrukt
op welke wijze ook togen de bezettende inkomen van dit personeel volgens
Toenadering,
Uit het antwoord bleek
macht is gericht, met gestrengheid zal orgaan van den Nederlandschen Bond van
worden vervolgd. Als demonstraties en Fabrieks- en Transportarbeiders, dat het loon
betoogingen tegen de bezettende macht van deze arbeiders, althans in de periode van
ver boven het door de orgazijn ook demonstraties en betoogingen 7 Juni tot 24 Juli.bedrag
van ƒ 17 73 plus ƒ 1
nisaties genoemde
voor de Koningin of andere leden van premie, lag Door een ingesloten lijst werd een
het Huis van Oranje te beschouwen. Het rtuidelnke opcave verstrekt van het ontvangen
werkweek. Onder
dragen van insignes, bloemen, strikjes of loonb>
gegeven omstandigheden, nu het bedrijf te
de
andere voorwerpen, waardoor men zijn Velsen
door beperkte productie zeer ongunstige
gezindheid tot het Huis van Oranje tot resultaten oplevert, kon de directie er niet toe
uitdrukking brengt, kan evenmin worden overgaan om de uurloonen van de buitenploe*
«geduld als het uitsteken van vlaggen of te verhoogen.
liet aanbrengen van andere versierselen
PROGRAMMA VAN DE HAARL RADIOaan gebouwen ter eere van een lid van
CENTRALE OP DINSDAG 27 AUGUSTUS.
het Huis van Oranje. Hetzelfde geldt
nm
voor alle andere handelingen, welke de PROGRAMMA I: Jaarsveld. Van 10.30voor
de
1130
Gramofoonplaten-concert
n.m.
strekking hebben aanhankelijkheid aan
Radio Distributie.
het Huis van Oranje te betuigen.
PROGRAMMA II: Kootwijk.
Degene, die den inhoud van deze verPROGRAMMA III: Duitsch Station.
PROGRAMMA V: Idem
ordening overtreedt, zal zonder pardon
gramofoonplaten-concert.
Eigen
7.00—8.00
worden gestraft en vooral dan bijzonder Madame
Butterfly
van Puccinl. La Traviata
zwaar, indien hij demonstraties en betoovan Verdl.
gingen in den zin van deze bekendmaking
1 Madame Butterfly, verkorte uitvoering; 3.
La
Traviata: ..One day a love ethereal", ..Far
uitlokt, doet plegen of begunstigt.
Paris my darlmg"; 3: La Traviata. „Lebt
from
IV bepaling van § 2 van verordening
jetzt
ïlir Gebilde"
wohl
1940 van den Rijkscommissaris
nr. 52
over de Duitsche rechtspleging in strafzaken wordt in het bijzonder in herinnering gebracht. AI naar gelang van het
geval zal de verordening nr. SS
1940 ALKMAAR. 24 Aug Vrijdag is geen kaasmarkt
vermogens
Inbeslagneming
over
van
in gehouden.
Botermarkt van Zaterdag, groothandel ƒ 0.7S
toepassing worden gebracht.
—0.77.; kleinhandel ƒ 0.8ö; kipeieren: «grootDe Duitsche en de Nederlandsche poli- handel ƒ 5.50—5 75; eendeieren ƒ 3.75; handel
tie zijn aangewezen om de naleving van matig.
deze bekendmaking te handhaven. De
AMSTERDAM. 26 Aug Veemarkt. Aangevoerd
Duitsche autoriteiten verstaan eveneens ~S9 vette koeien, waarvan de prijzen waren: Ie
onder begunstiging der verboden demon cwaliteit ƒ 092—1.00; 2e kwal. ƒ 0.78—0.90; 3e
/ 0.64—0.74 per K.G. slachtgewicht: 80
stratiefl alle handelingen van straatventnelk- en kalfkoeien ƒ 220—*X) per stuk; 39 vetta
ters, die insignes, strikjes, bepaalde bloe- kalveren. 2e kwal. ƒ 0.80—0.94; 3e kwal. ƒ 0.68—
men of andere voorwerpen ten verkoop 0.78 per KG. slachtgewicht; 59 nuchtere kalveaanbieden, welke geschikt zijn voor het ren ƒ 11.00—18.00 per stuk.
beoogde doel.
TJMUTDFN 26 Aug. Deensche consignatievisch zetschol i 32.00-30.00; kleine schol ƒ 30.00
(W-g.) De Burgemeester.
—21.00; bot ƒ 2600—2400; schar ƒ 2150—18.00:
ƒ 22.50—17.00:
wijting / 1900—14.80; makreed
M. M. KWINT.

—

—

—

—

Het uitbreidingsplan.
Eiken

dag wordt er aan de verwezenlijking
van het uitbreidingsplan op .De Kikvorsen" met
man en macht gearbeid
In enkele maanden hebben tal van groote veranderingen plaats gehad en binnenkort
zal
reeds een belangrijk gedeelte gereed zijn, n.l
het laatste stuk der Rembrandtlaan. waardoor
de verbinding Haarlem—Oud-IJmuiden belang-

korter wury;t.
Met de bestrating van den Oosterduinweg ls
men nl een Hink eind gevorderd.
De overige zijwegen worden van gas- en watervoorzien, zoodat men hier overa
nets dan bedrijvigheid ontmoet.
Het is een verheucend ver.schijn.sel dat mei
ondanks alles, voortgaat om de verbeteringer
wijzigingen enz. uit te voeren.

rijk

MARKTBERICHTEN

hering J 24.00- 9AO, alles per 50 K.G.; zoetwatervteh:
snoekbaars
f 0.58—0.54; baars
f 0 28; blei ƒ 0 24. alles per K.G.

PRIJZEN VAN DEENSCHE VISCH.
Kabeljauw '16; schol /»3~10: Deensche
haring r 10- 11; makreel ƒl4.
Alles per

Deensche kist.

Hedenochtend

ter versche

is

de geheele kustvloot weer
naar zee vertrokken.

vischvangst

BURGERLIJKE STAND
BEVALLEN:

22 Aug .M. H. van Oudheus-

den—Böttcher, d.;

C. J. van den Berg—
Staphorst, d.; G. Taams—Edel. z.; 23 Aug..
K. J. Krab -van der Laag. d.; 24 Aug., B. J.
Klooster—Bouman, d.; J. M Veenings—
Droog. z.
OVERLEDEN: 22 Aug .T. J. Jansen—van
Diemen. 66 j., Kamperlaan.

BURGERLIJKE STAND.

BURGERLIJKE STAND.

ONDERTROUWD: G. de Jonee en T VeenJ m
Kerkdwarspad 7: J. v
de Jong. Boul. Paulus I.oot 2: N. F. P. Max en
C Beekman. Ooster;
it 46.
sira.

ONDERTROUWD: S. W H. van Veen en C.

Veen; P. Adriaanse en P. Bruinenberg.
GETROUWD: S. der Nederlanden en A. G
Goedendorp; N. J. Zimmerman en M. Do
GEBOREN: J H.. zoon van J H. van Frankenhuysen en C. A. W. E. van Ruiten; M., dochter
van L. van de Beid en W. Vaandering; E. K.,
dochter van A. Teeuw en G. Baak; H„ zoon van
W. A. J. Maas en A. L. A. Straathof; E. M.,
dochter van O. Zijlstra en M. Bakker; G. J..
zoon van C. A. Slobbe en G. M. C. Prins; A. J

.

dochter van M. van der Aart en M. J. van der

Reep.

RAADSVERGADERING.

:

HILLEGOM

Verbod

Het is het belang van alle Inwoners van
Driehuis hiertoe mede te werken!....

De

—.

ig4o

DRIEHUIS

Ds. Buurman te Amstelveen.

—

26 AUGUSTUS

OVERLEDEN: P. J. Huyssoon, wed. van R.
Veidhuyzen van Zanten, 89 jaar.
HILLEGOM I—T.H.B I 9—2.
Hillegom pakte direct goed aan en reeds na
een kwartier spelen maakte P. Winkelaar voor
Hillegom de eerste goal, doch na een half uur
wist T.H B. gelijk te maken I—l. Echter direct
daarop maakte P. Winkelaar het tweede doelpunt voor Hillegom. terwijl voor rust de linksbuiten van T.H.B. de gelijkmaker scoorde 2—2.
Na de rust bleek, dat Hillegom de touwtjes
in handen had genomen en reeds, 5 minuten na
rust bracht Houtzager den stand op 3—2. terwijl voor het einde een penalty de stand op 4—2
bracht. In het laatste kwartier wist Hillegom
de stand op te voeren tot 9—2, daar meerdere
malen P. Winkelaar langs den uitgeloopen keeper in het lege doel schoot en ook R. Srhrama
nog een doelpunt maakte. Vooral tegen het einde was het spel van T.H.B, zeer zwak, waarbij
het werk van de backs een gunstige uitzond»-;
maakte. Zoo heeft dus ook Hillegom zijn eerste
kennismaking met T.H.B, in een groote zege

VERBETERING UITZICHT OP BOULEVARD
Door den iir
tl de zeewinden wordt
de zeereep geleidelijk hooger, waardoor op
verschillende punt»
B levards het
uitzicht naar zee wordt belemmerd. Op verzoek van B. en W. heeft de Ned Heide Mij.
een kostenbegrootlng gemaakt voor het in
werkverruiming n»
a een gedeerte van den z©
in den Boulevard
Paulus Loot, den Boulevard de Fftvau
den »Boulevart Barnaart. Verschillende gedeelten van den zeereep zuilen worden afgea die van
graven tot de no»
den aargrenzenden Boulevard en daarna met
helm beplant worden. De afrasteringen zullen zoo noodig worden hersteld of vernieuwd.
Verloond zal worden f 18,000.—, terwijl de
bijkomende kosten zij:'» geraamd po f 3600.—.
B en W. ?■ ellen voor het college te machtigen dit object te doen uivoeren met subsidie uit het werkfoosheiassubsidiefonds.

SANTPOORT
SANTPOORT'S BLOEI.

Het laatste zomerconcert.

GESLAAGD.
Voor de Federatie-examens .-Jaagden voor het
Mercurius-dlploma boekhouden onze plaatsgenooten de heeren W Couzijn, C. de Groot en J.
van Maris. Tevens slaagden de heer W. Couzijn
en H. van Maris voor het diploma boekhouden
der Ver. van Leeraren. Zij werden opgeleid door
den heer A. Litjens.

uur vindt het laatste zomerconcert plaats. De
Mondorgelclub T.E.N.E.G. uit Santipoort zal hrt
voluende programma uitvoeren:
1. Bondslied »met zang»; 2. Wien bleibt Wien:
3 Gardes; 4. Sarina (met zang»; 5. Droomland
(met zang);
6. Offieer of the day; 7. Marschpotpourri; 3. Wals; 9 Het huisje in de rimboe
(met zang»; 10. De lucht is blauw (met zang»;
11. Vi-sschersmeisje (met zang); 12. Llppe Detmold-marsch; 13. Alte Kameraden;
14 Patjnr
Xelis; 18. Die Afrikaansche Pop (met zang); 16.
Humoreske: 17. Ajoen-Ajoen »met zang»;
18
Feest marsch.

VIJFHUIZEN

IJMUIDEN

omgezet.

KORFBAL.

GEREF. MANNENVEREENIGING „PETRA”.

Zondag speelden rie dames van de korfbalclub
van D.S.O. tegen V.V.Z. van Zaandam. Vljflr.ii/en wist de uitgeloofde lauwertak met 6—3 tv
winnen

De Gereformeerde Mannenvereenlging „Petra'"
zal Dinsdag 27 Augustus In het vergaderlokaal
bijeenkomen. De samenkomst wordt om 8 uur

n.m.

gehouden»

De behandeling van het paard behoort tot de eerste onderrichtingen
van de stodsjeugd, die in de Wieringermeer bij t landbouwwerk helpt
(Polo Pax-Hr.nitnrt>

N.V.DELANDBOUWBANK te UTRECHT
OUDE GRACHT 113

Raad van Commissarissen:

Jbr. Mr. j. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN. Leusden
Mr A M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN
WOLFEREN «Ged. Comm.J, De Bilt; Mr. W. I. DOUDE
VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis; Jhr. Mr. J M VAN
ASCH VAN WIJCK, Amsterdam; A. TEN NOEVER DE
ERAUW, Wijk bij Duurstede.

Verstrekt credieten, ook BOUWCREDIETEN.
Agent

de

Neemt gelden è deposito.
heer L. J. VALLENTGOED, te
De Directie

Halfweg

:

J. B. DE BEAUFORT
N. C. DE RUYTER.

4
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Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed zacht en kalm, in den ouderdom van
88 jaar, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Vrouwe

ARNOLDA VAN MARWIJK KOOY

u nog
weet Yf

lA7**,ofcê

Weduwe van C. VAN NOTTEN

dat wij U zoo vaak adviseerden
vooral ROBINSONS te koopen?
Omdat die zoo sterk zijn en
zoo duurzaam, en U de grootste
waarde voor Uw geld geven!
Wat zult U nu blij zijn, die raad
te hebben opgevolgd! Immers
nu kunt U nog lang, héél lang
voort op die degelijke, die

Bilthoven :

C. VAN MERLEN—VAN NOTTEN.
Jhr. Mr. B. O VAN MERLEN.
Aerdenhout: A. Barones VAN TILL—VAN MERLEN
Mr W. E Baron VAN TILL.
MERULA.
MECHTELD.
Augustus
25
Hilversum.
1940.
Verdilaan No. 8.
Op verzoek van de Overledene geen bloemen.
teraardebestelling zal plaats hebbon Woensdag 28
Aug. a.s. tegen half drie uur op de Nooi derbegraafplaats te
Hilversum.
5439

IDe

Heden ls zacht en kalm
ontslapen, onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder,
MARLA MATHILDA
BUDEKER,

Praktijk hervat.

I

VOLMAAKT RIJWIELGENOT
VEILIGHEID EN COMFORT

|n

•

TE KOOP
AANGEBODEN

als ge Uw langgedragen kleeding
éérste-klas laat stoomen, verven, keeren
en repareeren door dè
experts op dit gebied.

Volstrekt eenige kennisgeving
Heden ontsliep in haar Heer
on Heiland, tot onze diepe
droefheid, onze lieve Medewerkster,
GRIETJE BERGHULIS

DOBBIISTKNÏJB

l—J
De

Ver. Kinderhulp zoekt

TEHUIS

voor

een

2 Jongens,

12 en 14 jaar. vergoeding ƒ 20
p. mnd. Br. no. 599 Bur. v. d. 81.

ALGEMEEN

VERKOOPLOKAAL
Nieuwe Gracht 74

-

regel*

....:

DU vooruitoetaung

ledere reëel meer
Indien aiet roorultbetaald
l—l regels
ledere regel meer

w

cent

10 cent
tb cent
16 cent

rianaelsad vertentier
I—3 regels by
vooruitbetaling 76 et
ledere regel
meer 25 et

LESSEN

TeL 13845.

TE KOOP : EEN FIAT
500; 1938-'39; cabriolet, met
linnen kap, loopt 1 op 18; of
ruiler. Ford of Chevrolet. Markt
laan 16, Hoofddorp. D. v. Breda

- W

Aambeien

TE KOOP

GEVRAAGD

»

BERLITZSCHOOL
Wilhelminastraat 40. Tel. 11294

CLUBCURSUSSEN

zindelijke
PO»ESJES AF TE HALEN
Heussensstraat 8.
DlO2Bl

WINTERBERGING CANO'S
opgeven; en 2 groote
bootenhuizen direct te huur. Br.
MH Boekli. v. Mourik, H'stede.

MEUBEL»EN, ZOLD»EROPR.

alles koopt Hazevoet.

straat 48. Telef. 17308.

Koning-

in de herinnering der nabestaanden. En op
hun graf zal een monument verrijzen, dat
hun nagedachtenis zal eeren, voor altijd.
Bij de keus van een duurzaam en stijlvol
grafmonument zullen wrj U gaarne met cnze
34-jarige ervaring terzijde staan

in deze krant !

o *,

TE KOOP: KORAALBOEKEN',
Muziekstandaard, Verkade-alb.
His M.Vox Gramofoon m. platen
Javatean 34, Heemstede. D10275
TE KOOP SCHILDERSBEDRIJF
wegens opheft.; ladders, trappen, div. verfwaren, enz. Te bez.
Voorzorgstraat 6, Haarlem.

HAARDKACHF.L
te koop aangeb. P. v. Esveld,

Lootsstraat 33.

D10285

Rijwielen
DAMESFIETS TE KOOP
met freewheel, v. en a.licht, in
goeden staat, f 15. Timorstraat
D10282
139, Haarlem-N.

C. & A. SWAALF
GRAFMONUMENTEN
TOONZAAL: KLEVERLAAN 58 (t.o.

Stadskweektuin)

-

—

HAARLBM

Chr. Opleidingsschool School v. M.U.L.O.
Hoofd: K. ROOSJEN, Platanenlaan 36, Bloemendaal.

van B—2 uur. Aanmelden :
DlO2BO
Zomerluststraat 9.

2 September 1940

cursus, aanvangende

NIEUWE
H4AKI.EM NOORD

GRACHT

-

33

86 E

11288
TEL 19408

WASSCHERIJ ..DE TOEKOMST"

WASCHT HELDER
tegen navtlgende prijzen • contant:

——

10—15 K.G. 18 cent per K.G
5 tot 10 K.G. 20 cent pei K.G
boven 20 KG 16 cent per KG
15 tot 20 K.G 17 cent per K.G.
MINIMUM 6 K.G

Kennemerstraat

no.

1

—

Telefoon 12194.

jMLW

»lm

|»s^öi^^^^»i^»i^»ÉH
HU

AVOND-VAKTEEKENSCHOOL

TE HAARLEM
in het ge»bouw der Ambachtsschool
Kleverparkweg.

aan

de

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
OP DONDERDAG 29 en VRIJDAG 30 AUGUSTUS en MAANDAG
2 en DINSDAG 3 SEPTEMBER a.s., des avonds van 7 tot 9 uur.
Zij. die voor het eerst tot de lessen wensen toegelaten te worden,
moeten de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben en bij enig
ambacht geplaatst zijn.

Avondcursussen voor Behangen, Stofferen
en Schoenmaken.
INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN, ook voor hen. die de vorige

cursus reeds volgden op Maandag 2 en Dinsdag 3 September a.s.,
des avonds van 7 tot 8 uur in het gebouw der school.
De leerlingen moeten in het vak werkzaam en niet ouder dan
17 jaar zijn.
De ouders of voogden zijn verplicht hun kinderen of pupillen
voor de eerste maal zelf aan te geven, zowel voor de avondschool als voor de cursussen.
Het geboortebewijs moet bij de inschrijving medegebracht worden.

HET SCHOOLGELD BEDRAAGT ƒ 7.50 PER CURSUS, en moet
bij het begin van de cursus voldaan worden.
AANVANG VAN SCHOOL EN CURSUSSEN 1 OCTOBER A.S.

MEISJE GEVRAAGD
in de huish. v. d. en n., netjes
en
zelfst. kunn. w. en eenv.
koken, loon ƒ 35 p. m. Mevr.
Hibbel, Kostverlorenstraat 122,
D 10266
Zandvoort.

FLINK MEISJE GEVRAAGD

v. d. en n., goed kunn. w. en k.

v.g.g.v. Aanm. bij mevr. Vermeer
D 10268
Van Eedenstraat 11.
Dame, m. 1., zoekt
PLAATSING IN HUISHOUDING
voor alle voork. werkz.h., goed
kunn. koken. Hoog salaris geen
vereischte. Br. no. D 10246 bur.
»van dit blad.

cursussen
1 1 Sept.- aanvang
nieuwe
- Accordeon
Mandoline

E

VELSERSTRAAT 57

— HAARLEM.

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR DEN NIEUWEN
CURSUS, aanvangende 2 SEPTEMBER A.S., kan deze week nog
plaats vinden.

LEEFTIJD DER KINDEREN

3%

TOT 6 JAAR.

Het Bestuur der Stichting Noorderkerk en School:

1

-

A. J. DE LANDMETER, Voorzitter.
J. DIJKSHOORN, Secretarte.

-

Hawaiian

Saxophoon

-

Gitaar

-

Klarinet

Bas
Drum

Gratis instrumenten in bruikleen en Studiegelegenheid.
LESGELD ƒ 2.50 p. mnd. SPEC. KINDERCL. ƒ 0.30 per week.
Levering alle instr. v.a. ƒ 0.50 p. week. GeïlL Prosp. Gratis !

Tetterodestraat 53.
•""

■'■

'

■»■■

'

«"»^^i"^^»**

NOORDERKLEUTERHUIS

t

-

Piano
Viool
Banjo Trompet

MUZIEKSCHOOL A. ZWAAG

kan deze week nog plaats vinden ten huize van het Hoofd :
PLATANENLAAN 36, BLOEMENDAAL (ook schriftelijk).

Gevr. te ATiout tegen 1 Oct. in De leerlingen moeten vóór 1 October 1940 den leeftijd van
gezin m. jonge kind., fl. interne
bereikt,
ü KOOPT DAN NATUURLIJK BIJ ONZE HULP IN DE HUISHOUDING
let Bestuur der Stichting Noorderkerk en School:
SPECIAALZAKEN. WANT DAN ZUT GIJ kunn. koken; hulp ruw werk
opg. ref. en verl.
aanw.
met
Br.
ZEKER VAN VAKKUNDIGE BEDIENINO sal. no. 2193 Wensing's Adv.Bur.
A. J. DE LANDMETER. Voorzitter.
J. DIJKSHOORN, Secretaris.
Tempeliersstraat 32.
D 10279

W. C. BERGISCH Bandagist
HAARLEM
— - RIJKSSTRAATWEG— TELEFOON
-

JBr

De Opleidingsschool is tijdelijk gevestigd in de Openbare Lagere
School SCHOTERSTRAAT en de School voor M. U. L. O. in het
FLINK DAGMEISJE GEVR.
boven 17 j., van half 9—half 5,
Instituut Oranje Nassau, KROCHT no. 1.
in kl. gezin, f 5 p. w. Aanm. van
Maf s—half 6 en van B—half 9.
leerlingen voor den
Oranje Nassaulaan 145. O'veen. Inschrijving van nieuwe

DAGMEISJE GEVRAAGD

HEBT GIJ EEN MAATCORSET,
BUIK- OF BREUKBAND NOODIG ?

NOORDERSCHOOL
VELSERSTRAAT no. 55

PERSONEEL
GEVRAAGD

|

et.

ilolll

l^ife^ijiJlJjf-tB

•

'n Dobbelsteen

Soldaat bij 0.D.. gel. Nunspeet
dhanbed
ZOEKT RULING
koop gevr.. met of z. toebeh.
te
m. dito te H'lem of omg. Br. no. Br. D10286 Bur.
van dit Blad.
D 10278 Bur. van dit Blad.
Jonge

per ons.
AZ/jn/ welkom!

50

, JSITA
JB

4 5,

:

M-s

Oud goed aan
den kant ?

f 3.50; nu

ZIJ BLIJVEN VOORTLEVEN

koop, Uta b-,™ uu
Droste s Assortiments- In ■
doozen. 5 Prijsklassen. I
30, 35, 40, 43 en V m

H

TE HUUR
AANGEBODEN

*""

_*^H

«■

ƒ

_

DIVERSEN

»Hi

*i

TE KOOP : 's PK. EL. MOTOR
220 V.. 1400 toeren, met buigz.
as. lang 1.75 M.; met slijp- en
poetsschijf en voorkop, als n.
,/ 50. Zandvoortschelaan 40, te
Heemstede, post Haarlem.

INBOEDELVEILING

HELENA BROUWER—
ROBERT

\r

iHk

A. HAZENBERG
Lerares Duitse Handelscorr.M.O.
organiseert 1 Sept. een clubles
v. Merc. Najaar 1940 er. een
FRISSCHE SLAAPKAMER
clubles v. Voorjaarsexamen 1941 te huur aangeb. voor dame of
Inl. dag. na 5 uur: PrinsesseVRIJDAG A.S.
10 LI R.
net meisje; centr. stad, ƒ 1.50
kade
35.
10267
p.w.
D
met huisel. verk. Br. D10274
Kijkdag;: Donderdag v. 10—4 u.
Bur.
van dit Blad.
Inbrengen of afhalen van goeAfwezig
deren voor deze veiling uiterlijk
Woensdag.
tot nadere aankondiging.
FR. SLAAPKAMER AANGEB.
met huisel. verk.. aan juffr. of
Waarnemers : Dr. Düsterbeck,
stud. meisje; m. of z. pension;
Dr Kersbergen, Dr Roorda en
centr.
stad. Br. D10273 Bur. van
Sluyterman.
5442
Dr.
dit Blad.
2 vlotte jongedames zoeken
KENNISMAKING
heeren; besch. types;
2
vl.
met
Duizenden vóór U vonden reed»
groot
postuur. Br. no.
j.;
2i
1
baal bij Aamb«lent*lf van
D10277 Bur. van dit Blad.
Broeder Benedictu». Ook aan
BOSCHLAAN 9
U zal deze zalf terstond verlichting
MEVR SCHIFFERLI ÜE BRUIN
brengen. Haal direct een pot bij Uw
«Halte Willem de Zwijgerlaan)
Apotheker of Drogist Prijs L 1.-.
houdt Woensd
van half 2—5
Zetpillen Br. 8.. per dooi 85 cent
Praktijk
spreekuur Raamsinge) 22rd.

DR F. C. KUIPERS

e

i

UITGESPAARD!

De teraardebestelling zal
plaats hebben op Dinsdag 27
Augustus a.s. om 12 uur. op
de Algem. Begraafplaats, aan
de Kleverlaan.
Liever geen bezoek.

nieuwe

mJ^

N.V. ROBIN SON SCHOENFABRIEK- NIJMEGEN

Textielpunten

G. A. LUITINGH
Haarlem. 24 Augustus 1940.
5437
Prinsessekade 38.

AANVANG

I

I

uw

goeie Robinsons
voor Vader en Zoon.

Tandarts.

Uit aller naam:

hervat

<£*. ■

Vrijwielremnaaf

£ÊÊÊk

|||t||

P. VAN DER YUURST
DE VRIES

Weduwe van den Heer
A. J. LUITINGH.
in den ouderdom van 84 jaar

in den ouderdom van bijna
36 jaar.
5441
Het Bestuur. Zusters en
de Kinderen van de
LICHTHOEVE.
Santpoort, 24 Augustus 1940.
Kweekerslaan 13.
Haar leven was Christus,
haar sterven gewin.
De teraardebestelling zal
plaats hebben. Woensdag 28
Aug. a.s. te 13.30 uur op de
Algemeene Begraafplaats te
Haariem. Ingang Kleverlaan.

&WBL*

Torpedo

I

H

HAM
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NIEUWE VERKOOPMOGELIJKHEDEN
dié zijn er thans voor den actieven
zakenman. Het publiek moet, tengevolge van
allerlei omstandigheden, wel anders koopen.
Dit levert nieuwe verkoopmogelijkheden.
Laat Juist thans weten waarmee U het publiek kunt
helpen. NU opbouwen met couranten-reclame.

OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT
GROOTE MARKT 14
HAARLEM

—

J

MAANDAG 26 AUGUSTUS

28s STE JAARGANG No.

ig 4 o

HET SPORTBLAD
oïxyuvtx

ücuvdemójcfien VjoetfcM&nd,

tuin:

Uaal£.

Üooal.

eücMkmd

20f

Bijvoegsel van
de Oprechte
Haarl. Courant
en het
Dagblad

voor

IJmuiden.

Tennis

H.L. T. C. kampioen

van

Haarlem

In de tweede afdeeling oehaalt Heemstede den titel.
Onder buitengewoon
gunstige weersomstandigheden werden Zaterdag en Zondag
op het Tennispark Eindenhout de jaarlijksche wedstrijden gehouden van het District
Haarlem van den Koninklijk
Nederlandsehen Lawn Tennis Bond om het Clubkampioenschap van Haarlem.
Vooral op Zondag was het ideaal tenni_sweer, geen wind. geen zon en geen regen en
wedstrijdleider dr Th. De Crauw kon dan
ook zoo regelmatig zijn programma afwerken, dat Zondagmiddag de voorzitter
van
het Dfetricts'*2Stuur, de heer A. M. Tijsseling.
reeds op een vrij vroeg tijdstip tot de prijsuitreiking kon overgaan. Hij kon hierbij terecht wijzen, dat de sluiting van het officieele Haarlemsche seizoen opnieuw geheel
aan de verwachtingen heeft beantwoord, n.l.
t\>..- dagen van feilen maar sportleven strijd
in een prettige sfeer.
Pc Haarlemsche Lawn Tennis Club toonde
zich in afdeeling I onbetwist de sterkste en
verloor wel enkele partijen, maar geen enkelen wedstrijd en waar dit de derde maal in
successie was. dat de H.L.T.C. het Clubkampioenschap wist te veroveren kon aanvoerder Onsteln den fraaien beker nu voor goed
voor zijn dub in ontvangst nemen.
De tweede plaats was voor T.C.H, met twee
overwinningen en een nederlaag. T.C.G. was
wel een /eer goede derde. n.l. met meer gewonnen partijen
dan T.C.H., maar twee
nederlagen en slechts een overwinning op
Westrust. dat de rij
sloot. Hier zorgden
alleen de heeren voor enkele winstpunten.
In afdeeimg II was de strijd scherper en
slechts op het nippertje was het weer Heemstede, dat no. 1 werd en opnieuw bleef De
Ruïne Heemstede op den voet volgen. Bij een
stand van 2—2 tegen Heemstede moest het
Gemengd Dubbelspel hier de beslissing brengen en toen De Ruïne in de final set een
3—o voorsprong had verkregen scheen het of
D' Ruïne ditmaal de eerste plaats zou veroveren. Dr. Th. de Crauw en mej. v. d. Haar
ragen echter kans dezen achterstand in een
5—4 voorsprong om te zetten en zoodoende
Heemstede aan den kop te brengen.
Na afloop sprak de heer P. de Graaf, voorzitter van de H.L.T.C. een woord van dank
aan het Districtsbestuur voor de organisatie
van deze wedstrijden, die op zoo prettige
nvijze een contact tusschen de Haarlemsche
vereenigingen tot stand brengen.
De uitslagen luiden:
AFDEELING I.
H.L.T.C.—T.C.H. s—o.
HE. C. Erdman si.
tv v d Bliek 6 0 4-6. 6—l. D.E Mej. J.
Goeting si. mej. M. Uitenhage de Mist 6—4.
6—4. H.D. J. Dolleman en A. W. Schoute si.
D Nieman en W. G. ten Houten de Lange
6—4, 6—o. D.D. Door T C H. gewonnen gegeven. G.D. Mej. Blikslager en G. Onstein si.
mej. N. Fonkert en H. Blom 6—3, 6—3.
H.L.T.C.—T.C.G. 3—2.
H.E. J. Dolleman
sL P. Dickmann 6—2. 6—4 D.E. Mej. J. Goeting si. mej. K. Mos 6—4, 4—6. 6—l. H.D. C
Erdman en J. Ondes v.v. C. Melse en A. van
Huissteden 6—3. 3—6. 2—6. D.D. Mej. M. de
Jong en mej. Blikslager v.v. mevr. R. v. d.
Klashorst en mevr. Max 7—5, 4—6, 5—7.
G.D. mevr. Alofs en Onstein si. mej. A.
Schröder en J. van Hezel 6—3. 6—B, 6—2.

ding en Okker 6— 1. 6—l. D.D. mej. Blikslager en mevr Alofs si. mej. Timmers en
mevr. Denijs 6—2. 6—4.
G.D. mej. M. de
Jong en A. W. Schoute si. mej. Hendriks en
H. Borgerding 6—4. 6—l.
T.C.H.—T.C.G. 3—2.
HE. H. Blom si. W.
van Bellen 9—7. 6—4. D.E. mej. M. Uiten
hage de Mist si. mevr. R. v d. Klashorst
6—l. 4—6, 6—3. H.D. D. Nieman en W. G
ten Houten de Lange v.v. P. Dieckmann en
J. ten Have 6—B, 2—6. D.D. mej. E. Renses
en mevT. Ten Houten de Lange v.v mevr.
Max en mevr. van Eckelt 3—6. 1- -6. GD.
mej. N. Fonkert en G. v. d Bliek si. mej.
6—4,
A. Schröder en A van Hmssteden
3—6. 6—3.
T.C.H.—Westrust 3—2.
HE. D. Nieman
v.v. C. Borgerding 6—o. 4—6. 3—6. D.E. mei.
M. Uitenhage de Mist si. mej. A. Timmers
6—o, 6—2. H.D. H. Blom en G. v. d. Bliek v.v
E. Verwaal en H. Borgerding 3--6. 3—6 D.D.
mej. N. Fonkert en mej. M. v d. Berg si.
mej. C. de Groot en mej. Hendriks 3—6.
6—l. 6—4. G.D mej. E. Renses en W. G. ten
Houten de Lange si. mevr. Denijs en Okker

—

-

-

6—3, 7—5.
T.C.G.—Westrust 4—l. - HE J. van Hezel
v.v. H. Borgerding 2—6. I—6. D.E. mej. A.
Schröder si. mevr. Denijs 6—4. 5—7, 6—4
H.D. J. ten Have en W. van Bellen si. C.

Borgerding en Okker 6—4. 5—7. 6—2. D.D.
mevr. R. van de Klashorst en mevr. Max si.
mej. A. Timmers en mej. Hendriks 6—l. B—6.
G.D. mevr. Max en C. Melse si. mej. C. de
Groot en E. Verwaal 3—6, 6—3, B—6.

AFDEELING II.
Heemstede—Duinlust 4—l.
HE. Oremus
v.v. Meyer 5—7, 7—5. 2—6. D.E. mevr. Oremus si. mej. De Ridder 3—6. 6—2, 6—2. H.D
Olivier en Bakker si. Knoop en Van Wijk
6—4. 7—5. D.D. mevr. v. d. Veer en mej.
Eyndhoven si. mej Hendriks en mej. w.
Duyi 6—3. 6—4. G.D. mej v. d. Vlugt en
v. d. Veer si. mevr. Van Wijk en Kleefstra
6—3. 6—3.
Heemstede—De Ruïne 3—2.
HE. Hiemstra v.v. De Groot I—6. 2—6 D.E. mej. Scholten si. mevr. Muller 6—3. 2—6. 6—2. H.D.
Scholten en Bakker v.v. Dootjes en Van
Kempen 3—6. I—6. D.D. mevr. Scholten en
mevr. v. d. Veer si. mevr. Dooties en me».
Veendorp 6—2. 6—4. G.D mej. M v d Haar
en dr. Th. de Crauw si mej. Kuyper en dr.
v. d. Linden 4—6. 6—4. 6—4.
Heemstede—T.C.G. 2e pi. s—o.
HE
Hiemstra si. Langendam 6—2. B—6. D.E mej.
Eyndhoven si. mej. Kat 6—2. 6—2. H.D. Olivier en Oremus si. Cats en Kokke 4—6. B—6.
6—l. D.D. mevr. Scholten en mej. Scholten
si. mej. Van Roon en mej. A. Krijn 6—2.
6—3. G.D. mej. M. v. d. Haar en dr. Th. de
Crauw si mevr Mos en Mos 6—2. 6—l.
Duinlust—De Ruïne I—4.
HE. Smit v.v.
De Groot 2—6. I—6. DE. mej. F. C. Hendriks v.v. mej. Veendorp 6—4, 3—6. 2—6. H.D.
Van Wijk en Knoop v.v. Kramer en Van
Kempen 3—6. 5—7. D.D. mej. W. Duyf en
mevr. Smit v.v. mevr. Dootjes en mej. Kuyper 2—6, 6—2. 4—6. GD. mevr. Knoop en
Klok si. mevr. Muller en Dootjes 3—6 6—4.
6—3.
H.L.T.C—Westrust 4—l.
HE. J. Oudes Duinlust—T.C.G. 2e pi. 4—l.
H.E. Klok
v.v. E. Verwaal 2—6, 7—5. 2—6. D.E. mej. J. si. Mos 6—4. 6—o. D.E. mevr. Smit si. mevr
Goeting si. mej. C. de Groot 4—6. 6—l, 6—o. Van Roon 6—3. 2—6. 6—4. H.D. Meyer en
H.D. G Onstein en C. Erdman si. C. Borger- Kleefstra si. Kokke en M. Langendam 6—2.

—

Sportmiddag van Turnlust.
Er viel Zondagmiddag op het sportterrein
aan de Kleverlaan een gezellige en sportieve
steer waar te nemen tijdens de jaarlijksche
athletiek- en spelmiddag van het Haarlemsche Turnlust.
Al vormde de athletiek-meerkan.pen voor
dames, heeren en adspiranten de hoofdschotel van het programma, in tegenstelling met
vorige jaren was deze keei ook een belangrij ke plaats toegekend aan nummers van
zuiver amusanten aard.
Dat deze nummers, zooals hindernisloop.
zakloopen, tandemrijden, waarbij tenslotte
toch nog altijd een sportieve ondergrond
blijft bestaan, veel hilariteit verwekten, beheoft geen betoog. Vooral wanneer hier de
veteranen in het geding kwamen, droeg dit
bij tot de verhooging der feestvreugde.
Onder leiding van de heeren J. Verkes Sr.
en Jr. en P. Wagemans werd het groote en
afwisselende programma door een goede indeeiing op vlotte wijze afgewerkt.
Bij de dames wist mej. A van Vliet met
succes haar wisselprtys te verdedigen, door
in de athietiek-vijfkamp met een slechts
geringe voorsprong op mej. A. Brouckman de;
eerste piaats te bezetten.
De heeren hadden een zeskamp te verwerken en hier wist J. Verkes Jr definitie, in 't
bezit te komen van de fraaie wisselbeker.
door voor de derde maal in successie als
eerste te eindigen.
Tweede werd de K. T. K.-turnkampioen,
P. i an Duin. die hiermede bewees ook in de
athletleksport geen vreemde te zijn. We hopen hem in rie toekomst wat meer bij de K.
T. K.-athletiek aanwezig te sien.
Ook voor de verschillende adspiranten-afdeelingen
stonden athletiek meerkampen
op het programma waarbij naast het verplichte lcopnummer een keu/e uit meerdere
spring- en werpnummers soms voor een
spannende strijd zorgde.
Al met al kunnen de organisatoren van
dit Ttrrnlusl zomerfeest met veel genoegen
ep dezen, in alle opzichten geslaagden sportmiddag terugzien.
Heironder volgen de uitslagen van de athletiek-meerkampen.
Jongste meisjes: 1. H. Miché: 2. A. Polderman: 3. B. Band.
Tweede "roep meisjes: l. A. Haxkmans; 2.
M. Peper: 3 A. Hoof.
Oudste meisjes: 1. T. Fokker: 2. S Verkes: 3. B. van Mourik.
Jongste jongens: 1 T. Massaro; 2
P.
Kamps; 3 J. Wildschut.
Tweede groep jongens: 1. J. Marsbergen;
2 P Dekker: 3. K Kion.
Oude jongens: 1 J. Heres; 2. J. Bouwman:
3 K.Staay.
Dames: 1 A. van Vliet: »1375 p.ï: 2 B.
Brouckman »1323 p.»: 3. A. Putten ,1282 p/>.
Heeren: 1 J. Verkes Jr. 2730 p.: 2. P. van
Duin. 2275 p.: 3. J. Kraai 1990 p.

Zwemkampioenen in Heemstede
Spannende wedstrijden bij borst-crawlzwemmen.
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D. W. R KAMPIOEN.
De damesploeg van „De Waterratten" heeft tijdens
het zwemfeest in Heemstede het kampioenschap van Haarlem behaald.
Tijdens de wedstrijden van de Heemedsche Poiociub in de zwemvijver
..Groenendaal". welke voor een belangrijk deel gilden als revanche van de Nederlandsene kampioenschappen,
hebben de kampioenen getoond, dat zij de
titels waard waren en tiehaalden de
overwinning. Vooral Jo Waalberg was
op dreef, want ondanks het nogal koude
water slaagde /ij er in beneden de drie
minuten den afstand van tweehonderd
meter schoolslag af te leggen, een prestatie, welke zij dit seizoen nog niet heeft
verricht.

inrichting werd gewonnen door K. v. Geelen. De Heemsteedsche reddingsbrigade vertoonde een zeer interessant nummer sleepestafette, waarbij de komische noot
niet
ontbrak.
Het komische kijkspel onder regie van den
heer Engelenberg gaf een klein zwemfeest
van vroeger weer. Jongejuffrouwen en jongeheeren uit dien tijd verschenen aan de
start in de ouderwetsche badpakken, hetgeen met veel vroolijkheid gepaard ging.
Toen tenslotte 't geheel te water viel wendde de heer Engelenberg zich tot het zwemen overhandigde mevrouw
vijverbestuur
Waldkötter namens het H P.C.-bestuur een
Een goede verrichting leverde ook o. a. prachtig bouquet bloemen als bewijs voor de
De Bruyn van H. P. C. op de honderd meter prettige samenwerking van de afgeloopen
schoolslag, die tweede werd achter Smits- 25 jaren.
6—2. D.D mevr. Spronk en mej. De Ridder huyzen en o. a. Gerkens achter zich liet.
De estafettes 3 X 50 meter wisselslag daHet eerste zwemnummer was 100 meter mes en heeren vertoonden een prachtige
Ü mevr. Mos en mej. Kat 6—l, 6—3. G.D.
mevr. Knoop en Smit v.v. mej. A. Krijn en borstcrawl dames. In de Haarlemsche serie- trsijd. De zwemvereeniging Rotterdam won
werd de beste tijd gemaakt door mej. H. bij de dames en de Jonge Kampioen bij de
E. .de la Porte 6—4, 2—6. 3—6.
Bakker
met een tijd van 1 m. 17,8 sec. Hier- heeren.
De Ruïne—T.C.G. 2e pi. 4—l.
HE dr. na kwamen
de groote cracks aan de start
POLO-WEDSTRIJDEN.
v d. Linden si. Cats 6—4. B—6. D.E. mevr.
Muller-mej. A. Krijn bij stand 7—7 mevr. en Bep van Schaik zette direct een snel
De
van het polo-tournooi watempo
Muller ret. H.D. Kramer en Van Kempen hield in. dat Bic van Veen volkomen bij- ren alsresultaten
volgt:
en
had
zelfs
een
zij
kleine
voorsprong
si. Mos er. E. de la Porte 11—9. 3—6 7—5.
In de dames-wedstrijd Haarlem I—D. W.
na de eerste vijftig meter, maar daarna
DD. mevr. Dootjes en mej. Veendorp
si. zakte Rie van Veen wat af. De
R. 1 heeft Haarlem goed partij gegeven. Pas
laatste
memevr Mos en mej. Van Roon 6—2. 6—2.
na eenigen tijd slaagde mej. G. Zieren er in
G.D. mej. Kuyper en Dootjes si. mej. Kat en ters werden afgelegd in een nek-aan-nekrace
tusschen
zeide
zwemsters. Mej. Van de score voor D.W.R. te openen. Mej. Kraft
M. Langendam 6—3. 6—o.
Schaik tikte duidelijk zichtbaar als eerste van Haarlem bracht kort daarop den stand
aan. doch de jury besliste dat mej. v. Veen op gelijken voet met een keurig schot.
Eindstand:
Na de
doelpuntte mevr. v. d. Booren
AFDEELING I. winnares was. Beide zwemsters bleken een na keurigrust
werk en later werd de stand op
prachtige tijd te hebben gemaakt en wel
gesp. gew. verl. gew. verl. resp. 1 min. 8.6 en 1 m. 8.7 sec. Voor mej. v. 3—l gebracht.
3
3
O
1. H.L.T.C.
12—3 Schaik was dit haar beste tijd. ooit geHAARLEM—V.Z.V., 1—4.
3
6—9 maakt.
2. T.C.H.
2
1
Door het besliste optreden van V.Z.V. kon
33. T.C.G
3
Hetzelfde nummer voor heeren bracht in
1
2
B—7
Haarlem haar spel niet ontplooien en boek3
O
4 Westrust
3
de
tweede
en
4—ll
derde serie sterke krachten
aan de start. De strijd tusschen Scheffer te zij spoedig een achterstand door Swier.
(D.J.K.) en de bekerhouder K. Hoving »R. Z. Een algemeene aanval op het
V.Z.V.-doel
C.» werd een overwinning met handslag van bracht door uitstekend verdedigen van de
Hoving in de prachtige tijd van 1 min. 2.5 V. Z. V. -achterhoede geen succes. Na de hervergrootte de Umuidenaren de voorsec. gevolgd door Scheffer met 1 min. 2.6 vatting
sprong tot 2—o door Janus. Nadat V. Z. V.
seconde.
De beste Haarlemmers waren De Geest de stand op 4—o had gebracht kon Verdel
van H.P.C, met een tijd van 1 min. 5.6 sec. voor Haarlem de eer redden. Eindstand 4—l
en v. d. Bogaerde van D.W.R. met dezelfde voor V.Z.V.
H. P. C.—D. W. R., 2—4
tijd.
J. Kollerie gaf spoedig zijn club de leiding.
FRAAI SCHOOLSLAG-NUMMER.
Even
later kwam v. d. Bogaerde gevaarlijk
Een zeer interessant nummer was de 200 vrij.
gelukte De Bruyn van
Het
P. C. het
meter schoolslag dames waaraan Jo Waal- leder tot corner te slaan, welkeH.niets
opleberg met haar groote concurrenten Tony verde. Een
hard schot van Braam bracht
Bijland en Cobi Koster deelnamen. Het is den gelijkmaker,
waarop J. Kollerie antTony Bijland niet gelukt revanche te nemen woordde
een volgend doelpunt (l— 2).
met
want Jo Waalberg bleek in een dergeüjken
Na de hervatting bracht dezelfde speler
vorm te zijn. dat zij haar besten tijd van 't uit een doorslagbal den
stand op 3—l voor
seizoen maakte. 2 min. 59,2 sec. Mej. Bij- D.W.R. De Geest van H.P.C,
verkleinde den
land's tijd bedroeg 3 min. 2.9 sec.
H.P.C, streed
achterstand wederom
Bij het nummer schoolslag voor heeren voor den gelijkmaker. tot 3—2.
Het
geluk
zat echter
over 100 meter behaalde Smitshuyzen van niet mee en het was opnieuw Kollerie
die
A. Z. wederom den eersten prijs. De bezetD.W.R. in veilige haven bracht (2—4).
ting van de tweede plaats was echter een
Gedetailleerde uitslag:
verrassing. R. C. de Bruyn. die geruimen tijd
100 meter borstcrawl dames :1 R v Veen
niet aan wedstrijden had deelgenomen zwom
«R.D.Z.» 1 m. 8.6 sec; 2. B. van Schaik,
alle Haarlemsche deelnemers, zoomede Gerkens van Nereu.s er uit met een goede tijd »Meeuwen» 1 min. 8.7 sec.
100 meter borstcrawl heeren: 1. K Hoving
van 1 m. 21,8 sec. waarmede hij tweede
werd
1 min. 2.5 sec; 2. J. C. Scheffer (D.
'R.Z.C.»
K.) 1 min. 2.6 sec.
J.
COR KINT FAALDE.
200 meter schoolslag dames: 1. .T. Waalberg
De 100 meter rugslag dames bracht sen(A_D.Z.) 2 m. 59,2 sec; 2. T. Bijland (H.
Z.
satie toen de wereldrecordhoudster Cor Kint C.» 3 min. 2.9 sec.
een voorsprong had genomen op let van
100 meter schoolslag dames: 1. H. SmitsFeggelen. Bij het nemen van het tweede huyzen 1 min. 18.2 sec: 2. A. C. de Bruyn
<H.
keerpunt zette zij schuin af zoodat zij in de P. C.» 1 min. 21,8 sec.
baan van mej. Van Feggelen terecht kwam.
100 meter rugslag dames: 1. I. van FegZij was hierdoor zoo verrast, dat zij den gelen (Meeuwen» 1 min. 18 sec:
2 mevr.
strijd wilde staken Wel zwom zij de baan Scheffer (AJD.Z.).
nog uit en eindigde vierde. Mej. v. Feggelen
3 X 50 meter wisselslag-estafette dames:
werd dus winnares. Na overzwemmen we1. Rotterdam, 1 min. 48.8 sec; 2. Meeuwen.
gens gelijke tijden plaatste mevr. Scheffer- 1 min. 51.2 sec.
Senff zich tweede voor mej. Kerkmeester.
3 >• 50 meter wisselslag-estafette heeren:
Mevrouw Hölsken—Neve, (HP.C), C. Ha1. D.J.K. 1 m. 40.4 sec; 2. D.W.R. 1 m. 41,6
ven (D.W.R.) en A. Zomer (H.V.G.8.) gaven seconden.
Ter gelegenheid van het eerste lustrum hield de wielerclub „Excelsior" wedJUBILEUM-WEDSTRIJDEN EXCELSIOR.
een goede demonstratie schoonspringen en
25 meter bezoekers inrichting: 1. K
strijden in de Haarlemmermeer. Een foto voor de start.
het nummer voor jongelui bezoekers van de Geelen; 2. T. Mazurel; 3. M. Schutter. van
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HonkbalLandskampioenen
■

AMERIKAANSCHE
UITSLAG VAN E. D. O.H. C. C.

Haarlem

nog steeds

ongeslagen.

QUICK WINT VAN D.O.S. VOOR
DE PROMOTIE.

H.H.C., dat zooals we reeds schreven, in
ernstig gevaar voor de onderste plaats verkeert, is er in geslaagd een kostbaar punt
te halen uit den wedstrijd tegen E.D.O. En
wat nog van meer belang is, bowler Pijnakker toonde weer zoo zijn ouden vorm. dat
H.H.C, er thans wel op mag rekenen het
gelijke spel, dat nog noodig is om het degradatiegevaar te bezweren, uit de resteerende
twee wedstrijden te bemachtigen.

26 AUGUSTUS

1940

gehuldigd.T.IJ. B.B.-tournooi. Concentratie in de Athletiek
initiatief van mr. J. J. C. P. van Kuyk,
Brinkmann aan de
Uitstekend voetbalweer begunstigde dezen

Zondagavond is in
Groote Markt het kampioensnegental van
Haarlem gehuldigd. In zijn openingswoord
herdacht de voorzitter de heer D. Beets de
gevallenen in den korten oorlog, in het bijzonder het Haarlemlid J. Hop.
Nadat het intieme gedeelte van het programma
was afgewerkt, volgde de overdracht van de door den donateur Th. van
Schooten vervaardigde medaillekast. Door
de vele successen van het laatste jaar was
de oude bewaarplaats van de tropheeën te
klein geworden.
Voor de officieele huldiging werden alle
spelers van het eerste negental op het podium geroepen. Voorzitter Beets memoreerde
de voorgaande drie kampioenschappen in de
jaren 1929. 1930 en 1934, maar vond toch
het kampioenschap van 1940 wel heel bijzonder, omdat het Haarlem ondanks de moeilijkheden om in de eerste wedstrijden de spelers bij elkaar te krijgen toch gelukt was om
ongeslagen kampioen te worden. Met trots
noemde hij de namen van Hunik. Vrugt,
Veenhof en zichzelf, die nu voor de vierde
maal het kampioenschap hadden weten te
bevechten. De spreker weet het kampioenschap niet alleen aan de prachtige successen van De Mon als werper, maar bracht
hulde aan het geheele negental, waarin het
vooral de goede geest en saamhoorigheid
waren geweest, die de ploeg tot het kampioenschap hadden gevoerd.
Namens zijn medespelers dankte Hunik den
voorzitter en het bestuur voor de aardige,
blijvende herinnering aan het kampioenschap.
Later op den avond ontving de heer Beets
nog een voorzittershamer, die door enkele
donateurs en leden van het eerste negental
was geschonken, uit de handen van mevr.
Dijkhuizen.

Op

eersten dag van het tournooi, waarvoor flinke voorzitter van de Nationale Stichting voor
belangstelling bestond. Begonnen werd
den wedstrijd:

met Lichamelijke
dag

had tusschen

TYBB—SCHOTEN (1—2)
had een veel spannender verloop en in dezen
wedstrijd bleken beide partijen vrijwel aan
elkaar gewaagd. TYBB begon overweldigend
en reeds in de eerste tien minuten had de
uitstekende doelman van Schoten, Zonneveld, felle schoten onschadelijk te maken
van den TYBB-midvoor Van Riel. Een kwartier na den aanvang plaatste A. Snoeks den
bal op keurige wijze naar Van Riel, die ZonHAARLEM-V.V.G.A.
neveld onhoudbaar passeerde. Met dezen
Haarlem heeft zijn overwinningsreeks
stand ging ook de rust in.
voortgezet. Velen waren van meening. dat
In de tweede helft heeft Schoten meerenhet V.V.G.A. zou gelukken den kampioenen
deel het beste van het spel gehad; in deze
de eerste nederlaag toe te brengen en werperiode viel het uitstekende spel der Schotenkelijk slaagde het erin tweemaal een voorhalflinie op, welke haar voorhoede steeds
weer ten aanval opstuwde. De goede TYBBsprong te nemen. Maar ten slotte moesten
verdediging met Smit aan het hoofd weerde Amsterdamsche bowlers ook nu weer in
de Mon hun meerdere erkennen.
stond echter talrijke aanvallen, doch een
keurig geplaatst schot van Van Wilpen bleek
De promotie-candidaten blijken aan elStals toch te machtig. Een kwartier voor het
k.-.ar gewaagd te zijn. Slaagde Schoten er
verleden week maar net in Quick er onder
einde werd de strijd beslist, toen linksbuiten
Versteeg na een scrimmage voor het TYBBte houden, thans won Quick op het nipperdoel den bal ten tweede male in de touwen
tje (met 12-m van het Utrechtsche DOS.
joeg. In de resteerende tijd gelukte het den
Nu dus afwachten, wat Schoten tegen de
ongeel-zwarten niet dezen achterstand
Utrechtenaren zal klaar spelen.
in te halen,
danks krachtige pogingen
Lammers en Meenhorst wisselden als werE.D.O.—H.H.C. 1—1. pers en in de achtste beurt niet zonder suc- zoodat Schoten zich in de finale speelde teop 8 SepEDO. en H.HC speelden Zondag een ces. In de zevende innings moest Lammers gen onze Gezellen, welke strijd
en
Santpoort
tember
zal
worden.
gespeeld
weer
nadat
optreden,
Meenhorst
de
Haarprachtigen wedstrijd, waarin gedurende 18
dienzelfden
elkaar
de
dag
zullen
op
innlngs slechts 2 runs gescoord werden. Deze lemmers eerst vier punten had laten maken. TYBB
derde
en
vierde
betwisten.
prijs
beide runs waren nog het gevolg van fouten Lammers bleef verder werpen. Nog twee
Verdere uitslagen:
die in dezen wedstrijd overigens zeer punten werden aan het totaal toegevoegd,
schaarsch waren» van D. Baas van H.H.C, doordat Meenhorst en Hoogendijk nog een
TYBB 3—TZB 1 9—1; TYBB 4—Onze Gez
en Schijvenaar van E.D.O. Wel kwamen er fout maakten op slagen van Koning en Bloe3 2—3; TYBB 5—Santpoort 4 3—3.
de mink.
geregeld spelers op de honken, maar
honken werden door de bowlers Schijvenaar
De Mon 20 x 3 slag. 6x4 wild. 4 h.s. tegen.
SERIEWEDSTRIJDEN „DROSTE”.
en Pijnacker, en de achtervangers Kl. ZandLammers en Meenhorst 4x3 slag, 6x4
Droste I—DeCeO I uitgesteld; Swastika I
stra en J. Baas zoo goed bewaakt, dat honwijd. 11 h.s. tegen.
Spaarndam II uitgesteld. Droste ll— Doa I
ken stelen sporadisch voorkwam, waardoor V.V.G.A.
..101300000=5, 4—3. Het progTamma voor de as. week luidt:
het „runnen" langzaam ging.
Haarlem
100 1404 02 = 12
26 Aug. DeCeO I—VI. Vogels I: 28 Aug: Doa
H H.C. verscheen zonder v. d. Schalie,
Uitslagen:
I— Spaarndam II: 29 Aug.: Heemstede I
Hartog en Van Malsum, waarvoor Siepel,
DeCeO
I.
Lanz
en Verweij meespeelden en E.D.O. Ajax
000001302=6
miste Kr. Zandstra en Wille. Pijnacker, die A.F.C
301000010-5
voor H.H.C, op de plaats stond, wierp uitTweede klassers.
stekend en noteerde de mooie cijfers van
1 1 0 6 1 5 2 2
18
17x3 slag, en 1 x 4 wijd, terwijl Schijvenaar R.C.H
Ajax 2 ....4000 10540
14
Bx3 slag en 5 x 4 wijd boekte.
Haarlem heeft het seizoen besloten met
3—4
Mulder, de tweede slagman van de Rood- Watergraafsmeer—H.C.K
een
nederlaag tegen S.C.H.C, welke uitslag
0.V.V.0.—T H.B
—15
Witten, gaf den eersten honkslag. Onvoornet zoo goed anders had kunnen zijn.
zichtig honkloopen bezorgde hem echter op
Derde klassers.
Haarlem batte eerst en scoorde 119 runs
het derde honk eeij nul. Met Panman op Hercules—Schoten
Kleefstra en Abendanon openden voor Haar2
13—
5
het eerste honk kreeg Noordhoff drie slag, Hercules—Schoten
3
9—20 lem en spoedig werd eerstgenoemde fraai
zoodat de eerste beurt van H.H.C, puntloos E.D.O. 3—EHS.
2
12—3 gevangen in de slips zonder een run gescoord
verliep.
te hebben. Op 17 waren al drie wickets
EDO
3—RCH
3
24—4
Pijnakker begon met Hofstra een vrijen E.D.O. 4—R.C.H.
2
12—11 neer. Hartog en Voogd brachten verandeloop te geven, maar deze vrije loop ging te
ring in den stand; vooral Hartog speelde
Promotie-degradatie-competitie.
niet, doordat Panman op schiterende wijze
goed en sloeg Labouchère een keer voor zes.
de harde line-drlve van Kl. Zandstra ving Quick
050000205=12 Voogd sloeg een korten bal van Cabouchère
en direct zijn honk aanraakte, waarvan HofDOS
003001 106= 11 niet ver genoeg en werd op mid off gevanstra vertrokken was. Daarna ving Mulder
gen. Peschar en De Lugt scoorden resp. 3 en
een bal van Schijvenaar In vollen ren in het
1. Hartog werd op 53 in de slips gevangen
linker veld.
van een hoogopkomenden bal. die hij verHet spel wisselde snel. Vrenegoor ving
keerd speelde. Hij had toen 28 runs gescoord.
Siepel uit en v. d. Putten en Odenthal beVan Tiggelen en Boeree brachten het totaal
zorgden Pijnakker en D. Baas in een dubbelDe return-wedstrijd tusschen R. C. H. en op 79: vooral Boeree speelde goed. Op dat
spel een nul. Het antwoord van H.H.C, in H. B. C. is in een 4—4 gelijk spel geëindigd, totaal ging Van Tiggelen uit voor 10 runs.
het veld was goed. doordat Mulder wederom een voor beide partijen bevredigende uitslag. Met v. d. Bergh bracht Boeree den stand op
een prachtvang deed. maar D. Baas faalde H. B. C. was met het sterkste elftal versche111, terwijl hij het leeuwenaandeel der runs
bij een aangooi naar Panman, waardoor nen, R. C. H. daarentegen was nog aan het voor zijn rekening nam. Van de Bergh
Vrenegoor het derde honk bereikte, en de proefnemen en verscheen met verschillende maakte 11 runs en werd gevangen. Boeree
thuisplaat passeerde op een honkslag van nieuwe gezichten in het veld, vergeleken al- bleef met een uitstekende 33 not out.
Odenthal. Deze 1-0 voorsprong van E.D.O thans bij den wedstrijd tegen Haarlem. Op
Voor S.C.H.C. bowlden: M. Kabebeke 2—33.
duurde tot de zesde innings, toen Siepel aan een enkele uitzondering kwamen de meeste O Breunlng 2—23. P. Labouchère 1—23. F.
slag kwam. Zijn vangbal werd niet benut spelers ook nu weer niet boven het middel- van Oorde 4—28.
door Hofstra. Toen daarna D. Baas den bal matige uit. Aan beide zijden viel echter een
voor
Hupkes en Labouchère openden
in de richting van het derde honk sloeg, zoo groote strijdlust waar te nemen, dat het S.C.H.C. en op 25 werd Labouchère op een
pikte Schijvenaar den bal wel snel op; zijn verloop van den strijd In elk geval boeide en harden slag goed gevangen door Kleefstra
aangooi naar het tweede honk was echter daardoor het aanzien ten volle waard was. voor 11 runs. W. Peschar zag kans Hupkes
onbesuisd en Verhagen miste, waardoor SieWaren het bij H. B. C. vooral rechtsbuiten voor 17 te bowlen met een goed gepitchte
pel binnenkwam. Verder dan deze run Drayer, Kick Smit, rechtsback Onland en bal. C. Breuning sloeg 19 runs en werd gebracht H.H.C, het niet. daar de E.D.O. vel- rechtshalf Van Roode die In hun ploeg uit- vangen door Groeneveld. H. Breuning en
ders feilloos verder speelden.
blonken, bij R. C. H. waren dat rechtshalf Hooft Graafland zetten een stand van 31
De spanning kwam er pas goed In, In den Vos, benevens de blnnenspelers De Wette en runs op. Hooft Graafland maakte een harde
laatsten slagbeurt van E.D.0.. toen Hofstra Hanse, en In mindere mate ook Biesbrouck. 21 na 2x gemist te zijn in de slips. H. Breudoor een fout van Siepel op het eerste honk Nochtans viel op het plaatsen van den bal ning scoorde 24 en werd door Kleefstra gekwam en Schijvenaar, nadat invaller Leuven bij beide elftallen wel het een ander aan te vangen op het bowlen van Groeneveld.
drie slag had gekregen, een honkslag gaf, merken, zelfs was dat In de eerste helft van
Op 103 vielen twee wickets na elkaar en
waardoor Hofstra op het derde honk kwam. den strijd van Smit lang niet af en rechts- drie runs later boekte Groeneveld zijn tweede
Met het tweede en derde honk bezet kwam binnen Drayer liet dikwijls beter werk zien. succes door Russel te bowlen. De stand was
v. d. Putten in het slagperk. Zou het Pijntoen 106 voor 8. F. van Oorde en Obbink
akker lukken dezen hitter eronder te krijwisten echter door voorzichtig spel het togen?
taal van Haarlem te passeeren. Op 122 voor
Met 2x3 slag besloot Pijnakker dezen
het verlies van 8 wickets sloot Labouchère
S.C.H.C. Het fielden van
cedstrijd door v. d. Putten en diens opvolger
H.F.C.-ZEEBURGIA
1-0. de innlngs van
Vrenegoor drie slag te geven.
Haarlem was de heele wedstrijd zeer gped
EDO
0 10 000000 = 1
HFC speelde zonder T. Berendsen in de geweest, met Hartog als uitblinker op cover
achterhoede,
H.H.C
000001000
wiens plaats werd ingenomen point.
1
Bowiingcijfers van Haarlem: P. de Lugt
door J. van der Togt. In den aanval speelde
V.V.G.A.—HAARLEM 5—12. Gentis rechtsbuiten, zoodat de opstelling o—l2, A. v. d. Bergh 2—26; O. Abendanon
In een aardigen wedstrijd, waarin Haarlem luidde: Andriessen, J. Berendsen, Van der 1—25, W. Peschar 3—39, P. Groeneveld 2—ll.
flink geslagen heeft, is de zegetocht van de Togt; Flack, Beets. Van Olphen; Gentis. Drijzwarten voortgezet. De Mon was goed in ver. Höck, De la Mar, Kammeijer. Gedurenvorm, al kreeg hij enkele goede slagen tegen de het eerste kwartier bezette Gerbrand de
en
?ich. Meenhorst en Lammers speelden op rechtsbultenplaats, daar Gentis niet tijdig
Rood en Wit heeft Zondag aan den Zuidehun veld en boekten daardoor heel weinig aanwezig kon zijn.
tegen
beide
goed
lijken
Wandelweg te Amsterdam voor een
De
waren
elpartijen
vrij
drie slag. Veel werk werd er door de velders
verzet, maar toch kwamen er te veel fouten kaar opgewassen, waarbij het ditmaal opviel, verrassing gezorgd door WV met stevige cij
het in de voorhoede van HFC nu en dan fers te slaan. VVV batte eerst en al bleven
In het veldwerk van de V.V.G.A.-ers voor dat
vrij
goed vlotte. Een aanvalsleider ontbreekt de Amsterdammers ditmaal beneden de 200.
om van een goeden wedstrijd te kunnen
het
op
oogenblik, want Höck ls hier toch niet een totaal van 170 leek toch voldoende om
spreken.
de
man voor, al doet hij soms in- Rood en Wit daarondeT te houden. Rood en
aangewezen
Hunik scoorde het eerste punt op een
geen
dividueel
werk. In de eerste helft Wit miste W. Kramer en ter elfder ure ook
slecht
honkslag van Vrugt. maar deze speler ging
de
blauwwitten
hadden
eenige malen geen Hagenaar. A. v. d. Togt bowlde 1—45, A.
van
vangbal
Langereis,
uit op een benutten
geluk;
zoowel
als Drijver en Van Berendsen o—3l, J. Nljhuis 2—26. Zij verKammeijer
(doordat de V.V.G.A,-ers Pronk en Hoogentroffen
en
Olphen
paal
lat
met schoten en mochten weinig Indruk te maken.
(' ;k een prachtig dubbelspel maakten.
die
bulten
het
Het zwakke batten van Rood en Wit in
kopballen,
bereik van den
Wat tegen Haarlem nog niet ls voorgekokwamen.
keeper
Het
aanvalswerk
van
Zeede
laatste wedstrijden is voldoende bekend.
en, gelukte V.V.G.A., n.l. een 2—l voor- zurgia maakte niet veel Indruk, waardoor de Thans
tapten de Haarlemmers uit een ander
irong nemen in de derde Innings. doordat
HFC-achterhoede
zonder
veel
moeite
de
Van Bueren en R. Kramer openden
vaatje.
Koning op het tweede honk een fout maakbaas kon blijven. Andriessen in het doel had de innlngs op het bowlen van Van Stuyven\ waardoor weer Pronk kon scoren.
een goeden dag, evenals de backs. In de mid- berg en Alders. De batsmen toonden er weiHaarlem kwam In de eerste helft van de denllnle deed Flack het beste werk.
nig ontzag voor te hebben. Van Bueren was
orde innings wel geluk, doordat Hunik op
Na de rust had HFC ten slotte succes, toen spoedig Ingespeeld en joeg den bal naar alle
i n honkslag van Langereis binnen kwam, Drijver met een kopbal een hoekschop van zijden van het veld. Bij de theepauze waren
maar een Inzinking van De Mon, die drie Gentis In het doel deed belanden (1—0). Dit er 30 runs en na de hervatting kwam zonder
maal vier wijd wierp en een tweehonkslag gebeurde tien minuten voor het einde en wicketverlles de 50 op het bord. Eerst op 54,
van Hoogendijk toeliet, bezorgde V.V.G.A. daar geen van beide partijen meer scoorde, waarvan Van Bueren een fraaie 34, kwam
nog eens een voorsprong.
kwam het einde van dezen wedstrijd met een van Stuyvenberg door de verdediging van
Hierna zag Haarlem de ernst van de zaak verdiende overwinning van de Haarlemmers. den Rood en Wlt-veteraan heen. V. d. Togt,
blijkbaar in. Honkslagen van De Mon, HuMisschien krijgt het elftal door dit resultaat die in den afgeloopen week In vriendschapnik. Vrugt en Koning brachtrn den stand wat vertrouwen voor het komende voetbal- pelijke wedstrijden zeer goede prestaties met
in de vijfde innings ep 6—5 voor Haarlfem. seizoen, waarin heel wat zware wedstrijden het slaghout leverde, bleek zijn ouden vorm
De Mon wierp de resteerende innlngs als gespeeld moeten worden.
hervonden te hebben. Wel ging Kramer op
en
/an ouds. al moesten Bloemink. Beets
65 voor een voortreffelijke 31 run out. doch
De verdere uitslagen luiden: AFC—UW met J. van Baasbank samen kreeg de AmHunik door een vangbal norj voor een nul
4—o; DWV—DWS o—3; HBS—Ajax s—o.
sterdamsche aanval geen voet meer aan den
morgen.
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Opvoeding, heeft Zaterdagmid-

te Amsterdam een bespreking plaats gede besturen van den Axbei-

en de K.N.AU.
ONZE GEZELLEN-SANTPOORT
12-1. derssportbond
De athletiek-groep van den
na
het begin bleken de GeOnmiddellijk
zellen ver in de meerderheid te zijn. Er werd
goed gecombineerd en hun schietgrage voorhoede bleef gedurende de geheele strijd voor
de dikwijls weifelende Santpoort-verdediging een groot gevaar. Met rust hadden de
zwart-witten zich reeds van een veiligen 7—1
voorsprong verzekerd, welke voor het eindsignaal tot 12—1 werd opgevoerd. O.G. plaatste zich dus onbedreigd in de finale.
De tweede ontmoeting tusschen

Cricket
S. C. H. C.—Haarlem.

....

Voetbal

R. C. H.—H. B. C. 4—4.

A. R. O. L.-beker.

V. V. V.—Rood

Wit.

-

STICHTING afd. HAARLEM
VAN DEN N. V. B.

Ned. Arbeiderssportbond heeft zich onmiddellijk en
zonder eenige restrictie bereid verklaard
zich aan te sluiten bij de K.N.A.U.-organisatie. De arbeiders-athletiekclubs zullen in
dezelfde formatie blijven bestaan en zullen
zich bij de K.N.A.U. aansluiten. Het cultureele- en het jeugdwerk blijft geheel onder
leidine van de arbeiders-organisatie.
Een besturuslid van den N.A.S.B, zal toetreden tot het bestuur van de K.N.A.U., alsmede één technisch leider van den N.A.S.B,
tot de nat. techn. Cie van de K.N.A.U.
De wenschelijkheid werd naar voren gebracht, zooveel mogelijk de organisatie van
en
de K.N.A.U.. statuten en reglementen
hun
doeltreffendjaar
die
40
lans
besluiten
heid hebben bewezen, als leiddraad te doen
gelden.

grond. Vooral Van Baasbank sloeg er geducht op los en joeg den bal ettelijke malen
door het veld heen. Het totaal werd 100, 150.
De Amsterdammers gaven den moed op. Met
een fiksche zes passeerde Van Baasbank het
totaal van WV en op 179 voor het verlies
van slechts 2 wickets werd de strijd gestaakt
e.i behaalde Rood en Wit een fraaie 8-wickets-overwinning. V. d Togt bleef met een
zeer goede 31 en Van Baasbank met een
meesterlijke 66 not out. De ongebroken stand
voor het derde wicket had 114 runs opgeleverd. Van Stuyvenberg nam het eenige
Rood en Wit wicket voor 44 runs. Alders 0—
00. W. Roodenburg 0—21, W. Engel 0—17. H.
Pilser 0—20. W. Slagter 0—16 en C. J. Slagter
0—-14 zagen geen kans den stand te breken.
Mede door de nederlaag van ACC tegen
VRA gaat Rood en Wit met eea beter gemiddelde weer aan het hoofd van de ranglijst.
De kansen op het kampioenschap zijn er
weer.
ROOD EN WIT 2—KAMPONG.
Gewonnen door Kampong met 91 runs op
de eerste Innings. Rood en Wit 2 scoorde 63
runs. waarvan T. Everard 30, H. C. van der
Bijl bowlde B—l6 en A. J. Rutgers 2—38.
Kampong scoorde 154 runs, waarvan A.
J. Rutgers 52, H. C. van der Bijl 38, A. J. Belo
16 en H. Wagenvoort 19 not out.
M. Bruin bowlde 6—31. H. Thon I—9. J.
Chapon 1—45. M. Kaptein den Bouwmeester
0—45. en Klein de Groot o—lB.
In de tweede innings scoorde Rood en Wit
42 runs voor twee wickets. waarna Kampong
opgaf. Jhr. H. B. van Tets 28 n.o. en J.
Chapon 12. Van der Bijl bowlde 2—20.
HAARLEM 3—V.V.V. 3.
Gewonnen door Haarlem 3 met 159 runs
op de eerste innings. Haarlem 2 scoorde 194
runs, waarvan R. Buissink 16. J. Bouwes 18.
P. Goossens 101 not out, P. van den Bergh 29.
J. Slagter bowlde 3—65. D. van den Berg 1—
8 en J. Engers I—4o. VVV 3 scoorde 35 runs,
waarvan D. van den Berg 11. B. Dik bowlde
6—17 en R. Buisslng I—l4.
WEDSTRIJDEN OP HET ROOD EN WITTERREIN.
Deze week zal er aan de Spanjaardslaan
voor de cricketliefhebbers van goede sport
genoten kunnen worden. Dinsdag 27 Aug.
komt een H.C.C.-combinatie op bezoek, gevolg door een sterk R. Ingelse XI op Donderdag 29 Aug. Van- dit elftal maken o.a. Jhr. J.
v. d. Bosch, A. Nolet, H Stolk, H. Herklots, L.
Borrani. J. J. Alders ca. deel uit. Ook R. en
W. brengt een goede combinatie in het veld.
Het seizoen wordt besloten met een tweedaagschen wedstrijd tegen HCC op 31 Aug.
en 1 Sept. as.

HAARL. CRICKETBOND
A. W. Roggeband, Prinsessekade 41. Tel. 14892.
Wedstrijduitslagen van Zaterdag 17 Aug.
Rood er. Wit 111 (127 voor 8» wint met 78
runs van Haarlem IV »49> eerste innings.
Bloemendaal (74) wint met 14 runs van C.V.H.

ITI (60» eerste innings.
C.V.H. II '13» verliest met 123 runs van Rood

en Wit IV '136

v. 8» eerste

innings.

Woensdagmiddageompetitie.

Rood en Wit A '94 v. 11» onbeslist met Haarlem. »30 v. 4» eerste innings.
Wcdstrüdprogramma voor Zaterdag 31 Aug.
C.V.H. lll— Haarlem IV.
Bloemendaal—R. C. H.
C. V. H.

Op Dinsdag 20 Augustus 1940 is op het Bondsu van den v.m. Haarl. Voetbalbond een bijeenkomst gehouden van het bestuur van den v.m
H.V.B, en vertegenwoordigers van den v.m. D.H

V.B. onder leiding van den heer A. van der Aart
Nadat de heer v. d. Aart een uiteenzetting hee»"'
gegeven van de voorbespreking welke tusschen dr;
beide partijen heeft plaats gevonden, waarbij hi
corstateert dat de pogingen om den Arbeiders Sport
Bond bij deze besprekingen te betrekken heeft gefaald, en deze bond daardoor hier thans niet vertegenwoordigd is. deelt spreker mede dat de besturen van den H.V.B, en den D.H.V.B. zich met de
voorstellen hebben vereenigd en thans kan wonder
or.derafdeeling
overgegaan tot stichting van de
riem van den Ned. Voetbalßond.
Hiertoe wordt besloten. Besloten wordt dat ir
het bestuur van de afdeeling 7 leden van den v.m
H.V.B, en 3 leden van het bestuur van den v.m
D.H.V.B. zitting zul'en nemen.
Op voorstel van den heer v. Turnhout wondt O*
heer v. d. Aart met algemeene stemmen benoemc'
tot voorzitter van de afd. Haarlem.
Na medegedeeld te hebben deze benoeming te
aanvaarden stelt hij voor den heer van Turrthou'
tot 2en voorzitter te benoemen. Ook de heer vaTurnhout zal deze benoeming aanvaarden en dank'
voor het in hem gestelde vertrouwen. Vervolgen'
worden nog benoemd de heeren Ch. Boeree to'
penningmeester B. Kluit tot secretaris, terwijl al.'
commissarissen in het bestuur zitti-g zullen hebben de heeren J. Boot. J. Ferdolage. ,T. A. var
(Nemerden, A. Helmig, M. Ponsteen, H. Scheen er
O H. Vrugt
De voorzitter neemt h : erna het woord en wi; s*
op de niet volmaakt prettige omstandigheden, d f
wedrrkeerig zijn. waaronder deze fusie tot stand i.;
gekomen. Veel moeilijkheden zullen nog overwonnen moeten worden doch spreker heeft vertrouwer
in h*t huidige bestuur waarin thans reeds de wil
elkaar te begrijpen, tot uiting is gekomen.
Van dit bestuur zal het voorbeeld van eenheid
uit moeten gaan en spreker doet een beroep op
allen zich tot levenstaak te stellen dat ook deze organisatie marcheert in het belang van het Haarlemsche Voetbal. De heer van Turnhout het woorr"
verkrijgende spreekt zijn dank uit namens de
nieuw toegetreden bestuursleden voor de sympathieke woorden waarmede zii zijn ontvangen. OoV
hen valt het hard het Katholieke voetbal te zier
ver -'wij-'en. doch de goede naam die van den F
V. B. uitg ng maakt het geheel minder rwaaSpreker geeft de verzekering dat ook voor hen al
belangen gelijk zullen zijn en de kameraadschan
e eerst door de opname van de nieuwe be»
stuursleden bestendigd zal blijven.
Vervolgens wordt besloten dat een Bestuurscommissie, bestaande uit de heeren v. d. Aart; v
Turnhout en Ponsteen, voorstellen aan het bestuu
zal voorbereiden voor de samenstelling der ver
schillende vaste commissies. De volgende bestuur c
vergadering wordt vastgesteld op Woensdag 4 Scp
terrber a.s. waarna sluiting.
SPREFKI IR.
Met ingang van heden, Maar
dag 26 Augustus zal regelmatig spreekuur worde
gehouden op Maandagavond van B—9 uur op h"
Bordsbureau, Duvenvoordestraat 62 te
HaTel. 14569. Men wordt verzocht tusschen B—9 i.
niet op te bellen.

:
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LEDENOPGAVEN 1940—1941.

Aan H.H. Secretarissen zijn de beschevder

ledenopgaven: inschrijving competities;
in.-chving bekerwedstrijden; elftnlopgaven enz. verz.nr
den. Deze bescheiden worden zoo spoedig
doch Trterlijk Woe-sdag 28 dezer aan het Bon.

bureau terug verwacht.

De aandacht van de secretarissen der v.m. K

>

V.8.-vereenigingen wordt er op gevestigd, dat o<
dt. ledenopgave aan de afd. Haarlem de leef
moeten voorkomen van de spelers die op 1 Auf;
lus 1940 den 19-farigen leeftijd nog niet hebbe-

bereikt. (Deze staat „A" ls nog door den N.V.E

-

6

nagezonden).

AANVANG COMPETITIES.
De competites zullen aanvangen op Zondag
September a.s.

r

JUNIOREN-DAG.
De Junlorendag om den v. d. Aart-beiker a'
worden gcho-iden op Zondag
8 September a.s
Nadere gegevens volgen.
WIJZIGING SECRETARIAAT.
Het secretariaat van Stormvogels is overgegaar
;n handen van den heer C. Wijmer; Wijk aar
Zeeërweg 132 te IJmuiden.
Het secretariaat van V.V. Halfweg ls overgeganr
in handen van den heer K. Zoeteman, Olmenlaar
73 te Halfweg.
Het secretariaat van HFC. ..Haarlem" is o»ver
gos.ian in handen van der. heer Drs. B. Klec
DeUtlaan 239 te Haarlem.
Het secretariaat van V.V. Rinoerda is overee
gaan in handen van den heer W. Captijn, Graafschapstraat 31 te Haarlem.

AANMELDING NIEUWE

II—HAARLEM V.

SCHEIDSRECHTERS.
die zich voor het as. seizoen ai r
scheidsrechter besclvkbaar willen stellen, worde
verzooht zich schriftelijk aan te melden bij der
Secretaris der Scheidsrechterscommls'Me, den heeN. J. Twisterling, Badhuiss-traat 24. Haarlem.
85-J*rfjwr
Aanvragen van personen, die den
leeftijd hebben bereikt, kunnen als regel echteniet in behandeling worden genomen.
Zij, die aar het einde van het vorig seizoen ee*verzoek tot f>etrrd;ng hebben ingediend behoever
R.C.H scoorde een langzame 119 punten, dit nu niet te herhalen.
waarvan J. Siegerist 26; A. van Roon 22 en
Geeft u spoedig op!
H. Thon 4 voor 38:
G. van Musscher 41;
J. Berendsen 1 voor 24 en de jeugdige BijleDe iaarliiksche vragenlijsten zijn aan de heere"veld 5 voor 37.
verzonden.
Rood en Wit TV bracht er niet veer van
Verzocht wordt deze lusten zoo spoedig moe"
terecht en zat voor 48 aan der. kant. A. van
liik. doch uiterlijk 2 Sentemher as., ingevuld t*
Roon 5 voor 21. H. Zonneveld 5 voor 20.
rug te zenden aan den Secretaris der Schorree 1
irrmrhsf», den heer N. J. Twisterling, Badhuis
straat 24 Haarlem.
Bloemendaal won de toss en stuurde Haarlem het veld in. De Bloemendalers scoorden
138 punten voor 9 wickets. W. Roozer»23; G.
AANVRAGEN.
Bezwaren toefen binnen zeKesting een nuttige 40 n.o.; J. Roozen 14; ven
dagen na heden schriftelijk ter kennis wor
J. Beijk 29 en G. Strik 13 n.o.; Hetem 1 voor
50; J. P. van Balen Blanken 5 voor 31; H. D. den gebracht-.
No. 1109:
Reet. wonende te Haarlem, KamWessel 2 voor 23 en A. W. Roggeband 1 voor perstraat 45K.vande DTO
naar DeCeO.
Lee
17;
kwam
Van
der
9.Haarlem IV
tot 74.
No.
J.
Mul.
1114:
wonende
te Haarlem, Leidschf
Van Balen Blanken 11 en J. Goosens 10 n.o.; plein 41
van
CSV
zw..
naar
DeCeO.
L. van der Meij 4 voor 21; H. Beijk 5 voor 47.
No 1115: H. va- Zandbergen, wonende te Haalem, Jul'ananark 64 van Swastika nr.ar Telefon
No. 1116: H. ,T. Nat. wonende te T.Tm'rden, va'G. Kesting scoorde op 24 Aug. zijn 1000ste Speijkstraat 25.
van WY naar Terra^vogeK
run voor Bloemendaal in de H. C. B. Zijn
No. 1117: P. A. de Boer. wonende te Velsen, N
totaal is nu 1027 runs in 102 innings, waar-, Wiikerstraatweg 43 van V,TB naar VOS.
van 11 maal n.o. Gemiddeld 11.29.
No. 1118: O. J. Engelse, wonende te Haarlem
Stand der Competitie luidt :
Middenweg 169 van Neptunus (Rotterdam) naai
Rood en Wit III
11 10 0 1 20 1.82 Kennemerlanil
10 7 X) 3 14 1.40
No. 1119: H. v. d. Bos. wonende te Haarlem
R. C. H
7 1 3 15 1.36 Gruttostraat 43. van VI. Vogels naar Terrasvogel'
Rood en Wit IV
11
11 6 0 5 12 1.09
No. 1120: H. Wiikhuisen. wonende te Haarlem.
Bloemendaal
Haarlem V
11 4 2 5 10 0.90 Weltevredenstraat 32 van FDO naar DeTeO.
C. V. H. Til
3 1 7 7 0 63
11
VKRI.FFNn.
In<raand« 13 Mei UMI):
No. 1110: C. Schilt, van Bloemendaal naar TerC. V. H II
11 3 0 8 6 0 54
10 1 0 9
Haarlem IV
2 0.20 rasvogels.
Haarlem V trok het eerst naar de wickets
en scoorde 120 punten voor het verlies van
4 wickets. Groeneveld 45; G. Wessel 41; P.
van Tiggeler. 17 n.o.; Van der Plas 1 voor
28; R. Latte 1 voor 26 en J. Erdtsieck 1 voor
24. C.V.H, n kwam tot 76. Th. van der Pas
39. R. Feitz 11: G. Wessel 6 voor 28. Groeneveld 3 voor 30.

Degenen,

R.C.H.-ROOD EN WIT IV.

VRAGENLIJST H.H. SCHEIDSRECHTERS.

HAABLEM IV-BLOEMENDAAL.

OVERSCHRLIVINCEN.
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UIT HET ARCHEIY VAN DEN H.O.B.
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MAANDAG 26 AUGUSTUS

Nederlandsche Korfbalbond.
in

neen

Am.sM.Taam

Korfbalbond

ac

jNeaerianascne

37ste jaarvergadering

de

HAARL. KORFBALBOND

Secr. W. Lohuizen, Caninefatenstraal 66, Haarlem.

ge-

houden, waarop de voorzitter, de heer S. A.
Wilson, zijn langzamerhand zoo bekende

voortreffelijke overzicht van het afgeloopen
jaar en van de plannen voor het komende
seizoen hield
Nadat hij op treffende wijze de slachtoffers van dei oorlog herdacht en de hulpactie voor d? Rotterdamsche korfballers in
herinnering gebracht had. schetste hij vervolgens den huidigen toestand van spel en
bond. Uit de groote opkomst op de vergaderingen van de districten was reeds gebleken,
dat de leden niet 'stil wilden zitten, integendeel overal in den lande werden onmiddellijk
na den oorlog plannen gemaakt om weer te
gaan korfballen. En nu de competitie voor
de deur staat is opnieuw gebleken, dat de
leden verlangend zijn het spel weer te beginnen.
Ernstig bezorgd maakt het bondsbestuur
zich over het feit, dat de Amsterdamsche
speeltuinen waarschijnlijk binnen afzienbaren tijd betegeld zullen worden. Hierdoor
komen zelfs vereenigingen als Westerkwartier
en Blauw-Wit. welke in den loop der jaren
zoo enorm veel voor de volksopvoeding gedaan hebben, in ernstig gevaar. Want al zouden de Amsterdamsche vereenigingen gelegenheid krijgen op terreinen aan den buitenkant der stad te spelen, dan toch zou er van
het karakter van de verschillende buurtvereenigingen veel verloren gaan. Speciaal voor
dp jeugdige korfballers ls dit spelen ver van
huis af een groot bezwaar. Spreker hoopte
dan. ook, dat deze noodlottige maatregel tijdig
ingetrokken zal worden, daar het anders een
slag voor de korfbalsport zou zijn.
Wat de eenheid in de korfbalsport betreft,
merkte de heer Wilson op. dat de Nederlandsche Korfbalbond met den Christelijken
Korfbalbond reeds eenige besprekingen gevoerd had, welke nog niet tot een resultaat
geleid hebben.
De verschillende agendapunten werden vervolgens vlot afgehandeld, het bestuur werd
herkozen, alleen in de plaats van den heer
Mazure, die zich niet meer herkiesbaar stelde
werd mevr. M. J. Stempels-Piet gekozen.

OOSTERKW—REST VAN HAARLEM 11—5
Deze ontmoeting, op het E.D.0.-terrein gespeeld, eindigde met een vrvj groote overwinning
voor Oosterkwartier Vooral in de rest bleken de
eerste klassers verreweg sterker dan de Haarlemsche combinatie en de tweede helft ging dan
ook met een 6—o voosprong in.
Na de rust deden de speeltuinbewoners het
wat kalmer aan en toen kwam hun tegenpartij
beter op dreef, zoodat de eindstand 11—5 werd
Het was een tamelijk onbelangrijke ontmoeting,
welke door weinig toeschouwers werd bijge-

woond.

KORFBALCLUB „SPORT VEREENT”.
Bloeurendall-Santpoort.

Secr. Bloemend.straatweg

Eindstanden:

Belcerserles:

Zwaluwen 1
An. Ready 1
T. H. B. 1
Oosterkw. 4

Meerlebosch 1

5
5
5
5
5
5

-

4
1
3-2
2 2
1
2
12
1-4
1-4

Aurora 2
Lagere series:
Af deeling A:
Oosterkw. 5
2
2
Anim. Ready 2
2
1-1
T. H. B. 2
2
2
Afdeeling B:
Oosterkw. 6
2
2
Zwaluwen 2
21-1
Vp. Vereent 3
2
2
Na classeerings-wedstrijden werd
stand:

22— 10
12— 7
16—17
15—16
13—16
8—20

9
6
6
5
2
2

De H.K.B, zal Woensdagavond 28 Augustus zijn
jaarvergadering houden. Het jaarverslag, opgemaakt door den bondssecretaris, den heer W.
van Lohuizen. is een uitgebreid verslag geworden
nde alle bijzonderheden op den bond
kking hebbende.

In de eerste plaats wordt natuurlijk gewezen
op rie bijzondere tijdsomstandigheden, welke ook
op de sportbeoefening haar invloed hebben doen
gek: en.
en tijd heeft ook de sportbeoefening
moeten stilstaan, maar het bestuur van den
bond is toch weldra weer in actie gekomen en
met eenige trots wijst het er op, dat de H.K.B.
een der eerste sportorganisaties was. welke weer
een regelmatig wedstrijdplan durfde vast te

—

FEUILTON.

Harmonische

lichaams-ontwikkeling
HAARLEMMERS EN IJMUIDENAREN
LEGGEN DE PROEF AF.
Het Werkcamité Haarlem en Omstreken
van de Nationale Vereeniging tot bevordering van de Harmonische Lichaams-ontwikkeling heeft dit jaar weer de gelegenheid
opengesteld, de proeven af te leggen voor
het H.L.O. diploma. Een veertigtal heeren
uit Haarlem en IJmuiden hebben de proeven
afgelegd en over enkele weken zal een groote groep zich nog aan de eisenen onderwerpen.
Zaterdagmiddag werden op het terrein
aan de Van Oosten de Bruynstraat de velden klimproeven afgenomen en ondanks het
koude weer voldeden bijna allen aan de
eischen. In het kleedlokaal zijn een klimpaal en klimtouw aangebracht en onder
toezicht van den heer J. W. Duyff konden
de candidaten laten zien, dat zij ongeveer
zeven meter in staat waren te klimmen.
Op het terrein waren de heeren A. Klaasse en H. van Wilsurn aanwezig, om als officials op te treden voor het hardloopen,
kogelstooten, verspringen en balwerpen. Zij
werden in hun taak bijgestaan door mevrouw D. van Baasbank-Roos en het geheel
stond onder leiding van den voorzitter van
het werkcomité. den heer E. H. Tenckinck.

De heer Ritman, inspecteur van politie
van Velsen was met een groep agenten per
fiets naar Haarlem gekomen, om de proeven
af te leggen. Allen hadden zich goed voorbereid.
De Haarlemsche politiemannen lieten zich
niet onbetuigd en enkelen van hen, die pas
uit dienst kwamen, voelden zich nog fit, om
de proeven af te leggen. Woensdag zullen
de Haarlemmers de wandelproef afleggen
en 25 K.M. wandelen. De IJmuidenaren
hadden den tocht reeds gemaakt onder
minder aangename omstandigheden. Het
stormde dien dag en af en toe hadden zij
last van regenbuien. Opgewekt volbrachten
Onder zeer gunstige weersomstandigheden" zij toch het parcours.
zijn Zondagmiddag op de sintelbaan te
Amsterdam de nationale juniores clubkamOp de a.s. Woensdagavond in een der
pioenschappen om den Wouter Groenesteyn zalen van café-restaurant Gebr. Brinkmann
beker en de wedstrijden om den Herman te houden vergadering van den Haarlemvan Leeuwen-beker gehouden. In dit proschen Korfbalbond zal de voorzitter van den
gramma waren tevens twee senioresnummers N.K.8., de heer S. A. Wilson. spreken over
opgenomen, welke golden voor het kamhet werk van de vereeniging voor Harmopioenschap van Nederland. Eén hiervan nische Lichaams-ontwikkeling.
was het nummer 200 meter horden, waarin
de titel behaald werd door F. Butselaar van
Hellas. Na het verloopen van de drie series
was de verwachting echter anders. Immers
Zwartepoorte
in de tweede serie slaagde de athleet A. Wellerdieck van Hellas er in het record op dien
afstand te verbeteren en te brengen op 25.4
Het slechte weer der laatste dagen zal er
sec. Het stond sedert 6 September 1936 op ongetwijfeld
hebben bijgedragen, dat de
naam van B. Mesman-Schultz met een tijd belangstellingtoevoor> de revanchewedstrijden
van 25.5 sec.
der nationale kampioenschappen maar maIn de finale moest de nieuwe recordhouwas. Een beter nationaal programma,
tig
der echter de meerderheid erkennen van
dan
dezen middag het wielerpubliek werd
Butselaar, die een tijd van 25.6 sec. maakte.
de directie van het Olympisch
geboden
De kampioenstitel op de 10.000 meter ging Stadion had
kunnen brengen. De
onmogelijk
naar den P.S.V.ener Slegt.
belangstelling
grootste
ging natuurlijk uit
De Herman van Leeuwenbeker werd met naar de verrichtingen van
onzen nationalen
één punt verschil door de trekvogels gewonAdri
die
stayer-kampioen
Zwartepoorte,
nen, de Wouter-Groenensteynbeker met
thans
onder
bijzonder
moeilijke
omstandigA.A.C,
een half punt verschil met
door Vlug
heden zou moeten bewijzen, dat hij zijn titel
en Lenig.
niet
louter aan toevallige omstandigheden
De tijden, gemaakt door de juniores, zijn
zeer goed te noemen, getuige de 11.3 sec. te danken had. Reeds op de Utrechtsche
over de 100 meter en 2 min. 6.4 sec. over de wielerbaan toonde hij eenige weken geleden,
gerekend te mogen worden onder de pro800 meter.
minenten der nationale stayers. Er werd
De verdere uitslagen luiden:
Polstokhoogspringen seniores: A-klasse: toen evenwel over kleine afstanden gereden.
Dat de kopstukken het hem thans zeker
1. Lamore. Haarlem 3.60 meter: 2. Mosies,
niet
gemakkelijk zouden maken, bewees wel
Trekvogels 3.60 meter; 3. Butselaar, Hellas
hun
ernstige training in de afgeloopen we3.50 meter.
ken.
Inderdaad is het een zeer interessante
Carlier,
1923,
C-klasse: 1.
3 meter.
A.V.
en
spannende
strijd geworden, waarin de,
Om den Herman van Leeuwenbeker:
Bosland
es» van Amsterdam zich bijstayers
Olympische estafette (800-400-200-200 m.):
zonder
hebben
onderscheiden.
sec,
Haarlem
3
min.
1. A.A.C. 3 min. 36.8
2.
38.8 sec, 3. Trekvogels 3 min. 49 sec.
Schulte bleek niet in goede conditie en
4 X 100 meter estafette: 1. Trekvogels 43.3 staakte ontijdig den strijd. De uitslagen
sec, 2. A.V. 1923 43.7 sec. 3. A.A.C. 44.8. sec. luiden:
4 X 400 meter estafette: 1, Trekvogels 3
1. Bosland (Wiersma» 1 uur 25 min. 15.4
min. 23.8 sec, 2, A.A.C. 3 min. 33.4 sec, 3. sec; 2. v. Amsterdam (Sterke» op 100 meter;
3. Wals (Kaeser) op 480 nieter; 4. ZwarteA.V. 1923 3 min. 38.4 sec
Totaal uitslag: 1. Trekvogels 16 punten, 2. poorte (v. d. Bom> op 2 ronden.
A.A.C. 15 punten, 3. A.V. 1923 12 punten.
Sprintwedstrijd voor amateurs over 500
meter: Halve finale rit: 1. v. Boheemen 12.8
sec; 2. Bijster; 3. Remkes; 4. v. Gelder.
Halve finale rit 2: 1. Faamhoff 12.8 sec; 2.
Moeke.
„HET WITTE PAARD”.
Finale: 1. Bijster 13 sec; 2. van Boheemen;
Voor de onderlinge competitie werd gespeeld
3. Moeke.
Ie klasse: A. van Kesteren—A. Hablous I—o.1—0.
..Inhaalwedstrijd voor beroepsrijders over
2e klasse: P. v. Deyzen—J. Baas I—o.
maximum 5 K.M.: Ie rit: 1. v. d. Voort 6
Zomercompetitie: Ie groep: C. van Soest—J. mm. 47.4 sec. 2. v. Egmond (100 meter».
de Lange 0—1; 2e groep: P. Stam—G. v. d.
2e rit: 1. Groenewegen 6 min. 42.8 sec, 2.
Stoop 1—0; N. Hoogland—P. v. Deyzen I—o.
Klink (25 meter).

Athletiek
Nieuw Ned. Record 200 M.
horden.

LEDENLIJSTEN.
De nieuwe ledenlijsten voor het seizoen
1940-1941 moeten voor 1 September aan den
Bondssecretaris worden ingezonden alsmede
de adreslijsten onder vermelding van aantal
twaalftallen, dat aan de competitie zal deelnemen.
H.K.C. „HAARLEM”.
Secr. H. R. Arends, Nic.

v. d. Laanstraat 36.

Gespeeld Dinsdag 20 Aug.:

T.H.8.-adsp.; afgelast.
Woensdag

21

Aug.:
Ons-adsp.; afgelast.

Haarlem-adsp.—

Haarlem-comb.—Onder

Vrijdag 23 Aug.: Haarlem-comb.-Meerleboscho—o wegens de regen.
Te spelen Dinsdag 27 Aug.: Haarlem-adsp.—

Onder Ons-adsp. om 7.15 uur, terrein Noorder-

sportpark.
Woensdag

28 Aug.: Haarlem-comb.—Onder
Ons-comb. om 7 uur. terrein Noordersportpark.
Vrijdag 30 Aug.: Haarlem-comb.—Militatrencomb. om 7 uur, terrein Noordersportpark.
Zondag 1 Sept.: Een Haarlem-comb. speelt op
series te Leiden. Vertrek per trein 8.50 uur. Sup-

porters moeten zich uiterhjk Woensdagavond
hebben opgegeven aan het secretariaat.
Aangenomen

SERIE-WEDSTRIJDEN

—

Wedstrijdseer.:

- -

Icden

b.v. die om den Stads-Editie-beker
tot een goed einde konden worden gebracht.
In het jaarverslag zijn uitgebreide verslagen
van de verschillende bondscommissies opgenomen en ook uit die verslagen blijkt, dat het
bondswerk nog steeds op vlotte wijze geschiedt.
Als dan ook de bondssecretaris in zijn slotwoord de verzekering geeft, dat het bondsbestuur verder zal blijven streven naar een krachtige en gezonde sportorganisatie, welke overal
eerbied zal afdwingen, dan kan men er zeker
van zh'n, dat deze toezegging voor 100 procent
zal worden nagekomen.

1e klasse N.K.B.

- -

stellen.

strijden

H.K.C. „OOSTERKWARTIER”,

- - -

als adsp.-lid Nora Houttuun.
de
Denken
leden nog eens aan den fietstocht
naar de A.V.R.O. studio op Zondag 8 Sept. Tot
uiterlijk Zaterdag 31 Augustus kan men zich nog
aan het secretariaat opgeven.
Oefenen en trainen op de bekende tijden in
het Noordersportpark.

Te begrijpen is, dat het aantal leden en adsp.iets terugliep, maar verontrustend is de
achteruitgang stellig nog niet.
Verder ondervonden enkele vereenigingen terrcin-moeilijkheden, maar het bondsbestuur kon
in deze nog wel het een en ander bereiken.
Er wordt in het verslag op gewezen, dat de
gewone competitie volledig kon worden afgewerkt en bovendien ook de bijzondere wed-

(D.)

Secretaris: A. Hooyveld, Nagtzaampletn 9.
T. Luikel Jr., Van Keulenstr. 47.
Gespeelde wedstrijden: Zondag 25 Aug.: Oos16— 2 4 terkwtirtier I —Rest van Haarlem 11—5.
5—13
2
Series van Sport Vereent: Oosterkwartier IV—
4—10 0 Landlust o—2;—
0 2; Oosterkwartier IV— Rohda A
1-1: Oosterkwartier IV—Ados 1—0; Ooster6— 1
4 kwartier V— O 8.Z.8. o—2; Oosterkwartter V—
4— 72 D.D.V.-comb. 3—2.
0
4— 6
Oosterkwartier V behaalde een 2e prijs.
Te spelen op Zondag 1 September: Series
de totaalLeidsche Kolrfbal Bond: Hieraan nemen wij
met drie twaalftallen deel, het le, 2e en 3e
Oosterkw. 5, Oosterkw. 6, An. Ready 2, Zwatwaalftal.
luwen 2, Sport Vereent 3, T.H.B. 2.
Supporters, die deze wedstrijden wenschen te
bezoeken, '.unnen zich opgeven bij den secreNa-comp. Haarl. K.N.K.B.-ers:
taris Natczaamplein 9 tot Donderdagavond
Afdeeling A:
Kosten 60 cents. Gezamenlijk vertrek van NagtOosterkw. 1
3
3
32— 3
6 zaambrug Zondagmorgen 9
uur.
Sp. Vereent 1
3
10—11
3
111
Nw Flora 1
3
ANIMO-READY.
1-2
3—23
2
Aurora 1
2—40
1 Secr.: J. P. Kruger, Karel van
3-12
Manderstraat 100.
Afdeeling B:
Wedstrijdseer.: J. van Andel. Allanstraat 76:
Gespeeld: Animo-Ready lII— N. Flora 111 I—o
Oosterkw. 2
3
3
17— 5 6
spelen: Maandag 26 Aug.: Aurora ll—
Te
Haarlem 1
4 2-2
12—13
4 Animo-Ready I-comb.; aanvang
7.30 u., vertrek
Oosterkw. 3
4 2-2
12—14 4 6.45 uur van het Emmaplein.
S. V. 2
3
1-2
11— 9
2
Zondag 1 September onderlinge wedstrijdmidOosthoek 1
1-3
9—20
4
2 dag voor senioren, aanvang
2 uur op het sportJAARL. ALG VERG.
veld aan de Van Oosten de Bruynstraat
De J. A. V. heeft plaats Woensdag 28 Augustus a.s. om 8.15 uur bij Gebr. Brinkmann,
Groote Markt. Haarlem. De agenda ls gepubliceerd en toegezonden. Mandaten moeten
minstens een kwartier voor de vergadering
bij den Bondssecretaris worden ingediend.

comb.; gestaakt bij stand

Haarlemsche Korfbalbond.

133, Santpoort

Op de serie-wedstrijden van Zondag 25 Aug.
waren 36 twaalftallen aanwezig.
Zondag 1 September worden de wedstrijden
vervolgd, echter dan uitsluitend door twaalftallen, uitkomend In den Nederlandschen Bond
De toegang ls vrij.

7

1940

„SPORT

VEREENT.”

„Sport Vereent" heeft het met haar seriewedstrijden gisteren zeer goed getroffen, het weder
was heel wat opgeknapt en de temperatuur al
zeer gunstig voor de beoefening van de korfbalsport. Er ls dan ook met animo en dikwijls fel
cm de prijzen gestreden.
De resultaten van dezen eersten dag waren
als volgt:

Ie pr. Rohda A; 2e Landlust.
Ie pr. Zaandam-Z.; 2e N. Flora n.
Ie pr. Groen Geel II; 2e Olympiaan.
D: Ie pr. Haarlem II; 2e Landlust 11.
E: Ie pr. 0.8 Z.B. II; 2e Oosterkw. V.
F: Ie pr. T.C.N.H.: 2e Pechvogels.
„ G: Je pr. Groen Geel III; 2e Landl. 111.
H: Ie pr. Het Oosterkw.; 2e Holver.
J: Ie pr. Het Oosterkw. II; 2e Pechv. 11.
De heer Vink, voorzitter van S.V., reikte na
afloop de prijzen uit.
Afd. A:

„

„
„
„
„
„

B:
C:

zins je aan te vallen of te mishandelen.
Ga zitten en beef niet zoo. Ik wou je heel
even spreken."
De jonge man ging zitten en Warwik nam
een stoel tegenover hem aan tafel. Hij stak
zijn lantaarntje In zijn zak, maar hield den
loop van zijn revolver op den jongen man
gericht.
„Geef hier die papieren, die je van die
jonge dame afgenomen hebt," beval hij
kortaf.

Wielrennen
verliest in
Amsterdam.

Schaken

den revolver, dien Warwik op hem had geoogen en ging naar de deur. De jonge man
richt.
stiet een wanhoopskreet uit en wierp zich
„Ik zal er voor vechten", zei hij.
op Warwik. Hij vocht als een wilde kat, bij„Geef me die papieren over, of ik zal tend en krabbend. Uit de gang kwamen twee
verplicht zijn te schieten".
mannen naar binnen gehold. Warwik her„Dan kom je op den electrlschen stoel". kende hen terstond en zij hem. Ze hadden
„Beste jongen, er is hier in het laatste al in de andere kamer met elkaar gevochten.
uur heel wat herrie in huis geweest. Als je Ze vielen hem terstond weer aan. Warwik
door JOHNSTON Mc.CULLEY
hier dood gevonden wordt, zal de politie trachtte den jongen man van zich af te
vermoedelijk den huisbaas en alle bewoners schudden, maar die klemde zich met de
gevangen nemen en al het mogelijke doen. kracht der wanhoop aan hem vast. Met een
„Geen denken aan!"
een van hen die misdaad aan te wrijven. Ik ruk maakte Warwik hem van zich los en
38
gooide hem tegen de twee mannen op. Daar„Zoo! Dus je hebt ze wel bij je. Ik had kan je de verzekering geven, dat de verdennooit
of
nimmer
zal
trok hij zijn revolver en wist hen een
je
king
op
mij
op
dat
het
zou
Dus
vallen.
gehoopt,
geval
zijn.
Wil
dit
„Dag ouwe jongen," zei hij. „Huur gauw wilt ze me niet
Drommels, wat een je me dus die papieren geven?"
oogenblik op een afstand te houden. Maar
geven?
een andere kamer in een nettere omgeving vastbesloten jongmensch ben je toch! Vertel
„Neen!"
toen drongen nog twee andere boeven naar
hoor. Dag!"
Warwik stond bedaard op. stak den revolme
dan
waarom
hecht
zooveel
binnen met zoon vaart, dat ze zich niet
je
maar....
Hij opende de deur en keek de gang in. waarde aan die papieren?"
ver in zijn zak en kwam naar den jonge eens konden inhouden op net gezicht van
De peroleumlamp was weer aangestoken en
hecht jij er waarde aan?" vroeg man toe.
Warwik's revolver. Warwik sloeg er met zijn
In het flauwe licht kon hij zien, dat er de„Waarom
man op zijn beurt.
wapen en zijn vuist op los en week achteruit
jonge
geven
nu
of
niet?"
vroeg
hij.
„Wil
ze
Je
iemand in de gang was. Met de handen in
„Neem
niet
maar
de
het venster. Hij wist, dat het boven den
kwalijk,
ik
me
heb
naar
„Ik wil je niet graag mishandelen, jongzijn zakken, één ervan om zijn revolver gehet
eerst
en
behoor
het
was en dat het bijna dag in het steegvraag
gesteld
grond
dus
die
hebben"
papieren
mensch, maar ik moet
kiemd, sloop Warwik de gang door, heime- eerst antwoord te krijgen".
was.
Maar hij kon niet aarzelen. Hij trapte
je
doen?"
„Wat
moet
er
mee
Je
lijk doende als wilde hij niet herkend worhet
stuk en sprong er door heen. Achter
glas
Opeens zag hij tranen in de oogen van
„Dat is mijn zaak. Geef ze over".
den. Hij was halverwege de trap gekomen, den jongen man.
hem
knalde
een revolver en een kogel vloog
„Neen!"
toen er een man naar boven stommelde.
zijn voor jou niets waard, dan mislangs zijn ooren. Hij kwam met een smak
„Ze
Warwik
vooruit
sprong
greep
en
Plotseling
Warwik deed, of hij hem niet zag, maar zijn schien een beetje geld. dat je lemand er mee den jongen man bij zijn armen en duwde, op den grond terecht, krabbelde overeind en
hart stond een oogenblik stil. Het was de kunt afpersen", zei hij, bijna snikkend. „En hem tegen den muur. De jonge man vocht holde weg.
jonge man, die Sylvia van de documenten voor mij beteekenen ze-alles".
zoo goed hij maar kon, sloeg en schopte en
beroofd had. De jonge man keek even naar
dat?"
„Hoe
komt
gebruikte zijn hoofd als een stormram. Maar
In het huis renden de boeven de trap af,
Warwik en ging zijn kamer binnen. Warwik
niets
aan".
hem
slaan.
de
je
gang door en de steeg in. Warwik had
gaat
zelfs
te
geen
poging
.Dat
ls
dat
Warwik
deed
aarzelde geen- moment. Voordat de jonge
wat
meer
moed?"
zei
Warmet
een
hand
vast
en
doorbijna
hield
hem
de straat bereikt, maar hij verschool
krijg
je
„Zoo.
HIJ
man de deur op slot kon doen, duwde hij die
veronderstel,
dat
er
zelf
iemand
voelde
de
andere
zakken.
Daar
vond
tusschen het schuurtje en een
je
zijn
nogmaals
met
zich
wik. „Ik
epen en hield hem zijn revolver voor.
niets, maar ontdekte eindelijk het pakje huis en bleef daar staan, hijgend naar adem,
het
geval?"
Is
dat
afpersen.
hij
mee
wilt
geld
..Ziezoo, daar zijn we weer!" zei hij, de
terwijl de vier kerels met den jongen man
heb niets meer te zeggen", antwoordde tusschen zijn overhemd.
deur achter zich dicht doende. HU Het het de„Ik
niet
man.
over
aan
geef
„Ik
ze
Jonge
„Aha, daar heb Ik ze!" riep hij uit „Ik hem voorbij holden, in de hoop hem op
licht van zijn lantaarn op den jongen man niemand!"
straat nog in te halen. Zoodra ze voorbij
hoop, dat Ik je niet al te hard heb aangevallen en nam hem scherp op.
waren, rende hij de steeg in de tegenovernog
geweld
slot
Dat
trouwens
kunnen
pakt.
je
vermijden,
„Dus zal ik op
van zaken
had
„Steek je lamp aan," zei hij.
gestelde richting uit naar een andere straat.
zei
Warwik
zuchtend.
door
toen
er
om
gebruiken?"
dadelijk
geven,
Ik
bevend.
moeten
ze
me
te
De jonge man gehoorzaamde
De
dag begon aan te breken. De straatlanzeg. Ik heb er een vroeg".
Daarna trok hij zich zoover mogelijk van „Verdraaid vervelend
taarns
werden gedoofd. Op den eersten
en
„Toe, neem ze me niet af!" riep de jonge
ik terug en stoorde hem angstig aan. hekel aan, iemand hard aan te pakken
straathoek
vond hij reeds een taxi. De chaufhet
beter
voor
man.
rechtop
zoo meer. Geloof je niet, dat
Warwik gooide zijn pet af en ging
zat
het stuur te slapen.
feur
achter
ze
al",
zou
te
veranderen?"
heb
antwoordde
Warwik.
je
zijn.
meening
van
een
..Ik
staan.
„Word eens wakker!" riep Warwik, hem
De jonge man sprong op en ging tegen stap achteruit gaande.
..Maak je niet ongerust." zei hij. Ik hoor
Hij pakte zijn pet op, trok die ver over zijn bij zijn schouder schuddend. „Ik moet naar
niet bij dat boeveutuig. JUi oen u.-t van den muur staan zonder zich te storen aan

DE SPIN

RADIO-NIEUWS
DINSDAG 27 AUGUSTUS 1940.
JAARSVELD. 414,4 M. AVRO-Uitzending.
800 Berichten

Aisr.

Hierna:

ur.pi.,

iv.»»»

Morgenwijding; 10.15 Grpl. 10.30 Voor d(
vrouw; 10.35 Planovoordracht; 11.0 Huishoudelijken wenken; 11.20 AVRO-Aeolian-orkeen soliste; 12.00 Gr.pl.; 12.45 Berichten ANF
en grpl.; 1.00 AVRO-Amusementsorkest er
soliste; 2.00 Voor de vrouw; 2.10 Omroep
orkest en soliste (2.50—3.05 Cyclus: „In den
schijnwerper"; 3.40—4.00 Causerie over Charivarius»; 4.30 Gevarieerd concert (opn); 5.1?
Berichten ANP; 5.30 De Vagebonden en solis
ten; 6.30 VPRO: Jeugduitzending; 6.45 Gr.pl.;
7.00 Vragen van den dag (ANP»; 7.15 Berichten; 7.20 Grjl.; 7.35 Causerie. De nieuwe
diergaarde in Rotterdam en Ouwehand's Die
renpark in Rhenen; 8.00 Berichten ANP; 8.1?
CabaretAVRO-Amusementsorkest;
8.30
na„September
9.15
Causerie:
programma;
dert"; 9.35 Grpl.; 10.15—10.30 Berichten ANP
sluiting.

1875 m. KRO-Uitzending.
7.00 Berichten (Duitsch); 7.15 Berichten
(Engelsch); 7.30 Wij beginnen den dag; 8.00
Berichten ANP; 8.15 Grpl.; 11.15 Berichten
(Engelsch»; 11.30 Gr.pl.; 12.00 Frans Wouters en zijn Caiiente-orkest: 12.30 Berichten
(Duitsch»; 12.45 Berichten ANP; 1.00 Gr.pl.;
1.15 KRO-Melodisten en solist; 2.00 Berichten »Duitsch»; 2.15 Gr.pl.; 3.15 Berichten
lEimclsch»;
3.30 Gr.pl.; 5.00 Berichten
(Duitsch»; 5.15 Berichten ANP; 5.30 KROMelodisten en solist; 6.15 Berichten »Engelsch»; 6.30 RVU: Cyclus: „De Natuurkunde
van het vrije veld: 7.00 Vragen v. d. dag
(ANP»; 7.15 Reportage; 7.30 Gr.pl.; 8.00 Berichten (Duitsch»; 8.15 Berichten ANP; 8.30
Berichten (Engelsch»; 8.45 KRO-Kamerork.;
9.15 Berichten (Engelsch»: 9.30 KRO-Kamerorkest; 9.55 Wij sluiten den dag; 10.00 Berichten (Duitsch»; 10.15 Berichten ANP:
10.30—10.45 Berichten (Engelsch», sluiting;
11.15—11.30. 0.15—0.30 en 1.15—1.30 Berich-

KOOTWIJK,

ten (Engelsch).

3e rit: 1. Klink (3e plaats) in 6 min. 44
sec, 2. v. Egmond (4e plaats).
Beslissingsrit: 1. Groenewegen 6 min. 36
sec, 2. v. d. Voort (70 meter).
Sprintwedstrijd tusschen de beroepsrijders
v. Vliet en Derksen, Ie rit: 1. v. Vliet 13.4
sec 2. Derksen.
2e rit: 1. v. Vliet 12.8 sec, 2. Derksen.

,

H.S.V. „DE KAMPIOEN”.

Bovengenoemde vereeniging hield Zondag een
wedstrijd over 3"! jK.M. met drie Passementen.
De uitslag was als volgt:

Ie klassement: 1. J. Valkman 4 punten: 2. A.
Schenk 3 pnt., 3. Laan 2 pnt.; 4. M. de Lange

1 punt.
2e klassement: 1. M de Lange 4 pnt.: 2. Laan
3 pnt.: 3. J. Valkman 2 pnt.; 4. A. Schenk 1 p.
3e klassement: 1. M. de Lange 4 pnt.: 2. J.
Valkman 3 pnt.; 3. Laan 2 pnt.; 4. A. Schenk
1 punt.
Totaal: 1 M. de Lange 9 pnt : 2. J. Valkman
9 pnt.; 3. Laan 7 pnt.; 4. A. Schenk 5 punten.

H. R. C. EXCELSIOR.
Zondag j.l. heeft Excelsior lustrum-wedstrijden gehouden voor Junioren, veteranen,
Toeristen, A- en B-klasse. De A en B-klassen startten gelijk.
De uitslag was:
1. J. Smit; 2. B. Fenni-s; 3 H. van Dijk; 4.
G. van Dijk; 5. J. Lasschuit; 6. J. Walgien;
7. Zekveld; 8. J. Jas: 9 De Gie-; 10. T. Handhaaf. Andere renners moester, wegens pech
opgeven en reden 105 K.M.
De C-klassers reden 70 K.M.. C. Boersma
en Yf Smit behaalden een voorsprong; later
ging C. Boersma er alleen van door en won.
1. C. Boersma; 2. H Smit; 3. Langevela; 4.
B. Boersma.
Vervolgens reden de Junioren en de uitslag was: 1. H. Jas met voorsprong op Ketting die een mooien wedstrijd reed; 3. J.
Langeveld: 4. Tholen; 5. H. Walgien; 6. Ditmaal'; 7. Duin; 8. Petten; 9. Evers; 10. Schipper.
De veteranen reden een aardigen wedstrijd en het w-as de moeite waard de renners te zien rijden.
Uitslag: 1 J. Westbroek fbuiten mededinging»; 2. W. van Dok; 3. Laschuit: 4. Jas: 5.
Bhul Sr. Uitslag der Toeristen was: 1. W. de
Haas; 2. J. Vonk; 3. Handgraaf; 4. Bhul Jr.;
5 en 6. G. Walgien en A. Terrol.

de binnenstad. Wie zit er nu achter het
stuur te maffen?"

De chauffeur sloeg zijn oogen op en zag
Warwik in de oude jas en met de vuile pet
op voor zich staan.
„Schiet op kerel", zei hij. ..Het ls nog veel
te vroeg om grapjes uit te halen. Het kost
geld om in deze rammelkast te rijden".
Warwik haalde een bankbiljet te voorschijn en gaf dat aan den chauffeur.
„Als je hard rijdt, krijg je er nog een",
zei hij. het adres van de Spin opgevend.
„O!" zei de chauffeur, opeens klaar wakker. „Zit het zoo? Nou, stap dan maar in!"

XXXIII.
De wrekende rechtvaardigheid.
Toen Warwik in de taxi bij het huis van
de Spin aan de American Boulevard aankwam, vond hij daar eenige vreemde mannen in den tuin. Bij den ingang stonden een
paar politie-agenten en hij wilde juist aan
den chauffeur bevel gegeven, door te rijden,
•ioen oen van hen op de auto toestapte, haar
het portier greep en dat opende.
..Wat komt u hier doen?" vroeg hij.
Warwik scheen even zijn tegenwoordigheid
van geest te verliezen. Op een dergelijke
ontvangst was hij niet voorbereid. Snel herstelde hij zich echter. Hij moest zeggen, wat
hij in dit huis te maken had. Een smoesje
zou gauw worden ontdekt, maar hij kon
toch ook niet den naam van de Spin tegen
den politieman noemen.
„Ik kom hier voor juffrouw Rodney", antwoordde hij en hij bedacht bij zich zelf dat
dit antwoord eigenlijk ook het meest met
de waarheid overeenkwam. „Ze heeft vannacht een onaangenaam avontuur beleefd
en ik heb haar uit de hand van een paar
boeven moeten bevrijden. Mijn naam ls

Warwik".

(Wordt vervolgd).
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Brandstoffendistributie.
ZIJ DIE OLIE STOKEN MOETEN TOCH
FORMULIEREN INVULLEN

ENGELSCHE BOMAANVALLEN.
In drie dagen 20 dooden
29 gewonden.

Wegen.s

en

Het A. N P. meldde Zaterdag
Te Rotterdam is het aantal dooden van
den laatsten bomaanval der Engelschen door
het overlijden van een zwaargewonde tot 11
üestegen.

Te Zeist werd door een bom in de Acacialaan de 18-jarige dochter der familie Bergmans door een bomsplinter gedood, terwijl
voorts in deze laan een aantal woonhuizen
beschadigd werd.
De balans der laatste drie dagen is als
volgt : Te WesterUnd op Wielingen 2 dooden en 1 zwaar gewond te Rotterdam 11
op Texel
dooden en 18 zwaar gewonden
en
te
6
dooden
Hengelo
1 zwaar gewond
of
mee
te
Zeist
gewonden:
9 min
1 doode. totaal 20 dooden en 29 mm of meer
/waar gewonden in drie dagen tijds.
Voorts werd hier en daar nog min of meer
belangrijke schade aan goederen toegebracht
door bommen ka de buurt van Rotterdam,
waar een boerderij getroffen werd: te Rijnu Boxtei. te Assendelft, te
zaterswoude,
Soubuig
BOMMEN BIJ DE GRENS VAN

:

:

:

ZEEUWSCH-VLAANDEREN.
Het A N P. meldt uit Hulst ; In den nacht
van Vrijdag op Zaterdag kwamen enkele
sommen van licht kaliber neer op Belgisch
.ebied aan de grens van Zeeuwsch-Vlaanderen. De bommen werden tegelijk uitgeworpen door een Engelsch vliegtuig en kwamen in het veld terecht achter een groep
*oningen. die licht beschadigd werden.

GROOTS SCHADE AAN GEWASSEN
OP NIEUWE TONGE.

In den nacht van Zaterdag op Zondaf
half twee zijn onder de gemeente Nieuwe
Tonge in den Otdelandschen Polder 6 bommen gevallen in de landerijen van den landoouwer D. J. Buth aan den Duivenwaartscheweg. De bommen kwamen terecht op de te
lande staande gewassen, waardoor aanzienlijke schade werd aangericht Ook de nabijgelegen hofstede van H. Braashooft liep
■enige schade op.

Bij luchtgevaar niet voor het
raam kijken.

ulam-Noord moest Zaterdagmiddag het afweergeschut in werking treden,
hetgeen tengevolge had. dat op enkele plaat.en lichte projectielen neerkwamen. Een dezer
ontplofte in de Leeuwerikstraat op het plaveisel, waarbij twee voor het raam kijkende
lersonen door scherven werden geraakt, zooDe
nat zij zich moesten laten verbinden
«vonden bleken van lichten aard te zijn.
Een tweede projectiel kwam in een perceel
ian de Kanariestraat »waarvan de bewoners
met thuis waren» tot explosie en richtte daar
■enige beschadiging aan het meubilair aan.
Men zij nogmaals gewaarschuwd om bij
.uchtgevaar niet op straat te vertoeven en
niet voor het raam te gaan kijken.

Fabrieksaardappelen voor
voedselgebruik.
Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd deelt het volgende mede :
Het ligt in de bedoeling, een gedeelte der
mders voor industrieele verwerking bestemie aardappelen zoo noodig voor de voeding
er bevolking te bestemmen of in ieder geval
voor dit doel te reserveeren.
Hiervoor zullen worden bestemd in de
erste plaats een gedeelte van de geelleezige aardappelen. Deze aardappelen worden ook in andere jaren dikwijls voor con-umptiedoelelnden verkocht.

Moord

te

Swartbroek.

N.A.V. ONEENIGHEID OVER EEN
ONTVREEMD RIJWIEL
Zondagavond is nabij een café te Swartbroek bij Weert een moord gepleegd, waarvan de landbouwer T van der Kruys.
wonende te Leuken, het slachtoffer is geworden.
Er was van te voren oneenigheid ontstaan
over een ontvreemd rijwiel. Deze twist ging
»ver in een handgemeen, waarbij de 26-iarige Van Veldhoven, uit Weert. Van der
Kruys in het duister een slag toebracht.
Het bleek later dat Van der Kruys de
iialsslagader was doorgesneden. Hij wist het
café, dat in de buurt lag. nog te bereiken.
Hier is hij doodgebloed.
Op aanwijzing van een getuige, die bij de
twist tegenwoordig was. werd Van Velthoven als verdacht van deze moord gearresteerd. Van Veldhoven bekende wel te
hebben geslagen, doch geen mes te hebben
gebruikt.
Het parket uit Roermond zal
hedenmorgen
arriveeren om een nader
onderzoek in te stellen. Het slachtoffer is
gehuwd en vader van zeven kinderen.

Zaaikoolzaad.
Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening
n oorlogstijd deelt mede. dat de getroffen
laizaadregeling voor granen en peulvruch•n,
waarbij alleen door den Nederlandrhen algemeenen keuringsdienst goedgemag worden verhandeld,
keurd zaaizaad
•iet geldt voor koolzaad. Hiervan mogen
vs behalve de door, dezen dienst goedekeurde zaaizaden, niet
goedgekeurde
oartljen als zaaizaad verhandeld worden.
De handel kan zich ter verkrijging van
'aaikoolzaad in verbinding stellen met den
irovincialen voedselcommissaris De teler
ican zich voor bestelbonnen en geleidebll.etten wenden tot den plaatselijken bureauhouder De teelt van koolzaad als groenvoedergewas is toegestaan

de omstandigheid
dat vele
van
eigenaren
met
olie
gsetookte
centrale veiwarmmgsol andere ketels
voorloopig de nog in hun bezit zijnde
voorraden olie zullen kunnen gebruiken en
dat bedrijven tb. v. bakkers» nog voor een
gedeelte
hunner brandstofbehoefte olietoewijzingen ontvangen is de vraag gerezen, of door hen een der formulieren A tot
er met E. voor het verkrijgen van vaste
brandstoffen dient te worden ingevuld. Dit
moet inderdaad geschieden, doch in alle
gevallen dient op het formulier te worden
vermeld,
dat voorloopig nog hetzij geheel
hetzij gedeeltelijk met olie zal worden gestookt. De desbetreffende formulieren zijn
verkrijgbaai gesteld bij de
plaatselijke
distributiediensten.

Vrijzinnig-democraten en de
Nederlandsche Unie.
Gelijk bekend, heeft het hoofdbestuur van
den Vrijz. dem. bond een circulaire aan de
leden gezonden, waarvan de conclusie kort
samengevat luidde:
1. Het hoofdbestuur koestert .sympathie
voor de N. U.
2. Het lidmaatschap van de N.U. is vereenigbaar met dat van den V.D.B.
3 leder blijve echter lid van den V.D.B.
In het jongste nummer van het bondsorgaan wordt deze conclusie o.m. als volgt

toegelicht:
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«DANSSCHOOL

de secretarissen-generaal
van de departementen van Handel. Nijverheid en Scheepvaart, van
Landbouw en Visschenj.
van
Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van
Groote Houtstraat 176 Tel. 15150
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, van
Financiën, van Waterstaat en van Sociale
AANVANG DER LESSEN
Zaken, worden de genoemde secretarissen/0
N DAG 1 SEPTEMBER A.S.
generaal, ieder voor de onder zijn departevan 3—5 uur. 5—7 uur, 8—10.30 uur
ment ressorteerende
aangelegenheden beInschrijving en ml. vanaf heden.
voegd verkraard om. indien zulks naar het
oordeel van den betrokken secrtaris-gene- (Adv 3443'
raal in overeenstemming is met het algemeen
belang, zonder eenige formaliteit, met inachtneming van de regelen, bij het besluit
gesteld, de terbeschikkingstelling van goederen, hetzij van den Staat, hetzij aan een
anderen persoon of ander lichaam, te vorORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE UNIE
deren ot te doen vorderen.
Een dergelijke vordering
geschiedt met
dan in overeenstemming met den secretarisVerschenen is het eerste nummer van ..De
generaal van het departement van Hander.
orgaan van de Nederlandsche Unie.
Unie",
Nijverheid en Scheepvaart
Alle goederen
wordt
Het
geopend met een artikel ..Aan
behalve zeescheppen, vallen onder dit besluit.
ons
volk".
Daarin
zei liet driemanschap uitDe vorderingen geschieden op .schrifterijke een,
wat
de
Ned.
Unie
beoogt en verder dat
last. onderteekend door dengone. die de vor_
dk
Unie
enkel
geen
opzicht een toeIn
dering doet en wordt, indien zij niet aan
vluchtsoord wil worden voor hen. die louter
den betrokken
persoon rechtstreeks
kan
worden gedaan, aan den burgemeester dei- negatie!' willen bewaren, wat men had. met
an elke v< randering.
gemeente gericht.
VVn stellen ons op dit standpunt. 200
Degene die een goed ter beschikking heeft
wordt gezegd, omdat wij overtuigd zijn dat
gesteld, ontvangt daarvan terstond schriftelijk bewijs. Een vordering kan strekken tot wie tot afWadhten maant, geen begrip heeft
terbeschikking stelling ba eigendom en in van Vat er feitelijk hier en daar om ons
gebruik. De in bezitneming kan zoo noodig heen in de wereld gebeurt." Het artikel gaat
met behulp van den sterker, arm geschieden. dan voort
.In de naaste toekomst /uilen wij daarom
De rechthebbenden ontvangen schadeloosop
verschillend wijzen de algemeene lijnen
stelling volgen: vaste regelen, gesteld door
van
ons programma nader toelichten. Alleen
noemde secretarissen-generaal. Indien
tenaanzien van'het staatkundig deel /al
overeenstemming met den belanghebbende
de Nederlandsche Unie zich voorloopig met
wordt bereikt, wordt terstond betalii
kunnen uitspreken, omdat /ij zich
scherp
daan. Indien geen overeenstemming Is bereikt, kan de belanghebtx nde zijn vordering op he» standpunt stelt, dat gedurende de
bezettingsperiode het geen tijd 'oor verweaan den betrokken secretaris-genraal toezenden. Speciale commissiën zullen uitspraak zenlijking van essentieele wijzigingen is. Dit
neemt niet weg. dat men naar onze meening
doen m gevallen, waarin d
in de/e periode zich ernstig heeft te beraraal het bedrag der schadeloosstelling b»
den ovei ''ii toekomstigen staatsvorm en
Voorts bevat het besluit regelen om
het recht van terugkoop en strafbepalingen dat het noodig kan zijn om ook op dit gebied geleidelijk ook het volk door voorlichn overtrediiv."
ting voor te bereiden. Daarom /al de Nederlandsche Unie zichzelf ook intensief met de
bestudeering van deze vraagstukken bezig
„PAYS REEL” VERSCHIJNT WEER
houden.

W. FORTGENS
-

„De Unie”.

De sympathie is gegrond op de navolgende
overwegingen.
De N.U. streeft er naar om het Nederlandsche volk zoo veel mogelijk samen te binden,
de onderlinge geschillen te overbruggen.
Dit streven was altijd ook het onze: in
nstelling mot sommige andere politieke
partijen heelt de V.D.B, steeds gezocht naar
datgene, wat vereenigde.
De N.U. heeft een volkomen Nederlandschen Inslag; /ij ls „van vreemde .smetten
vrij". Zij neemt het bij de autoriteiten op
voor specifiek Nederlandsche belangen, zij
zal het eigen karakter van ons volk verdeIn elk geval zijn wij van meening. dal er
Het blad van de rexistische partij ,-Pays
digen.
begin van den strijd ook op staatkundig gebied terreinverandeReei"
kort
dat
na
het
Het sociaal-economisch program van de
N.U. is voor ons aannemelijk: wel is het nog in België was opgehouden te verschijnen, is ringen moeten komen en dat het huidig»
weer uitgekomen In een hoofdartikel roept I
van politiek»' partijen veranderd dient
eenigszins vaag en vachten wc met belanggeschillen
Leon
Degrelle
de
'den
Een belangrijke versterking
Belgen
op
de
stelling de verdere uitwerking af; als uithl zij noodzakelijk en
en te werken het centraal g»
■
gangspunt voor nadere detailleering is het uit het verleden te
verwacht,
aan
zij
den
dat
een versterkt
heropbouw
socialen
van
ie
onder
Belg
bruikbaar.
gedeelt»
Het Staalkundig
van het program
kan vooralsnog nfc t in eoncreten vorm aangeboden worden
Van een Leider wil men niet weten: alleszins onze opvatting. Een als nuttig erkende
volksinvloed op wetgeving en bestuur wordt
geaccepteerd We! heeft mr Linthorst Homan in een zijner redevoeringen gezegd, dat
de parlementaire democratie met evenredig
kiesrecht niet terugkomt, doch ook dit punt
zal nog nadere uitwerking behoeven. Geheel
ongewijzigde parlementaire democratie en
geheel dezelfde evenredige verkiezing zouden
ook wij niet terugwenschen.
Noch ook geheel dezelfde bevoegdheden
aan de Staten-Generaal
Dat er een sterkere regeering, sterker in
haar verhouding tot dr volksvertegenwoordiging moet komen, sterker ook door meer
stabiliteit, en door snellere besluitvaardigheid, is thans wel een vrij algemeen ge.
tigde opvatting.
Dit alles zal nader uitgewerkt moeten
worden.
Daarom ook is het wenschelrjk, den band
met de politieke organisaties niet te verbreken. Hoe sterker deze blijft, hoc meer
invloed de V.D.B, te zijner tijd bij den
nieuwen opbouw van Nederlands staatkunestel kan uitoefenen.

traal gezag zich geleidelijk langs nieuwe
banen een organisch opgebouwden volksinvloed zal ontwikkelen".
Het blad bevat verder onder meer een
..Unie lied"; een herdenking van hen. di<
streden voor land en volk: een beschouwing
over de noodzaak van eenheid: een artikel
over de arbeidsgemeenschap der Nederland
sche Unie, de Unie en het platteland, df
arbeid als bron van ons nationaal bestaai
en de eerste levensdagen der Nederlandsch»
Unie. Anton van Duinkerken draagt bij cc"
Nieuw Nederlandsch Lied.
Het adres van de redactie en administratie van het blad is Alexanderstraat 11 Wc
Den Haag.

Auto tegen een boom gebotst
EEN DOODE EN TWEE GEWONDEN
Vrijdag kwam op den Rijksweg te Dronrijr
een ernstig auto-ongeval voor. Een auto
waarin dne aardappelhandelaars waren ge
zeten. slipte en botste tegen een boom. Dt
bestuurder, de heer J. Bouman uit Voorburg
liep een kaakfnictuur op. De heer E. Luttmer Sr. uit Stadskanaal bekwam ernstig»
verwondingen, ook zijn zoon. de heer E. Lutt
mer Jr. uit Har.ingen werd gewond. Alle gewonden werden naai het Diaconessenhuis te
Leeuwarden overgebracht, waar de heer E
Luttmer Sr. Zaterdag is overleden.

KUNST EN LETTEREN
SCHILDERIJEN VAN RUBENS.
De Prestel-Verlag te Frankfurt a. M. heeft
een werk van Leo van Puyvelde in vertaling van
Ernst Hardt Die Ski/zen des
Peter Paul Ruben.-" in vertaling uitgegeven.
Deze schetsen leveren het bewijs, dat Rubens groote doeken niet. naar wel eens verteld wordt, door zijn leerlingen werden gemaakt en dan door hem afgewerkt werden
Meer dan 100 afbeeldingen van schetsen
bewijzen ons het tegendeel.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de stadsschouwburg te Göttingen zal
Dr. Denecke een geschiedenis over dezen
schouwburg schrijven Het is te Göttingen,
dat de groote tooneel speler der Zuidelijke
Nederlanden Staf Bruggen zijn eerste stappen op de planken deed.

Luchtpostverkeer Nederland—Spanje
VIADUITSCHLAND

•

Ons wordt medegedeeld, dat het luchtBerlijn Stuttgart - Barcelona.
rkeer
zulks m tegenspraak met eer. gerucht, als
zou dit sinds 11 Augustus j.l. niet meer plaats
geregeld voortgang vindt en dat
vinden
ook de Nederlandsche postkantoren dienaangaande inlichtingen geven: er is nX via
Duitschland ook luchtpostverkeer van Nederland met Spanje mogelijk.

—

Eenheid

van

handels-

personeel

en

Door bemiddeling ven .Monumenlenroeg" i» baj de St Jantbatihek Ie 's Herlooanbotcn een der bronnen aangeboord
Op een diepte van 65 meier neett men va doende water
tan baboav* **n watervoorziening bi| evei tueelan brand
(Foto Het Zuiden)
ven
kub
meter
oer
uur
omhoog komt
dat
mal
een
75
capaoieit
eenaelroHe*.

-

kantoor-

De Nederlandsche vereeniging van vertegenwoordigers van handelaren en ïndustrieelen ~Hermes" heeft in een te Groningen gehouden buitengewone algemeene vergadering met algemeene stemmen het dagelijksch bestuur gemachtigd tot het aangaan
van een fusie met den Handels- en Kantoorbed iendenbond ..Mercurius". de Nederl.
Handelsreizigersvereeniging er.
den Algemeenen Bond van Handels- en Kantoorbedienden, zulks als uitvloeisel van de fusie
tusschen de Nederlandsche Vakcentrale en
net N. V. V.

Generaal Winkelman
VERKEERT IN GOEDE GEZONDHEID
Men meldt het Dagblad voor N. Brabant
en Zeeland van hooggeachte zijde uit Den
Haag

Reeds geruimen

:

tijd doet in ons land
hardnekkig het gerucht de ronde als zou
generaal H. G. Winkelman, laatstelijk opperbevelhebber van de Nederlandsche land- en
zeemacht, in Duitsche krijgsgevangenschap
zijn overleden.
Evenals zoovele andere dwaze geruchten,
die var. mond tot mond gefluisterd worden,
is ook dit gerucht in den meest volstrekten
zin onwaar. Wij hebben ons in dit verband
gewend tot een van de naaste familieleden
van den generaal, van wien wij niet alleen
de pertinente onwaarheid van het gerucht
vernamen, maar die tevens verklaarde, dat
de generaal in goede gezondheid verkeert en
een behandeling geniet, die overeenkomstig
zijn hoogen rang is.
Zijne Excellentie bevindt zich in gezelschap
van eenige andere
Nederlandsche opperofficieren en van de betrokken adjudanten.
Mevrouw Winkelman staat in regelmatige
pondentle met haar echtgenoot.

*
De oorlofl in Ainka.
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Een oemotor.seerde Italiaansche afdeeling tijdens den opmarsch in
Britsch
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Verbond van Nederlandsche
Journalisten opgericht.
MEDEDEELTNGEN OVER DE

REORGANISATIE VAN HET PERSWEZEN

1040

heeft dit voorstel echter afgewezen en draagt
daarom de verantwoordelijkheid van de
splitsing onder de journalisten.
Spr. wijs er op, dat het Verbond van Nederlandsche journalisten de trekken van den
nieuwen tijd vertoont. Het Ls in het verbond
dus niet meer mogelijk, dat op een vergadering de helft plus een de waarheid procla-

meert.

Spr. deelde tenslotte mede, dat reeds meer
dan 250 journalisten zich als lid van het verbond hebben aangemeld.
Vervolgens nam de voorzitter van het Verbond
van Nederlandsche Journalisten, de
In aanwezigheid van de leden van den
Raad van Voorlichting der Nederlandsche
P. J. van Megchelen
Fers, de heeren A. Meyerschwencke, drs. W.
Goedhuys, dr A. v. d. Poel en P. J. van het woord. Spr. schetste de situatie van voor
Megchelen. alsmede van ruim 190 journalis- den oorlog, waar de gedachte, dat men
ten, heeft de president van den Raad van geestelijke resoluties met prikkeldraad aan
Voorlichting, dr. T. Goedewaagen. tot voor- de grenzen kon tegenhouden, overheerschte.
zitter van het verbond van Nederlandsche Het Nederlandsche volk bewoonde een rentejournalisten benoemd den heer P. J. van niershuis op den rand van een vulkaan en
Megchelen, hoofdredacteur van het A.N.P. alle pogingen om dit huis te doen ontruimen
en tot waarnemend-voorzitter den heer drs. mislukten. Nu Ls plotseling de groote ommeW. Goedhuys, commissaris der redactie van keer gekomen. Nederland is met elementair
de Arbeiderspers.
geweld in de machtige vernieuwingsbeweging getrokken. Nu eenmaal krijgt het een
In zijn installatlerede schetste
kans, geschokt door de botsing der groote
dr. T. Goedewaagen mogendheden, de gelegenheid te breken met
het duffe isolement en opnieuw een rol te
de wijze, waarop de Raad van Voorlichting spelen. Een nieuwe wereld gaat nu open, een
tot stand is gekomen. De personen, die in wereld, waarin onderhandelen en schipperen
den Raad zitting hebben, waren reeds jaren- niet meer mogelijk is. Daarom hebben
wij
lang overtuigd, dat de structuur der Neder- nu een nieuw verbond gesticht, al hebben
landsche samenleving een verandering zou wij tegenover de leiding der journalistenmoeten ondergaan. Deze verandering is door organisatie genoeg geduld getoond.
den oorlog zeer plotseling en als een schok
De voorzitter gaf vervolgens een overzicht
ekomen. De pers, die noodgedwongen haar der besprekingen met de journalisten- en
standpunt van voor den oorlog moest ver- directeuren-organisaties. Spr. verheugde er
laten, stond toen voor een zeer moeilijke zich over. thans uitsluitend
goedwillende
taak. Zij stond voor een vacuüm, de nieuwe menschen voor zich te zien, al zal ieder zijn
vorm kan men niet opleggen en de Raad eigen meening hebben over de wijze, waarop
stelde zich tot taak de pers in deze moei- ons volk in dezen tijd geleid moet worden.
lijkheden te helpen.
vrij in deze meeden Een ieder is tenslotte ook als vakorganisatie
Spr. lichtte de samenstelling van
ning, daar het verbond
Raad toe, waaromtrent veel misverstand geen politiek program heeft. Wel is zeker,
den
Raad
is
heerscht. Het gezichtspunt van
van het
dat het verbond de kenmerken
niet politiek geweest, doch zuiver ideëel en nieuwe Europeesche regiem, zooals dit door
•vel in den geest van het nieuwe Europa. De Duitschland en Italië wordt aangegeven,
leden van den Raad konden uiteraard geen moet overnemen.
vertegenwoordigers van het oude systeem
De organisatie van het verbond is ingezijn. Van de zes leden zijn er twee aanhansteld
op goed en effectief handelen. Aan den
gers van de N.SB. Sprekers positie als voorzitter wordt groote bevoegdheid gegehoofd der afdeeling perszaken van de N.S.B,
ven, maar tegelijkertijd zal uit alle kringen
heeft niets te maken met zijn positie als de stem der journalisten kunnen worden gepresident van den Raad van Voorlichting en hoord. Naast den voorzitter staat een raad
als spreker tusschen beide posities een con- van advies, als onderdeel van een Raad van
flict zou zien rijzen, zou hij zonder twijfel Toezicht, waarin ook gewestelijke of plaatniet als zaakj'n keuze maken. Spr. staat hierbeweging,
vakvertehet- selijke vertegenwoordigingen en Het vereen
politieke
van
waarnemer
zitting
hebben.
genwoordigingen
geen ook duidelijk blijkt uit het contact met heugde spr. een aantal vooraanstaande jourie journalisten en uitgevers.
nalisten als leden van den
De weg naar de nieuwe vormen, zooals
bedeze thans zijn vereischt. was den Raad
Raad van Advies
kend, daarom had hij het recht de pers voor
te kunnen noemen, n.l. de heeren H. van
te lichten.
den Broeck, hoodredacteur van de Limburdicpers
Men verwijt den Raad. dat hij de
dr. A. de Graaff.
tatoriaal wil ordenen, het ideaal van den ger Koerier te Maastricht,
Nieuwsblad,
Utrechts
van
het
hoofdredacteur
Raad is echter niet de dictatuur, doch het
van
het AgraHaar,
hoofdredacteur
J.
ter
ethisch
beginleiderschap, dat berust op het
mr. J. Huyts. reMeppel.
risch
Nieuwsblad
te
van
den
het
vertrouwen.
Het
streven
van
Courant, F.
Raad zal gerechtvaardigd worden door de dacteur Nieuwe Rotterdamsche
Haarlemsche
Oprechte
Primo,
chef-redacteur
journalisten,
samenwerking van de zeer vele
Courant. L. Thijssen. hoofdredacteur Nedie zich achter den Raad plaatsten.
Haag en H. WijfSpr. preciseerde de doelstellingen van de derlandsch Dagblad te Den
* perskamer, waartoe de Raad wil komen. Deze fels, hoofdredacteur het Huisgezin te 's-Hereledig: de behartiging van de ideëele togenbosch.
Spr. gaf een verder overzicht der organien cfe materieele belangen van alle takken
en personen van het perswezen. De journa- satie van het verbond in het kader der Nelist is tot nu toe teveel werknemer geweest, derlandsche perskamer, naast het inmiddels
ook was er In de pers een ware klassenstrijd. tot stand gekomen verbond der provinciale
In de perscorporatie echter zullen alle be- en periodieke pers en nog andere te stichten
verbonden.
langen worden samengevat.
Het apparaat der perskamer zal slechts
De Raad heeft gepoogd den Nederlandschen
Journalistenkring in den nieuwen geest lei- kunnen werken na verkregen wettelijke sancding te geven, door aanvulling van het be- tie, waardoor willekeur wordt uitgesloten.
ur, waardoor een geleidelijke overgang
Spr. weidde uit over reeds bestaande regeder rechtspositie van den journalist.
lingen
mogelijk zou zijn. Het bestuur van den kring

Taak en positie van den journalist.

waarvan enkelen reeds 20 jaar geleden werden afgekondigd, doch nooit in werking zijn
getreden. De N.J.K. komt nu ineens met deze
zelfde oude wenschen naar voren in een
van werkvoorloopig ontworpen program
zaamheden.
Spr. gaf een kort overzicht van de door
hem gedachte rechtspositie van den journalist en deelde mede, dat ook de leden van
het verbond, zelfs als zij uittreden uit den
N.J.K., aanspraak zullen kunnen blijven maken op de bij de Nationale Levensverzekeringsbank te Rotterdam aangegane pensioenverzekering, terwijl leden van het nieuwe verbond dezelfde begunstigingstarieven
zullen genieten.
Breedvoerig sprak spr. over den stand van
den journalist, welke meer waardeering bij
ons volk moet vinden. Een journalist moet
bij ontvangsten niet geduld worden, maar als
gast worden behandeld.
De hooge waardeering door het volk moeten de journalisten verwerven. Onze plichten zullen, meer nog dan onze rechten, toenemen, daar wij een grootere verantwoordelijkheid hebben tegenover ons volk. De opleiding van den journalist zal, als gevolg
daarvan, krachtig ter hand worden genomen.
Spr. deelde tenslotte mede, dat de aanmelding tot het lidmaatschap van het verbond binnenkort zal worden gesloten, daar
het verbond alleen de goedwilienden en niet
de weifelmoedigen In zich vereenlgd wil zien.
Deze aanmelding kan geschieden aan het
voorloopig secretariaat van het verbond.
Postbus 310. Den Haag.
Onder de pauze meldden zich ruim 50
nieuwe leden aan, zoodat het verbond thans
meer dan 300 leden telt.
Na de pauze werd gelegenheid tot het stellen van vragen gegeven, waarvan o.m. de
heer H. van de Broek, hoofdredacteur van de
Limburger Koerier gebruik maakte. Deze
spreker merkte op, dat de taak van den journalist allereerst dienend is, welke opmerking door de aanwezigen met applaus wordt
onderstreept. Spr. gaf uiting aan zijn vertrouwen in de toekomstige leiding van de
perskamer, omdat hij weet, dat dit allereerst een Nederlandsche zal zijn, die alle
facetten van het Nederlandsche volkskarakter zal kennen. Toch zou hij. bij monde van
den president van den Raad van Voorlichting willen vernemen, dat de leiding der
perskamer, welke centraal zal zijn. ons nationaal zal dienen.
De president van den Raad, dr. T. Goedewaagen, antwoordde hierop, dat de president der Nederlandsche perskamer iemand
moet zijn, die het Nederlandsche volkskarakter door en door aanvoelt, die weet. dat het
godsdienstig leven in Nederland de eerste
plaats inneemt, die het bestaan der verschillende confessies erkent en een standpunt inneemt, hetwelk recht laat wedervaren aan de uitingen en de belevenissen
der confessies. Dit is belangrijk voor ons
volk. aldus dr. Goedewaagen, daar zonder dit
inzicht een Nederlandsche perskamer absoluut onmogelijk moet worden geacht.

...

olitantstand en twee ouderWat men zooal in het stadsvuil aantreft Een
wetsche granaten werden gevonden in de collectie vuilnis, welke per speciale
(Foto Pax-Holland)
treinen van Den Haag naar Drente wordt gebracht
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De
Wageningen werkt aan rijn wederopbouw.
constructie van nieuws woningen is in vollen gaog
en de afgebikte steenen van de in de oorlogsdagen
bouwmateriaal
vernielde huizen doen als dankbaar
(Foto Pax-HoMand)
dienst

Op onze foto een beeld van een observatiepost ter verdediging
van de Britsche kust.

De vergadering juichte deze uitspraak van
dr. Goedewaagen langdurig toe.
Nadat nog verschillende aanwezigen vragen hadden gesteld, ging de vergadering

uiteen.

Valutakoersen.
Officieele Valutakoersen der Nederlandsche Bank, 26 Augustus.
Valuta's (schriftelijke en tel. transacties).
New Vork 1.88 3 16, 1.88 9 16.
Berlijn 75 28, 75 43.
Brussel 30.11, 30.17.
Helsinki 3.81. 3.82.
Stockholm 44.81. 44.90.
Zürich 42.84. 42.92.
Bankpapier.
New Vork 1 86 '.. 1.90"..
Brussel 30.08, 30.20.
Stockholm 44.76, 4494.
Zürich 42.80. 42.96.
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Het Amerikaansche staatsdepartement
heeft afwijzend beschikt op het verzoek,
toe te staan, dat het stoffelijk overschot van
Trotzki naar de Vereenigde Staten wordt

WOENSDAG 28 AUGUSTUS A.S.
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14200 14215
14517 14540
14871 14884
15123 15125
15337 15348
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15821 15825
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vosje

mentaar, waarin Trotzki op de scherpste
wijze als een internationalen spion, vijand
van de arbeidersklasse en van de bolsjewistische partij wordt gecritiseerd. Het blad
noemt hem een judas, die een slachtoffer
geworden ls van zijn verraad, zijn laaghartigheid en zijn misdaden.

TledetL Cvccas Jleuue WÊBÊ
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Een

Het overlijden van Trotzki word. In de

WEGENS ENORM SUCCES PROLONGEERT DE
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13167 13168

voltreffer deed een Engelsch transportschip kenteren
tijdens den luchtaanval van een Duitsch vliegtuig. Het vaartuig
(Foto Attentie)
ia rijn benarde positie

—

Moskousche pers kort vermeld. Het officieele partijblad de Prawda bevat een com-
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Duitsche marine opereert in
Australische wateren
ENGELSCH KOOPVAARDIJSCHIP VAN RUIM
8000 TON TOT ZINKEN GEBRACHT.
In het Duitsche weermachtsbeZaterdagmiddag werd
medegedeeld dat Duitsche zeest rijdkrachten in de Australische wateren
het bewapende Engelsche koopvaardijschip „Turakina" (8706 bruto
isterton tot zinken hebben gebracht.
Het duikbootwapen heeft
laatacht dagen weer ruim 100.000
bruto reg. ton vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht, waaraan
een duikboot heeft deelgenomen voor
een hoeveelheid scheepsruimte van
15.000 bruto reg. ton. Een andere
duikboot heeft de bewapende Britsche koopvaardijschepen Severn
Leygh (5242 bruto reg. ton) de
Brockwood (5100 bruto. reg. ton) en
nog een ander bewapend koopvaardijschip van LOOO bruto. reg. ton tot
zinken gebracht. Ken derde onderzeeër heeft een bewapend vijandelijk
koopvaardijschip van 11.000 bruto
getorpedeerd.

richt van

De Duitsche vlleetuisen hebben op 23
Augustus en in den nacht op den 24>n
Vugustus in geheel Zuid- en Midden-Engeland havens en dokken, vliegvelden, fabrieder bewapeningsindustrie en troepenconcentraties aangevallen.
Tijdens de bewapende verkenningen overdag wierpen zij o.a. bommen uit op een
munitiefabriek in Banbury. waar branden en
hevisre ontploffingen werden waargenomen.
Door talrijke nachtelijke bomaanvallen werden voorai in de havens van Bristol, Avon-

•

mouth. Devonport on
Yarmouth alsmede op het vliegveld van Cambridge tot op
grooten afstand zichtbare branden en ontploffingen veroorzaakt.
Eenige vijandelijke vliegtuigen wierpen des
nachts bommen uit in Wost-Duitsehland
welke geen uitwerking van beteekenis hadden. Vrijdag werden dr:»' vijandelijke vliegtuigen door jagen en vier door luchtdoelartillerie neergeschoten
Het frontberlcht «an het D.N.B, luidt als
volgt:
Omtrent de gewapend»' verkenningsvluchten van Donderdag wordt nog bekend, dat
de aanval op een vliegveld ten Noordwesten
van Londen eifecüev»
op het landingsterrein en de hangars ten gevolge heeft
gehad. Na het neerwerpen van bommen op
de haven-in.stalkities van Weymouth en
Portland en van Bridlington aan oY Noordzee konden telkens zware branden waargenomen worden. De gnx
vechtsvli
richtten hun bedrijvigheid op Vrijdag en m
den nacht van Zaterd.
ü op Zuid- en
Midden Engeland. Nachtelijke aanvallen
werden ondernomen op Bristol en Avonmouth, waar haveninst;
benzineopsiaL:plaatsen werden
als op Plymouth, waar In
dsdee] Devonport zware schade werd aani_er».cht op de
werfinstallaties. Op het vliegveld Cambridge
toonden taanden en ontploffingen duidelijk de
vernielende uitwerking van de neergeworpen
Duitsche bommen. Bovendien werd des
nachts een Britsch convooi voor de Moray
Firth
lon. Daarbij werd 'n schip van
7000 en een van 800 U I .waai' getroffen, dat zich ontploffingen voordeden Nog
drie stoomschepen
van 6000 ton k
ns treffers. Verwacht moet worden.dat
de beide eerstgenoemd'
n geheel verloren zijn. Volgens e. ■ (tomen b<
zijn de Morris-motoren fabrieken In Bini
ham Zaterdagnacht met succes met bommen
bestookt.

-

De Leipziger Messe geopend.

Bommen

:

komt".

Engeland wil Egypte in den
oorlog drijven.
Volgens, door het D.N.8., uit Cairo ontvangen berichten wijzen de voorteekenen er
steeds meer op. dat de Britsche politiek thans
de openlijke deelneming van Egypte aan den
oor;
akelijk acht. De bedreiging van
de Britsche positie In het Oostelijk bekken
«an de Middellandsche Zee door de Italiaansche troepen aan de grens van Libye wordt
In het Britsche hoofdkwartier te Cairo thans
rdeeld, dat het besluit genonen is ei
mobiliseerde Egyptische dies naar het Lybisch-Egyptische front te
den om de Engelsche en Indische formaties te ontlasten.
Dit plan beteekent een openlijken schending van het Engelsch-Egyptische verdrag
van 1936. In dit verdrag had Groot-Brittannie de formeele verplichting op zich genomen de neutraliteit van Egypte, in geval
Groot-Brittannië oorlog moest voeren, in den
volsten zin te handhaven. Het Engelsche opperbevel streeft met het gebruiken van Egyptische troepen aan het front van Libye een
tweeledig doel na: eenerzijds heeft het opperbevel dringend versterking noodig, daar
na de b» ■ van Britsch Somaliland niet
op een verderen toevoer van troepen uit Indiö gerekend kan worden en het Britsche
r in Egypte niet is opgewassen tegen de
Italiaansche troepen aan het front van Libye
indien de/en tot pen offensief zouden overgaan. Anderzijds hoopt het Britsche opperbevel in Cairo door de deelneming van Egyptische afdeelingen een alsremeene beweging
onder de Arabische volkeren tegen Italië të
veroorzaken.
Naar het zich laat aanzien, dreigt er thans
in Cairo een hcviee binnenlandsche crisis te
ontstaan, daar gezaghebbende Egyptische
kringen, vooral koning Faroek, tegen de Engelsche plannen gekant zijn.

Britsch

troepenkamp.

TELEGRAM VAN HITLER.
De Leipziger Najaarsmesse is gisteren geopend. Er heerschte groote drukte op de
beursterreinen. Volgens mededeeling van het
oureau der Messe zijn te Leipzig reeds vijfduizend buitenlandsche k
angekomen.
De Führer heeft aan de Leipziger M
telegram gezonden, waarin gezegd
wordt
„De Leipziger Najaarsmesse m het
oorlogsjaar 1940 heeft o.a. de belangrijke taak
onze oude economische betrekkingen met het
buitenland te verstevigen en nieuwe aan te
knoopen. Zij zal getuigen van de opgevoerde
kracht van Duitschland en het
bewijs leveren, dat de goedercnruil tusschen
Duitschland en het buitenland ook In den
mndcrd verder tot ontwikkeling

op een

.

VERSCHEIDENE GEBOUWEN IN BRAND.
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ITALIAANSCHE
VLIEGERS BOMBARDEEREN MALTA.
Bij een verwoed luchtgevecht
werden vier Engelsche

vliegtuigen neergehaald.

Het Italiaansche weermachtsbericht
luidt als vulgl:
Ken on/er formaties vliegtuigen bombardeerde de basis Halfar op Malta. Tien
Britsche .jagers, die reeds in de lucht
waren, trachtten de actie te verhinderen,
doch zij werden onmiddellijk door on/e
beschermende
jagers aangevallen. Er
volgde een verwoed gevecht, in den loop
waarvan vier Britsche en één Italiaansch
vliegtuig werden neergeschoten.
In Noordafrika zijn twee Britsche torpedodie in den nacht de haven Bardia
nen te beschieten, door onze onmiddellijk ingrijpende bommenwerpers aangevallen
de vlucht gejaagd. Door onze formaties
zijn
voorts luchtaanvallen ondernomen op
lelijke gemotoriseerde
strijdkrachten
en Sidi Barrani en de grens van Cyrenalka, waarbij drie pantserauto's vernield
werden, terwijl al onze vliegtuigen zijn tekoerd Bij een vijandelijken aanval op
lek werden vijf soldaten gewond, terwijl zeer geringe schade aan materiaal
aangericht.
Uit
■ log Ingesteld onderzoek Is gebleken, dat bij den vijandelijken aanval op
van in het weermaehtsberieht
van 20 Augustus melding is gemaakt, twee
en door het afweerlelijke \
neergehaald.
:it der marine zijn
In
frika hebben on/e vliegtuigformaties
rie vliegvelden van Garissa on Waijr »Kenya»
de vijandelijke stellingen te Daga en River
rieden Soedan» gebombardeerd.
In don nacht van Zaterdag op Zondag zijn
en verschenen boven
öelljke
ont en Lombardije. Deze vliegtuigen
n telkens uit Zwitserland. Zij werden
door onze jachtvliegtuigen op de vlucht verdreven, nadat zij drie bommen nabij Anione
er. drie bij Alexandria hadden laten vallen.
waarvan in een boerderij een be■n brand ontstond. Te Mariano Coniense vielen onder de bevolking twee doodop,
terwijl lichte schade werd aangericht
luizen Tegelijk met de bommen werden
de gebruikelijke strooibiljetten uitgeworpen.
VLOOTBASIS VAN ALENANDRIë
GEBOMBARDEERD.
rdagmiddag maakte het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht het volbekend:
In Noord-Afrika Is hot vliegveld van Sidl';
'ü in den nacht van 22 op 23 Augustus aan heftige on langdurige luchtbombarten blo»
venals vijandelijke
verdedigingsstellingen in de zone van Mersaa de vlootbasls van Alexandrië.
was
de uitwerking van de bommen
i
branden
|k en werden groote
men. Alle Italiaansche vliegtuigen
zijn op hun bases teruggekeerd.
In de On!! van Bomba hoeft een vijandeformatie van torpedovllegtuigen een
rende Italiaansche duikboot met een
lo getroffen Het grootste deel van de
mlng werd gered De duikboot zal men
omhooghalen. Een vijandelijk
ls neergeschoten.
Afrika hobbpn de Italiaansche fordes
nachts op doeltreffende wijze het
matiegebombardeerd.
eld
van
Kartnem
te vernielingen aan hangars
werden aangericht on een groote brand verikt werd Alle Italiaansche vliegtuigen

Een eskader Duitsche vlie
heeft
Zaterdagavond een groot troepenkamp in de
buurt van Dover
Hen. Het 'kader
dat door ja.
ld werd,
kwam op ongeveer 1.000 m»
ut de
wolken te voorschijn en wiep
er 70
bommen midden in
Icamp. De
soldaten in het kamp
alles ging zoo snel in 'ijn werk
.veer■ -ogelen in h«M geheel
konden worden Terstond nadat liet de bommen geworpen had. trok hel Duits»
.ch weer in de
■
■
terug. Uit de laatste vli»
waargenomen worden, hoe uil verscheidene
de vlammen om
gebouwen
-tekeerd.
Noch op de heen vlucht, a
Do vijand heeft luchtaanvallen op Masvlucht heboen de Duitsche vliegtuigen iets
\i',e Duitsaoua, Berbera en Djebel ondernomen, zonvan Engelschen afwee
der slachtoffers te maken of schade aan te
sche vliegtuigen zijn in hun vl
richten.
ruggekeerd.

ZWAKKE ENGELSCHE AFWEER.
Een van een vlucht naar Engeland teruggekeerde Duitsche v!>.'
neldt, dat
1
n behet -tevechtsbeeld de
Terlangrijke verandering heet;
wijl tot voor korf bij ieder optredei
Duitsche gevechts- of
nmiddellljk Engelsche Jagers verschenen, die met
groote energie trachtten de Duil
verhinderen, hun taak ten uiti
is de Britsche afweer met
dagen zeer zwak geworden. De in don
gebrachte jagers schijnen, zoo meldt de officier, door nieuwelingen, die weinig ervaring hebben, bestuurd te worden. Zoo is het
te verklaren, dat Zaterdagmorgen, ondanks
het geringe aantal toestellen, tl
elsche
echts
jagers werden neercoschoten. t<
eén enkel Duitsch vliegtuig verloren ging.

—

Naar Domei uit Bombay meldt, is de
secretaris-generaal van het ..All-Indiablock',
Sjankarlal, te Calcutta gearresteerd. H» m
wordt ten laste gelegd, dat hij de voorschriften voor de defensie heeft overtreden.

9

1940
1

Weer Engelsche vliegtuigen ENGELSCHE BOMMEN OP
boven Zwitserland.
BURGERBEVOLKING.
NIEUW PROTEST TE LONDEN.

:

De positie van het
gouvernement-generaal.
De Volkischer Beobachter zet de positie
van liet Gouvernement-Generaal in het
Groot-Duitscho rijk uiteen.
Geconstateerd wordt, dat de door eigen
schuld Ineengestorte en van zijn leiders verlaten Poolsche staat door het grens- en
vriendschapsverdrag tusschen Duitschland
en de Sovjet-Unle van 28 Spptember 1939
geliquideerd word He; blad wijst op de recente verklaring van den gouverneur-geneDr. Frank dat de Poolsche staat voor
altijd heeft opgehouden te bestaan.
Berst waren de door Duitschland geleide
deelen van den vr
staat Polen een
door Duitsche militairen bezet gebied, dat,
ozag, buiten
staande onder D
de
grenzen van het rijk bleef. Toen op 26 October 1939 het militair bestuur door den tot
gouverneur-generaal voor de bezette gebieden
benoemden rrjksminister dr. Frank vervangen werd. begon de tweede phase in de ontwikkeling van hot gouvernement-generaal.
Zij werd gekenmerkt door een verdere werkelijke aansluiting van dit gebied bij het
he rijk. Thans is een derde phase begonnen. Het land heeft het karakter van
„bezet gebied" verloren. De betiteling ~gouvernementsgeneraal ls thans een bestanddeel van de groot-Duitache machtsuitoefening geworden

Nieuwe Japansche grondwet

betaal-

Amerikaansche
de Bermuda-eilanden.

—

—

OPA BOL VAN DEN IJZEREN KNOL

KORTE BERICHTEN
—

Buitenland

De ..Havilland Star" is met Engelsch»
kinderen in Rio Janeiro aangekomen, zoo
meldt de Paris Botr. De kinderen zoeken in
Brazilië een toevlucht.
De Turkschp reeeering hppft het voornemen bij het parlement een wet In te dienen, waarin de regeoring
gemachtigd zal
worden om in buitengewone omstandigheden of bij dreigend oorlogsgevaar gebruik te
maken van buitenlandsche koopvaardijschepen, die in Turksche wateren liggen.
Ritzau meldt uit Stubbekoebing, dat
het s.s. Pluto verscheidene geredden aan
land heeft gebracht van een onbekend
vrachtschip, dat In de Oostzee ls vergaan
De geredden waren door de Pluto voor de
Oostkust van Falster In veiligheid gebracht.
Het schip bracht ook een doode mee.
Tijdens het zeer stormachtige weer boven Zuid-Engeland en het Kanaal zijn verversperringsballons
scheidene Engelsche
losgerukt. Op 22 Augustus dreven des middags in het kustgebied Somme-Seine onge
veer zeven tot acht "Sngpische ballons, die
alle werden omlaaggeschoten.

—
—
—

—

Binnenland

De 75-jarige G. Noorlander.
die te
Bergambacht woonde, wiide zich Zaterdagavond van Schoonhoven naar huls begeven
In het donker is de man in de Voorna ven
geloopen. Hij werd spoedig op het dro.
bracht. Het gelukte echter niet meer de
levensgeesten op te wekken.

—

Zaterdagavond omstreeks half twaalf
is te Harlingen de 59-jarige ongehuwde tuin-j
man J. de Vries, komende uit de Nieuwstraat, door de duisternis misleid. Hij geraakte in het vaarwater van het Franeker
Eind en verdronk.

—

Op den Rijksstraatweg te Wassenaar Is
do lii-jange mej. P.Z., wonende te Rotterdam, die per rijwiel van de Eikenlaan kwam,
door een militaire auto aangereden, doordat
zij geen voorrang verleende. Het meisje werd
naar het ziekenhuis St. Ursula ovcrgobrach'.
waar zij kort na aankomst is bezweken.

—

In een onbewaakt oogenblik is het
I.-jarig zoontje van de familie C. aan den
te Wassenaar in een rioolput
geraakt. Toen hulp kwam opdagen bleek ds
kleine reeds door verstikking den dood f?
hebben gevonden.

VLIEGRAMP IN JOEGOSLAVIË EISCHT
ELF SLACHTOFFERS.
sinds Donderdagmorgen
vermiste
llegtuig van do Joegoslavische luchtvaartppij ..Aeroput" werd In het gebergbij het dorp Medak vernield gevonden. Alle
regen passagiers en de uit twee leden be•p.ande bemanning zijn dood. De luchtvaartmaatschappij bevestigt dit bericht. Het toe-

—

•

Zaterdagmiddag is op den hoek van
den Wurtschen Weg en de Borstadlaan 'f
Nijmegen de 63-jarige Van S. door een
autobus aangereden. Het slachtoffer, dat
hardhoorende was, sloeg tegen de straat en
was op slag dood.
Te Medemblik is Zaterdagmiddag pen
monument ter herinnering aan het garnizoen, dat in de mobillsatlemaanden e
was gelegerd, en ter gedachtenis aan de militairen hiervan, die voor het vaderland vielen, onthuld.
Het departement van Sociale Zskefl
heeft den Rijksdienst voor de werk.'
ming gemachtigd, zoo mpldt het Hai
blad. epn crediet van / 654.000
1
te ze
voor de uitvoering van verbeteringswerk«
zaamheden aan don Ouden LJssel

—

was tijdens slecht weer verongelukt.

LAATSTE BRITSCHE TROEPEN UIT
SJANGHAI VERTROKKEN.
roep Britsche troepen, de
De laat ,*e
Seaforth Highlanders en 200 plaatselijke
teeraten zijn Zondag scheepgegaan naar Sinre. De gezinnen van de militairen die
tot dusverre In China geweest z.ijn, zijn op
weg naar Australië.

.

De Nieuwe Rotterdamsche Cr t
bevat een protest tegen de Engelsche aanvallen uit de lucht, aan welk artikel wij de
volgende conclusies ontleenen:
..Wanneer op het oogenblik ergens in ons
land Engelsche bommen vallen, dan weet de
goegemeente al gauw, waarop zij gemunt
waren. Ook in gevallen, waarin er in de
verste verte geen zichtbaar doel te ontwaren
valt. Dat is soms. omdat men met Engeland
sympathiseert: veel vaker nog omdat ons
Nederlanders nu eenmaal de onverwoestbare
behoefte aan logica eigen is: er valt een bom
dus moet er een doel in de buurt zijn.
Wanneer men dan echter eens nagaat, wat
ons nu uit eieen of ook maar betrouwbare
wetenschap omtrent don uitslag van al aergelijke bomaanvallen bekend ls, dan moeten
we toch wel concludeeren. dat dit resultaat
ten aanzien van militaire doeleinden en
la de verhouding tot de schade, welke aan
burgerlijke eigendommen wordt toegebracht,
maar vooral in verhouding tot het aantal
levens van vreedzame burgers, dat verloren
gaat. zoo poover is. dat alleen maar van ondoeltreffende en dies ongerechtvaardigde
oorlogshandelingen gesproken kan worden.
Wij willen niet trachten te verklaren, hoe
deze Engelsche luchtaanvallen zoo ondoeltreffend komen; wij moeten het alleen constateeren. En dan is het niet voldoende om
te zeggen: ja maar, toen of toen. was het
dan toch maar raak. toen werd een tank,
een brug. een ander militair belangrijk punt
getroffen. Dat weegt niet op tegen alle malen
dat de burgerlijke bevolking met leven en
eigendom, hot eeniee slachtoffer geworden
is, de malen, dat zelfs niet kan worden nagegaan, waarom zij nu juist op dat punt en
ogenblik het slachtoffer worden moest.
Dat vraagt, dat dwingt tot een protest. Een
protest, dat niet alleV. voor ons en tegen de
Engelschen. maar m V 1geheele wereld geldt,
20odra landen in oorl<\ het lot van de burgerlijke bevolking onverschillig wordt. En
dat dus ook verheven dient te worden, nu
het onze medeburgers zijn. die het slachtl
offer van Engelsche luchtaanvallen worden.
Hot protest zal niet helpen. Het zal wellicht niet eens worden gehoord. Maar wij
voor ons zelf, wij mogen weten, dat wij het
recht hebben te protesteeren, niet tegen
het feit. dat wij in een oorlossgpbipd leven,
niet tegen het feit. dat wij dies ook slaohtrffer van oorlogshandelingen kunnen worden: maar wel daartegen, dat ondoeltreffende, daarom ongerechtvaardigde oorlogshandelingen ondernomen worden, waarvan
bi.i voorbaat vaststaat, dat zij de burgerlijk?
bevolking tot eerste slachtoffers zullen
maken."

draagt totalitair karakter.

Over de richtsnoeren van rie nieuwe politieke structuur van Japan wordt vernomen,
dat het totaliteit sbegrip de leidende gedachte van de nieuwe grondwet zal zijn. Als
samenvatting van het volk zal een boven de
partijen staande organisatie worden opgericht. Prins Konoye wordt door den keizer
ken en zal
belast niet ri» leiding c\ov I
tevens hoofd van deze organisatie zijn, waaruit de denkbeelden van de nieuwe ..levensbeweging" onder het volk verspreid moeten
word'
Do partijgeest, welke het volk gescheiden
houdt, moet weer vervangen worden door de
famihegedachten welke keizer en volk vereenieen. Nieuwe corporaties, als vertegenwoordigers van het volk, zullen ontstaan,
Rijksmark wettig
die voor het oude partijenstelsel in de plaats
Luxemburg.
treden. De door Prins Konoye benoemde
permanente
en voorbereidende commissie
van
heden
geldt
ingang
met
Rijksmark
De
vereenigt in zich reeds den geest en het doel
als we.tig betaalmiddel In Luxemburg krachtens een verordening var den chef van het van do nationale hervorming. De keizer als
burgerlijke bestuur. De herleidingskoers is hoofd der natie vereenigt in zich alle souverechten.
1 Rijksmark.
10 Luxembursche franken
De ..Reichsmarkkassenscheine" en de Luxemburgsche en Belgische frank blijven eveneens
-.vettig betaalmiddel, doch de Belgische frank
vliegtuigbasis
zal binnenkort uit den omloop worden geop
nomen. Mot eenige beperkingen ls thans het
betalingsverkeer
tusschen
Luxemburg
vrije
Reuter meldt van de Bermuda-eilanden.
en het geheele Duitsche rijk van kracht gedat krachtens een besluit van de daartoe in
worden.
speciale zitting bijeengekomen volksvertegenwoordiging der eilanden, het vliegtuigsteunpunt Hamilton ter beschikking van de VerHet eerste Heim van de Duitsche weereenigde Staten wordt gesteld.
macht in ons land is Zaterdagavond in Krasnapolsky te Amsterdam geopend. VerschilDe Amerikaansche minister van econolende zalen zijn ingericht als tehuis voor de mische zaken. Hopkins, is Zaterdag om geDuitsche militairen. Bij de opening werd het zondheidsredenen afgetreden. Als zijn opvolwoord gevoerd door den generaal der vliegers ger is de beheerder der bondsleeningen.
Chri.stiansen.
Jesse Jones, aangewezen.

middel in

„Ondoeltreffende, daarom

oorlogs: ongerechtvaardigde
handelingen”.

De staf van het Zwitsersche leger heeft het
volgende communiqué uitgegeven
In den nacht van Zaterdag op Zondag tusschen 23 en 2 uur zijn opnieuw vreemde
vliegtuigen, waarschijnlijk van Engelsche
nationaliteit, over Zwltsersch gebied gevlogen.
Het Zwltsersch gezantschap te Londen
heeft apdraciit g< kr -» n terstond een krachen tegen de schonding
tig protest In
van de Zwitsersche souvereinlteil in de lucht,
welke '_:epleood is met terzijdestelling van de
op 20 Augustus door de Britsche regeering
gedane toezeggingen
Het te Bern verschijnende blad ..Bund"
schrijft naar aanleiding van de nieuwe
schending van het Zwitsersche luchtgebied
door de Britsche luchtmacht
..Nauwelijks
is de inkt droog van de Ennoische nota,
waarin de verzekering werd gegeven, dat het
Zwitsersche grondgebied in de toekomst niet
zal worden ge: eirond» n of Engelsche vliegtuigen v!:egr>n opnieuw des nachts boven ons
grondgebied. De verontwaardiging, welke
door deze nieuwe schending is veroorzaakt
wordt nog vereroot door de ontsteltenis over
het pijnlijke feit, dat mon niet blijkt te kunnen vertrouwen op het door Londen gegeven
woord. Het is thans zoover gekomen, dat men
het slechts kan goedkeuren, indien naast de
herhaalde protesten van onzen gezant, ons
luchtafweergeschut tusschenbeiden komt en
schiet op den indringer".

135. Toen hij de laatste rekening betaald had, lagen er
nog maar drie centen op den bodem van zijn hoogen
dop. Drie centen is niet veel. Wat kun je daar mee
beginnen? Daar kun je nog geen dag van eten. Dat was
armoe, bittere armoe Maar plots kreeg hij een idee.

136. Hij nam zijn tooverstokje en tikte ermee op elke

cent van: tik. tak, tok. Kijk. daar lagen opeens drie dikke
groote goudstukken voor zijn neus. Ze
ieder wel
meer dan een pond. ~Nu ben ik zoo rijk als de keizer van
China", zei Kobus tevreden.

—

•
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