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behalve op Zon- en feestdagen.
K 1231

Duitschlands voedselpositie verzekerd.
Voordeden

Duitsche verlofgangers, mijnwerkers en
bewoners van streken met luchtgevaar. Meer hulp voor
voor

De Rijksmaarschalk richtte vervolgens
nogmaals een beroep op het geheele Duitsche volk om geen onnoodige energie te ver-

De Rijksmaarschalk herinnerde er aan,
welk een bijna bovenmenschelüke wilsprestaties de Führer in den afgeloopen,
oorlogswinter verricht heeft. ledere
harden
Het tweede front.
moeilijkheid heeft zün wil nog
nieuwe
Met bijtenden spot sprak Hermann Gö- slechts harder gemaakt.
ring vervolgens over het streven van de teDe komende winter.
genstanders tot oprichting van een tweede
egoDaarbij
geeselde
hij
scherp
het
front.
zal weer zware
Ook de komende winter
isme van de Engelschen, die er zich niets eischen
stellen, maar hij zal belangrijk gevan aantrekken, wanneer hun bondgenoo- makkelijker
te dragen zijn dan de winter
ten, de Sovjet-Russen, moeten volharden
van verleden iaar, aangezien wij voorbeonder het gewicht der Duitsche slagen.
ziin.
Wat de Amerikaansche bewapening be- reid en tegen zijn gevaren gevrijwaard
omstandigtreft, alle verwachtingen daar zijn vooreerst Maar zelfs onder de moeilijker
omvang opgekocht, opdat degenen, die
vandaag alles verliezen, morsen tenminste het noodige terugkrijgen.

Ter dood veroordeeld.
De Nederlander Voitus van Hamme is
bü vonnis van 't Duitsche hooggerechtshof in de bezette Nederlandsche gebieden d.d. 3 October 1942 wegens verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld.
Van Hamme heeft in strijd met alle
oproepen tot inlevering van wapens twee
pistolen en een vrij groote hoeveelheid
munitie nog in Mei van dit jaar tot zich
getrokken en in zijn bezit gehouden.
Bü zijn arrestatie werd bü hem nog
een aantal anti-Duitsche geschriften gevonden. Voorts heeft hij in zijn woning
een van een vervalscht persoonsbewijs
voorzienen jood ongeveer drie weken
verborgen .gehouden.
Het vonnis vormt een nieuwe, ernstige
en dringende waarschuwing aan allen,
die er zich ondanks de steeds weer ge-

bruiken. Als krachtbron waaruit de ontzaglijke prestaties van het Duitsche volk
van den luchtoorlog.
op alle gebieden te verklaren zijn, noemde
Göring de herwonnen eenheid, die het gehebben de
heele volk tot een eedsgemeenschap aan- gebaseerd op astronomische getallen. Zon- heden van den vorigen winter bescheiden
succes
van
Sovjets
ook
niet
één
wapenindustrie
te
sensluit. De Duitsche arbeider heeft zich der de Amerikaansche
omvang- kunnen bevechten.
in Sovjet-Rusland van de „zegeningen" van onderschatten, moet vastgesteld worden, tactischen
Binnen het bestek van de oorlogshandehet communisme met eigen oogen zoo gron- dat ook voor hen twee maal twee vier is en
vaak harde bevelen
:ig kunnen overtuigen, dat hij daarvan eens niet zes of acht. Ook in Amerika heeft men lingen moet de Führer
hij, de Rijksmaarschalk, moet
geven
en
ook
productie
grondstoffen
genezen.
voor
de
en
arbeiders
altijd
en voor
is
Van een dictatuur
van de laatste krachten
en kan men niet tegelijkertijd een vaak het gebruiken
der arbeidersklasse is aan gene zijde ook noodig
gemakkelijk en
geenszins
Dat
is
eischen.
leger
opstellen
millioenen
den
eenig
spoor
van
en aan
oogst
niet het geringste
te zien. De
eigen
ten goede.
hun beiden de
geeft
bewustzijn
slechts
het
anderen kant het aantal arbeiders verdriegeven waarschuwingen en aanwüzingen
bevoorrechte is in werkelijkheid de Jood, voudigen.
eenmaal
vier en
zij
daartoe,
zelf
kracht
dat
schrijft
men één
die de dictatuur uitoefent. De volksgemeenIn Amerika
nog steeds niet van bewust zijn, dat zij
gestaan
hebben
jaar
een
in
den
strüd
half
legt den enkeling, vooral in oorlogs- woord met groote letters, dat woord is bluf.
alleen reeds door het loutere bezit van
nenkort een compensatie voor het Duitsche schap
Voortgaande sprak de Rijksmaarschalk en zwaar gewond ziin.
tijd, echter ook zekere beperking van zijn
volk worden gevonden.
vuurwapen hun leven op het spel
een
wereldoortweede
oorlog
Deze
is niet de
over de bedriegeli.jke verwachtingen die de log,
hebben gezet.
De aardappeloogst overtreft alles wat persoonlijke vrijheid op. wij
rassenoorlog. Of de
groote
maar
de
nog
dage
democratieën
ook
heden
hebprinciOok hier onderscheiden
ons
ten
maar ooit op Duitschen bodem is geoogst. pieel
of de Germaan de wereld beheerscht,
van de democratieën, die onder vrij- ben ten aanzien van een innerlijk verval van Jood
Omtrent de bewering van den tegenstangaat het in laatste instantie. De
daarom
volk.
der, dat de stemming onder het Duitsche heid slechts teugelloosheid verstaan. Het re- het Duitsche
het, die ons den strijd op leven en
Jood
is
de
MAX BLOKZIJL VOOR DE RADIO.
Göring
Göring.
spot
Met
en
hoon
wees
ook
vrijheidsregime
sultaat
een
ontvan
dit
is
was,
volk zoo slecht
dat men het voor den
democratieën, en door de tegenpartij' uitgestrooide geruchten dood heeft aangezegd.
winter iets had moeten geven om het rus- zaglijke ellende in de bestrijden,
worden,
gewonnen
oorlog
Deze
zal
echter
's-Gravenhage, 5 Oct. —■ Hedenavond om
dat „in van de hand, weike ten doel hebben het omdat hij gewonnen worden moet. Zoo W"kan niet
Ik kan tot zelfs Roosevelt
In het Sportpalast heeft Zondag tig te houden, verklaarde Göring:
in de Duitsche leiding te ondereigen land" de ellende thuis is.
vertrouwen
Gods
19.00
uur spreekt Max Blokzijl via den zenzeggen,
onze
dat
dit
en
tegenstanders
oorlogsdoel
slechts
Göring
ter
Rijksmaarschalk Hermann
dan strüden voor ons
dat men nen wü
Wanneer de strijd voor alle Duitschers mijnen en verklaarde vervolgens,
van
ons
oorlogsdoel
gelegenheid van den dankdag voor den zoethoudertje gedurende den heelen oorlog verhoogde
vrüheid
der
ons
luidt:
de
Hilversum
1 in zijn politiek weekpraatje
uitvoerig
den
hem
Führer ook
met
persoonlijke offers eischt, zij zich na
oogst hooge onderscheidingen uitgereikt gehandhaafd blijft' en zelfs nog wordt verbezig gehouden en o.m. beweerd volk, de grootheid van ons rük en de vei- over het onderwerp: „De politieke
zeif
heeft
ge'ienen
slechts
het
eene
doel
en
de
eene
groot.
Ik zou het een misdaad vinden thans
tentoonaan boeren en landarbeidersleiders, die
heeft, dat niet alleen het geheele bezit van ligheid van onze toekomst, met één woord: stelling
oorlog te winnen.
in de Zuilenstraat te Utrecht".
zich bijzonder verdienstelijk hebben het Duitsche volk iets in uitzicht te stellen, dachte: den
Hermann-Göring-Werke, maar ook de „Duitschland".
de
luchtoorlog.
den
Slachtoffers
van
waarvan ik niet zeker weet, dat ik het kan
gemaakt voor de verzekering van de
Ook slachtoffers van de laffe vijandelijke Duitsche luchtvaartindustrie en
tallooze
houden.
voedselvrijheid van' Duitschland en
Rijksmaar- „onder de hand" opgekochte fabrieken in
luchtaanvallen,
zeide
zoo
de
moeilijkste
is
ook
voedselvoorHet
in
de
Europa.
moeten groote beperkingen van hun de nieuwe bezette gebieden zijn particulier
Dr. Göbbels nam deel aan deze betooging. ziening overwonnen. Van nu isafnogzal het schalk,
persoonlijke'vrijheid
op zich nemen. De lei- eigendom zijn. Hij is dus feitelijk de rijkste
slechts ding jyeet
Staatssecretaris Backe verwelkomde Gö- voortdurend beter worden. Dit
hun
offers
en hun leed volledig man en heeft thans ook uit buitenlandsche
geneorganisatie.
Maar
ring en verklaarde, dat de laatste maanden een kwestie van
waardeeren. De tegenstandei-s kunnen bron vernomen, dat hij een belangrijk deel
na den zwaren winter den groei en den raal wirwar is niet bij ons in dienst, maar te
niet schoon praten met te zeggen, dat van zijn rijkdommen ais voorzorgsmaatregel
oogst buitengewoon hebben bevorderd en bij die daar ginds (vrooHikaeid en bijval). zich
zij industrieële doelen op het oog hebben naar het buitenland heeft overgeschreven.
zullen
Wij
de
beste
mannen
van
ons
landvervijand
zoo de hoon van den
hebben
gehad, wanneer 'zij weerlooze woonwijken Laat men mij slechts zeggen, waar deze
nietigd Duitschland door den honger op de volk weer als landbouwleiders uitsturen en
rijkdommen in het buitenland zich bevinmet
hun bommen vernietigen.
zij
zorgen,
zullen
dat
front
vaderland
en
knieën te kunnen brengen. Zonder het
den, opdat
ze te pakken kan krijgen. Ik
gebieden
door
„Wij
origineele
veroverde
worden voorzien en
hebben
bevelen in zou gaarneikhet
dappere optreden van het landvolk zou dit
grootste deel daarvan ter
grootst
levensmiddelen moeten in de
mosucces niet mogelijk zijn geweest en twee de
handen. Zoo heeft b.v. een Engelsche beschikking stellen van het
Duitsche volk.
gelijke
terugvloeien
mate
naar het vaderluchtgeneraal zijn vliegers bevelen geverdienstelijke mannen uit hun gelederen
Vervolgens sprak de Rijksmaarschalk een
geven, waarin gezegd wordt, dat niet
heeft de Führer onderscheiden met het land.
beschouwing uit van de leiding
Daartoe móet het Oosten worden georgade oorlogsindustrie het belangrijkste critische
Ridderkruis, dat bii het Kruis voor Oorder tegenpartij en haar wansuccessen. Kort
niseerd. De Russen hebben immers alles is, maar de vernieling van de woonlogsverdienste behoort.
vermeldde hij Churchill en den „chief comwijken. De terreur voor de Duitsche
verbrand, wij zullen weer opbouwen: slachToen nam de Rijksmaarschalk het woord. terijen,
den, die onder fatsoenlijke menschen niet e»,
mander" van thans, Roosevelt, waarna hij
bevolking, het neerwerpen van bommen
marmeladefabrieken. .biscuitfabrieWij bevinden ons aan het begin van het
den
belangrijksten
zijn."
Stalin
het
bruikelük
noemde
van
ken,
immers,
enz.,
eieren,
dat alles was er
op vrouwen en kmderen, is voor dezen driespan,
vierde oorlogsjaar en kunnen derhalve de
In antwoord op een opmerking, dat er ondie zijn leidingstaak echter meestfeesten der natie niet meer op de manier boter en meel in ongelooflijke hoeveelheheer dus het beslissende.
al kort en bondig met een schot in den nek
der het Duitsche volk bezorgdheid bestaat
Zij kunnen er zeker van zijn, dat alen in den omvang van vredestijden vieren. den. Wij moeten het slechts ter plaatse op
afhandelt. Rijksmaarschalk Göring constadat de Maarschalk zijn leven al te zeer aan
Bij deze uiterst zware worsteling van het de juiste manier verwerken en ik hoop, les, wat voor menschen mogelijk is aan teerde
daartegenover, dat aan Duitsche zijde
het gevaar bloot stelt, antwoordde Rommelvolgend
jaar
pakketten
dat
inspanning,
gesteld
Duitsche volk bestaat er voor ons allen
dan de
komen.
in het werk
zal de persoon en het veldheersgenie van den
„lk kan U verzekeren, dat ik zulks niet meerslechts een plicht, namelijk voortdurend De beste gebieden hebben wij den Rusworden om in den toestand van deze Füjjrer en organisator*
in zijn woGöbbels
heeft
Rijksminister
van
de
Duitsche
dr.
doe dan strict noodzakelijk is, maar tot dusWij
sen ontnomen.
wisten wel wat we dete strijden en te werken.
slachtoffers van den luchtoorlog hulp weermacht alleen de groote. duidelijke stra- ning vertegenwoordigers ontvangen van de ver
was de toestand in Afrika zoo, dat
doelmatig
Göring aan het woord den rfn hebben genomen, wat
te brengen.
hun
tegische richtlijnen, grondslagen en bevelen Duitsche en de buitenlandsche pers, om
leiding van den rug uit niet mogelijk een
was
Daarop bracht Göring namens den Führer was. Eens zal men inzien hoe noodzakelijk
met
Het zwaartepunt van den strijd, ook van voor de oorlogvoering geeft.
gelegenheid te geven tot een ontmoeting
Bovendien moet men bedenken, dat er op het
dank aan allen, die in zwaren, onvermoei- deze strijd is.
luchtwapen. ligt op het oogenblik echVerantwoordelijkheid van den Führer. generaal-veldmaarschalk Rommel, die op het strijdtooneel op elke plek gevaar
het
aanwezig is.
den arbeid ertoe hadden bijgedragen, dat - Waardeerende woorden sprak de Rijks- ter
Verantwoordelijk is steeds uitsluitend en oogenblik te Berlijn vertoeft.
het Oosten. Wanneer Churchill blufIk houd ervan, om altijd daar te zijn, waar
ondanks alle ongunstige weersomstandig- maarschalk over de houdins: van het Duit- fendinheeft
van
uiteenzetting
verteld,
hij
degenen,
uitvoerige
dat
iederen nacht een alleen de Führer en niet
die aan Rommel gaf een
iets gaande is. AJleen op die manier kan ik
heden een oogst kon worden binnengehaald sche volk, die van dien aard is geweest, dat Dleziertocht dpor duizend
vliegtuigen bo- zijn zijde staan, hem helpen zijn gedachten den strijd in Afrika. „U zult begrijpen, zoo onverwijld besluiten nemen.
slechts in enkele gevallen heeft moeMen moet absodie veel beter was dan aanvankelijk na men ingrüpen.
over
praten
Duitschland zal laten maken, dan meet in bevelen om te zetten en er zorg voor dra- zeide hij, dat ik met U slechts kan
luut ter plaatse zijn en mag niet vertrouwen
ten
De zwendelaars- en wocke- ven
den derden ijskouden winter mocht wor- raarstypen
daarop
geantwoord
hij
nog gen, dat deze bevelen naar de troepen door- hetgeen er gebeurd is. Wat «r nog gebeuren op koeriers en radioberichten,
worden,
dat
die altijd veruit de laatste jaren van den weden gehoopt.
gegeven worden. In Duitschland draagt gaat, valt hier buiten beschouwing.
traging teweegbrengen. Soms komt het op sezijn er thans nauwelijks en waar nooit vluchten in dien omvang heeft onderVan de vreeselijke ervaringen uit den reldoorlog
zeer
gevoerd
onder
geen
nomen
en
er
ook
ondernemen
zal.
Oveniemand
de
in
is
verantwoordelijkheid,
die
De strijd in Afrika
conden aan."
wereldoorlog, aldus Göring, heeft mij steeds zü zijn, worden zij snel opgeruimd. Op oor- rigens komen hem deze „pleziertochtjes" zoo het halfduister staat, maar
uitsluitend en moeilijke omstandigheden en wel -schouder Men behoeft zich om mijn persoon werkelijk
het schrikbeeld der blokkade voor oogen ïogszwendelarij en -woeker staat de galg. duur te staan, dat hij zich reeds beperkin- alleen de man in het vrije licht,
bondhoogste
in'
geen zorg te maken. Ik pas wel op."
aan schouder met onzen Italiaanschen
gestaan en derhalve zijn tijdig de noodige
De grondstoffen. gen heeft opgelegd. Ons luchtafweerwapen instantie de Führer alleen, die verantwoor- genoot. Met trots kan ik zeggen, dat wi]l erin
■voorraden gevormd, waardoor de oogstOp het gebied van de grondstoffen is de wordt verder zeer vergroot en het zal steeds delijk is voor overwinning of nederlaag van
te
positie
Engelschman de
tekorten, veroorzaakt door de beide eerste toestand even gunstig. De opgeslagen voor- beter schieten met behulp van nieuwe, he- de geheele weermacht en die ook niet geslaagd zijn, den
ontnemen, die hij ln het gebied van de Midstrenge winters, werden opgevangen. Toen raden hebben gestrekt tot nieuwe bronnen lere instrumenten. De nachtjagers worden schroomt deze verantwoordelijkheid te
dra- del]andsche Zee reeds veroverd bad.
nu in den afgeloopen, derden winter weer bereikt waren. Steenkool en ijzer bezit over het geheele Duitsche Rijk verbreid. gen. Voor de geschiktheid voor de leiding
naar ONZE
was het hem reeds gelukt
omongekenden
vorstschade in tot dusver
Duitschland zelf in voldoende mate, daarbij Wanneer in het Oosten de tegenstander zijn niet meer zooals vroeger rang, stand, deTweemaal
dank zij Bs.
doch
dringen,
De rede van Rijksmaarschalk Goering
aoor
te
Cyrenaica
gevaar
dreigde
het
dat de zijn nog ontzaglijke hoeveelheden veroverd. neergeslagen is, dan spreken wij elkander vooropleiding, geboorte of leeftijd
vang optrad,
beslis- de dapperheid van onze troepen hebben wrj heeft het Duitsche volk vergund een blik te
Volgende oogst niet gehaald kon worden, IJzer en steenkool moeten
send,
echter eerst di-eo Goddank in Engeland weer.
maar uitsluitend en alleen de verwerpen op den stand van de economie in het
in feilen strijd met hem klaargespeeld
zoodat de rantsoenen moesten worden ver- uit den grond gehaald worden en met dezen De rijksmaarschalk riep
vervolgens het eischte hardheid en doelbewustheid.»De- het
kracht vergeleken met Rijk. In scherp afteekenende woorden heeft hij
onze
hoewel
militaire
minderd.
arbeid verricht de mijnwerker het zwaarste Duitsche volk op even onbuigzaam en won- zelfde discipline geldt voor allen, van den hem numeriek zeer in de minderheid was. duidelijk gemaakt, dat Duitschland
thans
Met de zoogenaamde blokkade van den werk, dat er bestaat.
derbaarlijk als tot dusver te volharden en Rijksmaarschalk tot den laatsten recruut.
niets
te
Maar cc kwaliteit van onze troepen en van immuun geworden is voor de ge'-clgen van
moeilijkheden
Vijand hebben deze
wcardec:-ing voor zij:*, prestaties
geen. enkelen terreuïaanyal uu
generaal,
zijn
Uit
door
De
die
miiitahe
pli
de leiding hecit ons de overwinning verschalt. de blokkade, omdat het zich de ruimte heeft
maken gehad. Genoemd besluit is mij zeer
verordening te onheb ik besloten
niet nakomt, wordt even meedoogenloos Wanneer
de lucht te laten schokken.
later de geschiedenis over deze ge- weten te verwerven, welke noodzakelijk was
zwaar gevallen. Men kan thans te geruster derteekenen, dieeen
mijnwerker speden
als
zorg
uitgeroeid
dragen,
eenvoudige
Ik
zal
zelf
de
soldaat,
er
voor
dat
die
zij
beurtenissen zal spreken, zal de wereld ver- voor de zekerstelling der voedselvoorziening
over de moeilijkheden spreken, daar
ciale voordeden verleent voor zijn gcterstond groote opslagplaatsen worden zijn plicht vergeet.
zijn, met hoe geringe strijdkrachten en ook, omdat het militair onaantastbaar
overwonnen zijn en in het geheel niet kunHij
gevormd, waaruit terstond voor de uit
weldifwerk.
moet met zijn loon
Zoo is een weermacht uit één stuk ont- baasd
wij het hebben klaargespeeld, den Engelsch- blijkt te zijn.
nen terugkeeren. De rantsoenen werden aan het hoofd komen van
alle beroede lucht getroffenen geput kan worden. staan, hecht gesmeed in de Nationaal-So- man te verslaan en ver over de grenzen van Het feit dat de Rijksmaarschalk zoo openverminderd in het rotsvaste besluit pp hetpen en zijn zware werk moet volgens
Ik
heb in alle voor mij toegankelijke
cialistische wereldopvatting, die trouw en
lijk kon spreken over de zorgen waarmede
te drijven.
algeheele
siwaarop
moment,
de
zelfde
het prestatiebeginsel Erkend en gewaarlanden zonder rekening te houden met dapper tot den laatsten man achter haar Egypte terug
het Rijk in de eerste oorlogsjaren te worstelen
rantsoeveroorloven,
de
tuatie zulks zou
worden.
oppersten
deerd
ontzaglijken
krijgsheer
kosten,
de
voorraden in
staat.
Thans staan wij honderd kilometer van had, bewijst wel, dat Duitschland onder
nen weer te verhoogen!
geniale
er in geslaagd is doelen te
Omtrent de voedselpositie in de beAlexandrië en Cairo en hebben wij de bereiken,leiding
die het door de vijandelijke blokzette gebieden verklaarde Göring, dat
poort van Egypte in handen, en wel met kade waren opgelegd.
weliswaar daar in de propaganda dikte
Het is ln zooverre verheugend te constawijls officieel wordt gesproken van
het voornemen, ook hier handelend op
teeren, dat voor consolideering der voedseleen zeer moeilijke voedselpositie, maar
toegegaan,
naar
zijn
er niet
treden. Wij
positie van het Rijk voorwaarden geschapen
dat het daar in werkelijkheid lang niet
tijd weer
zijn die de overwinning zeker stellen,
zoo erg geweest is. Weliswaar zijn ook
om ons na korteren of langeren
daarnaast echter is van belang hetgeen Goering
in
daar overal bonnen ingevoerd, maar
de
Führer
verjagen. Zooals
te
laten
dit
over
zelfde onderwerp heeft gezegd omwat men daarop krijgt, is maar een
„Men kan trent de bezette gebieden. Het
zijn jongste rede reeds zeide:
extra'tje' en men voorziet zich daar in
was hier, zoo
hoofdzaak via den sluikhandel.
de Maarschalk, lang zoo erg niet
er zeker van zijn: wat wij hebben, houden constateerde
gesteld met de voedselpositie als wel in de
De sluikhandel
vijandelijke propaganda werd gezegd
wij vast".
Dientengevolge is bij mü het onwrikbare
Wel
is waar zijn ook in de bezette gebieden
beginsel ontstaan, waaraan onomstootelijk
vervolgde de veld- al bonnen
zoo
Afrika,
strijd
in
ingevoerd, maar wat men daarop
De
wordt vastgehouden: in de eerste plaats en
krijgt is maar een extratje en men voorziet
maarschalk, is van maand tot BMndMte
ten uit versterkte blokken huizen en
bovenal komt bij de voeding het Duitsche Omsingelingsslag ten einde, Enorme vijandelijke verliezen.
zijn op hun
troepen
versterkte stellingen geworpen. Sterke geworden. Doch ook onze De samenwerking =r zich in Hoofdzaak via den sluikhandel"
volk. Ik ben er sterk voor, dat in de onder
Reeds vaak hebben we tegen den
manier feller geworden.
vliegende artillerie en luchtonze hoede genomen gebieden de bevolking In
is voorbeeldig de geprotesteerd,
sluikhanden Kaukasus verbitterde gevechten in de sneeuw. Twee groepen
de I a raansche kameraden
omdat wij hierin het middoelgeschut der luchtmacht steunden
geen honger lijdt. Als evenwel door maatvoortrefverhouding
is
del
zien
wederzijdsche
om
leger.
moeilijk^
Anen de
een reeds
hierbij de formaties van het
regelen van onze tegenstanders
woestijn is hard Vooral van volksgenooten nóg bevoorrechte klasse
plaatsen aan
wedere vliegtuigen zetten de verplettering felijk De strijd in de zijn
genomen.
meer voordcelen te
heden ontstaan? dan moeten allen het geen
moeihjk, maar geven. Waar
zeer
is ook, dat de sluikhandel waarvan Sovjet-etappeverbindingen voort.
de klinTaatsinvloeden moeilijk, dat wij Duitten: als er gehongerd wordt, dan in
zoo
groote
in
toch weer niet
verdwijnen het ongeval in Duitschland. De Duitsche arbeidaaraan met mogelijk hoeveelheden
Een vrij groot aantal vijandelijke trans- schers uit het hooge Noorden
de distributie zoodanig te
maakt
der en degene, die in Duitschland werkt,
mijn
groote
Tot
porttreinen werd vernietigd, een motor- gewend zou kunnen raken
dben zijn, dat ieder krijgt wat hem toekomt
wordt qua voeding van allen het best voorschip op de AVolga in den grond geboord. bHidschao zijn alle Manschappen,, die thans
de antl"en kant gebiedt echter
zien, dat moet onomstootelijk vaststaan.
terug
te
de
Nachtelijke bomaanvallen
lijkheidJ te erkennen, dat in ons
waren gericht worden afgelost, bereid, om gaande is. Ook r-a1
Ondanks alle verpverde gebieden
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op vliegvelden en artillerieconcentraties der
wanneer er het
komen
van
tal
van
volksgenooten
blijft evenwel de oogst van het eigen
niet van
geheel niet weggaan, dien aard is, dat zij in
wakingsvaartuig tot zinken gebracht? Een bolsjewisten ten Oosten van de Wolga.
zii soms in
staat zijn zich tegen
vaderland beslissend voor de voorzieoog op de gezondheid is het de prijzen van den
ander schip, waarvan het zinken niet meer In
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hebben maar met
ning. Duitschland bevindt zich thans ta
sluikhandel zoodanig te
kon worden waargenomen, werd bescha- stormtroepen succesvolle ondernemingen noodzakelijk, hun verlof in een ander klimaat voorzien, dat de
de gelukkige omstandigheid, dat de
distributie daarnaast maar
digd.
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geheele Duitsche
afgelegd, zijn
Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer
aefstanden, die wij hebbenwij thans 2300 algemeen juist zijn voor wat België Frankfront zij ook staat, uitsluitend door de
staan
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eigen
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een
het welgestelde deel der Nederlandsche
zeer
veroverde gebieden wordt gevoed en
ontstond voor de Nederlandsche gemaakt.
kilometer verwijderd De Duitsche soldaat i'l
bevolking betreft, op vele arbeidende
verzorgd, zoodat de vaderlandsche
steeds
onder
de
volkszeegevecht
zand,
een
vertoeft
plaats,
kust
tusschen Duitsche
Op de
genooten kan zij o.i. niet
«waar Duitsche patrouille- Piet slechts
Het Duitsche opperbevel maakte Zateroogst het volk ten goede kan komen
van toepassing worte lijden van de vlie- den verklaard
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in hevige gevechten
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bewuste anti's
eenige
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bomuitwerking
gevangen
vielen Britsche
Britsche officieren en twaalf man
die tégen zijn, omdat zij nu
ten dage oorlog en niet alleen aan het front,
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overal
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Stalingrad
maar in dezelfde mate
van
heeft
veldslag in groote hoe- voorrechte positie moeten verdedigen zij
gebied aan. De bevolking leed verliezen. In
Orlowska teriaal in den laatsten
ook voor Vrijdag vastgestelde doelen beWapensmidsen. Evenals de boer is nu
kennen, waaronder bok de kunnen deze uitlating stellig als passend
woonwijken van verscheidene steden, in het
leeren
veelheid
gesneld
de Duitsche arbeider naar het front
van bijzonder in Kref e 1 d,
reikt. Ten Zuiden en ten Noorden
zich bestemd
de vroegere gevechten heb- voor
ontstond mateTen aanzien van de huidige gevechten „Pilot". Reeds ingemaakt
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komen door vreemde arbeiders uit de aanvallen na zware gevechten. Hierbij der aanvallende vliegtuigen werden neerge- te Berlijn, dat
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en
door
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schoten. Bij aanvallen overdag- op de bezette lowska voor de Duitsche aanvallers gun- waren. Zü waren slecht gebouw en gepantwordt vastgehouden: bü de
Hier heeft nietigd. Duitsche en Roemeensche luchtmassa der krijgsgevangenen.
gebieden in het Westen verloor de vijand stige voorwaarden geschapen zijn. In dit serd. De nieuwe Amerikaansche pantserwa- voeding komt in de eerste plaats en bovenal
vijandeals
bestookten
arbeider
èn
boer
het
strijdkrachten
het
de Duitsche
volk. Ik ben er sterk voor, dat
nog zeven andere vliegtuigen.
op
strijder gezorgd,
verband wordt er te Berlijn voorts op ge- gens die wü aantroffen, zijn reeds aanzienlijk m deDuitsche
de
lijke ravitailleeringsverkeer
dat hij genoeg plaatsveronder onze hoede genomen gebieden de
Lichte
Duitsche
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gevechtsvliegtuigen
in
toenevijand
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vangers heeft. Maar als iemand moet weronook
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aan
de
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dat
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Kaspische
Zee en
spoorlijnen
dernamen Vrijdag overdag aanvallen in mende mate pessimistische berichten over alle achter ons front. Ik geloof, dat wij sinds bevolking geen honger lijdt. Als evenwel door
Ken, dan moet hij ook te eten hebben en
het gebied van den benedenloop van
scheervlucht op voor den oorlog belang- den strijd om Stalingrad verspreidt.
wij
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landsche arbeiders en meer dan 5 millioen
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geland.
De strijd in het Zuiden. spreid en het loont de moeite niet, gezien de als er gehongerd wordt, dan in geen geval
krijgsgevangenen mede te verzorgen. Dat Aan het D o n-front sloegen Italiaansche
Sneeuw in den Kaukasus
groote afstanden, om ze op te halen en tot Duitschland. De Duitsche arbeider en degene
beteekent, dat de productieslag nog verder
die in Duitschland werkt wordt qua voeding
troepen verscheidene pogingen om>de rivier
van schroot te maken."
Het
Italiaansche
weermachtbericht
moet worden opgevoerd.
over te steken, af.
Het D.N.B, deelt mede: In het gebied van Zaterdag luidt :
van allen het best voorzien, dat moet onom*
ISlu ik den oogst beter kan overzien,
De
Engelschen.
In het gebied van Rzj e f zijn bij eigen den Kaukasus dringen de Duitsche en verstootelijk vaststaan. „Het is een standpunt, dat
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Duitschland
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Stellig hebben zij meer ervaring dan
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passen der as negen Britsche vliegtuigen neerge- zijn.
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andere kostelijke liezen.
zoo mogelijk ook geven.
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Eet mosselen!

WIELRENNEN

Met tien man won V.S.V.

Eerste ronde van Bloemendaal.

De IJmuidensche ploeg, die bü „Haarlem" op bezoeß kwam en plannen heeft
kampioen te worden, won met 4—2, ondanks het feit, dat geruimen tijd met tien
man gespeeld moest worden. Deze handicap bleek geen bezwaar te zijn, om te winnen, maar een volgende keer zal V.S.V.
het niet zoo gemakkelijk |krijgen. Dit seizoen is Haarlem niet zoo goed op dreef
en aan techniek ontbreekt nog het een en
ander. Hoewel er reeds vier nederlagen
geleden zijn, willen we de toekomst nog
niet al te donker inzien, omdat de spelers
hard werken en mogelijk slagen zij er met
geestdrift in, eenige overwinningen te
boeken. Dezen Zondag werd er zwak gespeeld en was V.S.V. volledig geweest, dan
zou de uitslag van 7—l niet eens vreemd

Is mossel-eten

goed

Oogstdankfeest van
N.S.D.A.P. en N.S.B.

of...?

In de gemeentelijke concertzaal, welke
Cor Bijster wint en zegevierde ook Zondag De afd. Visoh van het Voorlichtingsop toepasselijke wijze was verdaartoe
schrijft
bureau van den Voedingsraad
hein Den Haag.
Haarlem-V.S.V.
leden der
sierd, hebben Zondagmorgen
volgende:
en N.S.B, het oogstdankfeest
N.S.D.A.P.
gerucht,
Het
dat
men
van
mossel-eter
De eerste ronde van Bloemendaal, die
gevierd. Op het podium, getooid met roodIJmuidenaren speelden geruimen tijd
Zaterdagmiddag op den Zeeweg werd ver- ziek kan worden, is taai. Heel wat grieze- zwarte- en hakenkruisvanen
was temidden
verhalen
lige
worden daarover verteld van
met tien man.
reden, bracht geen verrassingen. De Haarbloemen een borstbeeld van den
eens precies weter
lemsche Wielervereenigingen Excelsior en Velen willen nu wel
en niet waar is, kortom .Führer geplaatst. Voorts hadden hier een
De beslissing van scheidsrechter Jurriaans
De Jonge Kampioen hadden de wedstrijden wat daarvan waar
militair muziekcorps, de jongens van de
om na 20 minuten spelen den rechtsbinnen
goed georganiseerd, doch jammer genoeg het antwoord op de vraag: Is mossel-eten Hitler-Jugend
en de meisjes van den
v.
d.
het
veld
uit
te
?oed
of
slecht?
van V. S. V.
Kuil
zenontbrak voor h*et publiek de spanning. Even
Deutscher
Madel een plaats gevonBun-d
Wij
voorop
goed,
kunnen
stellen:
maar
moge
is,
klinken,
hoe vreemd het ook
den
scheen het bij de amateurs, dat er een verden.
of
op
vraag
de
mosselrassing zou komen, toen de Amsterdam- willen toch even
ten slotte waarschünlijk voor Haarlem een
Nadat op plechtige wijze de vaandel»
(want
daar gaat het om) waren
grootere handicap geworden dan voor V.S.V.
mer Boskemper in de negende ronde uit- vergiftiging
binnengedragen, voerde eerst 't hoofde
nogelijk
is,
nader ingaan.
liep en een voorsprong van ruim honderd
Tot dat oogenblik was het een goede. wedvan dienst van het hoofdkwartier der N.S.B,
Zóó is in werkelijkheid de situatie: som- afdeeling
strijd, waarbij tusschen beide partijen weinig
meter wist te verkrijgen op het peloton,
vorming,
J. A. Tesebeld het
menschen bezit- woord. Hü zeide dat het
verschil bestond en alleen wat fortuinlijker
waarin de renners voortdurend hadden mige, beter slechts enkele
oogstfeest in alle
overgevoeligheid
ten
voor
persoonlijke
een
eanvalsspel had V. S. V. een I—o1—0 voorsprong
gereden.
Doch het bleek te zwaar voor hem
zijn geweest.
gevierd. De
landen
wordt
Germaansche
mosseleiwit,
ook
gelijk
het
er
menschen
bezorgd. Daarna kreeg Haarlem de oogendezen voorsprong te handhaven en hij werd zijn,
ding gemeen: één
hebben
een
Germanen
geen
garnalen,
eieren,
die
aardbeiet gelijke wereldbeschouwing en'daardoor is
schijnlijk gemakkelijke taak om 10 spelers te
in de tiende en laatste ronde door het gebestrijden, maar dit tiental, dat zich door
heele peloton met Cor Bijster aan den kop, e.d. kunnen verdragen. Dit uit zich dan in het ook mogelijk, dat Duitsche en Nederklassers.
tweede
De
den vorm van een allergische reactie
genoemde beslissing
verongelijkt gevoelde
ingehaald.
het oogstfeest tezaparcours van 61/2 K.M. was niet zooals netelrops, braken, zich algemeen ziek landsche kameraden
(hetgeen geenszins als bewijs kan gelden, dat R.C.H." heeft tegen W.F.C, gelijk gespeeld,
Het
Hun gelijke afstamming is de
men'
vieren.
juist
krijgen
opgezwollen
voelen,
de
een
uitslag,
verhouding
nu
een
die
het
van
beslissing
onjuist
2—2,
was,
de
ook
omdat er
n.l.
licht, doch zoowel door de Nieuwelingen
hun lotsverbondenheid; zij
verschijnselen. Dit zijn basis, voor
eenmaal overtredingen zijn waarbij de scheids- weergeeft. W.F.C, was volkomen gelijkwaarals door de Amateurs werd in flink tempo hoofd en andere
trouw.
blijven
de
stem van hun bloedSchepper
vergiftigingsverschijnselen.
Worgéén
spil
bezitten de
Worgereden en slechts weinig renners vielen dus
rechter geen andere beslissing kan nemen) dig aan R.C.H.; in hun
oogst heeft de
rijken
een
Door
kelijke
gevallen
vergiftiging
zijn
beteekenis,
terhier
van
uit. De Nieuwelingen reden vijf maal, de
heeft zich zoodanig extra ingespannen, dat merveerders een kracht van
hen opnieuw de vruchtbaarheid van den
Haarlem in werkelükheid voor een lastiger wijl ook de rechtsmldden en rechtsbuiten opAmateurs
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mededeelingen.
opgaven
of
telefonische
nederlaag
Van
c.s.
2-4
klasse
Alkmaar-Bergen
C,
te slikken.
Turnhout
Tweede
zonder dat zulks ook maar eenig resultaat eerste
zien het verboden is rubber en rubberarti- Zonder te grooten nadruk speelden zij het,
Strawb.-Pinokkio 5-1
opleverde. Weliswaar was Sparta meer in den waren de gasten van Helder, dat fel van zich Vierde klasse F
kelen
te verwerken, indien men daartoe zoodat zij eenvoudige, al of niet sympathieslaagde
gevaarlijke
de
voor- Onze Gezellen-THB 4-4 OK-BDHC 3
0-9
geen vergunning heeft van den directeur ke menschen te zien gaven: den zwartkijboven
aanval dan de tegenpartij, doch het spel der afbeet en er in
Britsche
vliegtuigen
spel
der Boys te beletten haar gewone
SpaarnevogelsR.-Wit 3-A.'dam 3 1-2
voorhoede was zoo doorzichtig dat dë ver- hoede
van het rijksbureau van rubber, allen, die ker Melders, den goeden, jovialen Van
te spelen. Rotier, de rechtsbuiten, maakte
Vlieg. Vogels 1-0 Derde klasse C.
om slechts
gebied.
rijwielbanden vervaardigen van autoban- Son, de bijdehande tante Jo
dediging van E.D.O. weinig moeilijke aanvalNederlandsch
daar- BSM-DSSH
1-1
1-2 Ever Swift-VVV
len kreeg op te lossen. Daarbij kwam nog, dat twee goede doelpunten voor de rust en
den in overtreding zijn. Vergunningen voor een drietal te noemen.
In
den
nacht
's-Gravenhage,
5
Oct.
T.1
J.8.8.
na
werd
het
zelfs
3—o
voor
Helder.
EHS-DIO
3-1 CHC-BDHCS
0-5
het schieten van Sparta alles te #wenschen
van dergelijke banden De regisseur heeft daarbij voor het juisvan Zaterdag op Zondag zijn Britsche vlieg- het vervaardigen
terwijl Snoeks moest uitvallen. Ripperda-DCO
3-0 Derde klasse D.
te tempo gezorgd.
gegeven.
overliet. De Haarlemmers speelden wat meer miste Smit,
worden
niet
tuigen
gebied
gevlogen.
naar
Nederlandsch
Reserve eerste klasse
IJsvogels-Ever
veld was in zeer slechten staat.
M. SYBR. KOOPS
tegen de overvoornemen
ligt
Het
in
het
beheerscht en verdienden de overwinning dan Het
bommen
blindelings
neerwerpen
Door
van
Oud-Karspei
Halfweg
D.T.S hebben in
Ajax 2-KFC 2
5-2
Swift 2 6-0
op te treden. Het publiek
streng
treders
ook volkomen. Na een goed kwartier nam broederlijk en
gebouwen,
schade
aan
ën
eenige
D.T.S. nam de DWS 2-HVC 2
0-3 HBS 2-Strawb. 2 7-0 ontstond
GIFT VAN f 1000.
E.D.O. de leiding toen Hirs een pass van leiding gir> de eer gedeeld.
dient er rekening mede te houden, dat gewist deze tot kort voor het einde AFC 2-De Spart. 2 1-4 BDHC 7-A.'dam 4 3-0 eenige andere materieele schade. De bur- noemde banden kunnen worden in beslag
Chr. Geref. predikant te
Henstra,
Ds.
D.
Schijvenaar goed inschoot (0—1). Even later te
gerbevolking had twee dooden en verscheibehouden. Uit een strafschop maakte Half- ZFC 2-81. Wit 2 1-1 Vierde klasse F.
Haarlem-Noord ontving een gif van duizend
genomen en verbeurd verklaard.
veroorzaakte Steffens een strafschop, waaruit weg
gewonden.
dene
gelijk
(1
Hilvers.
—1).
evenwel
2-Haarl. 2 0-3 Zandv. 2-IJsvog. 3 2-1
gulden van een onbekende. „Voor armen, beDrok den stand op I—l bracht. Bij een snellen
drukten, bedroefden, weduwen en vooral
aanval van E.D.O. maakte Hirs er met een
ouden van dagen in dezen zorgvollen tijd".
mooi schot I—2 van. Opnieuw zag Sparta
zich een strafschop toegewezen, maar nu
Onze bodem is klein, te klein, maar zij is volk was, weder groeiende is, in tegenstelHOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ.
schoot Drok naast.
goed dank zij den noesten arbeid van vele ling met de bevolking van de U.S.A., die uit
1000,—: 9301 21557
voorgeslachten.
In den N.O.polder en in verschillende bestanddeel en is samengesteld
In de tweede helft was Sparta bijna steeds
400,—:
6411 7729 16101 17247 18496 20660
den Zuid-Westpolder van het IJsselmeer, zoodat geen leiding daarin orde kan Schepsterker, doch wat haar voorhoede ook pro200,— : 11016 11579
der
U.S.A.
zijn
Zeeland
Daarom
moeten
de
leiders
nog
pen.
honop de Wadden en in
100,—: 4899 5339 6680 7322 8522 10200 10604
beerde, de hechte E.D.O--verdediging kon zij
winnen. Het wel de vlucht nemen in het begrip „wereld"
11287 11458 11899 12426 12554 14473 20815
derdduizenden H.A. grond te prestatie
niet passeeren. Kort voor het einde hief Van
bevolking
daartegenDe
kent
Eüropeesche
om
is van de boeren een enorme
Es alle onzekerheid op door met een fraaien
begrip
over het
volk.
hier per K.M.2 273 menschen te voeden en
kopbal uit een voorzet van Spek den stand
RADIOPROGRAMMA
dat de joden de
Het spreekt dus vanzelfEuropa
ook nog uit te voeren. Wij zijn trotsch op natuurlijke
op I—3 te brengen.
zijn. Wie
DINSDAG 6 OCTOBER 1942.
vijanden
van
bijdraagt
die
zooveel
tot
onzen boerenstand
joden die naar de HILVERSUM I, 415.5 M.
medelijden
met
heeft
RANGLIJSTJES
oorlog.
het winnen van den
gebracht waar zij behooren, 7.15 Coro Belmonte (gr.). 7.30 B. N. O. NieuwsMussert gaf tenslotte uiting aan zijn plaats worden
7.40 Morgenwerk, gulden werk (gr.>.
uitgenoodigd
DISTRICT
2:
eens een bezoek te berichten.
DISTRICT l!
wordt
8.30 B. N. O. Nieuwsberichten. 8.40 Herfstrozen.
vurigen wensch, dat de tijd niet ver
Feijenoord
1
5
5
9
010
4
0
3
Oostelijk
brengen
ADO
5
aan het
front.
8.50 Liederen van Franz Schubert (gr.). 9.00 Ormeer zal zijn waarop het mogelijk zal
5 4 10 9
5 3 11 7VSV
EDO
zijn nood en ontbering weg te nemen De randstaten van Europa hebben be- kestcomposities van W. A. Mozart (gr.). 9.30
Hermes DVS 4 3 0 1 SBlauw Wit 5 4 0 1 8
Spiegel
van den dag (opn.). 9.40 opera aria's (gr).
van ons volk, waarin Europa's vijanden grijpelijkerwijs langen tijd geleefd in de 10.00 Musette-orkest
5 3 0 2 6
Stormvogels 5 2 12 SDHC
en soliste (opn.). 10.30 U kent
5 12 2 4
zullen zijn afgedeinsd, waarin Europa zal Engelsche sfeer van individualisme. Duitsch- hen, maar kent u hen
Volewijck.
4 2 0 2 4VUC
ook?: /Prqf. Mr. Dr. R.
men
verlangen
5
12
2
4
recht
te
dat
gereorganiseerd
zijn
4 2 0 2 4't Gooi
en tot bloei en voor- land heeft het
Xerxes
van Genechten. 10.45 Orgelconcert. 11.15 Carto
5 2 0 3 4
trouwen, liefde voor volk en vaderland spoed gebracht door nationaal-socialisme zich in die 'landen het Engelsche juk zal Carcassola
DFC
5 12 2 4RFC
kader van een reeks gemeenen zijn orkest en solist. 12.00 Almanak.
In
het
5 10 4 2
3AJSIX
Sparta
schappelijke bijeenkomsten van N.S.B.
en eerbied voor den arbeid.
en fascisme voor de verbonden volkeren afschudden al is het ook duidelijk dat dit 12.05 Muziekcorps van de Duitsche Weermacht.
- 45 01 31 22 SHaarlem
5 10 4 2
DWS
bron
12.45 B. N. O. Nieuws- en zakelijke berichten.
plaatsen
N.S.D.A.P.,
in
Mussert
omschreef
de
eerste
als
het
van
een verjongd continent (langdurig niet in eens gaat, reden waarom Duitschen
die
vele
van
5 0 14 1
HBS
5 10 4 lErama
land de volkeren dan ook tijd laat. Zoolang 13.00 Kamerorkest „Ars Nova et Antigua" (opn.).
ons land als „Oogstdankfeest" zijn gevertrouwen op God, het besef ,van de men- applaus).
14.35 Zangsolisten en vierhandige pianovoordracht
Rede Fr. Schmidt. geen Europeesch volk zich gelijke offers (opn.).
scheiijke kleinheid ten aanzien van God en
houden, hebben op een groote vergade15.00 Voordracht. 15.20 Haarlemsche Orvoorgaan
Duitschland,
heeft
niegoede
getroost
pogen
om
te
doen
heeft
als
Haagschen
zijn
Dierentuin,
het
ring in den
en solist. 16.45 B. N. O. Nieuws-,
boven het kwade, alsmede zijn bereidheid
Stabsleiter Fr. Sehmidt, een der naaste mand het recht ons, aldus spr., de leiding in kestvereeniging
Mussert, de leider der Nationaal-Sociazakelijke- en beursberichten. 17.00
De lichte
van
de
Europa
mogelijkvan Gods- medewerkers van Rijksminister Rosenberg,
eb het benutten
Toets". 18.00 ..Herfst over de lage landen", voorlistische Beweging der Nederlanden en tot dienen en offeren. Ontbreken waarachtig
noemde dit dankfeest een uiting van de ge- heden van IJuropa, te betwisten.
dracht. 18.30 Orgelcooncert. 19.00 Neerlands stem
vertrouwen is een beletsel voor
Stabslciter Fr. Schmidt het woord geOok deze rede werd door de aanwezigen varv het Oostfront. 19.15 Zang en accordeon (gr.).
nationaal-socialisme. Wij zijn vandaag bij- meenschap tusschen front en vaderland, en
MAANDAG 5 OCTOBER.
voerd.
eengekomen om God te danken voor den een bewijs dat men zich ook in Nederland lu,ide toegejuicht. Het slotwoord werd daar- 19.30 B. N. O. Nieuwsberichten. 19.40 B. N. O. Gebinnenlandsch overzicht. 19.50 Internaopofferingsgezind wil inzetten voor Europa. op gesproken door General-Kommissar sproken
Stadsschouwburg: Kleinkunstavond ten bate
Bü de aankomst voor het gebouw inspec- oogst en ons verbonden te voelen met den
tionale chansons. Vanaf 20.15 alleen voor de
oorlog is een oorlog om brood Het Schmidt.
Wij
Deze
der frontsoldaten, 7.30 uur.
Mussert, die zich in gezelschap be- bodem en de leden van den landstand.
teerde
die over een lijnverbinding met
Radio-Centrales,
de studio beschikken. 20.15 Omroeporkest en >rFrans Hals Museum: Tentoonstelling Hulp- vond van general-kommissar Schmidt, ge- beleven daarin een sterk stuk nationaal- leven is afhankelijk van de mogelijkheid
zeide
het
NederDeze
o.m. dat nu
in
geheel brood voor eigen volk uit eigen bodem te
werk Beeldende Kunst, 10—5 uur.
gelspej (gr.). 21.45 B. N. O. Nieuwsberichten. 22.00
neraal der Polizei Rauter, den gemachtigde socialisme. De zaadkorrel moet zich
land nog niet mogelijk is, als in Duitschherrijzenis winnen.
Kunstenaars brengen eigen werk (gr.). 23.00—24.00
Rembrandt Theater: Frederik de Groote, 2.30, voor Zuid-Holland Baron Haersolte van offeren om een honderdvoudige
semi populair programma (gr:).
land, de rantsoenen te verhoogen, de
6.30 en 8.45 uur. Toegang alle leeftijden. Haerst en den Haagschen districtsleider mogelijk te maken. Dit zoo simpele feit is
niets
HILVERSUM 11, 301.5 M.
Duitschers
in
eveneens
legde
op,
Spr.
Het
dat
Nederland
8.45
uur.
van
het
leven.
is
dan
ook
er
den
nadruk
grondslag
S.,
2.00,
6.30 en
de
Palace : A 101 S. O.
der N.5.8., Van lerssel, de opgestelde eere7.15—7.40 Zie Hilversum I. 7.40 Ochtendgymin
Duitschland ook zonder oorlog in eenige
méér kunnen krijgen. Zü krijgen dezelfToegang 14 jaar.
wachten van de W.A. en de N.S.D.A.P. Bij een bron van groote troost en berusting
nastiek.
7.50 Operettefragmenten (gr.). 8.00 Politiek
de rantsoenen als de Nederlanders. Men
tientallen jaren tijds door zön prestaweekpraatje (opn.). 8.15 Orkestconcert (gr.). 8.30
van de zaal, die op de harten van de nabestaanden der gevalFrans Hals Theater: Es war eine rauschende
het
binnenkomen
hierbij
leimoet
bedenken
dat
Duitschop
gebied,
ieder
de eerste en
lenen. Wie onzer is niet dag en nacht met ties
B. N. o. Nieuwsberichten. 8.40 Strijkkawtret (gr,).
Ballnacht, 2.30, 6.30 en 8.45 uur. Toegang strakke wijze met Duitsche en N.S.B.vlagrdinggevende mogendheid van Europa
in het Oosland al sedert 1939 distributie heeft ge9.00 Omroeporkest en solisten (opn.). (Ca. 9.15—
gen versierd was en waarin door korenaren zijn gedachten bij de strijders
18 jaar.
in
zijn
1940 9.20 Voor de huisvrouw). 10.00 Godsdienstige uitgeworden.
had en Nederland eigenlijk pas
het zaad in den zou
Duitschland had
Luxor Theater: Kadetten, 2.30, 6.30, 8.45 uur. aan het karakter van deze vergadering werd ten ? Zij offeren zich als
en 1941. Het spreekt dus vanzelf dat zending. 10.30 Orkestcomposities van Jos. Haydn
daarvoor geen oorlog noodig. Zijn vijanToegang 14 jaar.
herinnerd, werden dé hooge bezoekers door bodem, hun offer is niet tevergeefsch, maar
het rijk in dit opzicht het eerst aan de (gr.). 11-00 Vrouwenmozaïek .11.20 Karl. Schmit—
den hadden dien oorlog noodig voor het
Moviac: Marionetten, 2, 4, 7 en 9 uur. Toe- de vele honderden, bezoekers luide toege- een noodzakelijke voorwaarde voor de herWalter, bariton (gr.).
11.30 Friesche Pianotrio.
Europa.
De
van
beurt
was.
Europa.
herinnering
van de handhaven
hun macht in
gang alle leeftijden.
juicht. Plechtig werden onder de tonen van rijzenis van
12.15 Voordracht. 12.30 Programma-overzicht. 12.35
vervolgens
in
Stabsleiter
Schmidt
trad
oogstdankfeest
gevallenen
dient
aan
ons
gebracht
'tên
gehoore
Operafragmenten
defileermarsch,
(gr.).
12.45 B. N. O. Nieuwsde
beschouwingen over de beginselen en
Spr. gaf uitdrukking aan de dankbaar- en zakelijke berichten. 13.00
,
Wat doet de Directie
DINSDAG 6 OCTOBER.
door 'n muziekkorps van de Luftwaffe, de vooraf te gaan
jegens den Nederlandschen boer. De van den Landbouw. 13.15 Otto Hendriks en zijn
Nationaal-Socialistische Voortgaande betoogde Mussert dat dit het geloof van het nationaal-socialisme. heid
standaarden
der
geheel
Europa
dag is niet ver meer dat
uil orkest. 14.00 Godsdienstige uitzending.
14.30
Mussert nam oogstdanklied berust op drie pijlers: in de
Stadsschouwburg: Rie Hellmig en solisten, formaties binnengedragen.
rhythme. 15.30 Voor de zieken.. 16.00 or
het gevierd om God te dat uitgaat van de stelling dat gelijk bloed de onmetelijke vlakten in het Oosten gevoed Tweeërlei
7.30 uur.
daarop als eerste spreker het woord en eerste plaats wordt
zakelijkeWilly
Nieuws-,
Kok. 16.45 B. N O.
Hauptdienstleitei kest
worden.
voor de letterlijke verhooring van en dus ook gelijk karakter bijeen behoort zal kunnen
Gem. Concertzaal: „Het achtste gebod", 7.30 u. werd met luid hou-zee-geroep op het po- danken
en beursberichten. 17.00 Voor de jeugd. 17.30
het gebed: geef ons heden ons dagelijksch in dezelfde gemeenschap. De zin van bet Schmidt besloot met te wijzen op den on- Amusementsorkest en gramofoonmuziek. 18.30
Bioscopen: Middag- en avondvoorstellingen. dium ontvangen.
Rede van Mussert. brood. In de tweede plaats om te denken leven is voor Duitschland's. tegenstanders tembaren overwinningswil van den Führer. Nieuwsberichten. 18.40 Spiegel van den dag. 18.50
den' eersten arbeider en den eersten soldaat B. N. O. Twentsch praatje. 19.00 Landman's Lust.
aan het herlevend besef voor het verband slechts de zucht naar macht en rijkdom.
het
Wn. Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns, Haarnationaal-socialist
beteekent
van Europa, en eerde hem daarop met een 19.30 Liedjes in den schemer (gr.). 20.00 B. N. O.
en
tenslotte
om
Voor
den
N.S.B,
tusschen
volk
bodem.
En
terug
greep
De leider der
naar
lem. Plaatsvervangend Hoofdredacteur: F. C.
„Sieg Heil", dat door alle aan- Engelsche uitzending: Holland and the economie
het toekomt, aan het echter zijn karakter uit te leven en in zijn drievoudig
het jaar 1937, waarin de N.S.B, na de eer te geven aan wiegeheel
reorganisation. Voor de Radio-Centrales: ZangDerks, Haarlem. Chef van Dienst en Stad: S. R.
wezigen
spontaan
werd overgenomen.
ijverig
dapper
zijn.
trouw,
arbeid
en
te
De
Nederland zich
landvolk waarmede
nederlaag bij de verkiezingen tegen den
programma (gr.). Vanaf 20.15 alleen voor de
Kuiper, Haarlem. Sport en stad: A. Ovenneer.
Deutschlandlied,
Duit.:;che
beste,
de
soldaat
is
ook
niet
slechts
Met
het
het
Horst-Wes
dag
l.aag.
op dezen
één gevoelt.
Radio-Centrales, die over een lijnverbinding mst
aanval van alle politieke partijen, zich
Heemstede. Buitenland: J. C. van der
volkslied,
gejdlied
de
en
Nederlandsche
wapens
Korsten,
herinnering
hij
hoe,in
de omdat
beste
en de beste leihet
De leider bracht in
de studio beschikken. 20.15 Pianovoordrach.t. 20.45
Heemstede. Haagsen Redacteur: B.
en zich rekenschap gaf van de
bezinde
volgd
is
deiplechtigen
doordrongen
Spaansche
Jr.,
door den
afmarsch
Zandorkestwerken (gr.). 21.45 B. N. O.
jaren vóór den oorlog de dankdagen der ding heeft, maar omdat hij
Heemstede. Binnenland: J. A. Steen
strijd. In dien tijd, vijf jaar
van
jaren
Velsen
en
omoogstdankfeest
vaandels,
werd het
in Den Nieuwsberichten. 22.00 B. N. O. Militair overzicht.
paskwil werden door de van de groote zedelijke wet. Zoo komt het
voort. Nieuws en reportage voor.
kerken
tot
een
bronnen
van
het
nazijn
de
geleden,
Baarsel,
van
IJmuiden.
AdverAvondwijding.
22.10
22.20—24.00 Zie Hilversum U
geving: J. J. E.
tionaal-socialisme ontstaan: godsver- voedselvernictiging op last van de overheid. ook dat het Duitsche volk dat een stervend Haag besloten.
tacu.es D. A. J. Spek, Haarlem.;
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Oogstdankfeest van Nederlandsche
en Duitsche Nationaal-Socialisten.
Toespraken van Mussert en StabsleiterFr. Schmidt
in Haagschen Dierentuin.
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Commando der W.A. wederom
aan Mr. Zondervan opgedragen.

LOTION MALWIDA 31
Roman van Else Wernecke
Nadruk verboden
zich uit in de
Ik bedoel dit
:t>mt ook wel eens voor, dat je iemand
Kik lief hebt, zoo innig en oprecht,
ïti mensch slechts kan lief hebben, en
beurt
dan zooiets en je loopt ook weg
; weet niet waarom, uit onnoozelheid.
1 "gst
of verlegenheid
dat doet er ook
toe
en degeen, 'dien je lief hebt,
dan weg en denkt, dat men hem niet
en-hij komt nooir, nooit meer terug -"
'a keert langzaam haar hoofd om en
's ziet in haar oogen tranen opwellen,
aar over de wangen biggelen. En plot! valt Tora voorover en Marga houdt
tertstochtelijk snikkend meisje in haar
Ze heeft eenigen tijd noodig om van
Verbazing te bekomen. Is dat nu wert die koele, nuchtere en welbewuste
tnet het hoogmoedige wipneusje? En
batisch streelt ze den slanken rug van
Reisje.
"*rtel 't hem, Marga, vertel het hem',
'lt Tora snikkend, haar hoofd op Mar'chouder. Hij moet tenminste weten,
hij is nu immers ge'me spijt. Hij
en
misschien
niet eens meer,
weet
Jd

staart recht voor
fa« sti'eep
maanlicht.
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eindelijk van den fascineeiislepel op en klinkt, vuurrood van
aijgßenheid en nog steeds met het geluk-

'efle

■ LAIiW
1

sterke, zuinige „VAN DYKTT' teekenpotlood (19 hardtegraden) en het ideale

■ 5/
Hl 2L

..VAN DYKE" radeergummi."

*uwp Slimlachie om haar mond, met alle

Eberhard Faber

}*en- Zijn die menschen niet alle'aal a'terhai'télijkst?
Is ze vanavond, teJdd

al **'e vriendelijke en aardige
'enseK van
n
n'€*
**e gelukkigste vrouw ter
fereld' '

(Wordt vervolgd.)

Hauptmann

In de W.A. zal de frontgeest heerschen

Te Utrecht heeft Zaterdag een bijzondere plechtigheid plaats gehad, waarvoor
een zeer groote belangstelling bestond.
Voor het front van ruim duizend weermannen hebben de leider der beweging,
Mussert en de commandant der W.A., mr.
Zondervan, gesproken ter gelegenheid van
de hernieuwde aanvaarding van het commando der W. A., doordat de commandant
mr. A. J. Zondervan, die langen tijd aan
het Oostfront heeft gestreden, in het vaderland is teruggekeerd en van nu af aan
weer het commando over de W. A. op zich
heeft genomen.
Om kwart over vijf marcheerden de zwarte soldaten in voorbeedige orde- het Domplein op, voorafgegaan door een muziekkorps, om zich in carré voor het spreekgestoelte op te stellen. Na een korte inspectie betrad Mussert het podium om zijn
weermannen toe te spreken.
Daar staat gij dan, mannen der W.A., gij
Carlsberg is. Maar ik. weet je, ik
fora
«et niet verkroppen, dat hy niet meer die met elkaar de oudste formatie van de
beweging vormt. In den loop der jaren
"ie denkt".
Tga neemt het snikkende meisje vaster hebt gijArele en goede prestaties verricht.
j>ar armen. „Wien moet ik dat vertelTora?"
Eens was uw verschijnen in de straten van ons land eén doorn in het
"J-tz", fluistert Tora en dan zwijgt ze
'aamd.
vleesch van de democratie. Verboden
en weer opgericht zijt gij er, mijne
"fga voelt een gblf van medelijden in
zwarte soldaten, om te' voorkomen dat
opstijgen. Arme Lutz, dat is net iets
.hem. Omdat het meisje, dat hij lief wij weer zouden worden opgepakt, zoo'i weg loopt, weet hij zelf ook niets
als in de Meidagen en om voor de beweging te waken bü dag en bij nacht.
!s te doen dan te verdwijnen! Tora had
De W.A. heeft bewezen wat zij kon en
«Unnen en moeten zijn en nu is het
nu meer dan ooit valt er voor u iets
"[" Arme Lutz, arme Tora.
groots te
dagen later vertrekt Marga uit Ko;«t
ggen. De geheele familie Carlsberg doet Gij zijt bij verrichten.
duizenden in de Waffen-SS en
het echt; op het perron- uitgeleide
■< de beide zoons en Tora. Marga is in het legioen gegaan, honderden uwer
end en verzorgd, alsof ze op het punt zijn gevallen. Indien gij er niet was geweest,
1 een wereldreis te ondernemen en wel zou ons volk geen toekomst meer hebben.
ttiaal moet ze de Carlsbergs beloven Gij hebt bewezen geen overschot te zijn,
*iq terug te zullen komen, maar dan integendeel, gij hebt uw inzetbereidheid
getoond en daarom blijft gij het sterkste
,'ang, heel lang
'oe vooral de groeten aan je broer", en weerbaarste steunpunt van de bewegeneer Carlsberg nog eens voor het ging. In de keuze „soldaat of slaaf" hebt
% terwijl de trein zich langzaam in be- gij gekozen en eens zal het Nederlandsche
volk in ziin geheel hebben te kiezen. Nooit
zet.
h?f* ziet
ra
er precies zoo koel, welbewust zullen wü slaven worden, maar met elkaar
orrect uit als steeds en zij wuift slechts soldaten blijven. De W.A. is de keurtroep
Uw com.haar wildlederen handschoen. Een van de beweging en dat blijft zij.metterdaad
'tig lachje van hartelijk wederzijds be- mandant Zondervan heeft zich
ingezet aan het front. Hij heeft het ijzeren
Rh is het laatste, dat Marga van haar kruis
verdiend. Evenals banleider v. d.
*Mt, als de trein haar in een bocht aan
Hout heeft hij blijk gegeven van het woord
Sezicht onttrekt.
een daad te maken. Zij hlbben zich, mede
met andere kameraden, hun plaats aan het
Marga en de slag bij Waterloo.
front waardig getoond. Ik heet hen bij hun
Nd dag, fröken Marga", zegt Gabi met terugkeer in het vaderland welkom. Gij
h'etwat Duitsch accent, als ze Marga, kam. Zondervan vertrouw ik het commanr*ar terugkeer uit Kopenhagen, begroet. da over de W.A. weer volkomen toe. Samen
pa lacht en schudt haar de hand; ze is zullen wij verder gaan voor den opbouw
'J^erkelijk blij de kleine, mollige Eva van volk en vaderland.
In de overtuiging dat gij ervoor zult
l te zien. De beide meisjes, ditmaal niet zorg
dragen de W.A. in de toekomst groot
zalmkleurige jurk van het instituut,
Jj
F in keurige avondtoiletjes. zien er al- en sterk te maken, draag ik u hierbij het
"rdigst uit en Marga mag ze graag. commando weer over.
mag vandaag trouwens alle men£a
Rede commandant Zondervan
? graag, want deze heele avond geldt
In den aanvang van zijn hierop volgende rede merkte commandant ZonScheele heeft, ter eere van
in haar particuliere woning, een
ipa, georganiseerd,
dervan op, dat de leider van den inwaarvoor alle leden
zet van zün W.A.-mannen positieve
{e
"et instituut zijn uitgenoodigd. Er zijn
resultaten heeft verwacht. Deze zijn
.tiog een paar andere menschen. die
niet uitgebleven. Aan het Oostfront
j°a nog nooit in haar leven gezien heeft
heeft spr. weermannen zien vallen,
v! voor zoover zij weet, ook niet het gewond zien geraken en staaltjes meeJe met het instituut te maken hebben.
gemaakt van ongelooflijken moed. Met
,"'schijnlijk was mevr. dr. Scheele hun
den dood voor oogen is één ding als
,een invitatie schuldig en het bezwaar,
vanzelf geboren: het gemeenschapsgecombinatie wel eens minder gelukvoel.
,y°n zijn, kent mevrouw Scheele nu eenNatuurlijk zal de tijd aan het Oostfront
*rga is het om het even. Ze vindt ook doorgebracht zijn stempel drukken op sprewerkzaamheden voor het thuisfront.
menschen alleraardigst. Ze zit kerszijn
doel en taak precies dezelfde als
v^en meneer Koekoek en een anderen Al
de oprichting van de W.A., de omstan?er met zilvergrijs haar, die er uit ziet bij
tegenover mevrouw digheden en de middelen zijn anders geL^en opdiplomaat,
worden. De beweging tegen gevaren van
de eereplaats en meneer Koebuiten-af en van binnen-uit te beschermen
zijn
is
juist
£
bij het mooiste deel van
is nog steeds het ideaal van de W.A. De
Marga.
Ijfop
i^rlijk rustig branden de vele kaarsen leider kan onder alle omstandigheden op
zijn zwarte soldaten rekenen.
tye keurig gedekte tafel en de bloemenTotale inzet geëischt
(, ?l'ing tusschen het zilver en het porsemet groote zorg te zijn aange(yWijkt
spreker twee
Voor
toekomst
noemde
voelt zich in den zevenden punten, d?
lf?t.enMarga.
welke bijzondere aandacht verdielachje
op
staart met een stralend
Ten eerste zal de W.A.-man worden
vjlslepel boven den rand van haar bord. nen.
opgevoed
tot een weerbaren man aan het
jjetieer Koekoek praat zonder ophouden,
ep ten tweede wordt van
iedereen
ij Saat alles uitstekend in het instituut front
in het thuisfront de totale inzet
jjfrievrouw Scheele. De reorganisatie W.A.-man
geëischt. Peter Ton en de andere bloedk' zoowel als in de andere filialen in het offers zullen
v daarbij een lichtend getuiverloop
gunstig
een zeer
j^lland,hetheeft
genis zijn!. ledere nationaal-socialist begeheele
bedrijf
op
rjj* en
is nu
een
[.Punt gekomen, een punt, van waaruit
Jti van het succes in een stijle curve omzullen gaan. Wat evenwel
js schijnt tevoldoening
stemt, is het feit,
tot
f'heerhet
Deensehe
filiaal
reeds na zoo
ijt^ok
eh tijd van successen melding
kan maj^'elke
il
alle verwachtingen overtreffen.
fcv"*ze resultaten zijn van te meer beteebS wanneer men bedenkt, dat Kopenden zetel vormt van den grootsten
jcJiTent, die er sinds jaar en dag op uit
dj?' instituut van mevrouw dr. Scheele te
Meneer Koekoek dankt alle
inteugelen.
tiJTezige leden van het instituut voor hun
fy'^willigheid en hun onbaatzuchtige meltLrking bij de doorgevoerde reorganilo, maar vóór alles is hij grooten dank
>i6 viuldigd aan de flinke jonge vrouw, van
ijjj'jet initiatief tot deze ingrijpende veruitgegaan en aan wier groote
fef .ln£enisliefde
voor de zaak, waaraan zij
Ic^&e
in de technische
nnllona'c
voornaJa,gegeven heeft, dit welslagen
D teekenbranche gea
UU,,Ctl
juffrouw
Marga
te
danken is
,^k lang
ven met mij de voorkeur aan het
zal zij leven, hoera, hoera,
»VÏ
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fleuren af te schilderen, als er gevaar
mocht bestaan, dat de Amerikanen in dat
geval de Sowjet-Unie slechts uit de hoogte
zouden behandelen.

REDE VAN MUSSERT

—

—

en wat ia
de Russen alles kunne
Amerika wordt geproduceerd. Sowjet-Rusland zou voor al wat het kreeg in de hoog-.te mate dankbaar zijn.
Stalin hnd Willkie evenwel geraden de
lood van Rusland maar niet in te schrille
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hoort een weerman te zijn. Speciale aandacht zal worden geschonken aan de
frontzorg en daarbij hebben wij, zoo vervolgde spr., meer aan 5000 goede weermannen dan aan 10.000 niet-geheel-willepden.
Wij stellen het getal niet boven het
gehalte. Een oud woord zegt: de troep
is wat de leider is en daarom zal van
nu af aan van lederen vendelcommandant en hooger een schriftelijke verklaring worden geëischt, dat de leider
hem kan inzetten in het front.
Maatregelen tegen saboteurs
Voor een regelmatige afwisseling in het
front moet worden gezorgd. De deelname
aan de hulppolitie zal moeten worden
voortgezet. Wij willen, aldus spr., deze wereld beter.-verlaten dan wij haar ontvingen
van onze voorgangers. Tegen roddelarij -en
ontrouw zullen de strengste maatregelen
worden genomen. Daarbij zal ik streng,
doch rechtvaardig zijn. Onze eerste plicht
behoort te zijn met en in ons volk te
staan. Wij moeten ons volk wakker schudden en houden. Daarbij zal de propaganda
een groote rol spelen.
Tegen actieve saboteurs en zatte burgers zullen wij onze maatregelen nemen. In de 25.000 man van de W.A. zal
de geest van het front moeten hecrr
schen. Dan en dan alleen kunnen wü
onze gelijkberechtigdheid verdienen en
/
veroveren.
Aan het eind van de plechtigheid
werd het aesde couplet van het Wilhelmus gezongen, waarna een voorbijmarsch voor deh commandant werd
gehouden voor het stafkwartier van de
W.A. op de Maliebaan.

gevraagd

Voor

IVJenruren

.
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ministerie van luchtvaart.

MILITAIR VERDRAG TUSSCHEN
MEXICO EN CUBA.
Tusschen de regeeringen van Mexico en
Cuba is een militair verdrag gesloten.
Hierin wordt nauwe samenwerking afgesproken van de lucht-, de zee- en de landstrijdkrachten.

—

Oogstdankfeest in het Concertgebouw.

Haarlem door de N.S.D.A.P. en
het binnendragen dar vaandels.

de N.S.B,

Concertgebouw tevreden zijn. Minny Erfmann Jopie Koopman, Ad. Heerings, Gerard Arbous in de uitnemend gespeelde r"l
van den louche bankier en Mientje van der
Lugt Melsert als de actrice
hun aller spel
stond op een behoorlijk peil. En het miste
zijn uitwerking niet.

—

M. SYBR. KOOPS.

Kamermuziekmiddag.

Stadsnieuws

’

CLANDESTIENE SLACHTER.
Door de Haarlemsche politie is verdacht
„Betje regeert."
van frauduleus slachten aangehouden een
De Schouwspelers. 58-jarige bran'dstoffenhandelaar. Deze beJaren geleden was „Betje regeert" een kende na verhoor dat hij op 1 October j.l.
der grootste successen van mevr. De Boer
in een schuur een koe frauduleus had geVan Rijk. Een dergelijke herinnering uit slacht. Het vleesch had hij voor 90 cent per
het nabije Verleden is ten allen tijde een V 2K.G. verkocht. Inbeslaggenomen zijn
hindernis voor dengeen, die een repertoire- vleesch en vet.
nummer weer opvat. De Schouwspelers
hebben dat waagstuk begaan en wij hebben,
om eerlijk té zijn, een teleurstelling " ver-

—

S^JP^toßl Wük

wacht.

Onmiddellijk kunnen we daar aan toe
vertooning van „Betje" in
alle opzichten is meegevallen. Ellen Durieux
slaagde er in het oude Betje, het goede
wijfje, wier goedheid niet erkend wordt,
levend te maken. Deze Betje regeerde inderdaad, zij „schaltete und waltete", dat
het een lust was om te zien, dat alle perikelen in den huize Van Gelder terecht kwamen en dat de gewetenlooze bankdirecteur
zijri verdiende loon kreeg.
Het aardige blijspel van Henk Bakker
verkreeg trouwens ook door andere vertolkingen relief. Het is waar, dat Johan Boezer
een wat krachtiger Theo van Gelder had 6 Oct.: zon
kunnen geven en dat zijn regie hier en daar
maan
tot slordigheden had geleid. Doch over het 7 Óct.: zon
algemeen konden de vele bezoekers van het
maan

voegen, dat de

in het Concertgebouw te
foto van
een oosstdankfeest gehouden. Een
Peperkamp,
Zondagmorgen is

(Foto

LAATSTE NIEUWS

HIERL BIJ KONING BORIS.

Rijksarbeidsleider Hierl is met ?ijn staf
Woensdagavond uit
vertrokken
naar Bulgarije.
Koning Boris van Bulgarije heeft hem
gisteren in audiëntie ontvangen.

Boekarest

BEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID VOOR

HERRIOT.
De arrestatie van den voormaligen voorzitter van de Fransche Kamer, Edouard
Herriot. wordt te Berlijn beschouwd als een
zuiver binnenlandsche kwestie van Frankrijk. Deze arrestatie is, naar men meent te
De woordvoerder der Japansche marine.
op weten, een gevolg van een briefwisseling
admiraal Hiraide heeft medegedeeld, datdeel tusschen Herriot en Laval. Naar men verhet oogenblik in het Zuid-Westelijke
der verneemt, betreft het hier geen arrestatie in den gebruikelijken zin van hét
van den Stillen Oceaan, vooral bij de isaioaen
woord, doch een maatregel, op grond waarmons-eilanden zware gevechten aan
gang zijn.
, , hecht van Herriot een bepaalde verblijfplaats
In welingelichte kringen te Tokio
moet kiezen, die hij zonder speciale toemen aan deze verklaring van Hiraide groote
waarde. Men verwacht communiqués van
De Duitsche ambassadeur te Ankara. Von
het Keizerlijk hoofdkwartier over het resul- Papen, die enkele dagen heeft gejaagd in
als
taat van deze gevechten. Hiraide heeft
het Noord-Oosten der Karpathen, is Vrijverliezen van den vijand „verscheidene èag via Boedapest naar Duitschland vervliegtuigmoederschepen. trokken.
Amerikaansche
meer dan 10 transportschepen en meer aan
tien andere vaartuigen" genoemd.

ZWARE ZEESTRIJD BIJ DE

SALOMONSEILANDEN.

. ..

BOKSEN

ROOSEVELT

LEGERAANVOERDER DER
VER. STATEN.

LAGRAND SLAAT WEISZ K. O.
Arnold Lagrand. slaagde er in Berlijn in den
Duitschen kampioen Ernst Welsz binnen enkele
minuten knock out te slaan. Lagrand trok zich
Van Weisz' reputatie niets aan; v htj viel direct der,
afwachtenden Duitscher aan en het duurde weinige minuten of hij had hem in een hoek en
daar ging Weisz zoo waar op de knieën. De Du'tscher begreep dat met den Nederlander niet te
spelen viel en maakte er ook ernst van. Lagrand
gaf hem eenvoudig geen kans, bleef aanvallen
en de partij was goed en wel enkele minuten oud
of de sensatie van den avond was gebeurd De
Nederlandsche bokser had Ernst Weisz koek ó-it

Marshall van zijn functie ontheven.
Uit Lissabon wordt het volgende aan de
„Pariser Zeitung" geseind:
Generaal Marshall, chef van den Amerifunckaanschen generalen staf, is van zijnAmeritie als opperbevelhebber van het
kaansche leger ontheven en tol inspecteur- geslagen.
Raadsehelders kwam tegenover Bruch ln den
seneraal van het leger benoemd. De beveen verloor op punten. Evenzoo ging het me'
len betreffende de militaire operaties zul- ring
Rinus
de Boer, die den Europeeschen kampioen"
der
president
uitgaan
len voortaan
van den
Arno Kölblin ln de zwaargewicht klasse tegenV S
over zich kreeg.
Generaal Mae Arthur, wiens hoofdkwarGraafland werd door Gustav Eder geslagen.
tier zich in Australië bevindt, luitenantgeneraal Hugh Burmond, wiens hoofdkwartier te New Vork is gevestigd, luitenantBurgerlijke
generaal Eisenhower, die zijn hoofdkwartier te Londen heeft en luitenant-genepa,
HAARLEM. 5 October 1942
de Foitt wiens hoofdkwartier zich in CaliBEVALLEN: 3 Oct., A. M. E. Bestenbreur—
fornië bevindt, werden in hun functie.
Bakker, z.; M. F. Oudolf—Kornelissen, z,- C M
bevestigd. De vier bovengenoemde opper- Pieters—van Uden. z.; A. D. van Rijn—van Brugbevelen van gen, d.; M. L. Wajer—Swets, z.; M. F. A van ler
bevelhebbers staan onder de hoedanigheid
Valk—van Dijkman, d.; 4 Oct., A. M. BrinkmEn
president Roosevelt in zijn
—Webster, d.; A. Bultman—Wiishake, z.5 Oct
van oppersten leider van het leger.
E. C. J Portegies—Klabou,. d.; EK Visser—
waarnemen
ambt
Admiraal Leahy zal hetraadgever
Dibbets, d.
den
van
van persoonlijk militair uitzondering zullen OVERLEDEN: 1 Oct., M. Schreijers, 43 i. Verl
president. Slechts bij
Gem Cron.iestraat; 2 Oct.. A. J. Brandon,
„ Hazepaterslaan; W. A. C. Hiel, 60 } Kamper-52
Stimson, staatssecretaris bü het departeKnox,
staatlaan;
P. J. van der Weijden, 74 .1., Kleverparkkolonel
oorlog
ment van
en
l Sept., J.
van marinf; weg:
Tiggelman-Smallegange, 63 j
secretaris bü het departement
pres.
,lngen van net
Steenstraat; c. C. Wilhelmus-Olie 8S i
aan de militaire t
Soutmanstraat; H. Hartman,
70 1., Valkèstraaf'
Witte Huis deelnemen. vestigt
Oct P. Zweed, 91 j.. PerseusstraJ;
M. BoY
er O* aan- 4ree—de
De „Pariser Zeitung"
Graaf. 81 j., Bamamstraat.
zichop econona
op,
dat
Roosevelt
ONDERTROUWD:
dacht
5 Oct.: G. Claus en J. M. de
misch en financieel terrein een dictatoi lale Vos, S. Henstra en Prinsen.
e
doen
macht te hebben
toekf.n? t Z,?S
thans voorbereidt een ware dictatuur uu
gebied
le oefenen'op militair
+ „„„.„„la ,
Het schijnt, dat Roosevelt dientengevolge
juist het' tegenovergestelde van plani w
n"*»,
van hetgeen president Wüson «eourende
un
KedBla?jJ*
|
den wereldoorlog heeft
mn
Fersmngmacht overdroeg aan generaal
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Stalin eischt tweede front.

meer van hooren!

Willkie wil er niet

Stalin heeft tegenover Henry'
vertegenwoordiger van Associated

CMMdg.
«"_*.»

b
Moskou, verklaard, dat het tweede front
eerste
de
Sowjet-Unie
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OFFICIËELE MEDEDEELINGEN,
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a-ird waarover hu niets kon meeaeeien.
Vanaf 1 Oct.—n October 1942
verklaren dat vraagformulieren
aanwel in staat tebevredigend
Tnr-h' was hijopenhartig
ten behoeve van kunnen
or
kaarsen
en
hem
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Stalin

gezegd, dat de Duitotalin-b.v.
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in Zuid-Rusland
opmarsch
hun
schers met

lgVerncmnS °P het Distributie
kan'too?
e °verveen en Zanvoort
n?» u ,iZ°r\T^
van 9-12 uuafgehaald

*

worden.

DISTRIBUTIEDIENST BLOEMENDAAL
Wolga de Sowjet-Unie een vreesetnf He slag
RUNDVETTOEWI.IZINGEN
toegebracht.
Stalin
hnc'
hebben
iiken
van het departement
°IJlecretaris~generaal
de Gealli- ,landbouw
en visscherij maakt, in verband van
Verduisteren : van 19.10 tot 7.48 uur voorts
een dringend beroep ophulpbronnen
laatste
e iling van rundvet op de
eerden <*edaan om hun
op 7.48, onder 19.08 uur
in exploitatie te nenbe^,
boterkaart, bekend, dat slagers U
met den grootsten spoedwas,
eedui-Pnrt»dP,r
tl]
Van 7 tot en met 10 October
konden hinop 3.10, ondier 17.49 uur
brengen Als de wil er
van h L MVak.
anten ontvangen bonnen op
"Willkie „,.„/"
,hAZ
op 7.49, onder 19.06 uur
ook worden overwonnen.
dernfssen
.k
Maandag
12
October
bij de plaatselijke distri1942
zeggen, dat
op 4.18, onder 18.15 uur
moe=t den Amerikanen maar
butiediensten
/dienen ln te leveren, tervertojg'ng
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bijgezet.

den Rijksmaarschalk, van het opperbevel
der Duitsche weermacht, van het Italiaansche opperbevel en van het Italiaansche

Lida Langerveld en Pierre Verdonck.
De violiste Lida Langerveld en de pianist Pierre Verdonck hadden op hun sonalenmiddag een 'geduchte concurrent aan
iiet prachtige -herfstweer van dezen Octoberzondag.
Ondertusschen deden beide
concertgevërs hun uiterste best, om, door
de warmte van hun spel, hun publiek, dat
de tuinzaal nagenoeg voor de helft vulde,
net
zich ontzeggen van de koestering der
-*.
r
milde najaarszon te vergoeden.
. Begonnen werd met een zeer melodieuse
Sonate (G gr. t.) van den 18en eeuwsch-en
Nederlandschen componist Willem
de
Fes'ch. De violiste bereikte door haar rustig beheerschte streek en zuiver sentiment een hoogtepunt in dit werk bij het
lyrisch rustpunt,
de fraaie eantabiele
Aria.
De G dur-Sonate v£)n Brahms werd delicaat aangevangen; opmerkelijk was het
zeer duidelijk gedetailleerde vertolking
van den pianist. In de doorwerking kwam
Lida Langerveld goed los; haar temperamentvol spel was daar alleszins te billijken. Haar vertolking van het Adagio echEen lastige klant in Terlouw
ter hadden wij graag met wat minder
vibrato gehoord. Het slotdeel verliep vlot
Informeerde: Hoe heb ik hel nouï
vertoonde aan 't 'slot wel eenig temaar
Als ik zeg. Pepermunt,
kort aan spanning.
Het tweede deel. van het programma,
'k Ben verwend op dat punt,
met werk van Willem Pijper, Albert dc
Juffrouw)
Bonera,,
Dan bedoel ik
Klerk en Joaquin Turina, voldeed aan
hooge eischen, zoowel qua samenspel als
qua individueele prestatie. De zeer wisselende stemmingen van Pi.jper's Eerste
Sonate (een hoogst belangrijk jeugdwerk
uit 1919) werden met innerlijke geladenheid weergegeven. Vooral was L;da Langerveld's behaaglijke en charmant badineerende verklanking te bewonderen in
het tempo di menuetto; maar ook wist zij
sterk te boeien met het Scherzando en de
spanning in het berustigende Adagio molto
prachtig vol te houden.
Dc Elegie van Albert de Klerk (een imlie uit de eerste oorlogsdagen) kreeg
eten innerliiken gloed, waar. dit stuk om
■; ook daar waar het in vrome resignatie alle uiterlijke bewogenheid aflegt.
Het werkje gaf aan Lida Langerveld
daarenboven gelegenheid een zeer mooien
toon te ontwikkelen.
Tot slot ging de uiterst karakteristieke
Man neergeschoten op den Spaansche
sonate van Joaquin Turina, die
de beide vertolkers zich voortreffelijk
Burgwal.
reigen gemaakt hadden.
Zoo maakte dit
Uveede gedeelte van het concert den eindWie kan inlichtingen verstrekken.
indruk van hun optreden volkomen goed.
Vrijdagavond j.1., omstreeks elf uur is de
JOS. DE KLERK.
30-jarige J. M. G. op den Burgwal te Haarlem het slachtoffer geworden van een verTWEE GROENTEHANDELAREN
raderlijken aanval. Hij werd van achteren WEER
BEKEURD
neergeschoten en is spoedig daarna overWeer
zijn
door
de Haarlemsche politie
leden.
gftentenhandelaren bpkeurd, terzake
Uit de laatste woorden van G. viel op te tweeverkoopen
van groenten en fruit tegen
maken, dat hij meende door een granaat- het
prijs, n.l. prei van 13 cent per
scherf getroffen te zijn. Hierdoor werd aan- te hoogen
K.G. voor 50 cent per K.G. en druiven van
vankelijk niet aan een misdrijf gedacht.
1.30 pér K.G.
Personen, die over dezen aanslag inlich- 71 cent per K.G. voor
Inbeslaggenomen zijn 95 bossen peen, 80
tingen kunnen verstrekken, en hierover nog
niet door de recherche gehoord zijn, wor- K.G. andijvie, 10 bosjes peterselie en 130
den dringend verzocht, zich ten spoedigste bos selderij.
"
aan het bureau van politie in de SmedeKOLENHANDELAAR ALS
straat afdeeling recherche te melden.

FL. HEItDEK MEISJE gevr.
NET MEISJE gevraagd voo,
H.YXDIG MEISJE gevr, voor in kt.
Ned. gezin van 9-12.30 u. hailve of heele dagen. s Zondag»
vam
9-12.
Adres
morgenuren
de
behoorlijk salaris. Aanm. 's av. en Dinsdag vrij, hoog
.-■"c'irioMri.-.n "">. l-ieeiu«tr>r!o.
7 uur Mevr. div Mee. Vondel- Ernst Casimiii-laan at,loon. Aa
Rusthuis vraagt AFI/OS VOOR na
Overveen
-28, Aei-denho'iit.
direct hij statten.
DE AVOXDVREN. B-r. 9599
w.
Gevr.
per
flink DIENSTMEISJE
Gevr. n-ette FL.
WERKSTBR w», 3 x
v. d.
goed k-urnn. koken per boy. 20 paar. voor WERKSTER
pei m.m 8
Vooruitbetaald
van 9-12 uur. Vam «eter L/indem. 1 Nov.e. n.
2 halve daNiet vooruitbet. p. m.m. 10 et.
goede
gen
loon,
et.
Goed
behanen Zaterdag den heelen dag.
l>a Costas-óraait M (Wtoke*)
werkzoekenden en aangebogevr. Veel deling. Mevr. Ijeupen, MaiUTloïa- v. e. g. v. Pers. aanm. vóór 5 uur'
den betrekkingen bü vooruitXET
1-aan 38, Overveen. tel. 23149.
Kenaustr. ;. Anders whrïft'-nubetaling per
vrij. Posttaam 5, Heemrte.de.
6 et.
Mevr. v. d. Heuvel-Rij-n-ders, —Gevraagd: flinke
Niet voorultbet. p m.m. a et.
WERK
XET MEISJE of
WERKSTER
Gr
vr.
■ninimum 6
Crav enesterlaan 34, vraagt een 2 dagen per week.
Adres: Lueae ;
STER voor 2 dagen por week.
DAGMEISJE
van
8.30-2
v. Lejêdenlaan'lo. bij 81. E3 bi.i de ZiJJbmrff. FEIXK
dagen va.n 8.30-5.
In gezin met i-nw. dienstbode
ETfFFROUW gévr. om 1 x per of voor 3 gez.
te Haarlem ww-dit wordt flinke BESCH. HULP bij
In kl.
week op te passen bi.i kinderen.
van handel en bezoo spoedig mos. KEUKEX- de kinderen (l en 3 i.) gevraagd.
Br. 9904
kijf. Vooruitbet. p. m.m. ij e t
Minimum 6 m.m. max. 30 m.m
Mevr. No-rdemann. Spoorplein MEISJE gevr. a.ls noodhulp of Br. met ultv, tol. 9915.
XETTE WERKSTER gevr.
1, hoek Leidechevaart, Heem* voor vast. Niet ben. 25 iaar. 2de
stede vraagt voor zoo spoedig m.o meisje aanwezig. Br. 9951
11, bü Houtplein.
Loren.tzr.lein
MEISJE gevr. van 8.30-4
XET
gelijk een net
ZELFSTANDIG
gevr. 3
NETTE
WERKSTEIÏ
Lessen
uu-r. Goe-d loon. Aanm. na 6 u-uir. x per week. Ted. v. Berkho'u*l«an
MEISJE
3
"VVesselink,
Krulstochtst.raat
41, Aerdenhout. Tel. 27161
L PIANOLES gevr. d. gewd.
XETJWKÏSJE v. (1. das of d.
Gevr. een nette WERKSTER
Gevr. nette JUFFR. of WERK
Mod'omc nruz. Liefst en n. gevr. A. Kolk. Dahl-ialaan
liefst voor Donderd. of Vrijd. STER
voor 4 ocht. of iedieren
" °f lirt.-Z. Br. met cond. 9800 10. Aerdenhrvut.
9-5 uur , f 2.50. Buurman vam morgen p. w. Boven 45 j. in gez.
WERKSTER gevraagd Dlmsd. V/reeden,
Vondellaan 4, Aer'houit. van 2 pers. Zich te vervoegen
en Vrijd. van 9-3. Prinxessckadp 50.
XET MEISJE gevr. niet ben. Bispincklaan 30, Bloernendaal.
Fl'-IXK MEISJE srfevr. r.r.r -'.-Gevr. flinke NAAISTER. .1. H. Ifl iaar. P, OorUranda.. PleiadenHuishouding
morgen, Vrijdag den h. dag Mevr.
M. Peeper-kom Heerren weg 92. k t ra' at 102, T I aarlem -N.
FUNK MEISJE gevr. v. heele v. d. Tu'ln, Ged Oude Gracht 38.
MEISJE voor de Heemstede.
IV*ev r. XET (14-16
haJve d. loon en tijd nader te
of
tl.
gevr.
DAGMEISJE
8.30-4
j.) Mevr.
hoog loon. Bloemveldilaan 60. b. bespr. Zon-d. en 1 midd,p. w. vrij
Voor Bedrijf
iSTn " Planetennileiin 33.
Spoorpleitn 5, H'stede bij Zamdv.
aa>gd in k-leiin gezin JOXG d. Ramplaan.
Maison Van Kuyk, I-linden■:. s'( E voor halve dagen of drie
FTUNK MEISJE gevr. in gez. laan.
Zoo spoedig mogelijk gevraagd houtstr. 9, vraagt aamk. X'AAIi de week.
Aanmelden: ?.. k. v. heele dagen. Eenv. kogew. hulp v. vrerkv-ro-u sv. eon XET MEISJE v. 9 tot 12 uur S.TER. goed loon.
ken
5.
s'^rorltvleaat
Gevr. op kinderjurkon aitc-lier
Zondags vrij. Aaoto. in klein gezin. Br. 9942
loon.
*W*t-IN*K WBRKMEISJE te Goed
WERKSTER,
of AFWERKGevr.
FIiXKE
BORDUURSTERS
Het,
114
Glïpperwej?
\f,'eohomit gez. bij heer en dame na 4 uiur.
2 dagen per week. Mevr. Fretje,, STERS (ook thatiswerksters). Br.
Gevr.
Cj-30 tot 4.30, hoog loon, ZomDAGMEISJE. goede Wagmenkajde
'
41, Heemstede.
9252.
'kost seigairavnidieeird. Br. 9-947
vaeii Br. 9897

—

Marseille

het militaire kerkhof van Derna in de
Cyrenaica is Vrijdag de na zijn 158 overwinning in ce lucht omgekomen vlieger
kapitein Hans Joachim Marseille, bijgezet.
Generaal-veldmaarschalk Kesselring herdacht den verongelukten Duitschen held,
aan wiens baar kransen gelegd werden van
Op

—
—
—
—

—

—

-

—
—
—

m*l
l£n-

I?l^aarst

f9«

van vettoewljzingen.

Gevraagd: op exped. kamitoor
NETTE JUFFROUW 17 of 18 j.

— HUISHOUDSTER

b.

z. a.

bij

ulzen aangeboden

Rechtsbijstand

alleeno-f klein gez.
WIE RUILT H. huls Bl'daa'
goed handschrift en kunn. tele'
oen n. j. WERKSTER f 45 p. m. teg. won. Hrl. f 30 a Bur. KKANEVELD, Zijlweg 21,
en. Br. 99 49
1. f 35 p. m, Br.
(bij Zijlbrug)
2e KAPSTER gevr. O. Hoff- M D. D.mldda,g van 2-5 uur
9805
Br. 9931
og
Heemstede.
WII/T
U
Middenweg
12
6.
VERHUIZEN?
*miann.
Zoekt
B. 2. a. XETTE WERKSTER U een andere woning? Wilt IJ Behandeling \*an dagvaardinJONGEN u
dagen van de week vrij, v nul-en
alle
L.
met
roparatie-in-richtóng.
in Auto
uw huis? Laat U in- gen, contracten, schuldregeling,
g v. Br. 9928
g
schrijven
informaties, enz.
bij
het WonlingiruilhuHe erenstraat 34.
XET MEISJE. P.G. b. z. a. als rean Hooglandspark 3. Tel. 17781 K.ant
BEKW. KAPSTI3R gevr. uAtst.
Br 9929
9—5 uur; *sav. 7—9 uur.
kunn. onduleeren en watergolven hulp in de huish.
ONGEH. WERKSTER b. z. a.
Advies fl,—.
nu óf later, prettigen werkkring,

.

of Dame

f^'B^a.

—

_—

_

—

Kamers

gevraagd

heelen, f 1.50 halven dag.
korte
ook Zaterdags. f 2.75
werktijd
Br.
Huijboom,
9930.
A.
tot
Aanm.
6 uur
a'oor Jongeman 1 ZTTKon. weg 24, daarna Teylerstr. 3 9
siiAAPK. met pension ln prettig
Kleermakerij, vinaar gelegenmilieu, omg. O'veen of Bl'
heid i,s zich verder te bekwamen
B.
f 45 a f 50.'8r, OKOr,.
z.
a.
LOOPKXHCHT
gevr aankomend KLEERMAKERS
huwd, oud 3G j. goed kunn. fietHeer vraagt ONGEM. KAMER
KXECHT. Br. 99 2 3
sen, tegen redelijk loon. Br. 9939 zonder meer. omtrek KoedaefsGevr. TEEKEXLEERAAR v.
omtvikkeld persoon heeft laan, liefst parterre. Aanbiedinop3. akte N. II B. avond-uren. Br. nogJong,
eenige avonden beschikbaar gen 98 07
9
9924
Jongelui die wensohen te trouvour ADMINISTRATIEF WERK
SLIGERSLEERLTXG Of Br.
9933
wen vragen begin Nov. een gest.
LOOPJOVGEX gevr bi.i P. Mul.
BANKETBAKKERS! B. z. a. ZIT- on SLP.KAM. m. keuken en
Doelstraa t- 12.
2de Banketbakker. P. de Roode. berg.pl. Br. m. prijsorpg. 9808
II.TI. KAPPERS. Gevr
Heer, b. b. h. h.. zoekt gem.
aankomende of eerste bediende. Gasthuis-plein 2. Zandvoort.
Aanm. Kruisweg 72 rd. Tel. 18ÏS1
SL.K. of ZIT-SL.K. liefst omg.
Plein. Br. mot omschr. en prijs
KAPPERS. Gevr. 2de bed. J.
9809
Roode. Gasthulsplein e Zanil
voort.
Te huur gevr. telein gem. HUIS
Gevr. ZIT-SLAAPK. m. pens.
Br. 9810
of GED. VAN HUIS te Heemstede, Haarlem of .naaste omgeving. Br. 9503
Gem. of gesrtoff. BENEDENXET
MEISJE. IS i.
bev. 3 kamers m. vrije keuHUIS
ONGEM. KAMER te huur m.
sing in gez. met kleine kin- ken gevr. omg. Haarlem. Br. m. gebruik van keuken f 3.50 p. w.
voor
dag.
deren
waa.r hulp v. prijs 98 02
d?n
Centrum. Br. 9811
ruw werk a-anw. is. Adres R. Riet
EENIGE HUIZEN te koop geSLAAPKAMERTJE. straat en
veld, G'Htoerrweg 48,
Ivraagd. Br. 9801
zouz. Zijlstraat 39 rood.

—

_
_
_
_

F

—

—
—
—

—
—
Heemstede.! —

soneel aangeboden
Voor Huishouding

Voor

F^'

Bedrijf

"iuizen gevraagd

—
—
—
.—

—
—
—
—

Houtweg.

—

ZIT- EN
Omtrek Kleine
bez. tusschen 6-7 u.
d. blad.
ongein.

Te

Adres bur. v.
Gem. ZIT-SLAAPK. str. water
2e etage. Schouwtjesplein 65 rd.

Tel. 15912.
Te huur: groote ZIT-SLAAPK.
met volledig pension en stookgel.
(eentru-m).

Spaarne 114

bij

r..

mevr. Meunen.
G. O. Gracht!

hk.

Te huur ruime zrr-SL \APKAMER met str. w. en stookgel.
voor een persoon f 4.5 0 p. w.
Thomassen. Xleuwe Gracht 64.
—Agb. gem. ZIT-SL. Eu SLAAPKAMETÏTJE.

53 rood.

Hamers aangeboden

.—

Aangeb.

SLAAPKAMER.

—
—

Tem.pelierïFilraat

Kost en Inwoning
NET KOSTHUIS gevr. door
n. 51) j. m. eigen bed. Br. Ns
KOSTHITS agb. m

lijk verkeer of slaap kamertje te

huur. Br. 9 819

Eenige Kennisgeving.

le KAPSTER

Verloofd:

en

Eenige

(Jekker-fafyve^

1

ALI HOSPER
en
D. WIEKINGA
3 October 1942.
Baarn: Heemskerklaan 42.
Haarlem: Prinsen Bolwerk 58.
Geen ontvangdag.

Is Jmmmï^vÈm\

I
É
f?

algemeene

daarmee bakt U zónder vet en zónder eieren
FRUITTAART

w*l z*cn met pl-m- ’2OOO.- fiancieel interesseeren in levenskrachtig klein winkelbedrijf
in Haarlem en Omstreken, tevens werkzaam aandeel in de
avonduren. Br. onder no. 8534 bureau van dit blad.
aoor HYPOTHEEKBANK, voor Haarlem en
AfTFNT g'evraa.gd
omgeving. Brieyen met opgave van referentie, te
richten aan No. 8494 bureau van dit blad.

ff

.

-

Kennisgeving.

f

nEJJKIJrSCALCULAIURS

ïeutamsleiimg.

Pieter Johannes
van der Weijden

"*""

Dinsdag 6

October
7,30 uur

Weduwnaar van

RIE HELLMIG

ELISABETH LATEN-

de bekende radio zangeres en
haar twaalf solisten (Neder-

STEIN VAN VOORST

in den ouderdom van 74
jaren.

landsch

Namens de Familie:
G. E. VAN DER WEIJDWJ
Haarlem, 2 October 1942.

Amusementsorkest).
Zij zingt liederen ln

tien talen.
Wim 180, de populaire radio
conferencier.
De Afrikaanders
De xylofonist MORé
Pr.: f2, f 1,50, f 1 en f 0,75
(r. i.) Voorverk. dag. 10-3.

Kleverparkweg 57 r.

Geen rouwbeklag.
Geen bezoek.
De crematie zal plaats
hebben Woensdag 7 October a.s. te Driehuis-Westerveld, na aankomst van
trein 13,47 uur.

aJ^La

%^ir"^s^?^

van Schilderstukken en Aquarels
|2i
lS5*

Klanken uit den aether:

door 808 BUYS
tot 17-1042; dagelijks v. 9.30-12.30 en
van 2-5.30 uur. Zondags van 2-4 uur.
TOEGANG VRIJ.

Te koop aangeboden: 2 mah. 1-p.
LEDIKANTEN, 1 BEDKASTJE
ook gesch. voor lits-jum., f250.
Te bezicht. Korte Houtstr. no. 4,

Winkel
te huur gevraagd, zonder Woning. Br. 8527 Bur. v. dit blad.

-

Heden is van ons heengegaan onze lieve Man en
Vader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom

Feestvoorstelling
40-jarig tooneeljubileum

Wilhelmus Rijkers

Roosje Kohier

in den ouderdom van

Vitamine B,

Hf[4 1 mW

Maar bovendien zijn H-O en Quaker
havermout een zeer krachtig voedsel,
dat een hoog percentage bevat aan eiwit voor de vorming van stevige spieren en weefsels en aan belangrijke
en onmisbare
minerale stoffen
voor krachtig
| *|^Z^?ss=--^

60, in lijst. Br. onder no. 8530
Bur. v. d. blad of Tel. 29817.

Dir. C. Hartogh

Eenige plaatselijke
Kennisgeving.

H-O en QUAKER sijn rijk
aan de senuivsierkende

J. Doeser, ter overn. Duinlandschap en weide met koeien, 80 x

H i ] q|

tot 5 uur.

Art. leid. Oh. Braakensiek
Gem. Concertgebouw
Haarlem.
a.s. Dinsdag 6 Oot. 7,30 uur

strieele
ondernein Noord-Holland. Vereischt meerjarige fabriekspractijk
als Bankwerker en/of Plaatwerker. Sollicitaties onder opgaaf
van verworven practische en theoretische kennis, opleiding,
vorige en huidige werkgevers, laatst genoten lo n, onder No.
4208-36 Nijgh & van Ditmar's Adv. Bur., AMSTERDAM-C.

ming

Zijlweg: 271, Tel. 20458
Haarlem

2 Schilderijen

DE HACHESPELERS

LEERLING KAPSTER gevr.

TfllVfTïTM AIV
jVJnvrJLiTi/in

?§

volgens recept in onze nieuwe bakbrochure
„Recepten voor dezen tijd". Gratis op aanvraag. §J
N.V. Inhama Verkoopkantoor . Postbus 908
Amsterdam §§

Heden overleed, tot onze
droefheid,
onze
beste
Broeder, Behuwdbroeder
en Oom

en

FRANS TUPKER, Dames en Heerenkapper, Haarwerker. Zijlstraat 73, Telefoon 12784.

I

BB

ii

tÊg

♦

Onivangi U nog

bonnen voor havermout, vraag dan
ook nu naar het
beste dal er is, vraag
naar H-O of Ckiaker.

Zaakje
ter overname gevraagd, onverschillig wat; liefst zaden. Brieven onder no. 8528 Bur .v, d. bl.

W^V

SB Ji I^~~-^1 ~>
]ffi§ O f_7~~~~Tds
l^A
'mWTra^J eLÊJk
9 wr f^l
/^l^SÏ^hL^^a
Iiïfjn&fëS£K&!!llkmmJ*im
ES

MtjMjffl&B ÏÏ^~JÈÏÏê

■

Het Achtste Gebod

Voor uw blijk van belangstelling
ons betoond bij het overlijden
van onze lieve Moeder en Be-

huwdmoeder,

WUBBINA SMITH—
HILBRANDS
betuigen wij U onzen hartelijker
«*
dank.
A. J. SMITH
Y. SMITH--FETTSMA
Bloernendaal. 5 Oct. 1942.

Dr. F. C Kuipers
PRAKTIJK HERVAT.
Woensdag rereen soreek'iur.

B. E. van Zanten

GIJ ZULT GEEN VALSCHE
GETUIGENIS SPREKEN
f 0,75 —f 2(r. L).
Plaatsbespr. Maandag 5 en
dinsdag 6 Oct. van
(Telefoon 11372).

11-3 uur.

SÏENÖ-"
TYPIST (E)

■
BOEKH. ca.

STENO; aanv. 7 Oct.
TYPEN; 6 of 8 October

—Gevr. in goeden staat zijnd eenpers. OPKLAPBEI) (zonder ombouw). Br. met p-rijs 9820.
gevr. een 2-pers.
Te koop
VBERENBED. Aanb. m. pr. 9821
Eénipersoons OPKLAPBED te
koop grevr. Bir. 9822

’
’
’’

Vrijdagavond

Abonnement voor 1 persoon^
„
„ 2 personen
10 Volks-concerten op Dinsdagavond, aanv. 19.30 u.
Entree per concert ’0.35
Passe-Partout voor bovengenoemde 26 Concerten
voor 1 persoon
„ 2 personen
f
Knipkaart voor 10 Concerten naar keuze
VRAAGT PROSPECTUS.

’’

12.34
18.46

13.36
20.50
12.34

ABONNEHERT U OP ééN DER SERIES!
Abonnementen verkrijgbaar bij de Administratie der
H.0.V., Kenaustraat 7, telefoon 11277 en bij het Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49, telefoon 11532.
Plaatsbespreken voor het geheele seizoen vanaf 1 October
ten kantore van de H.0.V., Kenaustraat 7, telefoon 11277.

"

"^^

>g-

'«..■.■■.miiiim

ii

"?n'2b

j

i

■■ ■—

■

11■i 11

HlllÉl^Hf lil 1 iniy

TALEN
Boekh. aariv. 6 October

ARTS

Praktijk Hervat
Fabr, —kantoor vraagt

Steno-typiste
Br. met refer. en verl. salaris
no.r 8526 Bur. van dit blad.
Gevraagd een prima

I

Engelsch

„
„
„
„

9 October

6 October
8 October
Spaansch
9 October
clubl. f4,60 per maand

Duitsch
Nederl.

I'rosp. grratis.

. .

Oude Gracht 71

HOLLANDIA BONBONS

Licht in gewicht Gevu!d

"Tiougat en marsepain.

é

U

jF"i

—

Reparaties aan laarzen

Groot winkelpand

LAARZEN

aangeboden, in Gr. Houtstraat. 9 pr. broeklaarzen te k., pr. leder
Inlichtingen Makelaarskantoor Het leder is zeer gesch. voor
Rietveld, Kruisweg 32, Tel. 20168 klompsch., enz. M. 't Hart, Ken-

g„j

!

I het af in een flesch.
Schuim niet afschep■ pen. Flesch 'goed

!

221/2 et.

*Bg*&fcfo*^

LoseenpakjeSneeuw- ■
witgloor op in IL.
water. Doorroeren en I

■ laten bezinken. Giet !

j

In vele uitgezocht fijne combinaties en smaken.

Geldbelegging

gevr. door Wasscherij-bedrijf.
Br. no. 8535 Bur. v. d. blad.
2 WOONHUIZEN. Koopsom
p. p. Br. onder no.
Particulier vraagt te koop
f7SQO.
8523 Bureau van dit blad.
MOD. RADIO
Radio-Gramofoon of Pickup
combinatie, event. m. platen
Br. 8466 bur. v.d. bl. of tel. 19650
en Overschoenen worden weer
aangenomen. Adres: W. ter Wal,
Spaarne 92.

met fondant, likeur,
100 gram

"|!

"

30 et

per 100 gr am

ANDALUSIA FONDANTS per

Woning

Sorteerder

RECEPT
van Dr. Helder:

Twee nieuwe Bensdorp-creatïes,
doch louter oude kwaliteit!

Alle talen en boekhouden
goed bekend met woninginrichCOTABO.
ting, matrassenmaken, en stof- 100 les-adressen in Haarlem.
feeren van stoelen enz. Briefen Examens,' conv. en literatuur.
met volledige inlicht, als leef- Secr. Fred. Hendriklaan no. 29
tijd, opgave waar gewerkt, verlangd salaris enz. aan Magazijn Wegens overplaatsing
„De Vlijt", Kanaalstr. no. 41-43,
Lisse.

Stoker en

I

IT
Hier
is het

C'omb. van M.O. Leraren

gezocht tegen 1 Nov. te Hrl. of
omg. Huurprijs f35 p. maand.
Br. no. 8529 Bur. van dit blad.

.

■ ■■■»■■■■■■■■■■

Behanger-stoffeerder INST.PONT

i

I

*

besleed I

,„ )).

sluiten. Gebruik? als
bleekwater.

—,

KASTELEIN

!

j
■

■

BIJ Dr. Helder maakt Liesje

van elf het bleekwater. Dolgraag doetze *t, want Moeder
2egt; het ge]d> dat we er mee
""sparen is voor je spaarpot,
Lies! En Moeder heeft het
, , ,
, " , ,
voordeel,, dat het bezinksel
een pracht reinigingsmiddel
, ,
,
vormt voor closet en keuken.

.

pe'haaS & VAN BRERO
%

*W

W
a.

Eftß****.

l\u ja, je moet

wel eens

lang wachten... maar wanneer
je 'n kruik Bols krijgt, dan is het ook
Bols 1 Want aan de oude kwaliteit'

hebhen ze beslist niets veranderd;
die smaakt nog als vanouds,"
le^ffi^Awir^^*'***—-

1

W

I
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J
i^^tm^^^^

(
U
H

B

ERRES RADIO pr. geluid te
koop. Dr. Leydsstiraat 5-0, H.-N.
Ag*, div. RADIO-ONDERD.
f 20. Bosoh en Vaartstnaat 10.
Te koop «Wvtr. , ALT-SAXOPHOON 1. st. Bes otetoet 1. st
Br. m«t pr. opg. 9832

-

Te koop goedenBUITEN- EN
BINNENBAND 28 x lj£. Vogelenzangscheweg 30, Aerdenhout.
Wegens diefstal te koop gevr.
TRANSPORTRIJWIEL. Spoed.
Joh. Vollenga, Haemstedeplein
36, Heemstede.

Indien Frank Rademaker s bonbons voor
V nog geen zéér bijzondere bonbons zijn,
komt dit alléén.... omdat U ze nog nooit
hebt geproefd

u

—
—
—

Oiversen

PP^

\

Op Uw
oersnaperings-bon
&""

EXIr

25km!

iteit

Nog de echte de Gruyter's
Chocolade. U weet wel
zooals de bekende reepen,
maar Jan gevuld met:
ananas, caramel, chocolade
of reine claude*
Zoo fijn maakt ze alleen:
t

■».

Voor verkoop van Uw

Goud, Zilver, Juweelen
en Horloges

jel. 19523, H. J. Koenenstraat 21, hoek Twijnderslaan

de Alg. Vereen, voor BLOEM-

De Afdeeling Haarlem van
BOLLENCULTUUR houdt voor hen, die zich willen voorbereiden
om mee te helpen tot opbouw van het bloembollenbedrijf en in
aanmerking willen komen voor vestiging van een bedrijf, een

"

CURSUS

—
—
—
—

’

R.K. HUWELIJK

Kent U ons bemiddelingskantoor „FELICITAS"? Ons kantoor
bemiddelt, onder gegarandeerde> geheimhouding, alléén voor
Katholieken.
Wij kunnen U van dienst zijn, onverschillig welke leeftijd,
omdat wij beschikken over vele relaties, waardoor wij U met de
gewenschte personen in contact brengen. Nadere inlichtingen
verstrekken wij op aanvraag, geheel vrijblijvend.
BEMIDDELINGSKANTOOR v. KATHOLEEKEN „FELICITAS",
Stationsplein 15bis, Utrecht.
Telefoon 10603 en 16671.
Kantooruren van 10 uur tot 5 uur.

’

—

gedurende de wintermaanden van 1942/43 en 1943/44. Het
cursusgeld bedraagt hoogstens 2.50, onvermogenden kosteloos.
Schriftelijke aanmelding tot en met 10 October a.s. bij den
secretaris C. L. F. SARLET, Westerhoutpark 34.

KOffIESURROQU^///

achter',

J|

’

Heemstede, Tel. 27414.
Br. 9839.
Agb. JACQUET m. pant
Ter dekking agb. PRIMA BOK
m. Weteringstr. 47, b. h. Stil'
Verhoef, Zomervaart 183.
GYMNASTIEKCLUB v. doel- santplein.
TER OVERNAME ultra «
matige lichaamsbeweging nabij
radio app., type W I
Philips
centrum gezocht d. eenv. algem.
(41/42), als nieuw, pracht
ontw. j. vrouw. Br. 9841.
don,,
UW ADRES voor het herstel- üeerencostuum, z.g.a.n.,

—
—
—

Bloembollencursus

TE KOOP damesfiets z°l

banden met lamp en

_

——
ï die moet U eens probeeren.

„A

Agb. emaille
(als nieuw), 2 dozijn
felmessen. Kleverparkweg Kd
Agb. 9 pond pr. witte *,
18. Nagtzaamplein U
REN.
Te 'koop 2 p. zw.
41 en
SCHOENEN
tje en fietszitje. Patrimon'
straat 28.
Te k. 2 p. br. D.
m. 40 of in ruil voor 1 p.
lage m. 46 of hooge m. 44.
venvoordestraat 52.
"
Te koop 1 prima Enge;
HOCKEYSTICK 2
TE KOOP eenige vilt en
56-57-58,
divan»'
hoeden
Merwedestraat 29.
J

—
—

len van gebarste inmaakpotten
onder garantie is: Zomerkade
193, Haarlem-Oost.
WIE RUILT z.g.a.n. j. winterjas lft. 13 of 1,4 j. v.'ls of 16 j.?
Te koop autoped op luchtb. m. 16
x 1 3/8 30, 1 p. h. D. sch. pi. h
m. 38/15. Br. 9843.
IN RUIL een paar D. sportsch. m.37 v. sch. m. 36 of laarzen 37. Eikenstraat 5.
Te koop gevr. VOETBALSCH. m. 42-43 en aangeb. voetbalsch. m. 40-41. Rijnstr. 51, Hst.
Te k. BABYCOMMODE, 2 gr
2 kl. laden, een kastje en matrasje en uitschuifbtad, gegalv. bad
gr. palm, droogrek en kópjesrek. Te koop gevr. haardstoeltjc
half leg, half ham;
en kast,
Adres: Spaarnoogstr. 35.
AGB. 1 p. Bord. rood D. sch
o.k. m. 37 met nw zolen en hak
ken. Tevens gevr. d. zeil- of ski
broek. Kenaupark 26, 'Haarlem

P^aT^-^C^" i mm9^èr&mMW&

■

HEEFT U ONZE BOUILLON en groote hondenmand. Kei*
al. geprobeerd? Doe het nog he- straat 16 zw., na 2 u. 's mid"'
TE KOOP 3 m. en 4 pof'
den, ze is fijn van smaak en dagelijks versch verkrijgbaar. Sla- kanaries. Staande parthefoofl
8 pi. Pr. Steinstr. 111, Hrl.
gerij Kruijer.
Te koop z.g.a.n. imlt. BOj
WIE WIL MIJN WINTERJAS
V
12-14 j., ruilen voor 15-16 j. of MANTEL m. 40-42 m. bijp.
Br.
9864.
je.
9835.
regenjas. Br.
rf
Te koop TAFELBILJAR»
Nette blauwe gab. REGENJAS
0.90
x
I.»'
queuen,
ballen
en
4
maat 52 ln ruil voor jorigensjas
300. Br. 9566.
lft. 18 jaar. Mag ook regenjar- Prijs
-_
3 VERPL. JAPONNEN.
zijn. Br. 9836.
kz. linnen, o.k. m. 5 boor"
RUILEN. H. sch. m. 4 2 vooi Rozenhagestraat
59.
m. 44, in g. st. M. v. HeemskerkTe koop BUREAU MIN-, «
straat 35.
MOEDER ker eiken. Marsstraat 39, Hr'j
ONGEHUWDE
lp. pr. Am. ROLSCHA
afstand
te doen
geheel
wenscht
van haar dochtertje van 11 mnd SEN te k. Orchideeënlaan

\
11

Gevraagd PRISMA VE»
KIJKER. Br. 9848.
Te koop gevr. 3 HUISBV
JASSEN,
40 (lange m°'
pr.opg. Voorduinstr,
Br.
Te koop gevraagd ELE*
TREINT met toebehooren. SI
00 of 0. Br. met prijsopg.
Gevraagd REGENJAS
meisje 15 j. Idem voor lang,
persoon. Br. 9852.
Te koop gevr.
TEL of mantelpak, in g°'
staat verkeerend. Billijke V.
liefst btkuw of zwart. Br.
Te koop gevr. D. KAPD*
39ZEN of overschoenen,

-no. 9880.

»o. 19.

Maar welke bonbon is bijzonder?

jj

)A

Verpleegster vr. MOI>ERNE
TE KOOP wol dames en K
Br. met prijs en mierk
,
renbadpak met badmuts
9828
mutsjeB j
wol
met
2
babyjasje
miet
GRAMOPOON
ELECTR.
7.50kooi
pi«k-ru'P te ko-Oip. Al'b. Thijmsltr. en kanarie

—
—

M^

c£^

RAI>IO.

fm \ jm
fësÊA~^M^& !/
Yfi jmjrj]*^ Il

Welke gastvrouw
presenteert niet
gaarne een bij-

f

nemerl. 76, IJmuiden.

fl

c/Tv

2 pens. OJKLAPBED met ombouw en geheel compleet. a.ls
nieuw ter overn. aan-ge*. Br, 9823
Aangeb. wit lacqé SLAAPK.
AMEUBLEMENT, best. uit: Mtèsjumeaux, 2' nachtk. 2 st., tafel, -no. 9853.
spiegel, en kastje. Tevens 1 groote
Gevr. net gedr. H. COST 1
spieigel met eikenh. namd. zeer
46 en jekker. Br. 9854.
gesoh. v. paskamer. Te bez. nia
Te koop gevr.
19 uur. Tad. van Berkhouitil. 9a, en trainingspak voor jonge'
Aemdemihou-t.
18 jaar. Tevens
VULKACHEL te koop. merk trainingspak voor jongen va
Germaine. Niet op Woensdag. C. jaar. Br. 9855.
<
die Geus, Graaf Flo-rislaain 9, VoTe koop gevr. 1 p.
gelenzang.
SCHOENEN, m. 25» Br. 985»:
TE KOOP: 1 -.ledikant en 2
Gevr.
driedeelige paardemhaar matras- TEL, goede kwaliteit, in
sen, witte sprei (weefstof). Vam st. verk., m. 46. Br., met P
't Hof fatraat 61.
«*pg. en beschr. 9857.
-j
TE KOOP: safliomarm. w.o. 2
Te koop gevr. MEIS"
R»
crra.p. 4 st. en taifete, massief WINTERMANTEL of
eltoenh. dressoir, spiegel en st. mantel, leeft, 9 a 10 jaar, '\
echémierl. f 2 50, z. ge a.
20 ele donker. Br. 9859 of Tel.
wioililien tapijt (imip.) f 450. 3 p.
ovargOTdijmen. (ikemel) te koop gevr. Ook partijtjes,
wollen
3.2 5x1.30 a f 9'si Slararpk, arm. w.o. zegels en series etc. Hooge P
ledik. 2 st. tafel. 3 d. matras, Br. 9859.
fl
Au ping matras 2 w. drefcerns, 3 laGevr. een paar MEP*',
kens en stopen enz. f 275. Stiatem- SCHOENEN, maat 35. Br.
boilwerk 22. Na 5.30 ururr.
Gevraagd BOX met vlo»
Br. 9936 of tel. 18366.

—
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Huisraad aangeboden
WINTER**
—
—
f.
—
—
m.
.
—m.
,
WINTE^
—
plusfoursp^
—
KEv"
— DAMESWIXTEB3M
—
—
ë°*
1
—
—
n.
— POSTZEGEIiVERZAMEIjJ1-,'
—
a,
—
Muziekinstrumenten
Diversen te koop
—
—
’
—
m.
BRAADS*",
’
—
—
roestv^
—
—
—
trektf»,
’ m. JONG^e
J
SCHOfc>*<
__ Rijwielen Auto's —
0-1
—
veeren.Bi
——
Huisraad gevraagd

6 Concerten
14.15
Abonnement voor 1 persoon
8.16
„ 2 personen
„
’11.83
Entree per concert 1.75
10.Concerten op Vrijdagavond, aanvang 19.30 uur
Abonnement voor 1 persoon
f 5.10
..'
„ 2 personen
„
9.18
Entree per concert ’l.—
6 Concerten op Zondagmiddag én 10 Concerten op

’

Begraafplaats
te Huisduinen.

JM Ik, «fat

Verkrijgbaar in cartons, inhoud 150 gram netto
(voldoende voor 5 weken). Prijs £ 1.40.

1942-1943
LEDEN-COJVCERTEN
op Zondagmiddag, aanvang
uur

Algemeene

- eflFeM
'*fHk 'M!

Vefdere inlichtingen bij:

1

DIRIGENTEN: MARINUS ADAM en Drs. AREND KOOLE

T. RIJKERS—DE VRI-e
D. DUINKER
Haarlem, 3 October 1942
Van Nesstraat 48.
De Uitvaartdienst en beaarding zullen plaats hebben op Woensdag 7 Oct.
a.s. in de Oud-Katholieke
Kerk aan den Kïnde-r-huissingel te Haarlem om
9 uur, waarna de teraardebestelling
zal plaats
hebben te 3 uur op de

||B <»$.

m

H.O.V.

jaar.

.*">
B&

In dezen tijd is
extra voeding
en extra versterking 'n welkom
iets voor de kinderen. Geef ze
V 4-E. Dan wapent Uze tegen
infectieziekten. Dan blijven ze
kerngezond!
Z?ij' Apothekers en .Drogisten.

—
—

£r. 9877.

ee^

—_

»J

slo"^

’

badhandd., enz.; eenige kant"(
boeken, carbonpapier enz.

—
—
Diversen te koop gevr.
—
—
—
—
—
—
—
—
haardkache'l

Ter overn. gevr. 1 HOCKEYSTICK, Engelsch merk en rücksack, liefst Alpino. Aanb. Van
Schaardenburg, Mr. Enschedéweg 5, Aerdenhout.
Ter overname gevr. een goedt
WINTERJAS voor jongen van
13-14 j. Br. mèt prijs 9846.
Te koop gevr. 2 JONGENS
JASJES, 6 en 8 j. Br. 9851.
Gevraagd 2 GASRADIATO
REN en haard of

*

blauw met str., prima oude k\t,
HuisroeiappaW
nïaat ± 50;
Amerik., geheel van staal, ui
solide. Jelgersmastraat 13. 4
Te koop MARKIES, br. 3.9 j
hoog 1.56 M. Te bevr. P. SCTI
vis, Koninginneweg 6, Zandv'l
lp. prachtige Polar KUN'I
SCHOEN SCHAATSEN, m. I
met torpedo-lauf. Tevens
Polar kunstschoenschaatsen 1
42, z.g.a.n. Kleverparkwe
Te k. TAFELBILJART 1«'
90, geh. compl. f 75. Adr. bur',
TE KOOP 1 p. 1. beenkaPÏ
(kl. m.) f 10; 1 p. D. sch.
;: 4.50; 1 stofz. (Premier) ’u.
2 h. pantalons (zw. en ge*,
5, lakens,
f 12.50 ern
Pyi-montstr. 30 rd. Na 5

uur-

(

Te koop br. leeren Russl*Jj!
LAARZEN m. 39, o.k. Br.
MOL BONTCAPE te k.

9"J

Roerdompstraat

36, Hrl. 1f-

"

Watersport

Eenige KANO'S te koopHos, Byzantiumstraat 2 rd.

Huisdieren

ii

JONGE KATJES af te h*
T-Coediefslaan 66, Heemstede^
Goed tehuis gezocht v. z' jl

lijk

POESJE. VVouwermanstr-

Aankomen loopen ll'
Welsh terriër, hinkt m.
poot. Af te halen Spaa

laan 14.

'M

