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bevel over een Duitsch—ltaliaansch
leger op zich genomen. Naar aanleiding daarvan heeft de maarschalk
een dagorder tot de troepen gericht,
waarin hij verklaart dat volgens den
wil van den Führer en van den Düce
dit leger uit Duitsche en Italiaansche
eenheden is gevormd voor den strijd
aan het front tegen den gemeenschappelijken vijand. De opstelling van dit
leger symboliseert de wapenbroeder
schap en kameraadschap der beide
volken en is van -groote ideëele en
geestelijke beteekenis. (DNB).

Florence onder artillerievuur

(^KWARTIER

VAN DEN pantserformaties storm op onze stel(D. N. BJ. Het lingen. Zij leden
wederom zware verweermaeht deelt
zonder successen te behalen.
Een vijandelijke landingsoperatie, in
mislukten plaatehdurén van 2 Augustus onder
van den vijand de bescherming
van Engelsche torpevan Caen. In het ge- d./jag,is en talrijke
jachtbommenwerweiden den ge- pers ondernomen tegen het Dalmatihevjge gevechten gele- Sfhe eiland Korcoela werd na een kor/.ij leidden tot een ien, hevigen strijd door
het garnizoen
verandering in de van het eiland afgeslagen.
Ujk daarvan en in
lonn.üies vijandelijke bommenwer'an Vi.e gelukte het, den pers
ondernamen niet schending van
°gen vijand door den teZwitsersch territorium terreuraanvalpantserforDuitsche
len op plaatsen in Zuid- en Zuidwest-

Aug.
S^l. van
de

i*

' te

slaan en den samenet front te herstellen.
Welijke tanks werden
Een sterke vljünde|B.
's ingesloten en
wordt
aangevallen.

ehjk en Oostelijk van
stortten talrijke door
'hde vijandelijke aanvalote verliezen ineen,
lelijk deel van Bretagne

NIEUWS VAN DE FRONTEN

Zware scheepsverliezen van de
gealliëerden in de Seine-baai

'Ver Avranches in ZuideS doorgebroken gemotoPen van denvijand naaien het Westen en bevinverscheidene.plaatsen in
Naar het Interinf van welingelichte
de garnizoenen der
!unpunten in dit srebied. Duitsche marinezijde verneemt, hebben zich in de vroege ochtenduren
laatste dagen verloor de van
Donderdag in het Oostelijk deel
de Seine-baai- onder concentraJmiddelen der marine en van van
geallieerde oorlogs- en koop3ten werden in de wate- ties
zware
t Invasiefront een krui- vaardijschepen eeir reeks
voorgedaan,
fpeciojai-ers, twee cor- schcepscatastrophes
waaraan kruisers, torpedojagers, kor3de vijt transportsehepen vetten,
transport- en Vrachtschepen
aal schip met een gezaandere vaartuigen, deels met tushoud van 36.000 ton tot en
schenpoozen van enkele minuten met
Talrijke andere reusachtige
ontploffingen ten offer
megezamen
lijken
9^n
r dan 56.000 ton werden zijn gevallen.
j's getroffen. De onderNaar het Internationale Informast grootste deel dezer tionsbüro voorts nog verneemt, zijn
worden deze schepen door si rijdmiddelen van
waarschijnlijk
Perlomotorbooten brach- de marine, die pas kort geleden heröacht van 2 op 3 Aug. haaldelijk van zich hebben doen spredeel van de Seine- ken, tot zinken gebracht. Een kort
tsche artilleriemotoröoot overzicht van de scheepsverliezen,
welke de geallieerden hebben gelezijn buitenwijken liggen den, resulteert in de volgende balans:
het zware vuur der V 1.
Tot zinken gebracht werden: 1
'istanciëerden onze troe- kruiser van de Piji-klasse, een toreen nieuw bruggenhoofd pedojagcr van de Ashanti-klasse en
'den van Florence. Her- twee andere torpedojagers van onndelijke aanvallen op de- bekend type; voorts twee corvetten,
üslukten De historische alsmede 7 transportschepen, vrachtvervangbare cultuur. schepen of landingsschepen met een
onder zwaar vijandelijk gezamenlijken inhoud van 40 tot
uur.
50.000 brt. Over het lot van zes anNoordoostelijken rand der dere eveneens getroffen schepen, die
's
de vijandelijke
door- alle zware ontplpffingsvejschijnselen
in de richting van den vertoonden, is nog. geen definitief
mislukt. Daarbij is de rapport ontvangen.
'eriedivisie der Sovjets
Een van de ' opmerkelijkste ge," vernietigd. Verscheidespeelde zich af kort
-I'vjetdivisies leden zware beurtenissen
n Menschen en materiaal. voor den start der strijdmiddelen.
e van
een vaandrig, een
31 Juli tot 3 Augus- Drie officieren,
en vijf man meldden,
,!ll di-t gebied 181 stukken onderofficier
tanks, alsmede talrijke in- dat zij hun vaartuig zóó dicht bij
nen en auto's vernield of

bolsjewistische

aanvallen
l Jn Reichshof werden af, ai,,.e,ste 'ijk van Baranof were 'elijke tanks door stormh n "i le id
"srige Welchselfront zijn
aten gaande in Jiet ge-
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die van 1910 tot
van Indië is geleeftiid van 66 iaar
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waschpoeder, E67

Ook thans weer strijden
Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in
trouwe verbondenheid met
hun Duitsche kameraden.
(O-H-Pax-m)

GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN!
Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en

meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine.
Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 jaar én
kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Haf en- en Ortskommandanturen en bij de
Nebenstellen der Waffen SS. alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt

res.

1 rantsoen toi-

letzeep.

De bonnen voor peulvruchten, roggevlokken ot haver-

eenheidstoiletzeep,
mout, (
waschpoeder en toiletzeep zijn
geldig verklaard t.m. 2 Sep-

tember.
Verder werden de bonnen BRB, CGB.
D6B en E6B res. aangewezen voor '/_
rantsoen boter.
In verband met de bevoorrading
van den handel moet men er rekening
mede houden, dat de peulvruchten en
de roggevlokkcn niet overal reeds op
6 Augustus aanwezig zullen zijn. In
den loop dezer vier weken zal echter
een ieder in de gelegenheid zijn de c-p
deze bonnen verkrijgbare artikelen te-

koopen.

In den vervolge zal men fanne
lactee niet meer op melkbonnen. doch
op beschuitbonnen kunnen koopen
Op 5 beschuitbonnen ontvangt men
gram farine lactee.
" een pakje van 350
op 3 beschuitbonnen een pakje van
200 gram.

vier

Korte Berichten

De gevechten in het Oosten.
In den frontsector ten Zuidoosten
van Warschau zijn thans, naar S.
P. T. meldt, nieuwe Duitsche registrijd geworpen, die
menten in
pas de laatste "dagen uit de strategische reserVe voor het Oostelijk front
ter beschikking werden gesteid.
Volgens Duitsche frontberichten

-

gewonden

BILDERDIJK

Noordoosteschau werden Sovjet111l 11 doo een aegenaanval
van haar

De Führer heeft in zijn hoofdkwartier een aantal nationaal socialistische
Pührungsoffiziere ontvangen naar uit
een door de Duitsche bladen gepubliceerde foto blijkt. Deze foto toont de
begroeting door den Führer. Achter
den Führer ziet men generaal veldmaarschalk Keitel en .den chef van
den NS Führur gsstab des Heeres, generaal Ritter von Hengl.

hebben deze regimenten zich zeer
goed onderscheiden. Het geheele gebied ten Oosten en Zuidoosten i van
Warschau blijft het zwaartepunt
vormen van den strijd in Jliet Oosten
Met sterke krachten zijn de Sovjets
ten Zuidoosten Van Warschau tot den
aanval overgegaan en konden een
bruggenhoofd over den Weichsel oprichten. Volgens Duitsche frontberichten kon door Duitsche tegenaan*vallen het verder oprukken van de
bolsjewisten v/orden gestopt.
De laatste 24 uur werd ook zeer.
hevig' gevochten in het voorveld van
stellen dan hun leven.
de Karpathen en in den sector ten
Luchtaanvallen op de PaZuidoosten van Kowno, doch het
rijsche banlieue.
front is hier niet zeer veranderd.
Verschillende plaatsen van de PaHet luchtwapen was aan beide zijrijsche banlieue zijn . door Anglo- den zeer actief.
Amerikaansche vliegtuigen gebom—o—
bardeerd. Met betrekking tot dit
De nieuwe bonnen
bombardement bericht de „Petit Parisien", dat in den schuilkelder van
Voor de periode van 6 Aug. t.'m. 19
een kinderbewaarplaats -10 kinderen Augustus zijn op de bonnen 33 en 34
en moeders om het leven zijn geko- verkrijgbaar de gebruikelijke rantsoemen. Op andere plaatsen van de ban- nen brood, beschuit,-melk, taptemelk
lieue telt men 04 dooden en 144 ge- en vlecsch. Voorts zijn- in die periode
wonden. In een klein plaatsje in het geldig 201 en 202 bloem, 200 250 gr.
departement Seine et Marne vielen peulvrucWWn, 199 250 gram roggebij de twee luchtaanvallen op Dins- vlokken of havermout, D65 res. 250
dag en Woensdag 45 dooden. Op een gr. gort. E 65 res. 250 gram kinderstation in het departement Yonne meel of' voedingssuiker, 198 100 gr.
werden twee treinen op het traject vermicelli, 33A en 338 elk een half
Parijs—Lyon door
Anglo-Ameri- rantsoen boter, 197 100 gr. 20 plus ofkaansche vliegtuigen met bommen magere kaas, 198 suiker. 195 jam, 33
bestookt. Reizigers, die in een nabij 150 gr. versnaperingen, 33 en 34 1
gelegen boschje beschutting wilden rantsoen sigaren, tabak of sigaretten,
zoeken, werden getroffen. Het aan- 194 een rantsoen eenheidstoiletzeep,
tal dooden bedraagt 40, het aantal C66, D66 en E66 reserve. 1 rantsoen

Pieter

Zuid-

Wat-schau.

den vijand zouden brengen totdat zij
een loonend doel vernietigd zouden
hebben zonder rekening te houden
met den actieradius of eigen terugkeermogelijkheden.Deze tien mannen
zijn van hun tocht niet teruggekeerd.
Deze vrijwillige doodsverachting
voor het bereiken van een gesteld
doel is het overtuigendste bewijs voor
het strijdmoreel der Duitsche soldaten, speciaal echter voor de Duitsche
zeelieden, die in verband met de geconcentreerde
vlootstrijdkrachien
van twee wereldmachten als prototype van den individucelen strijder
het bereiken van hun doel hooger

In het verleden
Ligt het heden,
In 't nu wat worden zal.

'tan van Sandomierz, aan
-1

SOC. FÜHRUNGSOFFIZIERE.

(Atlantic/Holland Pax m.)
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DE FÜHRER ONTVANGT NAT.

Duitschland, vooral op Friedrichshafen, De scheeve toren van Pisa, welk
Saarbrücken en Kempten. Door lucht- beroemd bouwwerk) zooals het
verdedigingsstrijdkrachten werden 43 weermachtsbericht meldde, dopt
vijandelijke vliegtuigen, waaronder Amerikaansch artillerievuur be40 viermotorige bommenwerpers, neer schadigd is.
geschoten".

MAARSCHALK GKAZIANT COMMANDANT VAN EEN DUITSCH—
ITALIAANSCH LEGER.
Uit het Italiaansche hoofdkwartier
wordt gemeld: De minister van oorlog, Maarschalk Graziani, heeft het

"

.

DE TWINTIGSTE JULI
Artikel van Dr. Göbbels
in „Das Reich"
Rijksmmister Dr. Gpbbels verklaart
in zijn artikel van deze week in „Das
Reich", dat het Duitsche volk op 20
dagen
Juli en de daarop volgende

besluiten heeft genomen en
dat zijn leiding dralen kon noch wilde
om die zoo snel mogelijk te verwezenlijken. Geen onkele van deze besluiten, zoo schrijft de minister onder,
meer. kwam neer op een verzwakking, alle hadden zij slechts een concentratie en versterking der Duitsche
oorlogsinspanningen ten gevolge. Een
-.velsprekender teeken voor het hooge
peil van het Duitsche oorlogsmoreel
kan men zich niet voorstellen. Een
volk dat aan het einde vap het vijfde
jaar van zoon oorlog geen andere
gedachte voedt, dan nog vlijtiger te
werken en nog dapperder te strijden
dan tot dusverre en dat zoon aanslag
op het leven van zijn Führer en daar
mede op zijn eigen "even met zoon
golf van vertrouwen en geloof beantwoordt, is er toe voorbestemd de
overwinning te behalen. Wanneer de
20ste Juli dus een boven zijn actueele
bcteekenis uitgaande zin heeft, is
het dat hij ons als volk in zijn geheel evenals ieder van ons individueel
weer heeft teruggebracht naar de oorsprongen van onze levenskracht en
wij allen weer hebben leeren inzien,
dat wij in het verloop van den oorlog
weliswaar erge dingen achter den
rug hebben gekregen, dat dit echter
steeds weer kon worden goedgemaakt, maar dat er erger dingen zijn,
die wanneer zij tot feiten werden in
het geheel niet meer goedgemaakt,
groote

zouden kunnen worden
Nadrukkelijk wijst de minister er
vervolgens op dat het geen bijzondere
-*olk
eer zou zijn voor het Duitsche leven,
wanneer men aan het openbare
afgezien van de door luchtaanvallen
geteistèide gebieden den oorlO]
weüjks zou merken. Wij wille
verklaart hij, dat men dit in het vervolg bij iedere stad zal kunnen zien.
Wij voelen ons gelukkig in het bewustzijn dat wij met on?.,
len en ons streven volledig in overeenstemming zijn met het geheel van
ons volk. Men kan hier inderdaad
: het volk wil het.
Dr. Göbbels wijst dan op een heele
"len, die betrekking
nebben op de reorganisatie van het
staatsapparaat en van het geheele
openbare leven. Men kan niet verwachten, zoo zei hij, dat deze maatregelen in één handomdraaien, gei worden en dat de vaak berde misstanden le.orgen reeds
zijn verdwenen. Het geheele r
nisatieproces moet weliswaar snel,
maar organisch voltrokken worden.
Met één wooid. zoo besluit de miniseenige
ter, wij allen willen zonder
uitzondering den oorlog als een gegeven en vooreerst onveranderlijk feit
achtererkennen en iedere
wege laten om hem te ontwijken, i/oo
zullen wij dan ook alle moeilijkheden
die in den loop van den -oorlo.
ons zullen opkomen, meest
Het lot heeft ons op 20 Juli ei
Hier waren
gegeven.
gerwijzing
krachten aan het werk. die het kwade hebben gewild oil het goed
ben verricht.
In een weer
krachtsinspanning stelt het Duitsche
volk zich teweer tegen de moeilijkduur en
heden, die door den langen
de hardheid van dezen oorlog noodzal
zakelijkerwijze toenemen en liet
woiden.
meester
wijze
ze op deze
Nooit hebben wij zoo vast in de overwinning geloofd als op dit oogenblik.
menige
Het kan zijn dat nog heen zalcrisis
koen moeilijkheid over ons
voor. Onmen Wij zijn er niet bang
vroeg getriomze vijanden hebben te
pheerd Niet hij zal in deze worsteling
overwinnen, die de lauweren van de
triompf op voorschot neemt, maar hij,
die dapper en trouw zijn plicht vervult, ook in den storm niet w
en aan het einde van den oorlog nog
steeds rechtop op zijn slagveld

Boeren, de tijd dringt!
Scheurt vóór 10 Augustus,
Uw volk behoeft vet.

Tenslotte kan men. zooals reeds is
en met morgen
meegedeeld, voortaan de bonnen voor is hierop nog tot
koopen. De geldigmelk en taptemelk eerst op Maandag eenheidszeep te
tot dusverre heidsduur der kinderbonnen C, D en
in plaats van zoóals
voor E 50 en 5S is verlengd tot 2 Sep.op
Zaterdag
gebruiken
reeds
melk.
Er
worde
nog tember. Op deze bonnen kan waschkoopen
van
het
oven aan herinnerd dat bon 190 voor poeder verkregen word wasscherijen
Voor wasehgoed aan
deze week is aangewezen voor peulvruchten, zulks ter aanvulling van behoeft van 6 Augustus tot en met
gehet aardappelrantsoen.
2 Sept. geen bon t« worden aig«
Bon 193 algemeen wordt njet aan- ven.
gewezen en kan derhalve worden ver-

Rundvet

nietigd.

Geen bon voor waschpoeder

voor kinderen
sep-

to^enm^SO
tember
bon voor kinderen »P*£* * ge3teld.
rundvet **«***£&
Van 20 Augustus d-n a
as. zal op

Voor de periode van 6 Augustus
tot en met 2 September wordt slechts Om voor
bon „Boter
(ie
0
1 bon voor zeep aangewezen, n.l.
a.s. bij
Bop « Augustus
194 algemeen voor het koopen van 1
afl.
Voor
rantsoen eenheidstoiletzeep.
inleveren. De
20 Augustus aa
deze periode wordt geen bon voor
S het vet mag van
Per bon ontvangt
waschpoeder aangewezen. Dit kan
Kemen krijgen op de kinderbonnen
men 100 gram rundvet.
terwijl op Re66,
D
en
C,
Zij. die bon „Boter 36A" niet
serve
van
toiletzeep
serve E 67 wederom
niet tijdig bij een slager in-,
of
isontvangen geen rundoude samenstelling verkrijgbaar
leveren
Bon Algemeen 180 voor 1 'M"1"
vet. Boter wordt op dezen bon
waschpoeder W eenheidszeep
niet verkrijgbaar gesteld.
bevelen-]
niet verlengd, zoodat aan te

.^ ll,"J 7
_%_?%£ of°
fen S

T*McWed?n"

"
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de te verwerken nummers als volgt ingeBURGERLIJKE STAND .
Geboren: Jacoba Susanna, d V
Hilversum.
'
' Voor led#n boven 17 jaor: 100 M., 400 M., W van den Velden en L, Kooijman; Jan Johanjg*
diefstal
opgehelderd.
Oude
en M H SchoonenHILVERSUM.
3000 M., boogspriiTfeen, verspringen en balwcr- nes Alphonsus, 7. v N G Boos
Op 27 Mei j.1. werd tijdens afwezigheid
berg; Jaoobus Johannes Franciscus, z v J A F
Leeuwen en W M Keijzer; Geertruida Hender bewoners door een dief met behulp van
Voor leden van 15 t.e.m. 17 jaor: 80 ,M., 300 van
drika, d v W Dekker en W Oostveen; Johannes
aan
gebracht
balwerpen.
sleutel
e?n
bezoek
en
hoogspringen,
verspringen
M.,
een valschen
Ignatius Maria, z v J E C M van dei60 M./ 300 Eduard
een perceel aan den Hooge Laarderweg. De
Voor leden van 12 t.e.m. 14 jaar: balwerpen.
Vorst
en
C A van Bei-kei; Margriet Jacoba, cl v
inhouhoogspringen, verspringen en
buit bestond toen uit een geldkistje,
M..
M F Sneep en G Zwanepol. Ondertrouwd: A de
5500.— en enkele gouden horloges.
dende
De deelnemer die het'hoogst aantal punten Wild en C Schutting. Getrouwd: W Geel en G
' Toen waren er geen aanwijzingen, welke de behaalt voor de drie nummers waaraan hij Woutman.
behoorlijk spoor gaven, doch deelneemt, is winnaar van de „Wisselbeker"
recherche eengeleden
kwamen er aanwijzingen 1944.
enkele dagen
BINNENLAND
zijn er diverse persoonlijk^- prijzen
over dezen diefstal binnen,' welke leidden tot
Verder
uit
gesteld. Bovendien ontvang! iedere
de arrestatie van een 34 jarigen caféhouder
beschikbaar
DE AARDAPPELVOORZIENING IN
den Haag en een eveneens 34 jarigen-varensge- deelnemer een „sportdiploma", mits hij een
AUGUSTUS.
was
op
eerste,
die
bevriend
prestatie
Vastgestelde
De
minimum
zel uit Amsterdam.
daarvoor
|uli zijn de oude aardappelen op. en
Sedert
1
familie,
wist,
cle/.e
met de bestolen Hilversumsche
athletiekwedzijn nummer verricht. Aan
Nederland voor de aardappétyoorzierïing gedat deze op dien bewusten dag in Mei niet thuis strijden zijn tevens de clubkampioenschappen is
heel aangewezen op wat er dagelijks, wordt
dien
zou zijn. De familie was n.1. met 'hem
van
Actif
verbonden.
gerooid. Dit blijft zoo tot einde Augustus, alDeze „vriend"
dag uit in Amsterdam
dus deelt het Rijksbureau voor de VoedselKUNST EN ONTSPANNING.
sprak daarop met den varensgezel af, dat deze
voorziening in oor!o.gstijd«mede. Dan begint de
plunzou
woning
Vrijdag,
Augustus.
de
Hilversumsche
4
op 27 Mei
aardappeloogst en is het mogelijk in de
groote
Hij
overhandiggeschied
is.
Vaderen, hetgeen ook
Hilversum. Terrein Sportpark, 7 uur:
weer voorraad te vormen.
consumptiegebieden
huissleutel.
passenden
de voor dit doel een
riété Baltini. Bioscopen: Casino, 6.45 uur:
Er zijn vrij wat meer vroege aardappelen
De daders zijn thans gearresteerd. Zij heb- „Gasparone" en variété. City, 7 uur: „Halt
voor de Nederlandsche consumptie beschikbaar
ben een bekentenis afgelegd Het geld hebben Douane!" Flora, 7 uur: Circusbloed".
dan normaal, maat >1o behoefte is nog veel
Zaterdag, 5 Augustus.
zij samen opgemaakt.
gestegen. Daarbij komt, dat de. vroege
meer'
Fliere„De
Predikantsberoepintj. -- Rij dp Chr. Geref. Hilversum. Gooiland, 6.30 uur:
aardappeloogst
dit jaar laat is en Sterk heeft
uur.
Terrein Sportpark, 3 en 7
i:_ een tweede pred.ikantsplaats ge; fluiters".
geleden door een zeer zware-nachtvorst in be2.30
en
6.45
uur:
Casino,
Bioscopen:
beroepen
i.s
Ds.
J.
Baltini.
plaats
sticht. In deze
'
reedfl een.ge la- „Gasparone" en varéité. City, 2.30, 4.45 en 7 gin Mei.
leen te Apeldoorn, die
middelvroege aardappelen zijn dit
Ook
de
was.
2.30
en
7
Flora,
werkzaam
Douane!"
uur:
„Halt'
ren alhier
uur:
is in liet hoofd„Circusbloed". Rex, 2, .4.15 en 7 uur: „Im- jaar Iaat, maar daarenboven
Hoewel het moAu-obotaing.
BUS9UM.
deze'aardappelen
door de
van
produCtiegebied
mi- mensee".
torverkeer op den Am«rsfoortsche straatweg
de
inundaties, zooals reeds is medegedeeld,
voon;ang3ren
blijft
is.
verkeersader
niem
deze
'
productie lager dan normaal.
,an een auto, welke
van
weg De h\
PREDIKBEURTEN
Hierbij komt, dat er in het landbouwbedrijf
den Brediusweg kwam vergat dit en gaf een
gebrek aan arbeidskrachten is en in dezen tijd
renden auto eeen voorrang, zoodat er een
op Zondag 6 Augustus 1944.
hevige botsing ontstond. Beide auto's werden
de oogstwerkzaamheden moeten worden verHILVERSUM. Herv. Gemn-nte. Groote Kerk richt, terwijl ook het koolzaad voor het volbeschadigd; de bestuurder van een der
Roode
o
per
Haitjema
Groningen;
hij
10 u. Prof Dr.
van
werd zoo zwaar gewond dat
u. gende jaar binnenkort gezaaid moet worden.
Kruisauto naar hel St. Jana Ziekenhuis te Laren Ds. van der Velden. Nieuwe Kerk 10 u. Ds.
Om het rooien zooveel mogelijk te bevorden vervoerd.
u. Ds. v. d. Velden deren,
Moester van Amersfoort; 5 Kerk
is voor deze week de producentenprns
PUDDINGPOEDERSPECIALISI*
10 u. Ds. van
Kindertooneel. — Hel Tierelantijn Toorieel o. van Weesp. Diependaalsche
aardappelen, die in dezen tijd van het laar
der
SINDS 1907
j
). v Wim Sonneveld heeft. Donderdagmiddag in tichelen; 5 u. Ds. Diederiks Herv. Kapel 10.30
ander regelmatig naar beneden gaat, met verde jeugd weer doen gen-den van de u. Ds. Diederiks iDoop). Westerkerk 9 u. Ds. laagd De producenten moeten evenwel beon'ui:.
avonturen van Torn Poes en Olie van der Velden.
denken, dat er meer redenen zijn om snel te
Bommel, zooals Hella Haasse 'loze voor het tooWoensdagCalvijn, Herv. Kapel,
Vereen.
dan allen een hoogere prils. Het Nedeze
avofF>
rooien
speelden
neel heeft bewerkt Ditmaal
avond 7.30 u. Ds. v. d. Velden.
water
volk kan zich zonder aardappelen
,-,,,
onder
dcrlandsche
zee
af
en
ook
diep
turen zich
Vereen, van Vrijz. Herv. 10.30 u. Ds. Zuurtalrijke
en
de
en
de periode, waarin het rantsoen
Zeekoning
paleis
van
den
niet
voeden
in het
deeg.
2 K.O. kan bedragen, moet zoo kort
jeugd genoot hoorbaar en zichtbaar van
slechts
ApelBrakman
van
Prot.bond 10.30 u. Ds.
spannende gebeurtenissen en juichte de spelers
mogelijk zijn. Om dat te bereiken vraagt het
na eik bedrijf geestdriftig toe. Spel en costumee- doorn.
rijksbureau
voor de voedselvoorziening in oordan ook zeer goed verzorgd; het
rlng waren
Luth. kerk 10.30 u. Ds. Johannes, hulppred. logstijd van den producent inspanning van al
Bucees is zoo groot geweesl dat op 28 en 29 te Zeist.
zijn krachten.
middag zal worden herhaald.
Doopsgez. Gem. 10 30 u. Ds. Broer.
De heer J. de
Kunst
Torenlaankerk,
Diamant mi huuiflijkmfeest.
u.
Ds.
Baby in een rioolput gestikt. — In de Con10
Geref. kerk,
-Wmfr l t\. l neUSVei"'<OUt"ie'°
wonentragisch ongeval
Wilde en mevr. M. de Wilde- v Winket,Aug,
van Amsterdam; 5 u. Ds.'Laarman; iZuider- cordiastraat te. Utrecht is een
asthma
de Bisonetraat 10, herdenken "op 21
kerk 10 u Ds. Reenders van Naarden; 5 u. Ds. gebeurd. Toen de moeder van het gezin van
hooikoorts
een heugelijk feit dat tot de zeklzaamheden bc. "van Eijk;Noórderkerk
om
verbandstof
wat
10 u. Ds. van Eijk; 5 u. H, even bij de buren was
bronchitis i
fjt .
jif |Sc^
hoort; ze zijn dan 60 jaren in den huwelijksband
'
u. Ds. Laarman; te halen voor verwondingen, welke een kind
moeilijke I
sj\
|\
ijjLA
en
enigd. De heer de Wilde die een reeks van Ds. Kunst; Westerkerk 10.30
is in haar afwezigheid
van haar had opgeloopen
n tot aan zijn pensioen
te 5 u. Ds. Reenders.
postdirecteur
zijnde
baby
geen'
oud
in
de
riooljaar
Nieuwpoort
Ds.
nog
ongeveer
van de
Geref. kerk H.V. 10.30 u
rdrecht Is geweest, woont thans
put in den tuin gevallen en naar alle waar10 laren te Bnssum; hij is 81 jaar oud, de bruid Naarden.
is S 0en beide genieten naar omstandigheden een
Chr. Geref. kerk 10 en 5 u. Ds. Holtrop; Ge- schijnlijkheid tengevolge van het inademen van
nog aoede gezondheid.
bouw Rehoboth, KI. Drift 63a, 10 en 5 u. Prof. vergiftige dampen gestikt. Kunstmatige ademBA.ARK.
Pseudm-politwmttnncH over-Klr-u n Geel 3 van Apeldoorn; Dinsdagavond 7.30 u. haling 'mocht ,niet meer baten.— Gistermorgen om ongeveer E vangelisatiesamenkomst,
" Groote belooning voor eerlijken vinder. ,
vijf uur belden eenige mannen aan de. woning
Geref Gem 10 en 5 u. Leesdienst.
OngelHet
bureau van den wcerutachtshevelhebber in
den melkhandelaar van der V., aftier, Zij
van
Gem.,
Taludweg;' 10 u. Ds. Enter
Evang.
gaven voor v<#n de oolitie te zijn en huiszoeking
mede:
"
Nederland
deelt
Rotterdam; 7 u. de heer. van Petegem van
te moeten verrichten. Toen zij eenmaal binnen Utrecht; Bethel, Liebergerweg, 10 u. de heer
Óp een perron van een der Wederlandscne
LAATSTE NIEUWS
waren, bedreigden zij van der V. met. een vuurvan een
per
abuis
een
actentasch
stations
was
7
u
Ds
Enter
Boter,
Petegem;
van
woning.
,wapen en doorzochten zij de
Duitsch bureau SCHENDINGEN VAN HET VOLKEN!
Evang. en Volk, de Vereeniging, 10.30 u. Ds. lid van het personeel van een'
geld, kleeren, enz. bleken van hun gading te
Nederlander,
heeft
liggen.
blijven
een
De-vinder,
BERLIIN, 4 Aug. (I). [X
auto.
gereedstaande
Zij
laadden alles in een
Sepp van Zaandam.
zijn
aan het bureau gevon- Amerikanen hebben, aldus verne,
waarna de heeren wilden vertrekken. Van der Verg. van Geloovigen, Boazhuis, 10 u. Avond- deze tasch onmiddellijk
V. liet dit evenwel niet zoo maar toe. Hij
den voorwerpen der spoorwegen afgegeven. Hij 8., aan hun lange lijst van yolk,
maal; 5 u. Bediening des Woords.
<ïe daders na en geraakte met. een hunner in
Woensdag- ontving voor zijn eerlijkheid een groote beloo- dingen en oorlogsmisdaden een i
en
7.30
cri
Zandbergen
Hotel
10.30
gevecht, met bet gevolg, clat er Bchoten op hem avond
ing.
voegd. Aan het Italiaansche front /ij"
7.30 u Ds. Siegers van Utrecht.
waarvan een hem in de kaak
de
heer
Staalkomen
weerlooze Duitsche gevangeflj
Kampstraat
Pniël,
23,
10 u.
Pater M. |. van der Heyden OP. verdronken.
en een ander hem in het bcivenbeen trof. Op het
Donderdagmorgen is pater M.g|. van der soldaten van de 91ste Ameri'kaanseM
alarm kwam hulp opdagen: doch de daders van man van Huizen.
den pverval .wisten te ontkomen. Later werd de
Heilsgemeenschap, Boazhuis Donderdagavond Heyden uit Alkmaar, die zijn vacantie in 1 iel riedivisie in koelen bloede vermoord. J
bewuste auto teruggevonden. Het slachtoffer ia 7.30 u. verschillende sprekers.
Het D. N. B. verneemt verder, e
doorbracht, bij het zwemmen in de Waal eensnaar het ziekenhuis overgebracht
Evangelisatie, Ruitersweg, 10 en 5 u. Ds. van klaps in de diepte verdwenen. Het lijk van het kelingen van een klein Duitsch o,
WEE SP.
Uitslag stierenkeriring.
op 19 Juni in de Baai van Viipuri
Bij de Zon; Dinsdagavond 7 u. de heer van Leeuwen slachtoffer kon nog niet opgehaald worden.
onlangs alhier gehouden stierenkeuring werd de van Loenen.
op 26 April oorlogsschepen zijn beschoten. A.
'Heyden
""
M.
I.
van
der
werd
stiet- Eduard,' geb. 20 Maart 1942. (eigenaar W.
Pinkstergemeente 10 en 7 u. de heer Hali; 1911 te Dinther geboren, op 9 October 1930 nomen overlevenden werden neei
Nagel), blijvend toegelaten.
Donderdag 8 u. bidstond Kindersamenkomsten te Huissen in de orde van S. DominicuS ge- de lijken in zee ge-worpen.
Op 15 Itili is, zoo verneemt het
SOEST.
Zondag 3 en Donderdag 4.30 u.
Ds..J. de Bruin overleden.
profest en op 25 Juli priester gewijd. Van
Dezer dagen is alhier overleden Ds. J. de Bruin
G G. Leger des Heils. 7.30 u. Bidstond; 10 1939 tot 1942 was hij kapelaan te Tiel, sedert- het Duitsche hospitaalscliip „Ti
emer pred. yan Rotterdam. Geboren in 1875, u. Heiligingsdienst; 7.30 u. Verlossingssamen- dien te Alkmaar.
dé kust van Dalmatié door twee
werd de heer de Bruin in 1903. na volbrachte komst. Adj. Raven. Donderdag 8 u. Wijdingsaangehouden en voor een/1
pedojagers
Mededeeling van het N.S.K.K. Gruppe
studie, door het Provinciaal Kerkbestuur van dienst.
,
.
naar
Bari opgebracht. I?|
onderzoek
Luftwaffe.
Noord-Holland tot de Evangeliebediening toeschip na het vruchtelooze onderzoek o'
Luftwaffe,
K.
AbrechGruppe
N.
S.
K.
Het
gelaten, op 16 Augustus 1903 werd hij in zijn
had „verlaten, bleek, dat een gi
WELKE DISTRIBUTIEBON? nungsstelle'Den
Haag, Lange Vijverberg 12. voorwerpen
eerste, Gemeente. BIcskensgraaf als predikant
van boord verdwenen yvaja
'Ir19
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periode van 6 tot en met
AuguStun.
bevestigd, in 1906 volgde hij een roeping naar Vr.or
beschuit,
Brood,
in
vleesch
op,
Groot-Ammérs
om
1909 naar Veenendaal
en melk
33 en 34
te gaan en in 1913 naar Rijssen. in 1915 ging
33 A en B;
hij naar Zeist om in 1922 de bediening in zijn Boter

laatste Gemeente, Rotterdam, te aanvaarden.
Hier werd hem tegen 1 October 1943 door het
Provinciaal.Kerkbestuur van Zuid-Holland eervol emeritaat verleend. Gedurende de laatste
maanden was Ds. de Bruin als hulpprediker
bij de Ned. Herv. Gemeente alhier werkzaam.

_

Kiudervoedsel: gort
Kindermeel of voedingssuiker
Rookartikelen
:
Versnaperingen
Bloem (brood, gebak)
Peulvruchten
Roggevlokken of h.-.verm
Vermicelli
Kaas (20 +)
Suiker
lam

...

B.C.D.E. 68

D

65

E 65
33 en 34 (n. keuze)
33
201 en 202

,—
Onnadenkendheid met doodelijken
200 (250 gr.)
Een 18-jarige jongen uit Soestei
afloop.
199
ilie met de tram uit Zeist naar huis terug "
feeeren, nam plaats op den vloer van het tram198 (100 gr.)
bateon. waarbij zijn beenen buiten het rijtuig
197
hingen. Bij de hajfe Bergweg, te Zeist, waar de
196
afscheiding vlak -tij de tram staat, werden den
195
jongeman een heen en een voet afgewrongen, Zeep
194
terwijl ook overige verwondingen niet uitbli
..r
CD.E. 66
Ka eerste hulp naar het Stads- en Aeademi.seli Waschpoeder
E 67
Ziekenhuis te Utrecht overgebracht. overleed Toiletzeep
laar kort na. aankomst.
Op <k-ze bonnen mag reeds op . Augustus van
middags 12 uur af worden gekocht.- uttgeSPORT EN WEDSTRIJDEN
,!. aardappelen, melk en tapt,
HONKBAL.
't GOOI—VVGA
ZondagAlle bonnen zijn geldig tot en met 19 Augie
ochtend om 10 uur speelt de honkbal ploeg van behalve de bonnen 200 en 188 peulvruchten en
't Gooi een vi iendsehoppelijken. wedstrijd tegen rogg,
en de zeepbonnen. welke tot en met
2 Sept. geldig zijn.
y>"GA II uit Amsterdam
bonnen, welke nog geMig
HET a.s. COMPETITIEPROGRAM.
:
Zaterdag: Ie klasse:
Quick— EDO. WGA— zijn
R 05 Tabak (voor 15 gram scheerzeep) 30 April
Ajax. Overg. kl. : AFC—ÖOS, Blauw Wit 2—
Hilversum, Zeeburgta—Ajax 2 2e kl.: Kanaries— t.m. 2 September.
32 A Boter (voor 125 gram boter) 9 Juli t.m.
APGS. Shell—H C
19 Augustus
1938.
Zondag: Ie klasse:
S C Haarlem —Schoten,
HHC—Elauw Wit. Overg. kl.: Spartaan— " O V
FEUILLETON
V O, EDO 2—RCH. DWS-HHC 2, HCK—CYBE.
VAN MIDDERNACHT TOT
2e kl.: EHS-Beverwijk, Schoten 2—THB, H F
MIDDERNACHT.
C Haarlem 2—Zandv. m.. P en S—Hilversum 2.
door FRANZ WENDELMUTH.
Kampioenschap 2e kl.: DWV—HFC Haarlem.
ZWEMMEN.
DE NATIONALE WEDSTRIJGeautoriseerde vertaling van B. L. VENZELAAR
,40
DEN IN r.'RAILOO.
Voor de nationale z~
e rijden, welke op Zat.erdag 12 en
Zondag 5 November.
13 Augustus door de zwemvereeniging ..De RobIphann Giinzel, de bediende van mijn man,
.toeri" in Crailoo zullen worden gehouden, bei
ontwijken. Zoójuist is
schijnt,mij opzettelijk
zoowel van de zijde, der zwemelnbs als van de het mij echter gelukt, te
hem staarde te houden.
groote belangstel
£ijde van het publiek
Meer dan 200 zwemmers en zv.
.allen Hij was . ntzettend verlegen en durfde, mi] bjjna
niet aan te zien, terwijl hij met zijn rechteraan de wedsti
lemen. Op Zaterdagmiddag, om. halt drie, zal een aanvang worden ge- hand. over een kleed streek, dat over een meu, sprongen Om vier uur belstuk lag.
maakt m
zullen verschillende baannumniers worden s
„Het spijt mij, mevrouw," mompelde hij, „ik
„morgens om halt' tien
weritt. D,
van u geen bevelen opvolgen."
mag
den weer de verp
prongen gehoi
„Vermoedelijk,
omdat mijn "man het je verwaarna om elf uur het nummer 1500 meter
heeft?"
boden
pauze,
omsi
wordwen verzwommen. Ka êen
„fa, mevrouw." Hij sprak zoo zacht, dat ik
halt één, worden de verdere baannummers al
zw
indigt
ionaio
met een hem nauwelijks kon verstaan. Toen ik hem zoo
polowedstijd.
bevend voïïr mij zag staan, -was mijn medeEEN „ACTIF-SPORTDAG".
lijden met hem groote-r, dan mijn toom. MisZondagmiddag a.s. wordt door de R.K. Sport- schien verbeeldde ik mij. dat ik hem met goede
vereniging „Actii" te Hilversum een sportdag woorden zou kunnen beïnvloeden.
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MOORDENAARS VRIJGELATEN

BERLIIN, 4 Aug. De B-corre:
het A. N. P. meldt:
Uit Ankara wordt gemeld, dal "f
Russen, die indertijd een moordaa
Duitschen gezant von Papen onderflfl
daarna door een Turksclie recht
vangenisstraffen werden veroördee
den voet in vrijheid zijn gesteld.
In Berlijn karakteriseert men di

der Turksche regeering als
KERKNIEUWS
,>
voor
de toekomst.
GENERALE SYNODE DER GEREF. KERKEN.
Groote brand in Zweedsche sulfaatfat!?
De kwestie-prof. Schilder.
STOCKHOLM, 4 A u g. (D. N. H-'j
Ter Generale Synode der Gereformeerde Ker- Karlsborge sulfaatfabriek in de NoordJ
ken werd over de samensprcking met prof. ds. sche stad Kalix, één der industri
K. Schilder gerapporteerd, dat de samenspre- mingen
van den Zweedsehen sla,-,
king weinig of geen resultaat heeft gehad. De uitgebroken, die een enormen o
Generale Synode heeft in comité-generaal be- aangenomen. 23.000 ton hout en
sloten om prof. dr. K. Schilder te ontslaan als
vielen aan het vuur ten <
hoogleeraar aan de Theologische School te lulose
strijding
van den brand werden
Kampen en af te ziften als emerituspredikant van militairen door middel van
der Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfs- nalen in de houtmassa gemaakt. V
zal het nog veertien dagen durei
Schorsing

ds. B. Telder. het vuur

geheel meester

is.

,H

De classis Kluindert der Gerêrormeerde KerPOSTVERZENDING NAAR FRANKRIJK
ken heeft ds. B. Telder te Breda als predikant
Poststukken
en pakjes boven 2
geschorst
grond
Hij
op
was
reeds
van niet meer toegelaten
afgezet.
naar een aai
tegen
teerbeslissingen,
de
organiseerbezwaren
aan de Fransche westkust
de sindsdien eigen kerkdiensten en is thans we- inenten
lichtingen verstrekken de postkaniorWj
scheurmaking afgezet.

mijn krachten.
. 'j
zwijgend, keek naar den grond en
En toch mogen mijn zenuwen mij Z.cft j
liet
kleed.
zwijgend
weer
over
streek
spelen. Er zijn oogénblikken in .
„|e zult voor de rechters onder eede moeten men als een
wankelt op
ging
gezien,"
ik voort. pad hfsschenoeschonkene
verklaren, wat je hefit
goed
en
kwaad.
mijn
je
je
beloofd, als
jnan
„Hoeveel geld heeft
Mijn God
bijna zou ik
in liet echtscheidingsproces tegen mij getuigt?" leven van
Bernhard Bernstein op
Zijn verwarring cai zijn onzekerheid werden
I
fftbben gehad. Ik denk nog met i
grooter en grooter. Hij hief het hoofd op en aan
ontmoeting met "\ri ' H
de
laatste
hulpzoekenden
wierp mij een
blik toe. Toen
beven, terwijl ik dit neeischfll 'M
keerde hij zich haastig om en ging 'naar de handen
niet nog slechts een half uur gei,
deur.
verzoeking, hem eenvoudig neer
„Ik mag daar niet over spreken," mompelde
machtig in mij werd, dat sle.
hij en toen was hij ook reeds buiten de deur. zoo verhinderde,
dat ik een moor,
val
6 November.
de
afschuwelijke
Bernhard
heeft
Ik heb het besluit genomen, dit huis voorgoed woordenwisselingen niet mij te"-'
te verlaten. De wagen, die mij naar de familie
doordat hij uit zijn lessenaar een
Drttckmann zal brengen, is reeds onderweg. neemt
en hét.wapen voor mij neerl,
enkele,
wat
er
dan
blijven
Daar zal ik
weken
en
„Hier!"
zegt hij dan met zijn
hemel,
worden,
van mij zal
moet ik aan den
"nisme, „nis jij je man zooveel ha :
overlaten.
De'revolver, is
Om te beginnen zal ik het allernoodzakelijkste schiet hem dan neer! rustig uit in 'O j» f.
hij
zich
n mijn koffer medenemen. De weinige dingen, En dan strekt
]( je]
welke mij toebehooren, zooals het kleine schrijf- en kijkt mij spottend aan. Dat was
st °mij.
veel
Na
zulke
scènes
te
voor
nijn
meubelstukken,
eenige
burau van
moeder,
waaraan ik gehecht ben, zal ik lafer door een kamer uit om tusschen de vier mtire
„Weet je ook, dat meineed met liooge. fucht- bode laten afhalen. Maar geen nacht langer wil eigen kamer uit te wecnen.
(Wordt ve*
leeftijden, huisstraf wordt gestraft, Giinzel?" vroeg ik hem. ik in dit huis blijven. Ik ben aan het einde van

—

gehouden.
In verband met de

deelt mede, dat allen die voor een extra toewijzing kolen voor den winter 1944/45 in aanmerking komen, zich met de witte „Berechtigungsschein" van de extra levensmiddelentoewijzing tot de betreffende Ortsgruppe der
NSDAP moeten wenden.
Verder wordt nogmaals bekend gemaakt,
dat correspondentie over loonafrekening aan
bovengenoemde Abreehnungsstelle van het
NSKK verzonden moet worden.
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YOGHURT MET AARDBEIEN
ook
alle-

'*

ücnten

.

combineeren met
het seizoen: frambozen,

claudes, bramen, zwarte besgesneden peer of appel. De
, "anderen al naar het seizoen, wat
"esch Yoghurt van de
n.
'
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P de vleugelen der
vriendschap!
nog goede collegialiteit
.f is 'ez.e
week vlogen weer een

R & D- boekjes uit,
vriendelijke vak-

Ptezing. door
£/lei werden

(■^belangstel enden!
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zoon ordening.
langvingars in deze dagen
groote activiteit ontwikkelen. Deze Wat het eersle betreft, dergelijke
actieve hond draagt den paradoxa- gevallen zullen wel legio blijven or
hebben '1
len naam van Laks. Van tijd tot tijd! het kantongerecht. Wij
demonstreert Laks zijn hondenma- hier al meer geconstateerd, dat Of
nieren tegenover Bobby Bleef hij velerlei gebied een droevig gemit
verantwoordelijkheidsbesei
nu maar bij zijn soórtgenooten, aan
maar helaas. In zijn agressiviteit openbaar wordt, gebrek aan verantbetrekt hij ook dames en kinderen. woordelijkheid, gepaard gaande met
Laks werd weliswaar gemuilkorfd, futloosheid en onverschilligheid. De
maar de banden werden om onver- onderwijzers klagen daarover steen
klaarbare redenen weer verbroken en been. Niet altijd zijn de ouders
en Laks zette zijn onheilvol werk schuld, zooals bleek in het g-eva:

tot medewerking. Moeder had zoon-.
lief wijselijk meegenomen en toen
de kantonrechter dat hoorde, moest
de knaap zich onder de rechterlijke
vermaning stellen. Maar de jongen
antwoordde met geen- woord op de
vragen van "den kantonrechter en
reageerde zelfs niet op het voortdurend aandringen van zijn moedel.
om een antwoord te geven.
Is 't niet prettig op school?
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f*N DE GEBRUIKERS VAN

VenfacJk

in Griekenland

Zuid

sprak Saradzjogloe de méenihg uit, dat „Turkije ieder offensief op den Balken als een ge-

vaar gevoelt". Op 12 Mei 1939 is Turkije —
zoo ging de spr. verder — reeds uit zijn neutraliteit getreden, door het pact met Engeland
te onderteekenen, waarop in |uni een overeenkomst met Frankrijk volgde, waarna, bij het
uitbreken van den oorlog het driemogendhedenverdrag met Engeland en Frankrijk werd ge-

„BISKIVO"
~*e productie van Verkades
Vita-

l,l,ne C, wordt nu tot den

*mter gestaakt. Vraagt ïn'Usschen Verkades Maria en
*ndere biscuits, eveneens
.^n uitstekende bijvoeding.

straf.

sloten.

Duitschland

LANDBOUWMEDEDEELINGEN.

houdbaarheid van Ohm straat 10.
groot ge-

Fa- bestaat een

den PVC

I',-lr.f,

zy " Welke wegens ziekte niet langer
6r n rn"11l'n bii den plaatselijk
BuVn 6n opgegeven. Deze aardappe-11 2t>o
ls met voorrang ver"avdappelen uit volkstuinen,

aardappelen door de volkstt t Van
vrij zijn, mits is voldaan aan
n, terwijl bij
,]Benoem,i.
2a|

.Jf

ingen gelden:

.omstig de Bong 1942 Volkstuinen" zijn
olkstuinder moet dus een
'"living voor 19-14 bezitten.
dan<)<'
jaren afgegeven Bewijzen
'iivi,.
zijn ong,
mot' het Bewijs van Insehrijt6H »„;?'Ond
Inomende op het
reenkomen met
dat
n den vervoerder.
moei plaats vinden:
-ortsten weg van den tuin naar

'""'

fc„_.ifa.s.r,ciag

'dus niet op een Zondag)
i i.jdag" tusschen 17.50
uur na Zonsondergang, op Za-13 uur en een half uur na Zons-

'■' Juni

November 1944.
...bedragen
in één keer wordt
dan 25 kg,

en 18

moeten

komstig
tuin.

6u"inen

zijn

:,eer den to11 lu'n wenschen
te (doen)

wenden tot den Plaat*H 6albr, z'i zi(l'
jn wiens rayon
de tuin
»ijj v Uof "JJdor
fte t verkrijgen, van een verft,.

Kr
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uil. bedrijf.s-

'

ieden op 71e Belor ieder
de aardai
worden aangc.

Voj,"e^'Vis
VOOR
\PSELCOMMISSARIS
IN°ORD-HOLLAND,

I (Ingez.

cC„ eil 0nn,,,,

'"

„zwart" vee. —Na

is de marechaussee,

de prijsbelieerscliing en
f "iet
an den
D. een onge-

De Heere schonk ons een
dochter
Elisabeth Agatha.
N. R. M. den Ui.jl, Chr. E.
tien Uijl—v. d. Laan.
Hilversum,3 Aug. 1944.
Leeuwenstraat 68.
Tijd.: R.K.Z., Kamer 130.
Wij hebben een zusje gekregen. Ze heet jacoba Helena.
We noemen haar Toosje.
Berha, Dickie, Greetje, Mijn(iert, Hendrik Post.
I.amh. Hortensiuslaan 16.
Naarden.
De Heer en Mevr. A. 11.
Leeuwerke-Logemann geven
met blijdschap kennis van de
geboorte van hun dochter
Betsy Jeanne.
Hilversum, 3 Aug. 1944.
Oude Aniersfoortscheweg 92
Donderdag 17 Aug. a.s. hopen onze geliefde ouders R.
Dorland en G. Dorland—de

.

long den dag te herdenken,
dat zij 40 jaar geleden >'n

het huwelijk traden.
Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wensch
van hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Hilversum, 4 Aug. 1944.
Rozenstraat 8.
Rity Leïcher, Vredelaan 34
Laren N.-H. en Kees Spran125
gers, Utrechtschestr.
Amsterdam C, geven hierbij
kennis van hun verloving.
6 Augustus 1944.
Wier haben uns verlobt
Willy - Cosijnse und Ö.gfr.
Bruno Reutel.
Hilversum.
Ztvurg, Z. Zt. bei der panz.
Div. H. ü.
Wir haben uns verloht -Evi
de Birk und O.gfr. Gunter
Rau.
Loosdrecht C 197.
Berlin, T-A Zt. bei der panz.
Div. J-L ü ■
Wir haben uns verlobt Annie
Vlakveld und O.gfr. Toni Lingenman.
loosdrecht C-197.
Ktickelheim, Z. Zt. bei der
panz. Div. H. O.

C. C.
'.iu rundvee op het spoor
.„f'Jn vertakkingen in vele
er koeien werd in
r>H- n geslacht en tegen ab:>ei en a;ln de Burgerij aldaar
ar lp Werden afgeleverd aan
p 1- K. te Coevorden, die voor
er Plaatsen in Friesland,
z°i'gde. Er werden priji CW J 4ar,
:■ Ê 6n% ?J. 2<>oo per rund gemaakt.
werden aldaar verS9Q dl 116«rt_T ,ko('icn
eQ, ri- a* te (,pr beesten werd verBurg
van
E- d<? J-. eveneens in
m^ht-. %ger
Tandheelkundige.
onll.ygienische
clanwijz
i
t»e
e
BUSSUM
enige varkens heeft "Huizerweg 33
Telefoon 6562.
is orin gestaagd, 50 perhii 'n die tot
■W„
de vaste klan- Van 5—14 Augustus GEEN
'

l„{

? 'V«fti^X
i

.

C.

den

-

n°orden.

BUTAROMA
gele sauspoeder

w'

A~ schoUen's

Aardappelmeel, «blieken

’

’
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DE VLIEGENDE BOMMEN OP LONDEN.
STOCKHOLM, 4 Aug. (D. N. B.) Een bericht van- „Stockholm's Tidningen" uit Londen
noemt den aanval met de V I op Londen in
den nacht van Woensdag op Donderdag en
op Donderdag één van de ergste robot-offendusver voorgekomen. De aanval werd
sievei^tot
door een uitgebreid wolkendek boven het Kanaal begunstigd, die de verdediging volkomen
het zich theeft belemmerd. Een groot aantal
gebouwen is tijdens de aanvallen, der afgeloopen 24 uur getroffen. De robotbommen kwamen
met golven tegelijk. De verdegiging heeft een
van de zwaarste dagen sedert het begin van
dit robot-offensief gehad.
SAUCKEL'S PROGRAM VOOR DE TEWERKSTELLING.
De „Völkischer Beobachter" bespreekt het
program van 15 punten voor de tewerkstelling,
dat door gouwleider Sauckel is opgesteld. Dit
program behelst o.a. het opnieuw overbrengen
van talrijke werkkrachten uit bedrijven der ei-

ordening, die reeds
bouw en de groep ijzer en metaal, tot de bouwbedrijven. Met de hiermede omschreven maatregelen is het program echter nog volstrekt niet
uitgeput. (A. N. P.)
STOCKHOLM,
Stalin ontvangt Mikolaczyk.
4 Augustus: (D. N. B.) Naar de Bntsche

.

SPREEKUUR.

—

berichtendienst uit Moskou meldt, heeft Stalin
gisteren den Poolschen minister-president Mikolaczyk ontvangen.
Aan de bespreking namen ook de „minister
van buitenlandsche zaken", Romer, en de voorzitter van den .„Poolschen- Nationalen Raad ,
ürahski deel. Van Sovjet Russische zijde was
de commissaris voor buitenlandsche zakeiOMolotof, aanwezig. De besprekingen duurden 2'/j

..

uur/

Na het onderhoud verklaarde Mikolaczvk tegenover pers\ ertegenwoordigers op dat ogenblik nog geeii verklaringen over de bijeenkomst
te kunnen afleggen. Hij hoopte echter, dat dit
misschien Zaterdag het geval zou kunnen zijn.
De BURGEMEESTER-POLITIEGEZAGSDJRAIiFR van PERS. AANG. (v. h. bedrijf)
HILVERSUM maakt bekend, dat van 7 Augustus a.s. ai
Besch. pers., 47 j., geh.
voor aanvragen aan den gewestelijk poliliepresideni om zoekt goede werkkr., nu of
vergaderingen, bijeen- later. Gew. m. publ. om te
toestemming tot het houden van
komsten, e.'d gebruik moet worden gemaakt van voorge- gaan. Br. 346. G. en Eeml.
schreven formulieren. Zoodanige formulieren kunnen dagelijks behalve op Zondag worden afgehaald aan het bureau PERS. GEVR. (v. d. huist:.)
van de recherche. Ministerlaan 11, kamer 3, van 14-15 en 9 Net Meisje gevr. v. h. of
ten der Stervenden, onze van 19-21 uur. Nadere inlichtingen worden aldaar verstrekt. h. .dagen, goed loon, n
iieve echtgenoote en zorgdere hulp aanw. Aanm. 's av
Distributie Vlakglaszame moeder, belmvvdna
7 uur, Kleijkamp, Zonneen grootmoeder Anthonia
(5343)
bekendmaking
20, Hilv.
laan
Nadere
Johanna Calis-Oudenaller,
'maakt
nader
in den ouderdom van 62 j. De BURGEMEESTER van HILVERSUM
TE KOOP GEVRAAGD
bekend, dat particulieren, die vlakglas behoeven voor doelNamefls dej. familie:
Te koop gevr. defecte Vuleinden, behoorende:
, ,
C.
Calis.
,
,
.
rechtstreeks, heten penhouders, ook onderd. v.
's-Graveiand, 3 Aug. '44. a tot de bouwnijverheid, zich lietzu
door tusschenkomst van hun vakman-uitvoerder, moeten reparatie-doeleinden. Boekh.
Zuidereinde 446a.
wenden tot den dienst van het bouwtoezicht, Spoor- „Het Oosten", Hilv.
Gelegenheid om te bidden
Vrijdag, Zaterdag en ZonHUISRAAD GEVRAAGD
te wenden tot den rijksdagavond om 8 uur.
b. totden tuinbouw, zich behooren
ambtsgebied het te beglazen
g. stin
wiens
gezongen
De
H. Mis van
tuinbou'wconsulent
'ÉT "Te koop gevLBr.in Boekh.
voorwerp zich bevindt.
Requiem zal worden opz.
Kookïornuis.
kunnen particulieren, die vlakglas Lotte, Ned. den Berg.
gedragen Maandag 7 AuIn alle andere gevallen tot
den vakman, die het glas zal
behoeven zich 'wenden
gustus a.s., in de ParoTe koop gevr. Divankleed
plaatsen, herstellen of bewerken.
chiekerk van den H. Anin g. staat. Mevr. -Schaap,
tonitis van Padua, KerkDiepend.laan 167, Hilv„MËERHOEVE"
laan te Kortenhoef, des
morgens te 10 uur, waarVolvette kaas... V->. kg 85 et. Smeerkaas per pakje 15 et. TE KOOP AANGEBODEN
kg 65 et. Verschc eieren op ziekenbon
na de begrafenis zal plaats Leidsche .;
2 g. h- D. h'oe-■" '/?.
■ Tebl.koop:
violet, gesch. vel.
hebben op het R-K. Kerkkaas lA kg 65 cl. Langestr. 56-58. Tel. 8365
en
Goudsche
hof aldaar.
Uw.
de. Baan(5304)
f lè 1,en na’25.
Op 'n fietstocht en in de bootjes, weg
6 uur.
y.
'Te koop zomerjapon
Voor de hartelijke deelneeet je Kaiser's luxe broodjes!
op leeft, f 30, zw. tulle
ming betoond bij het overav. Jap.' m. gij op w. ■-.
lijden van ons lief dochtertje PAUL C. KAISER
ondei-j.; kl. m- f 50 Ssuveen zusje Everdina, betuigen
wij onzen weigemeenden 4 filialen en bezorgers door heel Hilversum ploune, Stadh.laan 41.
dank aan familie, buren en
TE HUUR AANGEBODEN
Instituut 't Gooi
kennissen.
Onderwijs.
sch
Midd.
Tech.t
Lager
Uitgebreid
en
IVoönrütmte aangeb. v.
A v. d. Hoed, M. v. d. HoedB
D.-aIL, die gen. is h. huish.
Oosterbroek, Annie.
EXAMENOPLEIDING.
..
Landmacnmisi. v. oude D. gr.deels te doen.
Machinistencursus Koopvaardij V.D en A -.Akte
Övermeer Cl 3,
Constructeur
'Cond. n te bespr. Mevr. v.d.
Werkbaas
Machinebouw
Ned. den Berg.
V.E.V.
mont.cursus
Electr.
Opz. M.Ï?S. Spil, Onder d. Dael 23 Blaric
p
AFWEZIG
fitter
Vestiging
- technicus.
DIVERSEN
Gas-, Water-, Loodg. cursus
aannei'"D. van den Berg Bouwkunde
Opzichter
-.
cursus
N {) MQ
ü Ruilen aangeb. 3 linnen
Arts.
lakens leg. 2 doz. luier:
Nwe. Hilv.we.g 30, BUSSUM
HUWELIJK, longedame v. 1 dozijn handd. Br .Bv 1352,
Aug.
van 5 Aug. t.e.m. 27
Belooning F 50.bet. tam.,' beg. 30, P.G., eer!.
G. en Eeml., Busstim.
I. Emmer,
kar., die veel alleen is, H Ruilen a.n. l.bl. gekl. i.
Waarnemer: C. Reylaan
tot
leiden
eenv.
ihl-,
welke
Voor
18,
Arts. Gen. de la
even- japon, m. 42-44, v. d. bl.
terugbez. van bruine Acte- wenscht cont. m. iem.,
Bussurn.
g. h._ die in dezi
voor
een
eens
v.
zelfde m. Mej. M. Ver-'"
inh.,
die
met
tasch geen waarde heett, orastandigh. verk. (ac. opl.) zwart
steeg, Nootweg D 110
ander
VERLOREN
(5278)
"Religieus en kunstzinnig. Br Loosdrecht.
gaande van Wi
verloren
wollen H. badpak (groen). schapslaan, over Eemn.weg n0.'106823 Adv.-Bur. ...Bol- B Ruilen D. Jap. m. mouwm. bruin v.
Wil Dame met gebl. jurk Schapendrift naar Zwem- rek", Koningspi. 1, A'J
loos jasje, grijs 46
bij üooische zwemschool, die bad. Driehuys, Waterschapszomerjapon m.
ff17
2e Kapster
badpak opgeraapt' heeft,-zoo laan I. Blarictim.
Schaap, Diependaalschel.
.b._
sl
snede
vriendelijk zijn dit ter. te
zw.
h z a. Hilv. of Bussurn. Br. B
3?) Ruilen
blokh., v. d>to m P.
bez. Thuis. Eemneseerw. 16, fuffr. b. z. a. als
m.
LA
2608
Qsal.
,i,o-.
4b,
v.
(.aren. Bei. voor ml.
(LCB79) li-ik v Hoornstraat
Kookster
en Eeml.,- Laren.
D.
pracht
ruilt
«Wie
teddy weggeloopen v. de morgen- of midd.uren.
nw^
a.
g.
gevr.
z.
koop
Te
3
Woensdagmiddag gladharige Br. 349, G, en Eeml., Hilv.
markies
Litteeken
van
Foxterrier.
D. zomersch.
beet onder linkeroog. Specl- Kl. gez. (4 volw.) te A'
3 M lang. Event. te ruilen y. H Ruilen 1 P.
sch. m. 32 -1 PK.
makkertje, waar ben je, Cor- vv. nuisvr. overd. afw., zoekt markies 2,40
38
v.
m
M.Jang 2A. J-a- K.' sch. ui. 28 v. m 24. v.
rie huilt de hele dag. Tegeil v. spoed, iftdiensttr, zelist. Wilders,.. Logosbei
(LUwM Zanden, Homngstraat 30
bez. Peto.
beloning terug
3410.
-ren, tel.
sportief
Hilv.
Vriendin j.gezocht,
101,
Havenstr.
G en
bedrijt)
118,
Br.
16
(v.
aanwezig)
of-Kinh.
è
PERS. GEVR.
Particulier bezit t. o. oude (werkster
(5302)
Eeml.,
Hilv.
,
,
derloos echtpaar 30-40 laar.
Meisje gevß- v. 4 ocni. Pmeester
met
■
B Ruilen 1-p. kapokbed
Goede verzorging, goed Joon.
at,
compl.
v
led.,
Sinvoor
K.
kussen
Everout-Tempe),
Terborg
Mevr
figuur
Gerard
dpnkei
portret en
20, Vossenstraat 67, Hilv.
-150; Adam. Pers. a
Kindertype De Vries, Otto si.
f 5800.—. Wessels,
afspr.
Ï2850.
schr.
ha tel. of
dijkstraat 85 hs, A'dam-Z.

tEenige

W:lmnielen.
8 wordt op kosten van
.
h%. "o-itdbare.
aardfippelt ».

.|©s

of 150 gram

’

is toen tot een overeenstemming
gekomen met Roemenië en begon „den Balkan
te bedreigen". Turkije stond .plotseling alleen
tegenover de Duitschers, Duitschland heeft" gevraagd, of Turkije oorlog tegen Duitschland
wilde voeren. Turkije heeft daarop geahtwoord
dat dit van de Duitschers afhing Daarop heeft
Duitschland zijn troepen va.n de Turksch-Bullers! Leien ALLES mjl
grens
gaarsche
teruggetrokken.
Aan het
oolzaadtelers wachten met dor- vriendsehaps- en
met
nietaanvalsverdrag
;
motief,
dat de
liet
bel,en<l is. Dit heeft geen zin, Duitschland is voorafgegaan, dat Turkije zich
rat °«'zaad t,
,<1 moet worden. tot de geallieerden heeft gewend en de uitirerd wordt dan de nader
anslag zal bedragen, krijgt de Met groote vreugde en dankter. premie van 20 kg geraffien algemeene
baarheid geven wij kennis
kennisgeving.
van de geboorte van onze
bttjn^ring
van
koolzaad .wordt. dochter Margriet lacoba. Wij
Heden overleed tot onze
e uitgeoefend.het
noemen haar Marry.
groote droefheid, na een
langdurig, geduldig geDIRECT 'm:.'
Sneep.
M.
F.
,1 dringend ; gemaand
Sneep-Zwanepol. dragen lijden, voorzien
O.
direct mi dorsching in te leve- Hilversum, 2 Aug. 1044,
van de H.H. Sacramene

Wt

gra^a

De Bussumsehe bakker S. W.
kreeg
100.— boete, wegens te
licht brood, hetgeen hij aan de non(Ingez. Med.)
voort tot schrik van de buurt.
van W. v. d. S. Deze verdachte had chalance van zijn personeel had te op
rattenvangst-te zijn gega;
De kantonrechter, Mr. van' Loon zijn vrouw gemachtigd, die op haai wijten. Een helaas veel voorkomende
Er
in
wordt
al genoeg geseboten. voM
ergenis
tijd.
dezen
wist er al van, voordat de stukken beurt jammerde over het gedrag
jongelhuH
van
Loon,
Mr.
over het booze doen-van dezen hond van haar zoontje, dat continu var
A. J v. d. B. en B. W. S. v. H., veroordeelde tot die de
van rßsp.
betaling
hem hadden bereikt. Hij woont toe- de school spijbelde. Het rapport van resp 18 en 17 jaar hadden op de
7.50 of 3 dagen en 5 of een week.
vallig in de buurt en weet uit eigen het ' schoolhoofd berichtte, dat de Bussummervaart baldadiglijk niet en de
verbeurdverklaring van het
ervaring te vertellen dat 't een el- ouders wel de bereidheid toonden een windbuks geschoten. Ze bleken1
gevaarlijke speelgoed, uitsprak.
drukkelijke voorwaarde gekregen heeft, dat het viele productie
naar de wapenproductie volgens
verdrag niet in tegenstelling mocht staan tot dt z.g. uitkamming (niet
de stillegging). Om
het, bondgenootschap van het drielandenpact.
eén tegenwicht te verkrijgen tegenover
de
Thans
is
de
Turkije
geallieerden
uitgenoodoor
De Turksche minister president Saradzjogloe digd
werkkrachten die als reserves voor de weerdiplomatieke
de
betrekkingen
met macht gebruikt worden, is bepaald, dat o.a.On'
heeft in zijn rede voor de Nationale Vergadering, welke voorafging aan het besluit om de Duitschland af te breken. De geallieerden een korte maar intensieve opleiding begaafde
betrekkingen met Duitschland te verbreken, hebben den Turken beloofd hen met alle finanwerkkrachten tot vakwerklieden voor de voorciële en militaire hulp schadeloos te stellen. naamste takken der wapenindustrie
o.m. verklaard:
zullen wor"heeft den geallieerdn dus mdegedeeid, den opgeleid. Vooral zal hierbij gestreefd
De Turksche bfiitenlandsche politiek is steeds Turkije
worhet
de
diplomatieke
betrekkingen
dat
met
vreedzaam geweest. Turkije was van;opvatting Duitschland vani 24 uur af in den nacht van den naar het gebruik van oorlogsslachtoffers.
met vreedzaam overleg alles te kunnen bereiDaarnaast loopen de reeds bekende maatregelen,
op Donderdag als verbroken
beken. De gebeurtenissen in de wereld hebben Woensdag
die behalve tot het verwerven van nieuwe" werkschouwt. Dit besluit is geen besluit tot oorlog.
hierin wijziging gebracht.' Spr. vermeldde in dit De
vooral dienen tot het bereiken van een
over
en vrede is afhanbeslissing
oorlogverband den itahaanschen oorlog tegen Abesgrooter economisch prestatieeffect. Een derde
kelijk
van
de
die
de
zal
houding,
tegenpartij
sinië, dien hij het uitgangspunt voor het
groep van maatregelen omvat de nog sterkere
'
Turksch'-Engelsche verdrag
inschakeling
Voorts aannemen.
van het ambacht in opdrachten
In
de
Wilhelmstra
te
Berlijn
op
sse
werd
oorlogvoering van belang zijn, het
noemde hij alle wijzigingen op de kaart' van
die
voor
de
een desbetreffende vraag geantwoord, dat de intensiever 'betrekken van jeugdige personen
Europa, zooals de aansluiting van Oostenrijk
belangen van Duitschland in Turkij na de verbij dringende opdrachten der oorlogseconomie
enz. „dreigende wolken aan de politieke hori- breking der
betrekkingen worden
behartigd
zon." Ten aanzien van den Duitschen opmarsch door Zwitserland.
en de uitbreiding van de maatregelen der loon'
in het vroegere
Slavië en
zijn toegepast in den mijn-

'noemde.

_
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ALGEMEEN
heeft meer waarde als
U- die besteedt voor

krachten

Portie Rath'& DoofteheeJ-ver

"'skivo, debiscuit met

:'-

Geen antwoord.
Kom nou! Word je geplaagd,
soms? Idem.
tól*
Nu wordt je vader voor jou
veroordeeld. Wat zeg je daar wel )m|
van? Wederom niets.
Conform het requisitoir volgde
schuldigverklaring zonder oplegging })Ê$

De verbreking der betrekkingen
tusschen Duitschland en Turkije

afgestaan voor
H.H. Be**s en Vakstudeerenden. richt
aanvragen om een exemplaar
over bellang'' tot 11 & D,
eht_73o-736, A'd.-un-C.

r^'lcs

tendig beest is. Zelfs hadden der
KANTONGERECHT.
klachter
Van allerlei.: ■kantonrechter daarover
bereikt
aan zijn privé-adres
De bejaarde mevrouw J. P. W. B-; De Ambtenaar eischte
25.
boete
te Bussurn bezit een herdershond.! subs. vijf dagen. De kantonrechte)
verdienstelijk; legde
die zich niet alleen
boete, subs. tien da25.
maakt als gezelschap van deze da- 1 gen op.
me, maar ook haar-en haar eigen-:
dommen beschermt, hetgeen van Er waren weer vele gevallen var
niet gering belang is, nu' de ledenl ongeoorloofd schoolverzuim en oververduisteringsveren adspirant-leden van de club der tredingen van de
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Verloren

PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN
VISSCHERIJ.
Bestelbonnen voor Haver en Gerst voor
Groenvoederdoeleinden.

tusschen Adam cii* Weesp
Omval-WeesperwcL'
route
dubbele groene Tenttasch m.
regenjas
MM inhoud o.a blauwe
.aizaadhandelaren mogen na 1 Auj^tus voor en witte sch. Hooge bel. v.
geen bestelbónnen voor haver en f?J»t
dienen deze ml.. die 1 tot terugbez. Valkf^nvqeder
meer honoreeren. doch
l.off, Hobbemakade 113 111.
Telera
W«_
aan den teler terug te zenden.
(7106)
Amsterdam.
de
"^jboïnen
deze teruggezonden, alsmede
voor

Heden 7.30 Evang SamenSpreker de heer
a.s.
G. DE RUITER en
Zondag
10 uur de heer
van l.'H. STAALMAN v. Huizen

hot^b-f^i^^^ ASft.
k-!
zeen.
de telers tot het rooien
Dringend beroep op
aarduppel en.
t„

„»rhand met het feit.

dat er

momenteel

spoedit tekort aan aardappelen ten
doe ik een drl*gaan
„rA-,1 beroer, op1 de telers on, direct over te aardeen flinke hoeveelheid
van
rooien
tot het
belang van de voedselvoorziening van
den telera
1.,.t Nedei -tidsehe volle verzoek ik
in het werk te stellen, opdat binnen enkele
reeds een behoorlijke hoeveelhe.d aardafgeappelen door de V B N A kan worden

getracht

t^^^Tbovenmtaande
"''iThet
SUL

nomen.

Verbod scV.ooning «au Telerspart,
Het Van- en Verkoopbureau van Akkerbouwden
Afdeeling Noovd-Helland maart ge
dat
van akkerbouwproducten bokcnd,
,- de maanden Augustus.. September en
rogge, gerst.
Oeiober 1944, geeu partijen tarwe,
van ter in opdracht en voor rekening
mogen

..
„.

woi-

de erkende opslaghoudet-s

<ieDifeverb(?d fgeldt

uitsluitend voor de partijen
aan het. A. V.
die via de erkende opslaghouders ingeleverd.
\
-VCfl Noord-Holland worden
"
verbod geldt dus net voor de voor zaaiden bestemde partijen.
verschenen,
Tn aansluiting op de dezer dagen
inlevepublicatie inzake een aan do telers bi]
bepaalden
ring van tarwe, rogge en gerst vóór een het Aandatum, toe te kennen premie maakt
en Verkoopbureau van Akkerbouwnroducten Afdeze
deelmg Noord-Holland nog bekend, dat
premie alleen geldt bij inlevering van brooderaan Over voor dit doel -iet geschikte paitijen en afvallen zal derhalve geen premie wor-

'Hei

rl,.n

„PNIËL", Kampstr. 23

betaald

OFFICIEELE PUBLICATIE.
Bewaren van eieren.
■n. die eieren verkoopen. zijn geduin koelrende de zomermaanden verplicht deze beware,,.
of op andere, koele plaatsen te etalages
niet toegestaan cic eieren in de
is
te 1, igen. Overtreding van dit voorschrift

komst.

Noord-Holland sche
Zeilschool
ZEILLESSEN voor beginners
en gevorderden. In- of extern
De lessen worden gegeven
op de coosdrechtsche
sen door gedipl. instructeurs
V. N. W. V. en A.' N. W. B.
Vraagt prospectus- SERRY,
Snelliuslaan 16, Hilv. .

schrobWaschborstels. 2
werkborstels, 2 Gootsteenboendertjes, 2 panboender-

bezem),
ber), 2
tjes, 25

1

Waschklemmen,

Haarkam. 1 Etenstamper, 1

nakje Zeeppoeder, 1 Nagelborstel. Prijs door Prijsbe10,
heersching vastgesteld
-compleet franco rembours.
In stevige doos. Bestel nog
lieden per briefkaart aan.

’

Potterlaan S._ Hilv.

Ruilen

ONGEM. KAMERS

N'oordereirid 99,

's

2
te huur revr. met gebr. van
keuken, zonder pens., gel. in
'i Gooi of omstr. v. onbep.
tijd. Br. ro. 391 Bur. Gooien Eeml.. Hilv.
Meisje vraagt

OPLEIDING Chlropody

Opname aangeboden

Gooi
Ie Bediende

MËÏSJË

flinke.

Kon Petr
Adam- Rub.
Ned Sch. ü.

87Ji

102

110%

lUlSsi

Grootb. iVi %>-i
Indië '37
56'?fa
f 1000 37a 3 9j'>','6
Aandeden:
Kol. Bank
I9OX
S = stopkoera;

102

—-

"=

'

dienstbode of huiskn.

in- of extern, «oed loon. Kl.
gezin ■/.. kl. k. Mevr. de Bois.
dam.
Pr. Hend
Hand Adam
Spoorsti
Giele,
Pap.
Gelder
159^
Heemaf
200
Winkeljuffrouw
Ned Gist.
485 s
boven
Werkspoor 220 V 12 uur. 18 iaar. Aanm. voor
21?»{
Wilton
197>j GBVRAAGD in Utrecht
Wijera
§

ex-divldend

Hoofdredacteur: H. Hemen, Den Haag;
wnd. hoofdredacteur: H. v. Calker; Red. Buit.:
K. van Vliet: Red Binn,:' J. Temmink; Gevt:.
NJeuws: P de Ruwe; Verantw. v. d. adv.: W.
K 1483
HanOallen Hilversum.

CONCORPIA
Woensdag

Van 6—20 Augustus 1944 worden wegens
vacantie GEEN GOEDEREN AANGENOMEN.

*

9 Augustus

Van

Atelier*

KneUj,

’
tijdens uw

Vaca^
Caro^j

Bezoekt

Golfbaan
TE LAREN. — GROOt VERAIAAj

JONG EN OUD. Standplaats MOLË"!
Ouders wegens de enorme avOndd.
kinderen zooveel mogelijk des mi
lederen dag geopend
D. Sj\
De Z. & P C. „de Vest" organiseert qp

Orrriy

Het beste brood
H.J. Oude Weernink's Bakkerijen
stellen

niet

teleur

j

G. v. ' Amstelstr. 133; Hilvertsweg 144; Hooge
Laardcrvveg 247; Eikbosseherweg 114, HHv.

v

net R.K. Meisje

d. en

geheel -zelfst.
n. om
gezin
regelen

de litiish te
in
met 3 schoolg. meisjes- en
een baby v. 10 nind. Goed

loon. MeVr. v. Haarlem. Adelaarstraat 43. Utrecht.

Zon*

ZWEMWEDSt

GROOTE NATIONALE

in het Zwemstadion te Naarden.
De beste zwemmers en zwemsters van Nedeli
Aanvang
aan den start verschijnen.
1; staanplaats
Toegangsprijs: Zitplaats

’
♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦*
% dll iets voce de \an#
f

TENTOONSTEL!.!

X

VOOPA
JEUGD
ingang Marmxstr. Am*W

in Bellevue
Je kunt dqpr interessante dingen
op het gebied van sport, luch'*

V

Ag
t

aardig

Kom r.aar de

jl

Kerkstraat 26, Brinklaan 55c Busswn

W

brengen

de alles overweldigende Lachschlager i'ic'.ji
grooten Revue-Komiek SIEM NIEUWENH^B
Prijzen der plaatsen: f 2.50, f 2.00, f I .w-M
Bespreekt Uwe plaatsen vanaf Zaten
dagelijks van 10-12 en 2-4 uur.
Dinsdagmiddag 8 Aug. 2 uur Kind*?
ALLADDIN EN DE WONDERE
Prijzen: ’1,25, f 1. f 0.75. 0.50.

3B?iJ.IJ:il,)l,ÜJ!ljl.).';i:l.ljiglSg

__. .
OPENING. MORGEN 5 AUGUSTUS

BUSSUM,jjT

Baron

schrifteDagelijksche rondleidingen .na
no. 9960)
of afspraak (telefonischhoofdingang
óf persoonlijk bij den portier aan den
van Studio A, 's Gravelandscheweg 52.
lijke aanmelding

9
populaire muziek voor.
Groote sorteering klassieke enaccordeon,
viool, gitaar,
piano, harmonium, orgel,
mandoline, blokfluit, zang, enz.
instrumenten.
Ruime sorteering snaren en onderd. voor
REPARATIE-INRICHTING.
Ie KLAS
Komt U eens kijken? U zult versteld staan wat wij U
' thans kunnen aanbieden.

■

DE VROLIJKE GASTEN

voorafgaande

techniek, zeevaart enz.

_2

Bovendien mag je gratis *e^'.
Dagel. geopend var. 10-12, 14-16.30, lM
's-Zondags 14-17 uur. Entree 15 et per

▼**

<&
JL

VEILINGGEBOUW „HET GOOI"
HILVERSUM . — TELEFOON 4762.

—

IN BÖË DELV£

WISTERDAIt, 3 Aug. Op de effectenbeurs
te Amsterdam was het duidelijk merkbaar, dat
beleggende pub:lek l uiterst voorzichtig _te
algeh. voetverzorwerk gaat en tevens dat er van den kooplust niets (ped. en
ging), wet. huidverzorging,
meer ;-- overgebleven. Voor de meeste industnesportmassage,
' manicure,
aandeelen bestond eenig aanbod en in de meeste
len kwamen de noteeringen dan ook lager heiig., massage en cosmetichemie Aanvang nieure liggen, waarbij verliezen' van twee tot drie
nog sche
begin Sept.
punten geen uitzondering waren, terwijl ook
cursussen
we
worden
grootere nadeelige verschillen konden
voor LichaamsAcademie
iets
hoomerkt. Wel werden enkele l'ond.-.en
Keizersgracht 556.
Berkel maar cultuur.
ger genoteerd, zooals bijv. van
A'dam-C
Tel. 32325.
Door
elkanuitzonderingen
behoorde tot. de
voor
de
instemming
der genomen moest de
dustrieelcn ongeanimeerd worden genoemd. Oveaa het zakenverkeer op de locale aan- voor kort of langeren tijd
met voor
lof' 2kinderen tot 12
déelenmarkt onbeteekenend. Olies werden
verhandeld en evenmin was dit het geval met jaar in klein chr. gezin, vr.
de snikerwaarden en de tabakken. De toonaan- oud-verpleegster,—rri Spiegel
gevende rubberfondsen werden niet verhandeld. Bitsstim. Br. Bv 1412
Bur.
De bankaandeelen waren onregelmatig. In de
en Eeml., Bussurn.
scheepvaartrubriek werden afgedaan Holland
Amerika lijn. Ook werden Japan-lijnen genoteerd
D.- beleggingsmarkt was traag In de Nederom. Vergev. of Leerling gevraagd.
landsehe staatsnapieren ging maar weinig aanvoor dir. A. Eisvelt, HeerenDe '-'O- pet. obligaties 1942 en 1943 zakten
vankelijk in van 100 Va. tot 100 3/16. maar werkapper, Neuweg 94, Hilv.
afge100
0.'16
tegen
rband toch weer
GEVRAAGD voor direct
daan.
MEISIE OF JUFFROUW
VOORNAAMSTE NOT. VAN 3 AUG.
v heelc of halve dagen.
Ned.-lnql. H. 121'i Werkster aanw. Wasch buiObllgatiën:
Staataleea. eerste laatste
Ned. H Mij 1649* tenshuis. Mevr.- I.evnse. G.
U.
Kunstz.
]8I!$ v. Amstelstr. 196. Hilv.
40
4
Ned.
to63f
v Berkels
156!<j
2a 1. '40 4 1Q43.4
Calvè Delft I84«j
m.,bl. '40 4 inyif
C. Suiker M 280
GEVR. voor de morgenuren
m. bl. '40 4 |03«
Fokker Fab. 285 H of 'n
Ned '43 3Mi |00J^ 1005-fa
Werkster voor 1
(Jn.
296 :■ dag in de week. Bosman.
Lever en
1942
3 % IOWÜ 100'4e
Idem
6% \AS s lon. Geri
3H ioo?r6 ltOJfa
1943
63.
Ford. Auto 3793* GEVRAAGD voor
91i_
1896-1905 3
direct
369
s
Philips
G.
B
C v lns. 3

3
f 1000 '36 3
'37
8
f 1000
f 1000 38 3
CerL
2>4

’

TIJDENS UW VACANTIE
Studio A van De Nederlandsche Omroep te Hilversum.

Pj

BEZOEKT TIJDENS DE

VAC'
oiidj

en
het Amtiseinentsbedrijf voor
Langgewenscht te Hilversum. Lnchtsclioiii"']
jong

molen en kijktent „De Dame zonder »
Geopend van 's middags 2-9 uur tot en
GEZAMENLI |XE ONDER!"*!

meJ

P ING

Makelaars DE JONG en BONNEMA zullen a.s. Maandag
7 en zoo noodig Dinsdag " 8 Augustus ten overstaan
van Deurwaarder I. M. Frenay een publieke verkooping houden in GEBOUW „CONCORDIA", GROEST 78,
HILVERSUM Verkocht worden complete kappersinyentaüs, winkelhétimmering. slaapkamer. tapijten, schilderijen
ant. barometer, ant. klok, kussenkast gasfornuizen veel
luiish. artikelen, glaswerk, serviezen, bankstel, enz: enz.
tfoaaei zrti <*>** Uesxaxtieff! KIJKDAGEN: Zaterdafi 5 Aug. van 10 tot o uur.
Zondag T» Aug. van 10 tot 5 uur.
STATIONSSTRAAT 33 Kantoor: Noorderweg
68. telefoon 6300, Hilversum.
■
HILVERSUM
Telef.- 95 39

N.H.

Pret.

LIKKEPjt

-

Voor de eerstvolgende BELANGRIJKE INBOEDELVEILING
welke half Augustus gehouden zal worden kunnen vanaf
Eeml.,
Hilv*
G.
Br. no. 430
en
Maandag 7 Augustus nog goederen bij gevoegd worden.

EffectenbeursAmsterda

Idem

-

-

W®£@&kJb

GfcOEST 53A

zit-slaapkamer

uur.

Gruotb

—

KOOPT VOOR UW BROODBONNEN

1: p. I. sch m. 41, teg. 1 p.
M. sch. m. 41 en 1 p. H. sch.
m. 42, teg m. 44. N. Schrei!;.

Na-uitreiking bonkaartcn 9e periode tv'i'i.
groent .-.'.«/._/-.. >.■ N bOi), tabakskaarten Q 'tO9 en
j etroleumlcaartcn U 1.09,
Deze mAuitreikine geschiedt Maandag 7 Aug.
van
te Laren van 8,15—12 uur. te Blaricum
8,30—12.5 U en
ir en te Huizen van
14.15—16,30

NOG STEEDS HET BESTE OP DIT GEBIED.
duet met prima costumes en goede
Een modern en vlot Zang
Conference
Schetsen
zangstemmen.
in modenen stijl.
Humor Beschaafd eigen repertoire
Uitstekende pers.
Cabaretgezelschap „De Vrolijke Amsterdammers"
o.' I. v. COU TELBY brengt U 100 pCt. amusement.
ONS PROGRAMMA BEGINT OM 6 UUR.
aa——B^mm«jmiii iiiiii^wb—aa—ana^»1.! mm m^—rif

Havenstraat

een zaak in KUNST- KUNSTNIJVERHEID
ARTIKELEN, BRINKLAAN 55c '
is
„HOVAL" MAASTRICHT. Vele artiketen uit eigen ateliers. Schilderstukken
Ziet
étalages
de
pok
de meisje* zullen het
van bekende Gooische schilder?.
TE KOOP volledig
4t En

van 10 rantsoenen jam ml-

Distributiekring LAREN

Clafre en Lou Tellby

HUISMOEDERS HEROPENING
profiteert van dit
MUZIEKHANDEL, Langestraat 59E
HUISHOUDPAKKET HILVERS. op Woensdag Augustus 3 uur.

punténbonnen voor handelverlies uit. Voor elk lus
Linten reikt de distributiedienst een toe-

6.45 Het
Zaterdag. Hilversum I 411.1 M.
Mei.sterse-xtet, 7.00 BNO. 7.10 gymn- 7.15 Gram,
7.30 Progr. overz, B.UÖ BNO. 8.10 ue7 40 Sport, ochtendklanken,
(van 8:45—8.50 Voor
"<le
uitz.,
de huisvrouw). P.OO Concert, 9.45 G.dsd.
Mm) Concert; 10.45 Voor de jeugd; 11.00 Concert
„CanAlmanak;
12.15
en man. muziek; 12.00
. BNO, 13.00 Orkest Boijd Bac-n13.35 i
De V-ck. wandeling,
13 53 Wenken voor voltostuinders, 11.00 Concert
list. 15.00 Bonte weekeindklanken, 16.45
BNO 17.00 BNO. 17.20 Aansluiting- met... 18.00
BNO, 18.10 Poneert, 18.45 Hier W.A., 18.555 Spiegel van den dag-. 19 00 BNO, 19.15 Gram, 19,30
20.45
Neerlands
20 00 Concert.
Luisterspel,
ontek, 21.00 Concert, 22.00 BNO.

van Neerland's

Ziekenfonds

electriseer-apparaat

KLANKEN IN DEN AETHER

ZONDAG 8 AUGUSTUS
RIE BEYER'S JEUGDTOONEÉL met
DE WONDERLIJKE REIS H
DUIMELOT EN
I
(naar de Eskimo's en de Ind
Prachtige eigen decors én costumes.EEN FEEST VOOR |ONG EN OU
Prijzen:
0.50. f 1 .(X), f 1.50 belasti
Plaatsbespreken op Zondag vanaf 10 u. a» JL

Aug. optreden

in Beverwijk op
mooien stand, goedkoopen Ghem. Wasscherij en Ververij, fa/J. F. Hammann
huur- en levensstand, aangeb. HILVERSUM
GEUZENWEG 27 - TELEFOON 7428.
in 't Gooi, üelvoor woning buitenwijk
voor Bussum
van Algem.
eerlaii.l of
Arqsterdam. Huurder moet In verband met vacantie der boden, zullen in den loop van
om gezondheidsredenen van de week 7 t.m. 12 Aug. GEEN contributies worden geïnd ot
lucht veranderen. Br. no. 302
coupons ziekenpremie worden opgehaald.
Bur. Gooi- en Eeml.. Hilv.
mor BESTUUR.
\_

Vergoeding handelverlies jam.
Aug. 1944 m. anti-storiugsschakelaar in
De distributief-'enaten reiken van 7
jam g
af bil de inlever iq van consumentenbonnen
st f 200. v. d. Berg, Pau-

wiialïfg

populairste zangerspaar .

Woning

Luiwagen(

139JJJ]

OPEON

Vanaf 5 Aug. t.m. 11

Woningruii

1 Bezem (kamer- of straat-

-

Café Metropool, Koninginnew. 78

lets

VACANTIETUD.
BROODJES

lekke<\
mee A

DUIVEKATERS gezellig

1

GEBAK lES OF KOEKIES.
NOGA CHANTILLES (zonder

BAKKERIJ „'t HOEKJE", Oude

honjj

Loosfl

f

449e STAATSLOTERIJ

tOi

i

ft

TREKKING VAN WOENSDAG 2 AUGUSTUS 194*
EERSTE KLASSE
TWEEDE TREKKING
HOOGE PRIJZEN-t
25.00(1.—
I
15046; f 5.000— 13670. I 1000— 4922, 11037. 14781, 24020",
(WETTIG GEDEPONEERD)
f 400.— 8031), 24596; f 200— 5665. 18767 22312. 22610: t 100.— 2618.
8448.
3339. 4056.
12620. 17920. 18297, 19378 19976. 21024, 25204. 25628.
reHH
goederen
weer
voor
accepteert
PRIJKEN VAN f 16.—
en verven. Spoecloptlrarlilen kunnen
1063 1070 1091 1162 1177 1187 1208 1314 1332 1343 1424 1447
1449 1500 1519 1562 1627 1629 1745 1747 1760 1768 1806 1861
prompt worden inlgevocra.
1930 1947 1958 1988 2005 MIGS 2072 2095 2097 2106 2127 2164
2188 2106 2226 2283 2428 2475 2480 2503 2521 2530 2548 2561
HILVERSUM. -s-Gr-iv-!an_l«cl.swo9 29.
2536 2603 2604 2654 2665 '2699 2733 2750 2763 2782 2820 2833
I
telefoon 8704. LAREN. Z—_.-„.r>.l 29
V
V»
2868 2872 2908 2924 2936 3073 3079 3090 3114 3139 3161 3169
T
Jt".
I AMSTERDAM .WA .RIKM lEiOÉH DEN MAAG f&___
3177 3183 3205" 3223 3264 3277 3318 3365 3373 3408 3413 3127
BEVERWIJK HEEMSTEDE
X^Ï^Tmr'
3516 3555 3597 3600 3628 3694 3735 3763 3768 5797 3805 3856
3871 3875 3919 3930 4008 4038 4045 4184 4225 4271 4275 4295
4299 4420 4461 4482 4492 4503 4533 4580 4581 4612 4685 4739
4785 4797 4835 4908 4959 4982 4987 5003 5025 5030 5059 5072
5103 5115 5117 5146 5159 5162 5178 5220 5223 52+7 5334 5417»
5452 5455 5463 5465 5488 5552 5605 5618 5628 5662 5667 5693
5717 5751 5781 5791 5886 5938 5968 5988 -5999 6034 6051 6192
6686 6651 6813 6822 6915 6929
6265 6334 6338 6464 6471 -'M 7329
7469 7500 7§78 7580
6937 7055 7145 7175 7322 7328 '864 7402
Plaatsbewijzen der Nederlandsce.e
8036 8110 8197 8319 8328
7803
7622 7678 7703 /Ï2O 7731
85(il 8571
8510
8535
8538
'tS46B
8469^6509
8553
NAARDEN-BUSSUM naar alle stations i»
8433
8331 8396
8586 8647 8654 8658 8659 8606 »«79 8707 8723 8743 8797 8819
zijn ook verkrijgbaar bij de „Vereen'.2
»013
9022
9029
9035
9070
9129
8838 8846 8861 8903 8974 8988 6511 9520
9528
9522
9546
9554
,
9375
9398
9421
9131 9162 9181
Vreemdelingenverkeer", Vlietlaan 5 te 'fj
9763 976 a 9768 980 S 9243 9851
9559 9562 9615 9660 9682 9746 1^222
10227 10231 10253 10275 10335
9873 9946 P999 10054 10064 10129
10718 10739 10742 10833 10845
10440 10451 10522 10526 10543 10589 101"
10R60 10906 10913 10984 11008 11071 11086 114 11123 11186 11193 11244
M449
11451 Uo!8 11..46 11552 11561
Ongeveer eind Octob'er zal een nieuw R:
11253 11274 11273 11359 11406 11408
11872 11917 12038 12086
11602 11616 11641 11639 11731 11735 ;>748 11861
verschijnen. GEI-FT ONS THANS REE!
12037 12093 12104 12120 12136 12161,12287 2289 12331 12401 12423 12429
I
12460 12501 12531 12D94 12601 1265! ?« 2677 2681 2690 12761 12775 ADRES OP. Wij zenden U dan binnen enkele
gegevens hierover! Voortaan houdeiinwij U
12783 12830 12895 12899 12970 13018 13022 130_>8 13103 13133 13135 13163
13341 13437 13441 13465 13475 13503 hoogte van
13194 13221 1-3274 13Ï80 13316 13331 13050
alle NIEUWE (cventn.
13748 13763 13794 13793 13818
13514 13516 13528 13536 13565 1357(1
Hollandsche
en Belgische uitgaven op d'
13»9S
13999
1403.1
14036
14058
14100
13823 13841 13345 13932 13959 18980
14121 14127 14136 14138 14141 141-18 1*162 14193 142.22 14254 14290 14376
14377 14397 14428 14431 14454 14498 »5:« 1*396 14603 14667 14677 14715
14747 14843 14846 14838 14862 M905 1*934 15U99 15181 15216 15228 15284
HAVENSTRAAT 25 TELEFOON 7238
15298 15304 15318 15333.15365 15373 13385 15387 15389 15401 15477 15487
15489 15610 16612 15034 15638 15685 13722.15728 15735 15733 15761 15861
15883 15887 15597 15941 15943 16010 16914 16063 16080 16193 16202 16228
16233 16254 16255 16260 16266 16280 16295 16345 16382 16391 16455 10469
16515 16530 16584 16621 10673 16725 '6783 16830 10855.16856 16803 16883
van grootmeesters uit de '6e en 17e
16887 16976 16952 16987 17015 17034 l'lóO 17151 17179 17220 17234 17285
17306 17315 17338 17366 17456 17459 17523 17551 17591 17683 17691 17701
gevraagd. Brieven met duidelijke
17719 17766 17797 17826 17854 17833 17805 17917 17945 17952 17978 18004
'van prijs,,aan Kunstzaal „De uier,
18195 18232 18295 18314 13367 18445 18446 18449 18474 18480 13307 18542
Amsterdam-C.
18577 18612 18634 18657 18672 18681 '8C97 18058 18712 18717 18719 13733
18759 18779 18783 18824 18332 18836 18950 18931 18992 19009 19067 19076
19124 19151 19283 19314 19315 19316 '19321 19413 19439 19485 19508 19309 Door
proefnemingen is
19340 19587 19771 19776 19862 19883 19894 20003 20060 20068 20109 20117
20182 20218 20234 20243 20244 20265 20296 20298 20308 20312 20371 20390
20447 20547 20599 20604 20616 20670 20715 20717 20740 20759 20767 20779
20795 20911 20927 20930 21032 21044 21061 21075 21077 21123 21178 21258
jl
te bakken dat, wat
21264 21290 21297 21314 21394 21428 21441 21572 21616 21635 21638 21692
21751 21821 21851 21886 21899 21935 21942 21946 21961 22028 22081 22117
betreft ver uitsteekt
22170 22197 22207 22287 22293 22383 22458 22470 22473 22638 22686 2269»
22718 22761 22820 22863-22943 22948 22960 22962 22994 23087 23121 23122
woordige
weitebrood !
(!
23123 23143 23176 23192 23213 23237 23256 23263 23316 23.368 2.1389 2.1.397
2374)
23498
23578
23401
23598 23612 23615 23660 23722 23723
25762 23813
al
U
ons
wittebrood
23821 23829 23808 23873 23894 23904 23958 23977 23996 24007 241137 24053
Volgens nieuwe methode bereid
24116 24174 24179 24197 24266 24269 24316 24.-.59 24365 24380 24382 24472
24488 24489 24492 24522 24557 24698 24701 24720 24722 24725 247X3 24734
24738 24742 24745 24749 24813 24824 24834 24873 24885 24911 24953 24964
bij
wordt
24992 23065 25083 25158 25Ï17 25227 25229 25239 25250 25260 25286 2528»
25335 25419 25449 25493 25312 25523 25581 25624 25630 2Ó728 25800 25827
25831 2Ó886 35900 2395) 25962 25973 25386 35997
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