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DE GEVECHTEN BV FRANKRIJK
DE RICHTING VAN
SEINE EN LOIRE

en evenzeer verdreven uit het EIKENLOOF MET ZWAARDEN
ten Westen liggende Noron naar
EN BRILLANTEN VOOR
een boschgebied, doch zij nesMODEL.

In het voorterrein der Karpatelden zich in den loop van den
then werden de Noordwestelijk nacht, nadat zij nieuwe tank- en
van Krosno aanvallende Sovjets artillerieversterkingen
hadden
na een tijdelijke penetratie in gekregen, opnieuw. Ook de poDUITSCH
den tegenaanval teruggeworpen. ging om in den Dives-sector naar
WEERMACHTSBERICHT.
In de verbitterde aanvals- en het Oosten en Zuiden terrein te
afweergevechten in de groote winnen of tot een doorbraak te
Duitsche
weermachtsbeilHet
bocht van den Wekhsel werden komen, kon worden verijdeld.
Ijcht van Donderdag luidt:
gisteren 67 vijandelijke tanks Aan den benedenloop der Dives
a„ln Normandië zette het eer- stukgeschoten.
weken de Duitsche troepen onheJ& Canadeesche leger zijn
In den sector aan weerszijden geveer op de lijn Lauvagny—
Kge aanvallen in den DivesWirballen zetten de Sovjets Barou—Morteau uit en sloegen
van van
Jctor en aan weerszijdenvoort,
met
hun doorbraakpogingen
vandaar met succes alle verdere
plaise den geheelen dag
sterke formaties aanvallen
van
steun
af.
hze divisies verijdelden' de
tanks en slagvliegtuigen den geOok ten Noorden van St.
hor den vijand beoogde door- heelen
voort. De hevige ge-

pak in wisselvallige

dag

gevech-

duren voort.
aan -weerskanten vechten
Aan het Letlandsche front
verliezen
werden
onzienlijke
onze grenadiers
«eden. De verbitterde worste- handhaafden
hun stellingen Noordelijk van
duurt
voort.
ms
Birsen tegen nieuwe, hevige
Ifonze pantserformaties gingen aanvallen
bolsjewisten. 49
Ifeen de Amerikanen, die uit Vijandelijkeder.
tanks werden stukÉtt gebied van Argentan versj|r aanvielen, tot den tegen- geschoten.
Estland zijn onze troepen
Tjnval over en wierpen hen tenIn Westen
van het meer van
het Oosten en Zuidoosten Pskof . nog steeds in zwaren
gfcig.
gewikkeld met opdringenglGemotoriseerde
vijandelijke strijd
de Sovjet-strijdkrachten. ForBrijdkrachten rukken verder maties
slagvliegtuigen steunden
star het Oosten in de richting de gevechten van het leger in
_Jn den middenloop van de
gebied en vielen het vijanjjine en naar het Zuidoosten dit
veerverkeer tusschen
delijke
«de richting van de Loire op.
Peipusmeer en het meer van
li stad Dreux ging na zwaren het
Pskof met goed gevolg aan. Elf
?Md verloren. Om Chartres volgeladen
werden
lOrleans
ï
zijn hevige gevechten tot zinken veerbooten
In luchtgeatbrand.
vechten en door luchtdoelgen Bretagne werden verscheiverloren de Sovjets 56
ïe vijandelijke aanvallen
in schut
vliegtuigen.
; gevechtsgebied
van Brest •
In de zware gevechten in den
fj>r geconcentreerd afweervuur centralen sector van het Oostesengeslagen. In de citadel
lijke front hebben formaties
i St. Malo blijft het garnizoen
en luchtdoelgeschut
vliegtuigen
dhaftigen tegenstand bieden. van een luchtvloot in de afgebatterij Cezembre sloeg met loopen zes weken 889 vijandeir vuur in weerwil van een
tanks en 1217 vliegtuigen
r hevige vijandelijke be- lijke
vernield.
ieting verscheidene vijandeFormaties vijandelijke bome aanvallen op de citadel menwerpers vielen plaatsen in
•
:en.
Midden- en Zuid-Duitschland
n het kustgebied van Zuidaan. Vooral in Maagdenburg en
iiikrijk duren de hevige ge- Dessau
werd schade aangericht.
hten .tegen den vijand, die
afgeloepen nacht onder-'
den
In
ur toenemende mate versterkin- namen Britsche bommenwerar uit de lucht en uit zee pers terreuraanvallen op StetNa zwaren strijd
Ba gt, voort.
In de oude stad van
igde de vijand er in de stad tin en Kiel.
Stettin werd vrij groote schade
B mes binnen te dringen.
De bevolking leed
""lichte Duitsche vlootstrijd- aangericht.
verhezen.
Afzonderlijke
vijanen bewakingsvaartuivliegtuigen lieten bovenbraohten voor de Fr|hsche delijke
bommen vallen op Berlijn
rtkust in de ochtenduren dien
Door
West-Duitschland.
15 Augustus in verscheidene en
dkradhten
echten met een overmachti- luchtverdedigingsstrij
49 vijandelijke vliegtuiBritsche vlootformatie twee werden
gen vernietigd".
pedojagers tot zinken en beeen. kruiser. Een WOENSDAG EEN GROOTE
;n vaartuig ii gezonken, een
«de werd beschadigd. In den
GEVECHTSDAG.
ld tegen de vijandelijke lanHet Internationale Informabeschadigde de lucht:ht voor St. Tropez twee vijtionsbuero meldt over de ge-
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in Noord-Frankrijk:
Bij voortzetting der omsingelingspogingen van het Canadeeff.
sche eerste leger en de formaties van het Amerikaansche vijftiende legercorps is de Woensdag wederom tot een grooten
gevechtsdag van de eerste orde
geworden. Na uiterst zware ge'
vechten schoven de Canadeesche
!n
Noorrt voort.
aanvalsformaties uit
an het Italiaansche front den zich dichter bTj Falaise,
■ 'den geen . belangrijke ge- waar zij in de late middaguren
—Mshandelingen gemeld. In van Woensdag binnendrongen.
a ird-Italië zijn in de periode Zij werden weliswaar in een
■ 11 tot 15 Augustus 884 ter- tegenaanval weer in de richting
_

elijke traftsportschepen met
gezamenlijken inhoud van
00 ton zoo zwaar, dat zij
x>ren geacht kunnen wor. Een slagschip werd
door
' zware bom getroffen,
i het Fransche
achterland
den 168 terroristen in den
id vernietigd. Het' vergel;svuur der V. 1 op Londen

Hsten

vernietigd.

vechten

van

Aubigny

teruggedrongen

De Fuehrer heeft den opperbevelhebber van de legergroep
generaal-veldmaarMidden,
schalk Walter Model als 17en
soldaat van' de Duitsche weermacht het eikenloof met de
zwaarden en brillanten bohoorende bij het ridderkruis van
het IJzeren Kruis verleend.
Na maarschalk Rommel is de
53-jarige
generaal-veldmaarschalk Model de tweede generaal-veldmaarschalk van het
Duitsche leger, die deze hoogste
Pierre trachtten de Canadeezen Duitsche onderscheiding voor
tusschen Hieville en Bretteville dapperheid ontvangt.
naar het Oosten door te stooten.
HET GEBIED VAN FLERS
Daarbij is het vooral om HieBEREIKT.
ville tot zware gevechten gekomen, in den loop waarvan de
nog gemeld:
wordt
Nader
plaats door de Duitsche troepen
In Normandië gingen de Canakon
worden.
behouden
aan
deesche
stootformaties
In het gebied ter weerszijden weerszijden van Falaise en in
eigen
van Argentan wierpen
den Dives-sector met de vooraanvalsondernemingen de Amevan hun aanvalsformaties
hoede
rikanen naar het Oosten en tot nieuwe, aanvallen over, die
Zuidoosten terug. Ook de ten voor het meerendeel werden afZuidwesten van Argentan uit geslagen. In de-vooruitspringenhet gebied van Ranes.in Noordde bocht van het front, waar de
westelijke richting oprukkende Amerikanen thans het gebied
pantserstrijd- van Fiers bereikt hebben, volgAmerikaansche
krachten werden in zware geden zij de distancieeringsbewevechten verwikkeld en tot staan gingen der hier liggende Duitnaar
het
Noordsche formaties op korten afstand,
gebracht. In het
oosten aansluitende gebied kon zonder dat zij er in slaagden, het
een lacune in het front gesloten verloop volgens plan van deze
worden.
operaties te belemmeren. Bij de
De in een wijden boog passee- sedert eenige dagen ondernomen
rende. bewegingen in de richting poging om van het Zuidelijke
van Orleans, Charteaudun en front hier in Noordelijke richChartres van de gemotoriseerde ting op te rukken, bereikte zij
pantserformaties werden het gebied van Le Mesnil en Ligen
Tïoofdzakelijk in het gebied van nóu en kregen zoodoende verChratres en ten Westen van binding met de ongeveer ter
Dreux door Duitsche tankstrijd- hoogte van Ranes uit opgerukte
krachten in zware gevechten pan tserstr ij dkrachten.
Een vi.iandeli.ike
De Duitsche troepen bieden
verwikkeld.
tanktop, die in het. Zuideliike hier overal bij het afweren en
in tegenaanvallen hevig verzet.
deel van Chartres was binnengedrongen,- werd na het vernieAan weerszijden van Argentan,
len van tien tanks er weer uit dat nog steeds hecht in Duitsche
geworpen. De naar Orleans handen is, drukten Duitsche
trekkende aanval werd voor de pantserformaties de aanvallers
bruggen over de Loire opgevan- bij de voortzetting van hun
ondernomen tegengen en daarbij werd de helft Woensdag
van de aanvallende gevechts- aanvallen naar het Zuiden en
wagens buiten gevecht gesteld, Zuidoosten • terug, waardoor zij
tn het overige deel van het den open kant van het hoefijzerLoirefront kwam het niet tot vormige front verder openden.
gevechtshandelingen van eeni- De gevechten met de naar het
sebied tusschen Seine en Loire
gen omvang.
In Brt-tagne konden in het opgerukte tankvoorhoede duurgebied van Lorient vooruitge- den gisteren den geheelen dag
schoven verkenningsstrijdkrach- met de grootste verbittering
ten door goedgericht granaat- voort, waarbij door beide partijen
werpervuur verdreven worden. nieuwe pantser- en gemotoriseerstrijdkrachten in den strijd
In het gevechtsgebied van Brest de
gingen de Amerikanen na hevig geworpen werden.
Uit de vestüigzóhe van Bretagartillerievuur over tot den aanenden druk
val od de stellingen in het voor- ne wordt aanhoud
terrein van het vestinggebied. Van den vijand op de citadel van
door de
Zij werden echter door het con- St. Malo gemeld, die
troepen met succes vercentrische vuur der verdedigers Duitsche
uiteengeslagen. De verbitterde dedigd wordt ondanks een bijna
graworsteling om St. Ma!o duurt ononderbroken hagel van
Amerinaten
en
bommen
der
voort; de vesting ligt onafgebro-aanvalsstrijdkraehten.
ken onder het zware vuur der kaansche
Amerikaansche batterijen, die
IN ZUID-FRANKRIJK.
o:m. ook gebruik maken van
.zware
het invasiegebied van de
In
De
phosphorgranaten.
Duitsche batterij en bleven het Provence konden de invasieantwoord niet schuldig. De ver- strijdkrachten door het aan land
zetten van nieuwe troepen en
dedigers zelf hadden in de bomvrije installaties der vesting zoo zware wapens, beschermd door
dekkingsmogelijkheden, het vuur van de oorlogsbodems,
goede
dat, hun verliezen slechts gering de verbinding tusschen enkele afonder deelingen tot stand brengen. De
Herhaaldelijk
waren.
trokdekking van kunstmatige nevels kustbeveiliginstroepen
uitgevoerde aanvallen op den ken zich terug op de vlak achsmallen toegang tot de citadel ter de kust loopende heuvelstelwerden door de verdedigers in lingen. Bijzondere zware gevechoffervaardige gevechten afge- ten ontstonden opnieuw met de
in het dal van de Argens gelande
slagen.
luchtlandingstroepen ten Zuidoosten van Dragugnan. Bij de
op
het
weeraanvulling
In
poging om de hier gelande strijdmachtsbericht wordt medegedeeld: Bij de verbitterde aan- krachtente door vrachtzweefvliegversterken, leden de
vals- en verdedieingsgevechtcn tuigen
opnieuw zware verin de groote bocht van den Amerikanen
Weichsel heeft het 37ste batal- liezen.
jon pioniers onder bevel van
DE SOBRANJE IN BUITENden ridderkruisdrager kapitein
GEWONE ZITTING BIJEEN.
Warschnauer zich door voorbeeldige dapperheid onderscheiIn het paleis van justitie te Soden. Bij de zware verdediginw- fia is gistermiddag het Bulgaargevechten ten Noordwesten van sche parlement in buitengewone
Bialystok heeft zich een sectie zitting bijeengekomen. De Sopantserjagers van de Mecklen- branje hoorde in deze vergadeburgsch-Pommersche 12e pant- ring een regeeringsverklaring
serdivisie onder bevel van lui- van den ministerpresident aan en
tenant von Veltheim bijzonder werd vervolgens tot heden verdaagd.
onderscheiden.
'
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HET WEKELIJKSCHE

ARTIKEL VAN DR. GOEBBELS

Goebbels
Rijksminister
dr.
verklaart in zijn artikel in het
nieuwste nummer van „Das
Reich", dat de aanslag op den
Fuehrer op 20 Juli zijn ontstaan
slechts heeft kunnen vinden in
een bepaalde houding van geest
en karakter, welke het resultaat
is van een volkomen overwoekering der krachten van het instinct 'en het gevoel door de
krachten van een -diabolisch intellect en een ijskoude duistere
berekening.

Het grootste gevaar lag ongetwijfeld in de voorafgaande weken en maanden, toen deze crisis als een" nachtmerrie drukte
op de militaire leiding van den
oorlog en niemand wist te zeggen,
waar vandaan zij kwam,
waarin zij?bestond en hoe men
haar doeltreffend kon bestrijden.
Zoon crisis kan slechts overwonnen worden, doordat zij uitbreekt. De ontploffing van den
op den Fuehref gerichten aanslag
heeft de zuivering in de atmospheer gebracht, die noodig was,
wanneer wij weer een vrijen blik
vooruit wilden krijgen. Het was
meer dan gerechtvaardigd, wanneer de Fuehrer in zijn rede voor
de Rijksleiders en gouwleiders
verklaarde, dat hij juist door den
20sten Juli een vertrouwen had
gekregen als nog nooit tevoren
in zijn leven.
Met-het volste recht kan men
beweren, dat de 20ste Juli in zijn
positieve gevolgen voor de Duitsche binnenlandsche en de oorlogspolitiek nog in het geheel
niet te overzien is. Afgezien van
de voortreffelijke consequenties,
die deze datum met zich mede
gebracht heeft voor de concentraties van de Duitsche oorlogsinspanningen en in de naaste
toekomst nog met zich mede zal
brengen, heeft hij tegenover het
vijandelijke kamp een versteviging tengevolge gehad van de
Duitsche positie, die in haar gevolgen zeer spoedig aan den dag
zal treden. Niemand in het
kamp van den tegenstander zal
thans nog kunnen hopen, dat er
thans nog in de Duitsche oorlogsergens een belangrijke
leiding
oppositie van militairen of politieken aard bestaat, waarmede
men een soortgelijk spel zou kunnen spelen.
Opnieuw legt dr. Goebbels er
den nadruk op, dat er niet meer
aan kan worden getwijfeld, dat
de consequenties van den 20sten
Juli in de algemeene oorlogvoering van Duitschland ver uitgaan
boven hetgeen men van Duitsche
zijde weken geleden nauwelijks
durfde te droomen. Wat dit voor
het Duitsche moreele en materieele oorlogspotentieel beteekent, zal de toekomst bewijzen.
In ieder geval hebben de vijanden niet de geringste reden erover te triomfeeren en den oorlog reeds te beschouwen als geëindigd en gewonnen.

~

Valschermjager* aan het front In NorDikwijls gaat da strijd op
corten afstand om enkele ruïnes van

Tiandië.

luizen, die de regen van bommen en
granaten nog heeft overgelaten. Dan
sewijst de valschermjager zijn superioriteit bi] het bliksemsnelle Ingrijpen
Tiet handgranaat of machinepistool
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De Z-S procedure voor credietinstellingen en dergelijke onVan bevoegde
dernemingen.
zijde wordt herinnerd
aan de
hij om zijn fabelachtige toepassing van de procedure der
sterkte jaren geleden kocht. Z-S-kaarten op het geheele gebied van het bankwezen, d.w.z.
alle onder de hoofdgroep banken ressorteerende ondernemingen.
De mededeeling hieromtrent verscheen in de bladen van
4 Augustus j.1.. waarbij de sluitingsdatum werd vastgesteld op
20 Augustus.
Ondernemers, die in gebreke
Heeren- en
blijven voor 21 Augustus hun
Jonge.nsklee.ding
aanvraag in te dienen, stellen
daarmede zichzelf en hun werkkrachten ter beschikking voor
gebruik elders.
Prof. dr. B. J. H. Ovink. f
Te Amsterdam is -in den ouderdom van 82 jaar overleden prof.
dr B. J. H' Ovink.
raar aan de Utr. Universiteit,
ridder in de Orde van. den Ned.
Leeuw.
Prof Ovink studeerde te Leiden en promoveerde aldaar in
1886 in de klassieke letteren,op
een dissertatie over Persius. Na
achtereenvolgens leeraar iri de
klassieke talen te zijn geweest
aan de gymnasia te Oldenzaal,
Winschoten, Gouda en Leiden,
zag hij zich in 1913 benoemd tot
hoogleeraar in de wijsbegeerte
en psychologie aan de Utreehtsche Universiteit.
Bij het bereiken van den 70jarigen leeftijd beëindigde
hij
Itunt U telf de «tof keuren. Bi]
zijn werkzaamheid aan de univerpakte levensmiddelen kunt U
versiteit te Utrecht.
niets keuren. Ga dan af op den
De begrafenis zal in alle stilSCHOLTEN.
kwanaam w. A.
Een
te geschieden.
liteitsgarantie. die o.a. voorkomt
Arbeidsmannen rooien aardopW.A. SCHOLTEN'S Albumona,
nog in zoon zeldzaam
mooi pak rondstapt, draagt
een OXFORD-costuum, dat
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Butarorna, Trarrsparanta, Sago en
vernakt Aardappelmeel.

DE CONCENTRATIE BIJ DE
DUITSCHE PERS.
In het weekblad „Das Reich"
Max
publiceert
Reichsleiter
Amann onder het opschrift „Voor
den totalen oorlog" een artikel
over de concentjatiemaatregelen
op het gebied van de Duitsche
pers. ' Ter
inleiding herinnert
Amann eraan, dat op het gebied
van de pers in den loop van dezen oorlog reeds ingrijpende
maatregelen ten uitvoer zijn gelegd, maar dat de Duitsche pers
desondanks nog steeds een veelvormigheid heeft getoond, die
een belangrijke voorwaarde is
voor de uitvoering van haar leidende taken. Aangezien in plaatsen
van eenigen omvang nog
steeds twee kranten naast elkaar
kunnen bestaan, is het mogelijk
geweest de lezers ook na zware
terreuraanvallen van op zijn
minst één krant te voorzien.
Het ligt voor de hand, zoo gaat
Amann verder, dat ook bij de
huidige nieuwe concentraties in
verstrekkende mate rekening is
gehouden met de gevolgen van
den luchtoorlog. De Duitsche pers
beschikt ook verder nog over een

DonderdagmorgÜi
om half elf vertrok uit Eindhoextra-trein, waarin
ven
een
eenisès afdeelingen van den Nederlandschen Arbeidsdienst hadden plaatsgenomen. Een nieuwe
inzet van den NA..D.? Inderdaad.
De aardappelen moeten gerooid.
In Deurne. Venray, Nijmegen en
Zutphen sloten tal van andere
afdeelingen zich bij het thans
weer omvangrijk wordend transport aan, waarvoor verscheidene
malen nog meer wagons moesten
worden bijgekoppeld. Voorwaarts
naar het noorden, naar de uitgestrekte
van
aardappelvelden
Drente en Zuid-Oost Groningen.
Op aanvraag van en na besprekingen met den gemachtigde
voor den oogst had de commandant—N.A.D. ook voor dit jaar
zijn daadkrachtigen steun toegezegd voor het binnenhalen van
den aardappeloogst en de zeer
lange
trein,' die Donderdag
noordwaarts stoomde en van
Zwolle tot Winschoten de afdeelingen hier en daar liet uitstappen,
om op eigen gelegenheid
naar hun aangewezen aardappelgebied verder te reizen, was ervan een uitvloeisel. Echter niet
het eenige, want practisch 'alle
andere N.A.-D.-afdeelingen, d.w.z.
diegene, welke uit hoofde van
transportmoeilijkheden e.d. niet
konden worden verplaatst, kregen de opdracht om zich terstond in de omgeving van het
eigen kamp aan het binnenhalen
van den aardappeloogst te wijden.
appelen.
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ten inleveren, afgeleverd worden. Zooals reeds werd medegedeeld wordt dit rundvet verstrekt als aanvulling op het boterrantsoen van kinderen, geboren in 1926 of later.
Tenslotte wordt van 20 Augustus af de, vol vette kaas of 40+
kaas afgeleverd, waarvoor men
destijds bon „Algemeen 181" bijzijn leverancier heeft moeten inleveren.
Vermicellisoep alleen op
vervangingsmiddelenbon.
Met ingang van 20 Augustus
a.s. zal men vermicellisoep niet
meer kunnen koopen op de voor
vermicelli aangewezen bonnen
In plaats hiervan kan men dit artikel voortaan vtfrkrijgen'op den
bon voor vervangingsmiddelen.
Op den vervangingsmiddelenbon ,;Algemeen 205" kan meft
dus, behalve de gebruikelijke
hoeveelheden vervangingsmiddelen, ook een aantal pakjes (ten
hoogste vier) vermicellisoep koopen.
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Reeds geplaatst in een geds

te onzer vorige oplage).
DE STRIJD IN NORMANDIE
In Normandië zijn alle

gen der

poj

Amerikaansche en Ca|

deesche troepen om de zieN
den driehoek tusschen C|
Fiers- en Alencon bevinde
Duitsche troepen te omsingej
ondanks een nog steeds ge\j
dig' gebruik van . luchtstrj
krachten, tankformaties en ar
lerie, door den onwankelbai
tegenstand der Duitsche troet
mislukt. Noch de beide Ca
deesche stoottroepen hebben
de richting Falaise noemt
waardige vorderingen

gemai

noch de Amerikanen in de ri
ting Argentan,:
terwijl rj
evenmin zich tusschen de dist
cieeringsbewegingen der Di
sche troepen in de bocht der
vier hebben kunnen dringen.
Duitsche achterhoeden kon<!
overal door krachtige tegena;
vallen de bewegingen van
gros zoo beveiligen, dat zij
komen ordelijk konden gesel
den. Vooral de sterke Duits
antitankstellingen brachten
aanvallenden
pantserformal
zware verliezen toe. en bij
krachtige tegenaanvallen me
ten ook de infanterieformal
zi<steiz§er zware offers getro
teSFTen Noorden van Fali
drongen zwakke strijdkrach
der Canadeezen op door het
du Roi. Zy drongen ook in
ten Westen van Faiaise ligge
Noron binnen, waar zij cci
met gevoelige verliezen w(i
uitgeworpen werden. De uil
Ferte-Mace in Noordelijke n
ting aanvallende Amerikaans
die in den rug
Duitsche troepen hoopten te
_

men,-werden-door pantsersti

krachten der Waffen-SS in
genaanval teruggeworpen.
Ook aan het Loire-front k«
het vooral tot zware gevech
met de bij Chartres-Chatea»
en in de richting Orleanst opi
kende
panterstrijdkracb
de opgedror
waarbij vaak
pantserstrijdkrachten afgesa*
of vernietigd of tot omket
gedwongen werden.
In het vestinggebied in-1
tagne is de toestand in ha
zaak onveranderd. In het
i»
vechtsgebied van Brest
opnieuw, zwaar artilleriev
gelegd op de gereedstaande &
rikaansche troepen. OoK in
vestinggebied van St. Malo,
onder hevig artillerievuur
hetwelk door de Duitsche ba
rijen -op doeltreffende 1»
wordt beantwoord, houdt de
pere verdediging de smalle
gang stevig in handen. Uit
opstellen
van
Amerikaan.'
troepei
en het
aanhoude
granaatweri
artillerieen
vuur blijken de aanvalsplan:
'
op de citadel.
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het geval was, kan men ook dit250 gr. Gort
250 gr. Kindierm. maal reeds op Vrijdag 18 en Zaof Voedingssuiker terdag 19 Augustus a.s. aardappelen op bovengenoemde bonnen koopen.
35 A Boter ' % rants. Boter
35 B Boter
ü rants. Boter
TABAKRANTSOEN
VERLAAGD.
203 alg.
100 gr. 20 plus of
Magere kaas In zes weken zullen vier bonnen
worden aangewezen.
35/36 Melk 1 % liter Melk
35/36 Tapte 1% liter Taptem,
Het is noodzakelijk gebleken
met ingang van 20 Augustus a.s.
35/36 A VI. 1 rants. Vleesch
het tabakrantsoen te verlagen.
Vleesch
35/36 B VI
rants.
Vk
In den vervolge krijgt men de
besohikking over tweederde ge207 alg.
500 gr. Suiker
deelte van de hoeveelheid tabak,
206 alg,
250 gr. Jam
sigaren, cigarillos of sigaretten,
205 alg.
1 rants. Verv.mid.
welke men tot dusverre ontving.
204 alg.
250 gr. Koffiesurr.
De bonaanwi.jzing voor tabak
' cr l~
en tabaksproducten zal daarom
150 gr. Versn.
35 versn.
voortaan al svolgt geschieden:
35/36 Tabak 1 rants. Sigaren.
Tabak of Cigar. gedurende een tijdvak van zes
Op .deze bonnen mag reeds op weken zullen telkenmale voor
de eerste veertien dagen twee
18 Aug. van des middags 12 uur bonnen
worden
aangewezen,
af worden gekocht, uitgezonderd voor
de tweede veertien dagen
vleesch, aardappelen, melk en
één bon en voor de laatste veertaptemelk.
dagen wederom één bon.
Alle bonnen zijn geldig tot en tien
met 2 September, behalve voor Rantsoenbonnen voor Havermout
zoover hierboven
een andere
en Gort.
datum is vermeld.
-x In den vervolge zal men zooaangewezen
Reeds
bonnen,
wel op de rantsoenbonnen voor
welke nog geldig zijn:
200 Alg. (voor 250 gr. peulvruch- havermout als op de rantsoenbonnen voor gort, havermout e.d.
ten 1 6 Aug. tm. 2 Sept.
en gort e.d. kunnen koopen. Er
199 Alg. ivoor 250 gr. roggewcfrdt dus
geen onderscheid
vlokken) 6 Aug. t.m. 2 Sept.
(voor meer gemaakt tusschen haverC 50, D 50, E 50, Res.
e.d. eenerzijds en gort e.d.
waschpoeder) 11 Juni t.m. 2 Sept. mout
"
anderzijds.
C 58, D 53, E 53. Reserve (voor
Duidelijkheidshalve
wordt
waschp.i 9 Juli t.m. 2 Sept.
een opsomming gege194 Alg. (voor Eenheidstoiletz.) nogmaals
ven van hetgeen een rantsoen
6 Aug. t.m. 2 Sept.
havermout en van hetgeen een
C 66. D 66. E 66 Reserve (voor rantsoen
gort omvat. Een rantwaschp.) 6 Aug. t.m. 2 Sept.
Havermout is: 250 gram
E 67 Res. (voor toiletzeep) 6 Aug. soen
havermout, haverbloem, havert.m. 2 Sept.
gortmout,
gortbloem,
gemend
Tabak,
(voor 45 gr. scheerR 05
meel (pannekoekmeel), roggezeep) 30 April t.m. 2 Sept.
vlokken, voedingssuiker in poedervorm of 312 'A gram voedingsDE NIEUWE BONNEN.
-Voor de periode 20 Augustus suiker in vloeibaren vorm Een
t/m 2 September geven de bon- rantsoen gort is: 250 gram gort,
nen 35 en 36 recht op het koopen gortmout,
gortbloem, gemend
van de gebruikelijke rantsoenen meel (pannekoekmeel), grutten
(alle soorten), aardappeUapioca,
Brood, Beschuit, Melk, Taptemelk, Vleesch en Tabak naar aardappelmeelvlokken, vier liter
keuze sigaren, tabak of sigaretgortpap (in combinatie met tapten. Voorts zijn voor die periode temelkbonnen). drie pakjet, geaangewezen 209 en 210 Bloem, malen gort, bereid met gemalen
D7l 250 gram Gort, E7l 250 gram magere blokmelk met suiker, 250
Kindermeel of Voedingssuiker, gram voedingssuiker in poeder35A en 358 ieder een half rantvorm of 312' A gram voedingssuisoen Boter, 208 100 gram 2 + ker in vloeibaren vorm.
of magere Kaas, 207 Suiker, 206
Ook op den thans geldigen bon
Jam, 205 Vervangingsmiddelen, „Algemeen 199" kan men behal204 250 gram Koffiesurrogaat en ve roggevlokken •en havermout
35 150 gram Versnaperingen.
e.d. gort e.d. koopen.
TOELICHTING OP DE
BONNENLIJST.
LITURGIE
Zooals bekend is voor de peZondag 20 Aug. Twaalfde
riode van 6 Augustus tot en met Zondag na
Pinksteren. Mis: Deus
AlgeSeptember
a.s
bon
200
2
2e gebed v. d. H. BernarGloria,
gram
voor
250
Peulvruchmeen
dus, Abt en Kerkleeraar; 3e v.
ten aangewezen; en bon 199 Alh. octaaf van Maria's ten hemelgemeen voor 250 gram Rogge4e voor den vrede.
opneming;
vlokken of Havermout. In verband hiermede wordt thans geen Credo. Prefatie v. d. AllerheiligDrieëenheid. Kleur: Groen.
bon voor peulvruchten of grut- steMaandag
21 Aug. Mis v. d.
aangewezen.
terswaren
De boterbonnen 35A en 358 H. Joanna Fremiot de Chantal,
geven van 20 Augustus tot en weduwe: Cogripvi. Gloria, 2e geMaria's ten
met 2 September a.s. elk recht bed v. h. octaaf van
hemelopneming: 3e voor den
op 125 gram boter
Credo. Prefatie van Maria
Voorts zal met ingang van 20 vrede.
(invullen:
En U om de ten hewaarAugustus a.s. het rundvet,
voor men destijds bon „Boter melopneming). Kleur: Wit.
36A". bij den slager heeft moe-

D 71 Res.
E7l Res.

i

VERDUISTERINGSTIJDEN
van 13 tot en met 19 Aug. van
21.— tot 6.50 uur.
/.on oo en onder:
Zat. 19.8: 6.29 op, 20.57 onder.
Zond. 20.8: 6.30 op, 20.55 onder.
MAANSTANDEN:
Zat. 19.8: 6.45 op, 21.36 onder.
Zond. 20.8: 7.50 op, 21.55 onder.

;

S cent.

W. de Vries, afwezig.

i

J.

voor 19 Aug. tot en met 2 Sept.

Van 20 tot en met 26 Aug. a.s.
35/36 A Br. 4 rants. Br. of Geb. kan men op elk der bonnen
35/36 B Br. 1 rants. Br.'of Geb. aardappelen 35 IYi kg. aardap35/36 Besch. 1 rants. Besch.
pelen koopen. Op den bon Toe209/210 alg. 1 rants. Br., Geb. slag 35 is 1 kg. aardappelen verof
Bloem
■ƒ.ƒ.".
krijgbaar. Evenals vorige week

Nederlandsche Arbeidsdienst
De commandant van den %
Arbeidsdienst deelt mede,
arbeidsdienstplichtigen
kr»
tens artikel 4 van het Arbej
dienstplichtbesluit, geboren
schen 31 December 1924 en 1,
nuari 1926, die nog niet voor
vervulling • van hun arbei
dienstplicht
werden opgen
pen, daarvoor niet meer in aj
merking zullen worden gebra
Reeds ingediende verzoei
tot verlenging van het
uit
van opkomst worden in verbi
met het vorenstaande niet m
in behandeling genomen.
Het bovenstaande is niet
toepassing op:
a. degenen, die in eenig
diejaar als student wenschen
wórden ingeschreven, of
examen wenschen af te leg
aan een universiteit of hoo
school, voor zoover zij hun
bendsdienstplicht nog 'niet l
ben vervuld:
b. degenen, die een functi
overhendsdienst, of bij. het
zonder onderwijs bekleeden,
pectievelijk voor een functie
overheidsdienst, of bij het
zonder onderwijs in aanmeri
wenschen te komen, voorzoo
zij hun arbeidsdienstplicht
niet hebben vervuld.
—

t

nummert

WEER 3 KILOGRAM
AARDAPPELEN.

i

Lo*M

Aangewezen Bonnen

I

Abonnementsprijs: voor Leiden, per kwartaa'
i.2.03; per weck 23 cent. Per agent, per kwartaa
12.73; per week 21 cent. Franco per post f3.10

kleine plaatselijke pers van belangrijken omvang, die ook ditmaal is uitgezonderd van de sluitingsmaatregelen.
Reichsieiter Amann maakt dan
in bijzonderheden de concentratiemaatregelen in de Duitsche
pers onder meer als volgt bekend: De „Berliner Boersenzeitung" wordt vereenigd met de
Allgemeine Zeitung"
~Deutsche
en de „Berliner Lokalanzeiger*'
met de „Berliner Morgenpost".
De „Berliner Volkszeitung" met
haar oplage van 250.000 exemplaren per dag verdwijnt. De nog
bestaande voorstadsbladen worden samengesmolten in enkele
kranten. In Weenen worden met
inbegrip van de „Volkszeitung"
alle kleine bladen vereenigd tot
„Kleine Wiener Kriegszeide
tungI . Voorts maakt Amann een
reeks samenvoegingen van provinciale bladen bekend, zooals
b.v. de „Rheinisch-Westfaelische
Zeitung", die versmolten wordt
met de rijksuitgave van de „National Zeitung". Als eenig geïllustreerd blad blijft over de
„Illustrierte Beobachter" en de
„Berliner Illustrierte" met kopbladen ia Hamburg, Muenchen,
Stuttgart en Weenen. . ...„v" -'t

j

Haag:
Lelden; Red.
Mr. H.
Binnenland. Stad en Sport: M. Zonderop. Leiden.
Red. Omgeving: L. Rooien. Leiden. Verantwoordelijk voor de adv. i C. de Heiden. Lelden. K 1669

!

Hoofdred.: I. W. deGelse,
Vries. Den
Plv.
Red. Buitenland:

DE STRIJD IN ZUIDFRANKRIJK.
De Anglo-Amerikanen heb:
onder bescherming van 1
zwaar scheepsgesohut das
napht nieuwe versterkingen a
gevoerd voor hun bruggen!»
den in het invasiegebied in Z«
.

Augustus

—

oogstmaand

CNF/Slavans/Pax m

STADSNIEUWS

GEËVACUEERDEN
...ER
TE WACHTEN

DE KWAKEL.

LIS SE.
Bij beschikking van
den secretaris-generaal van het
departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming
is, met ingang van 1 September
1944, benoemd tot vast leeraar
aan dé' Rijkstuinbouwschool te
Lisse ir. A. F. Vlag, alhier.
KATWIJK a. d. RIJN.
De
jongedames Corry Meijer. Jeanne Meijer, Lia v. d. Akker en
Corrie v. d. Valk slaagden
te
Den Haag voor coupeuse en niet
zooals abusievelijk vermeld voor
—

JUBILEUM
MGR. J. J. J. NOORDMAN.

ling

dit jaar heeft gehad voor
enkele veehouders raden wij de
veehouders in hun eigen belang
aan er zorg voor te dragen, dat
de melklevering goed is. Een
twintigtal veehouders in Zuid- |
Holland werd verplicht hun
vleeschaanslag
1944 berekend
naar hun melkleveranties, binnen 14 dagen geheel te voldoen.
Dat dit voor die veehouders een
gevoelige klap is geweest, zal
men beseffen als men weet, dat
zij werden aangeslagen voor
pl.m. 280 kg. per melk- of kalfkoe. Verder Willen wij er de
veehouders op wijzen, dat degenen, die in dé periode Juni
tot December 1944 het minste
melk leveren het eerst in" aanmerking zullen komen om een
groot gedeelte van hun aanslag
1945 te voldoen. Dus weest ge-

1

f
I

'■"•/>■'
....ALS WE
GETROUWD ZUN,

l

|
15 Augustus
Dinsdag
vierde de hoogeerwaarde heer
■mgr.
■J. J. J. Noordman zijn
at Gemeentebestuur heeft 40-jarig priesterfeest. De jubila«ht gekregen een groot ris arriveerde op 14 Aug. des
1 geëvacueerden uit de geavonds kwart voor 7 aan den
itcn Katwijk, Noord-Rijk Vrouwenakker per auto. Daar
'alkenburg te huisvesten. had een plechtige ontvangst
len, die indertijd . door
plaats door den Burgern, Voorvacuatie-Rureau zijn aangegaan door een rij van bruidjes
costumière.
ten voor het opnemen van
werd mgr. naar het kerkgebouw
Bij de
ZOETERWOUDE.
icueerden, komen derhalgeleid, alwaar hij begroet werd
week
rederom voor het verleedoor de K. A. afd. jongens, welke examens der V. V. A. in de
van huisvesting in aanJuli t.m. 4 Aug. te
31
Priester", van van
declameerde
„De
■-■.-•
ing.
P.
Gabr.
Daarna betrad Pas- Utrecht slaagde de heer A.gezel
nieuw zal. tot ontruiming toor deSmit.
rijk versierde kerk, waar Berg voor het diploma
woningen van niet in het gladiolen, dahlia's en
andere schilderen.
idsproces
ingeschakelden bloemen prijkten.' De jubilaris
snsionneerden, weduwen, celebreerde een plechtig
lof,
EENS PER WEEK
waarschuwd,
f
RECHTSZAKEN
moeten worden overgewaarin als diaken fungeerde pa, Het is voorts niet onmor
PANNEKOEKEN
Veiling-directeur stond terecht.
ter W. Jonckbloedt, Cs.s.R. en
|
dat kleine gezinnen rulOFF. MEDEDEELINGEN
Voor den economischen rechheer
als
sub-diaken
de
zeereerw.
moeten worden ovcrge.Tabaksbonnen Duitsche weerH. Bangert. Vanaf den kansel ter te Haarlem had zich de 36st, om zoodoende ruimte
werd hem het welkom toege- jarige C. van Duijn, veilingdirec- macht.— Op 15 Aug. }X zijn
grootere gezinnen te ge-^ roepen
door den weleerw. heer feur te Beverwijk, te verant- nieuwe tabaksbonnen voor de
Zulks kan ook
J.
A.
L.
Cramers. kapelaan der woorden, wien overtreding van Duitsche weermacht in gebruik
met hen, die wel in het arvoedselvoorzieningsbesluit genomen. Deze zijn uitgevoerd
volgende
dag het
De
parochie.
iproces zijn ingeschakeld,
Algem. H. Comeen
ten laste was gelegd. Hij zou zijn in blauwe kleur, waarop in
met
begon
neinde het aantal dezer
parochie. bemiddeling hebben verleend bij zwarten opdruk staat vermeld:
munie van de heele
nimingen zoo gering mo\
Om 10 uur droeg mgr. een plech- den verkoop van een groote parPEJA
„Deutsche Wehrmacht 1 tages !
te
zijn,
doen
wordt
lt
aller tige Hoogmis op,
welke
bestemd
was
tij
wortelen,
ration
de
linkerhelft
waarin als
tabak". Op
ewerking ingeroepen.om clandestien te worden uitge- van den bon is in den onderhet geval van tegenwcr-. presbyter-assistens fungeerde de voerd. Na een zeer uitvoerig gegrond een rosé figuur
uitgeheer H. Bangert, als
Mi de onderbrenging en zeereerw. weleerw.
heer A. v. d. tuigenverhoor eischte de officier spaard. Op de rechterhelft staat
diaken de
lijkheden tijdens de htiisin witte letters „Deutsche WehrBoog, kapelaan te
Oegstgeest, van justitie zes maanden gevanng. stelt de schuldige zich
het feit zeer macht". Detaillisten in
tabak
eerste kapelaan van den jubila- genisstraf. Spr. vond
aan de kans op algeheeernstig, temeer omdat verdachte dienen op de oude bonnen
sub-diaken
ris
en
als
de
ee.rw.
der
intruiming
betrokken
heer M. v. d. Burg, zoon der pa- misbruik had gemaakt van zijn „Deutsche Wehrmacht. 1 tages
ng.
rochie.Als ceriminiarius fundeer- positie als veilingdirecteur,. De ration tabak marke NiederlanBEDEVAARTSDAG
de 'de weleerw. pater B. Bartels economische rechter was van de", uiterlijk voor het laatst van
DERDE ORDE.
21 tot en met 26 Aug. a.s. bij de
van de Congr. van de H. Familie. oordeel, dat verdachte de voedselvoorziening in gevaar had gedistributiediensten in te leveren
...eere van O. L. Vrouw van De feestrede werd uitgesproken bracht en veroordeelde
hem tot ter verkrijging van toewijzingen.
Jonckbloedt
door
oater W.
Haarlem.
vijf "maanden, met aftrek van Na 15 Aug. mogen de detail'isten
C.s.s.R.
Deze
koos
tot
van
tekst
43 nst. Dinsdag, 22 Augustus,
drie maanden voorarrest,
geen oude bonnen meer aannela we dus naar Haarlem. De zijn rede „Omnes gentes, plaudite
volkeren,
men.
manibus
Alle
garissen, dië zich hadden klapt in de handen". Het koor
SPORT
Toewijzing suiker.
■» leven, voor deelname, hebHet ligt
zong de mi&sa „Secunda Pontibedoeling
de
de
inin
dagen
inlevering
dezer
BILJARTEN.
Hoofdklasse
gehad
bezoek
i
ficalis" van Perosi onder leiding
van consumentenbonnen voor de
Heen bestuurslid en een provan den dirigent P. J. Graven. gesteld.
Het bestuur van den verschillende artikelen bij
de
3|a ontvangen. Wie per verNed.
besloten
Biljartbond
weerklonk
heeft
de H.- Mis
door
distributiedienten over de vier
fjig is overgeslagen, wii wel Na
instellenvan
een
hoofdkerkgebouw de cantate van tot het
weken van elke distributieperjoi ioed zijn zich even te ver- het
Haagh voor 5-stemmig
ge- klasse, zoowel voor het kaderde te verdeelen.
verband
In
i)iiit en bij mij aan de pastorie C.
de spel als voor het driebandenspel. hiermede
moeten de detaillisten
mej Joh. Goddijn in de mengd koor. Om 1.30 begon
uitgezijn
Tot
hoofdklasse
kader
receptie,
waartoe
waren
de
voortaan de bonnen voor suiker
traat 76. Ook kunnen zich noodigd
de ouders uit de paro- aanstonds toegelaten P. v. d. Pol, in de tweede en vierde week van
enkele leden opgeven, die
Leeuw,
een
de
van
Vliet
en
J.
goed P.
C.
«nog niet gedaan hebben, chie, die daarvan ook
elka distributieperiode inleveren
het getal 100 is nog niet gebruik. maakten. De zaal van S weering. Van'de huidige eer- en niet meer, zooals tot dusverre
'olie bereikt. De kosten van den heer Leenders was dan ook ste klasse kunnen naar de hoofd- gebruikelijk, in de eerste en derleming zijn 1 gulden plus 25 stampvol. Eerst werd gezongen klasse promoveeren die spelers, de week. De distributiediensten
die minimum 17 als algemeen reiken daarom bij inlevering van
voor het program. Voor de de 6-st. Magnificat van Montesmoet men zelf zorgen. Den verdi voor gemengd mannen, gemiddelde behalen. Tot de bon „Algemeen 196" toewijzinhoofdklasse driebandenspel werndag te voorzien van een vrouwen- en jongenskoor. Vergen suiker uit van 28 Aug. t/m
VIEPJt
den toegelaten: J. Sweering, P. 1 Sept. 1944 en niet van 21
(nemers
en
deelneemsters volgens werd het parochie-cat/m SAMEN ZWEMMEN. WINC, KAN 'T 2—iIt aangeraden zich reeds deau aangeboden, bestaande uit de Leeuw. Sengers en Verbeek. 25 Augustus 1944.
PL COED,MAAR WIEPJE IS NOC, IN DE
rkaartje (retour) bi?
het communiebank met preekstoel. Naar de hoofdklasse driebanden
Aanslag verplichte rundveele'PIEREN-BAKT MAAR AIS ZE
promoveeren de spelers die met
fgpp
;ureau Lindeman—Lissonne De Meisjescongregatie overhanL
S====s, NA HET EWVD THUISvering.
De aanslag voor de
Breestraat of na 8 uur des digde den jubilaris een zwart- 0.600 algem. gemiddelde spelen, verplichte rundveelevering
1944
ids aan het' station. Verder lederen portefeuille met zilve- spelen.
KOMEN.DAN DOEN
bedraagt gemideld 120 kg per
e men Dinsdag het parochieren monogram en de misdieVoor het kampioenschap 45/2 rund
ZEIN'TPAP-ETEN
1 jaar. De aanslag
je mee van de Hartebrugsnaars een palm. Z.Eerw. werd dat a& Zaterdag en Zondag in over boven
2a*& VOOR ELKAAR\\
1945 wordt gecombineerd
toegesproken door den edelachtb. Krasnapolsky te Amsterdam .be: om in Haarlem de gezanNIET ONpER
den aanslag 1944. De aan'an de H. Mis mee te kunheer
burgemeester C. A. M. gint, is de nieuwe promo- met
slag zal over het tijdvak van 1
zingen. Vergeet ook niet uw Koot en door Z. Exc. oud-minis- tieregeling
voor
de thans
1943 tot 1 December "MAAR ..'T IS DAN OOK Vi
rham. Voor koffie wor-tt ge. ter Deckers. Daarna voerden ingestelde
van December
hoofdklasse
;«
LEKKERE PAP! PAPVAN
1945
worden
gesteld op gemidd.- Men kan reizen, zooal»" eenige parochianen „het A. B. kracht. Derhalve krijgen Kobus,
deld 270 kg. per rund boven 1 SIMONDE WIT'SC,ORT!"|Y jÉg
verkiest, per trein of tram, C. van den Priesterlijken Staat" Metz. van Eymeren en de Buyjaar. waarvan voor 1 December
men maar zorgt om 10 miop. De receptie werd besloten ter de kans n-aar de hoofdklasse a.s. minstens 150
kg. moet worover
10
de
kerk
■n
in
aan de met „De Serenade van een te promoveeren, wanneer zij in
geleverd. De hoeveelheid van dri.jfsmaximum per 1 December
«straat (s.minuten vanaf het Landsknecht" van Orlando Lasso de 7 door hen te spelen, partijen den
150 kg. moet worden opgelegd a.s kunnen worden verhoogd. In
ion) aanwezig te zij.i. De voor gemengd koor van mannen van 400 punter, een doorsnee ge- ter
handhaving van het vleesch- totaal zal het bedrijfsmaximum
p;es van de Jeugd-Derdi Oren vrouwen. Vervolgens plechtig middelde van minstens 17.01 berantsoen en omdat de veestapel per 1 December 1944 evenwel op
ïet den directeur vertrekken danklof met assistentie van Pa- halen.
sinds voirg jaar belangrijk is een dezelfde hoogte worden geIs met den trein van 8 mi- ter Bartels en den eerw. heer
toegenomen en het niet verant- steld ais per 1 December 1943.
en over hilf 9. Wie wil. kan v. d. Burg. Op Donderdag 17
OFFICIEELE LANDBOUWwoord is den winter in te gaan Van een inkrimping van den
hierbij aansluiten.
Aug. werd den
jubilaris een
MEDEDEELINGEN
een veestapel, welke groo- veestapel ten opzichte van Demet.
ondag 27 Augustus vergade- kinderhulde gebracht onder leiter is dan het vorige jaar.
provincie
der Derde Orde.
cember 1943 is -dus geen sprake.
voor
de
Zuid-Holland.
en
ding van de dames Schol te
Het bedrijfsmaximum zal per Bij het vaststellen van den aanPaters Booms,
„Repel,,
Opgevoerd
Kreetz.
De
werd
melkleverinir
verband
in
1 December 1914 voor
Directe-jr.
slag over het bovengenoemde
steeltje". A.s. Zondag, Maandag met de veeleverintr.
Evenals ders, die minder melk veehouhebben tijdvak zal in belangrijke mate
ie b o r e n: Maria Elisabeth d. en Dinsdag wordt het spel „De voor 1944 zal ook voor 1945 de geleverd dan
het gemiddelde, la- rekening worden gehouden met
H. den Os en C. GroenenGeheimen van de H. Mis" van vleeschaanslag afhankelijk wor- ger worden gesteld dan per 1 de melklevering.'
De hoogte van
;: Antoinetta Telera Christiden
gesteld van de melkieveranHenri Gheon opgevoerd, onder
1943. voor veehouders, den voorloopigen aanslag zal den
Maria d. van P. C. van der leiding van . het Leekespel (A. tie Juni 1944—Juni 1945. Gezien December
die meer melk hebben geleverd veehouders in den a.s. herfst I
auw en A. H. Tegelaar; Geer- Sweers).
de gevolgen, welke deze reger dan het gemiddelde,
!
zal het beworden medegedeeld. >
da d. van D. de Wolf e_n S.
i
de Boer; Paulus Petrus Geius Maria z. van G. Iking en
i M. Majoor. Overleden: De Diiitsche
natuurkundige en uitvinder, stichter Tan de
Kroon zoon 36 dagen; B.
heeft do laatste jaren voor zijn dood zelf
Siemensbcdrijven
«straten zoon 2 maanden.
deze beschrijving van zijn leven en zijn levenswerk gegeven.
MAARSMANSST. 21
een goed overzicht geeft van de gevence. Totdusver zijn ze Het relaas dat tevens der
eleetrotechniek, waaraan Siemens
Handel in
ter alleen nog maar in het weldige ontwikkeling
ied van St. Raphael tot een een groot aandeel heeft gehad, is verlucht m. verscheidene
Reparatie aan
cal in het dal van de Argens portretten en afbeeld, op de bedrijven betrekking hebbende.
rgegaan. De
Uurwerken
nieuwe lan- Vooral ook de jeogd zal er veel uit leeren, dat voor 't latere
Kspogingen aan weerszijden leven van nut kan zijn. 323 bladx. Gebonden F 3.90
Woensdagen, Zaterdagen, Zondagen
■
Goud
en Zilver.
i de vesting Toulon werden
Klagen. Daarentegen geluk's Graverthage
Uitgeverij BOOT,
Andere dagen: Volwassenen
tet den aanvallen ook in het
boekhandel
9439
verkrijgbaar.
icderen
In
'ied van Cannes vasten voet
INKOOP
Kinderen t/m 13 Jaar
krijgen. Ook "in de overige
S" Gevr. net Meisje voor (S? Verloren onderdeel v. GOUDEN
.lirigshoofden is de kustverfidng nog steeds in hevige heele of halve dagen of vischhengel, richting Leiechten met den
aanvallers drie dagen p. week, goed den, Leiderdorp, Zoeter
"2 Gevraagd net meisje v. <S Ter overname gevraagd
"ikkeld.
loon, kl. gezin. Mevrouw woude. Tegen bel. ter. bez.
heele of halve daden i. t>ez. voor meisje 2 witte schorMerelstraat 41, Leiden.
KOOP, Sitterlaan 137.
33* Openlijk dank aan Mam. 3 kinderen, liefst G.G. ten en 2 kookmutsen voor
UW
VOLK VRAAGT 'S Openlijk dank aan den "Z Openlijk dank aan den ria en de gelukzalige de
EREN.
of HG. Adres: W. DE de R.K. Vakschool. Aanb.:
OOD, VET EN AARDAPPEMontlort voor welslagen
H. Clemens voor een ge- H. Hildegardus voor geWITTE. Resedastraat 36, Mevr. A. HEMPEN. BreeïN: SCHEURT GRASLAND. üezing.
9421
5465 Leiderdorp.
nezing van koorts.
9421 eener examen.
5463 rtraat 24, Leiden.
551%

Katwijk, Noordwijk,
Valkenburg
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Werner v. Siemens. MIJN LEVEN
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OPLEIDING PERQIIIH-ROTTEVEEL 8

ADRIANUS
J. STRENG
en

I

i

»

Onze goede Ouders
'

f

1

CATHARINA A.
STRENG-VERKLEIJ

Zondag 3
hopen
Sept. den 25en verjaardag van hun huwelijk te herdenken.
Dat de goede God hen
moge blijven zegenen
nog lang . moge
9437
sparen voor
Hun dankbare
kinderen
De H. Mis uit dankbaarheid zal worden
opgedragen oP Zon-,
dag 3 Sept. om 9 uur
in de par .kerk van den
H. Bernardus, Hazerswoude Groenendijk.
Gelegenheid tot feliciteeren op Zondag 27
Aug. van 3—5 uur.
Leiderdorp, Aug. 1944
Hoeve „Welgelegen".

Begin September a.s.

•
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!
;
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|
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;
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en

de Vakgroep Sigaretten, Joh.

Vermeerstr. 29, Amsterdam
U ontvangt daarna van een
der onderstaande fabrieken
de noodige inlichtingen.

—BB—BH

Beschaafd

Schriftel. Privé-Opleiding 7 Jongedames zoeken
Duitsoh. Engelsen, Boekh.
WONING

R.K. Meisje

steno beginners, praktijk

briefkaart aanmeldt bij

per

|

A I op aanvraag verKrijgbaar

aan, dat U zich
Augustus a.s.

Laat Uw kans niet voorbijgaan. Stuurt
nog heden Uw briefkaart a, d. vakgroep

BER(liefst gestoff. of gemeu- zag zich gaarne zoo spoeexamen enz. v.
Br. no. 5522 dig mogelijk geplaatst als
KELS Cursussen, Wete- bileerd).
Kinder- of Gezelschapsringschans no 59, Amster- bur. van dit blad.
9440
dam (CQ.
juffrouw, intern. Brieven
no. 5538 'pur.' v. d. blad.

e

N.V. CRESCENT Cic, EINDHOVEN
ED.LAURENS,,.LeKhédive", DEN HAAG

'

<

1

.

Rhythmiek, Zang en Spel

BOERDERIJ
„DE POPPENKAST"

jongens en meisjes van 5-7 jaar
Woensdag en Zaterdag van 2-4 uur

voor

t

Heden overleed plotseling, na nog voorzien te zijn van de genademiddelen der H.
Kerk, onze innig 'geliefde, zorgzame Man
en Vader ' .[ \ •;"
HUIBERTUS
VAN OOSTWAARD
Echtgenoot van GEERTRUIDA
HELENA

HULSCHER

in den ouderdom van
bijna 62 jaar.
G. H. v. Oostwaard—
Hulscher
H. R. v. Oostwaard
••

VOORSCHOTEN

Essenlaan 3.
22 Aug.: 3 u. SneeuwInlichtingen: Maandag en Dinsdag, Donderdag en
Vrijdag van 2-3 uur
witje, 6.45 u. Impromptu;
23 Aug.: 3 u. Repelsteeltje, 4.30 u. Repelsteeltje,
6.45 u. Faust; 24 Aug.: 3
u. 't Vrouwtje v. Stavoren, 6.45 u. Impromptu;
25 Aug.: 3 u. SneeuwwitRestaurant
je. 6.45 u. Faust; 26 Aug.L
9451 3 u. De domme molleVRAAGT
naar, 6.45 u. Impromptu;
27 Aug.: 3 u. Faust. 9441
VeurPlaatsbespreken:
scheweg 38.
Ruime verdienste. Zondags vrij. Aanm. na 8 u. Steenstraat 51.
Alleen beschaafde jongedames kunnen hiervoor in aan in. komen
-

'fzE**.***""*j

Rie Rolide,

„'T PANNEKOEKENHUISJE"

twee Serveuses

Winter Lathyrus.

en Verloofde

CV. Leidsche Goud- en Zilverhandel

Zr, 'M.

v. Rossum du Chattel en Driessen

en Verloofde
Constancia,

Relig.
P. S. v. Oostwaard
P. J. A. v. Oostwaard
H. Th. v. Oostwaard
Leimuiden, 17-8-1944.
De H. Uitvaartdienst
zal plaats hebben op

JUWELIERS

J. KNIJRhijngeesterstraatweg 31,
Oegst9431
geest.

gevraagd.

NENBURG,

A.

TH. A. HIJDRA

Vert. Firma A. Zwaan Jzn
LANGERAAR.
Tel. 34
-

MIDD. DIPLOMA

(Algem. Handelskennig)

J. NABER Jr.
STEENSCHUUg

of AANKOMENDE EERSTE BEDIENDE

AANGEBODEN:

II

f 30.000.-=» Ï5044; f 1500.— 13054; 1 1000.— 17908; f 400.— 9226, 164Ö91
t 200.— 9637, 10975. 11435; t 100.— 4145, 7605, 9369, 8389. 12323, 19393.
21502.; 25430. 25946.
PRIJZEN VAN f 32.—
1009' 1068 1121 1134 1142 1181 1193 1215 1235 1236 1254 1288'
1302 1331 1336 1338 1377 1413 1439 1462 1506 1507 1517 1541
1610 1669 1689 1713 1771 1789 1820 1350 1865 1888 1909 1915
1917 1952 1971 1978 1997 2011 LuiS iUI» 2036 2061 2169 2176
2217
2622

2913

3231
3608
4055
4394

A. Sept.-Juli;
300 M 2. Bloemisterij A.
9450
Sept.—Juni.

Zaterdag 19 Aug. (aanv. 3 u.), Zondag 20 Aug. (aanv. 1 u.)
Deelname beide dagen 0.a.: SLIJKHUIS, REDEL, v.d. STEEN
GIESKE en vele bekende dames-athleten.
'■-■•■.•-■
DRINGEND aanbevolen voorverkoop: Sporthuis
MEIJKAMP, Aalmarkt 14: Feestartikelenhuis
VAN LEEUWEN, Haarlemmerstr. 223.

cv. N. BAKKER H.zn
ROELOFARENDSVEEN.

j

ZIE

VERDER

;|

MAGHEN KIST,

|

zonder beroep, wonende
te Leiden, is opgeroepen

1

.

22314

22833
23297
23680
24298
24564
24983
25354
25669
25942

j

KANTOOR-

l
'

-

2263
2756

2338
2758

2359
2759

2364
2788

2446
2821

3360
3804
4123
1491
4689
5038

3389
3821
4287
4495
4715
5180
5507
5797
6053
6530
6852
7169
7637

3429
3853
4304
4537
4727
5205
5512

3451, 3470

2461
2878

2616
2907

3002 3009 3012 3042 3064 3070 3094 3095 3137 3192 3193
3270
3653
4101
4432
4661
4857
5420
5743
6012
6399
6736
7073
7393
7950
6327
8759
9342
9752
10224
10632
11082
11658
11996
12308
12607
13179

3321
3709
4114
4448'
4603
' 4963

5428

5754
6032
6401

3353
3738
4117
4449
4670
4999
5476'
5787
6042
6453
6817
7155
7601
7968
8432

5501

5789
6043
6458
G836
7157
7617
8024
8485

3590 3601

3854 3861 4009 4027

4360
4570
4771
6224
5545
5879 5907
6179 6235
6532 6574
6927 6940
7204 7238
7638 7709
8049 8062 8080
8542 8572 8581

4359
4576
4799
5266
5585
5913
6263
6611
6944
7264
7724
8112
8692

4384
4591
4831
5269

5637

4389
4608
4832
5294
563»
5939
6276
668»
704»
737»
7850
8212
8705
9244

5915
6267
6680
7048
6740
7082
7346
7513
7733
7956
8181
7944
8311
8353
8700
8728
8791 8825 8876 8904 8973 8977 5996. 9069
9425 9447 9502 9504 9572 9620 9648 9666 967}
9286
9762 9833 9862 9885 9891 9894 9895 «933 6981
9732
10174
10243 10266 10325 10366 10449 10502 10534 10551 10569
10628
10689 10691 10705 10790 10791 10898 10911 10929 10908
11085 11094 11116 11147 11288 11333 11499 11551 11581
11051
11723 11744 11766 11767 11792 11799 11800 11810 11901
11652
11912
12017 12048 12112 12114 12187 12191 12206 12210 12221
12278
12340 12372 12408 12478 12523 12524 12532 12533 12537
12595
12655 12732 12806 12846 12883 12908 12928 12955 1297»
13061
13184 13211 13234 13264 13324 13336 13377 13417 13423
13582 13610 13664 13678 13687 13730 13733 13745 13747 13754 13789
13802 13820 13836 13840 13884 13921 13942 14063 14082 14087 14110
14153 14188 14234 14253 14267 14272 14345 14430 14456 14483 14513
14559 14568 14586 14588 14605 14611 1463» 14673 14733 14741 14751
14758 14759 14764 14848 14908 14916 14944 14981 14996 15009 15060
15097 15116 15230 15254 15285 15287 15323 15335 15349 15331 15451
15533 13371 15583 15624 15703 15724 15754 15758 15782 15802 15829
15942 15948 16011 16051 16053 16061 16071 16082 16106 16133 1620»
16446 16479 16486 16528 16536 16578 16642 16656 16660 16666 16685
16739 16745 16746 16750 16780 16836 16844 16905 16963 16985 17028
17132 17157 17191 17200 17223 17225 17241 17250 17279 17385 17422
17452 17464 17488 17494 17507 17554 17652 17671 17698 17715 1777*
17803 17877 17879 17894 17971 18045 18086 18092 18102 18148 18168!
18231 18265 18278 18332 18338 18401 18403 18479 18500 13557 18593
18642 18647 18741 18767 18809 18812 18841 18850 18877 18893 18901
19017 19022 19049 19061 19079 19090 19237 19270 19279 19353 19371
19426 19434 19501 19529 19538 19547 19558 19569 19574 19595 19634
19724 19797 19811 19839 19881 19944 19947 19957 20001 20017 20148
20247 20268 20290 20310 20340 20548 20571 20575 20644 20729 20751
20900 20941 20999 21019 21039 21042 21085 21117 21121 21163 21171
21189 21194 21223 21259 21266 21272 212T8 21310 21330 21399 21450
21471 21493 21503 21566 21607 21647 21648 21658 21697 21701 21752
21974 21987 22051 22056 22063 22178 22211 22251 22265 22279"22305
22333 22363 22419 22432 22438 22484 22548 22598 22611 2268* 22709
22846 22883 22953 22970 23101 23149 23175 23178 23204 23243 2327*
23331 23376 23377 23423 23433 23442 23488 23499 23545 23600 23633
23729 23855 23872 23879 23918 24155 24173 24219 24224 24287 242*88
24305 24322 24387 24401 24418 24434 24461 24468 24518 24528 24562
24724 24759 24781 24798 24813 24817 24849 24850 24898 24942 24959
24997 25083 25089 25101 25125 25185 25190 25201 25249 25253 25282
25360 25404 25424 25466 25529 25557 25585 25591 25593 25648 25651
25680 25710 25732 25750 25771 25779 2579» 25822 25847 25858 25861
.
25934

"'J
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OPLEIDING

,

Slano,

Tatert.

dagelijks

Boekhouden,
Typen.
Handelscorreipondentie,

Secretaresse,

|

;/

laat Uw oude hoed door ons stoomen»
en eventueel van nieuw lint en leer voorzien

I
f

9*34

j

Spoedige allevering.

'M

2255
2711

CHAUFFEURS

Middenstands-

3 ledere gezonde Nederlander tusschen 17 en 45 |oar kan geplaatst worden ol» CHAUFFEUR bij N.S.K.K.-Tronj.
porteenheden. Zij, die niet kunnen autorijden ontvangen een

_"

;

2239 2253
2657 2678

'

Keuze uit 120 modellen,

HEEREN

2219
2643
2940
3238
3611
4097
4426
4652
4855
5390
3670
5997
6286
6715
7064
7390

i^^Mik

Uw gedragen hoed vervorrrjen wij als nieuw.

op

19677
20180
20852
21177
21453
21911

voor

DE RAAMBILJETTEN! j

DAMES

18973

19375

H.B.S. of U.L.0.?
Dan naar PONT voor
Inschrijving

7. doch
zonder bekende
of verblijfplaats,
ten verzoeke van

4849
5330
5644
5965
6280
6700
7050
7384
7893
8253
8717
9245
9728
10005
10585
10972
11636
11909
12263
12548
13055
13517
13790
14147
14557
14757
15064
13460
15870
16257
16734
17101
17427
17793
18171

GESLAAGD
einddiploma

•

|

4618

18628

misterij

Leidsche Athletiek Kampioenschappenj

Schuerenlaan

P. A. H. v. d. WOUDE,
deurw.
9435
-?■;■
Hoogewoerd 101.

','.'

EERSTE BEDIENDE

thans
woon-

verzoekschrift.

BREESTRAAT 95

SINTELBAAN

ondergeteekende deurwaarder, d.d. 17 Augusdat
1944, blijkt,
tus

ingediend,

'

Beleefd aanbevelend,

Jan.—Deo,: 796 M2. Bloe-

Uit een exploit van mü,

30
Woensdag
Aug. 1944, des yoormiddags te elf uur, te verschijnen in de audiëntiezaal van het Kantongerechtsgebouw
aan het
Rapenburg 19 te Leiden,
ten einde te worden gehoord omtrent een door
Maghen Kist voornoemd

de beste
en ge-

Sollicitaties met opgave van laatste werkkring 50 M2. warme kasverg.,
100 M 2 koude kasverg. en
onder No. 9449 aan het bureau van dit blad
184 M 2 Bloemisterij B,

juit. Brieven met volledige omschrijving en prijs
DE HEIDEN, Vliet no. 7.
5513
Leiden.

óm

mengd.

Eerste klas banketbakkerij, annex kokerij, te Amsterdam vraagt voor directe indiensttreding een

ZEILBOOT

laatstelijk gewoond hebbende te Vught, van der

in

21 tot en met 28 Aug. OPLEIDING
PRACTI|KEXAJWENS
wegens vacantie gesloten
(Boekhouden)

Te koop gevraagd Zeilboot, met of zonder ka-

VVILLY KIST,

-~

rus-zaden

handelssoorten

van

AA

FLINKE WERKSTER

'

Wederom kunnen wij U
aanbieden Winter Lathy-

Onze magazijnen en atelier zijn

des v.m. te 9.30 (N.T.)

in de par .kerk van den
H. Joh. de Dooper te
Leimuiden, waarna de
begrafenis op het R.K.
Kerkhof aldaar. W«
bevelen den Overledene gaarne in uwe
gebeden aan.
9453

—

BOOGE PRUZEN:

.

E. H. v. Oostwaard
G. C. v. Oostwaard

Maandag 21 Aug.

TREKKING VAN WOENSDAG 16 AUGUSTUS lMt
TWEEDE KLASSE
TWEEDE TREKKING

VELSEN-HOEDEHKUHIEüiI
DONKERSTEEG 3

diploma,

ÉC!

'

\/\-'- OPLEIDING TOT CHAUFFEUR.

>

Ij

j

Gedurende deren opleidingstijd wordt het volledige loon eni. ;
lijn vrijgesteld van orbeidslnzct. (>(;"■,
tf'M uitbetaald. Dienstnemen
ïi!:S. Belastingvrij loon, 2okgeld, kindertoeslag, vrije kleeding, lig- jkS; j
verzekering. De gezinnen wordon
sociale
W-::-:$ ging, verpleging en
; v|
■:
bijgestaan door overal in den lande aangestelde verbinding!- R ; :'.;
mannen. Zij, die reeds in het buitenland lijn tewerkgesteld, s?;.:;"
;£/t|;s
komen niet in aanmerking.
'
s'S Inlichtingen en aanmelding bijt
*

DEN-HAAG

|Sj

|i|
[

•:

Uitsi. Breestraat 89a
Te koop sJevr. electr.
straalkacheltje. Br. m. prijs

5?

TUYNMAN,

no. 65a.

Serinfjenstr.

r'i:|*

_

»

N.S.K.K.-ERSATZDIENSTSTEUE lAHGE VIJVERBERG «O.
Den Haag Telefoon 183410-App.2671
|#JkL •
J^lf
'

t

;

i

*w*.»m\.\im Prospectus

MAAR:V;

denkt er
vóór 31

Leraren Boekhouden M. O. StaatSpraCtljkÖiplOma |
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Dat is voor 10kg. tabak 6500 sigaretten

I

™

■.

VOOR lEDERE K.G. TABAK
650 SIGARETTEN
•';

Akte BOSkhOUÜBn i.O.

TH. H. PERQUIN, Hoge Rijndijk 76
J. W. H. ROTTEVEEL, Rapenburg 100

en.

•,-

§
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Aanmelding en inlichtingen bij:
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OPLEIDING

Cursussen.

aanvang
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