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is uw geloof"?
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DE BUS WERD GEMIST

FASCISTISCHE PARTIJ
Zij diatancieert zich van
het koningshuis

Wat de geallieerden nu bereikt
hebben in Het Zuid-Oosten
zich voor het eerst In het openbaar
uitte ten aanzien van de Duitsche
landing op verschillende plaatsen
ln Noorwegen, sprak hij de gedenkwaardige en den lachlust van
ledereen opwekkende woorden, dat
epoedig zou blijken dat Hitier de
bus gemist Had. Kórt daarop bleek
echter het tegendeèl, namelijk dat
Hitier inderdaad wel in de bus zat,
doch dat. Chamberlain er achteraan kon hóllen.
Indien er echter op dit, merkwaardige oogenblik in.de ontwikkeling van den oorlog sprake is van
het missen van de bus, dan geldt
dit ongetwijfeld wel de hopeloos
mislukte poging van de AngloAmerikanen om „voor een koopje"
Italië/ binnen hun machtssfeer te
trekken, en het tot een uitvalspoort
tegen Centraal Europa te maken.
Na alle publicaties, welke thans
over dit onderwerp zijn geschied,
na openbaar making ook van de
diplomatieke onderhandelingen en
andere stappen welke zijn vooraf
gegaan aan het verraad van den
Italiaanschen
koning, gesteund
door de anglophiele kliek van Badogllo, is wel duidelijk gebleken,
hoe da . geallieerde strategen en
politici erop hadden gerekend dat
zij binnen enkele dagen, dank zij de
medewerking yan den koning-keizer en de anti-fascisten, heer en
meester in Italië zouden zijn, dat
de Italiaansche weermacht hun zijde zou kiezen,, waardoor de zich
ln Italië bevindende Duitsche troepen onherroepelijk zouden zijn afgesneden en aan'de vernietiging,
gevangenneming
respectievelijk
niet meer'zouden kunnen ontkol.

men.-

I

men heeft aan die zijde
EDOCH,
weer ééns, voor de zooveelsté

'maal, ten' overstaan van de ,geheele wereld beweren,, dat de heeren die in het geallieerde kamp de
Broote lijnen trekken, toch eigenlijk erbarmelijke dillettanten zijn.
Want; in plaats van dat men met
alle mogelijkheden rekening heeft
gehouden, zooals dts Duitsche -legerleiding blijkens de praktijk van
dezen oorlog dat immer doet, heeft
men fcoodanig vast vertrouwd op
den gelukkigen afloop van het Ita
liaansche avontuur, dat Churchill
zelfs ln Amerika is gebleven om
daar dien gelukkigen afloop, en d«
aankomst van den gevangen genomen Duce rustig af te wachten
Doorvdat vaste, haast kinderlijke
vertrouwen, heeft men uiterst
kostbaren-tijd verloren laten gaan,
en..<. de bus gemist: Hitier zit
weer-:wél in de bus, en Churchill
en Rotosevelt hollen er buiten adem

achteraan .
V '
Wij-- schreven het dezer dagen
.'

van enorme afmetingen.. Het zou
wel eens kunnen blijken, dat h«t
italiaansche avontuur, ; waarin de
geallieerden zich hebben
gestort
met de bedoeling daarmede een
snel.einde aan den oorlog te maken, in het tegendeel verkeert, en
«en wende in den oorlog wondt ten
rtadeele van de vijanden vaa Europa. Immers: hoe zal de reactie van
Stalin zijn op dit alles? Hij heelt
nooit veel sympathie voor de ondernemingen in de Middellandsche Zee
cehad; hij heeft die nooit kunnen
«ra willen zien als .het tweede front,
waarop hij zoo herhaaldelijk en met
den meesten klem aandringt. Nu
■4jn die ondernemingen vrijwel mislukt, en bovendien ts het spelletje
met Italië mis geloopen. Maar de
realist Stalin zal zich bovendien terecht afvragen, wat de Anglo-Amerikanen eventueel zullen kunnen
presteeren tegen den. Atlantikwall,
als zij al geen kans hebben gezien
dr. vrijwel ofren Italiaansche kust
ondanks de landing van een groot
aantal troepen en ondanks hun'

vlootovermacht,
t# houiöen.

blievend In

handen
.

STALIN

verklaard, dat deze ■
ring het gevolg is van de duidelijke
distancieering van "het fascisme van
het Haliaanscihe,koningshui* De morarchie van het-Huis Savoye heeft
*

Talafoto

Verwoed geallieerd verzet in
dekustvlakte
Britten vechten gescheiden van de
Yankees, die zelf in twee groepen

zijn gesplitst

Trage opmarsch
van Montgomery
overwonnen, zal het de!
„Tijgers” worden
vraag zijn, of het achtste leger nog

Stuka's en
in den aanval

''

.
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LUISTERVERGUNNINGEN

Amerikanen lijden nieuwe
zware verliezen

doeling geweest Italië op de een
of andere wijze uit den oorlog te
verwijderen: to knock Italy out
of war, zooals Churchill het heeft
uitgedrukt. Eén oogenlblik heeft
het ei, na het verraad van Badogïio, op geleken dat dit hun zou gelukken. Sicilië bezet, verdere landingen op de Italiaansche kust, het
land in groote beroering door het
wegzenden van Mussollni, alle
in
voorwaarden waren aanwezig voor
een snel geallieerd succes. De heeren hébhen echtermet één factor
niet of niet voldoende rekening
gehouden, en men zou toch zop
zeggen, dat zU juist met dien factor in dezen oorlog, meer dan hun
lief is in aanraking zijn geweest:
UIT HET HOOFDKWARTIER
het bliksemsnelle optreden van de VAN DEN FüHRER, 16 September
Duitsche legerleiding in critièke (D.N.8.).
©ogenblikken, en haar ver vooruitHet opperbevel van de weerzenden blik.
macht maakt bekend:
Aan weerskanten van den Koehet snelleken harde toe- ban en in den, zuidelijken sector
slaan van Hitier op het goede van het oostelijke front werden talmoment is oorzaak geworden van rijke vijandelijke 'aanvallen afgebet geallieerde eèhee in Italië,'een slagen. Bij de vernietiging van een
militair "optreden dat"zoowel. ge- strijdmacht die van haar achterkenmerkt werd' door groote be- waartsche verbindingen was afgeslistheid als- door' -ongelooflijke sneden, verloor de vijand verscheisnelheid. Daarbij ' werd de kroon dene duizenden dooden, 600 geop het ,werk gezet door de bewon- vangenen, 110 pantserwagens en
derenswaardige bevrijding van den 84 stukken geschut.
Duce, wien door het geheele volk
In den centralen frontsector gineen enthousiaste ontvangst is bereid, die onmiddellijk \*. ae regee- gen de Sovjets ten Westen van
ringsmacht "weer'in handen-heeft Jeinja met krachtige ondersteugenomen, en den oorlog vastbera- ning van pantserwagens en luchtden aan Duitsche zijde zal, voort-" strijdkrachten tot den verwachten
zetten. Het eenlge, wat Churchlll aanval over. Zij werden na veren Roosevelt dus hebben bereikt bitterde gevechten onder ■ zware
afgeslagen of
is het feit, dat Italië thans geen bloedige verliezen
De
opgevangen.
gevechten
rijn in
meu
is, doch een faskoninkrijk
cistische republiek, een resultaat, vollen gang. Ook ten Zuiden van
dat zij naar alle waarschijnlijkheid Belyj en ten Zuiden van het Ladogameer viel de vijand na sterke
xeker niet bedoeld hebben....
voorbereiding met artillerie tever'
' v
: v >
1
OALERNO ie Inmiddels 'een geefs aan."' v\v-J tweede Duinkerken geworden.
De laatste twee dagen verloren
Bet Amerikaansche vijfde leger U de Sovjets 201 vliegtuigen.
er binnen enkele dagen weer de zee
In het gebied van Salerno en
Ir gejaagd, en al schijnen de lanEboll werd ook riste ren verbitdingstroepen in.de buurt van Efooli
terd feitreden. Eenige vijandecich weer. opnieuw. te groepeeren
lijke tevechUfrocpen werden ln
om bet nog eens:te probeeren, dat
de pan gehakt, de brnnenhooN
wascht al het water, van de Middrtden te land verder Ingekrompen!
landsche zee niet af: de militaire
BU de verovering van Altavilla
ondernemingen tegen het Italiaan•che vasteland, zijir tot nog toe een verloren de Amerikanen talrijke
dooden en
gevangenen. D#
volslagen | echec: geworden, een geluchtmacht vernietigde gisteren
voelige militaire zoowel als moreele
een transportschip T»n.8000 brt.
nederlaag, en een prestigeverlies

Luchtactie tegen laandingsvloot voortgezet—
Groote Sovjet-strijdmacht in de pan gehakt
den aanval hij Jelnja
Bolsjewisten
—

BOMMEN OP PARIJS
EN LONDEN

..

JUIST

De Britten, die in dezen Noor-

delijken sector opereeren, zijn
gescheiden van de Amerikanen
die zich nabij het riviertje de

Sele wanhopig weren tegen de
hevige aanvallen der Duitsche
tijgertanks, die een wig in hun
gelederen
gedreven,
hebben
waardoor zij in twee groepen
gesplitst zijn. Tweemaal hebben
de! Amerikanen reeds getracht
Uit U
doch zonder suc' ces.
y-,'
Bijzonder hevig waren hier de
gevechten bij Battipaglia, dat verscheidene malen in andere handen
is overgegaan, dcoh op het oogenblik weer door de Duitschers bezet
wordt gehouden. Bij Eboli heoben
de Amerikanen drie vliegvelden,
die zU reeds bezet hadden, weef
moeten prijsgeven. Van hieruit
staan zij thans bloot aan hevige
'

Stu'ka-aatvvallen.

De Duitschers bezetten sterke
stellingen in de bergen, die de
kustvlakte teheerschen en daar
zijn zij tamelijk veilig voor het artillerievuur der voor de kust liggende geallieerde oorlogsschepen,
dat een min of meer veilige dekking vormt voor de landingstroepen, die de kustvlakte bezet houden. Van beide zijden grijpt de
luchtmacht in de gev«chten in en
boven het strijdtooneel spelen
zicht verwoede luchtgevechten af.
Het ligt voor de hand, dat, naarmate de Engelschen in het Zuiden
meer vliegvelden in hun bezit
brengen, de Duitschers rekening

moeten houden met

een versterkt

optreden van de vijandelijke jagers.
Wat den afloop der gevechten bU
Salerno betreft, blijft men in Duitsche militaire kringen de meening
en beschadigde 11 andere sche- toegedaan, dat alle pogingen, de
bedreigde
pen van de landingsvloot.
bruggenhoofden, dl»
volgens de laatste Duitsche berichSterke Britsch-Amerika arische ten nog verder zijn afgebrokkeld,
formaties vliegtuigen vielen giste- te ontzetten, tot mislukking geren in de late avooduren Noorddoemd zijn. De berichten van geen Westfransch geibled aan. Voorallieerde zijde geven, zoo veral In woonwijken der stad Parijs klaart men, een te gunstige voorontstonden aanzienlijke . verwoesstelling van den stand van zaken,
tingen en verliezen onder de be- waarschijnlijk om de verdedigers
volking. In den afgeloopen. nacht in hun verzet te sterken.
vlogen enkele vijandelijke vliegtuigen Noord- en West-DurtschBritsche persstemmen
land binnen. Er werden hier en
Omtrent de politieke en militaire
daar bommen uitgeworpen, die ontwikkeling in Italië' schrijft de
slechts onbeteekenende schade Daily Mail, dat het voorbarig is,
aanrichtten. Volgens de voorloo- wanneer men thans, zooals dat in
verschillende geallieerde kringen
pige berichten werden 9 vijandegeschiedt, de Italianen gelooft. Hun
lijke vliegtuigen neergehaald.
vriedschappelijke gevoelens voor de
gevechtsvliegtuigen Engelschen en Amerikanen schijnen
Duitsche
bomdardeerden afzonderlijke doe- toch niet zoo sterk te zijn geweest
len in het gebied van Londen.
als men zich dat soms 'verbeeldde,
want de Duitschers hebben bijna het
: Het jachteskader Molders heeft
geheele. land zonder groote moeite
op 15 September zijn 7.000 vliegtuig omlaag geschoten. ' De eerste kunnen bezetten.
De bekende militaire criticus Lidluitenant Nowotny.y commandant deH
Hart schrijft, dat de geallieerden
van een groep jachtvliegers,'heeft in' Italië met hun eisch tot onvoorwaardelijke overgave hun eigen spel
de laatste twee dagen aan het oosbedorven hebben, want doordat zij
telijke front #2 'vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en daarmede zoo hardnekkig en intransigent blezijn 215
overwinning in de lucht ken, heeft het Italiaansche volk geen
geestdrift voor hen getoond. Op zijn
} <.\r
behaald.
1'
minst moet men constateeren, dat de
Duitschers bi.i de bezetting van Italië
op geen tegenstand bij het Italiaan,
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Persamlo storihenderhand genomen
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invloed zal kunnen uitoefenen op
de gevechten bij Salerno.
De toestand is op het oogenblik
ióó, dat "de stad Salerno, behalve
het zuidelijke i eel, in Duitsche
handen is. De spoorlijn van Salerno naar' Napels, is op drie plaatsen door Duitsche troepen bezet.
'

NIEUW DUITSCH SUCCES

sche publiek zijn gestuit.
Ontnuchtering is gevolgd

op

de

uitbarstingen van vreugde over deiv
het
wapenstilstand van Italië bij
Britsche publiek, aldus de Daily

Sketch. Het blad schrijft, dat de
De aan de mond van de rivier vreugde werk'elijk niet lang heeft geduurd, want reeds enkele uren na
de Sele in de Baai van Salerno gehet bekend worden van 1 het eerste
legen plaats Pemno werd door bericht
is men zich door de volgende
troepen,
daarbij
die
een
Duitsche
berichten er .van bewust geworden,
grooten, buit aan wapens en uitdat Italië er nog ver van af Is uit
rustingsstukken bemachtigden, op den oorlog te stappen en dat de „verdoemenswaardige
superoptimisten"
15 September stormenderhand gehadden, die zich geruimen
nomen. Er werden daarbij 700 ge- ongelijk
Ujd inbeeldden, dat men den oorlog
vangenen gemaakt en 17 Amerireeds ïoo goed als achter zich had.
kaansche pantserwagens vernier Dit harde, onomstoote;lijke feit staat
thans voor lederen geallieerde vast.
tigd of bnitgeppakt.
•

—

—

abonnementsprijzen

t 3,15 per kwartaal voor Nederland;
ƒ 6,— per kwartaal voor hét buitenland;
Losse nummers 6 ct.
per week voor Nederland.

vooruitbetaling

bi]

26 ct

ADVERTENTIETARIEF
advertenties 17 ct per m.m. Advertenties van werkzoekenden èn aangeboden betrekkingen 12 ct per m.m. Des
Zaterdags 25 % verhooging. Familie-bérichten 11 ct per m.m-.
K 2350
tonder verhooging op Zaterdag.
■
Géwone

Japansche successen
bij de Salomons
Uit een mededeel ing van hèt
Keizerlijke Hoofdkwartièr blijkt,
dat dë gevechten in het gebied der
zich
stèeds
Salomons-eilanden
meer toespitsen. Tusschen NieuwGuinea ên het eiland Koelamhrangga ontwikkelen' zich hevige
gevechten tusschcn de Japannèrs en
sterke vijandelijke strijdkrachten,
waarin de Japanners den AngloAmerikaanschen . strijdkrachten
zware Verliezen toebrengen. Formaties van bet Japansche léger,
marine en luchtmacht leveren in
nauwe samenwerking dezen strijd.
Zij konden tot dusver de volgende

slechts consequent genoemd worden, dat de Duce, na het verraad
van den koning, zich heeft losgemaakt van deze instelling, die haar
voormalige bestaan ten slotte slechts
dankte aan de fascistische revolutie,
en dat hij de fascistische partij gemaakt heeft tot een instelling in republikeinschen zin.

van 600 man afgeslagen. De vijand

liet behalve 95 dooden veel oorlogsmateriaal op het slagveld ach-

ter.

2. Vijandelijke luchtstrijdkrachten hebben den 14en September
het Japansche. steunpunt Buin op
het eiland Bougainville met ongeveér 240 toestellen aangevallen. De
Japansche; vliegers slaagden er in
60 toestellen neer te schieten. Aan
De naaste medewerkers Japansche zijde gingen
vijf vliegtuigen
verloren.
van den Duce
Ui* een Japansch steunpunt in
In het eerste decreet, dat Muskilini het Zuidwesten van den Stillen
heeft uitgevaardigd, verklaart hij, Ocesan Wordt gemeld, dat op
de hoogste leiding van het fascisme Nieuw-Guinea gestationneerdé Ja.

—

-

reeds: de geallieerden hebben net
precies het tegenovergestelde bereikt van wat rij beoogden. Van
den beginne af aan ls het de be-

da stratan
Orbb/Hollancl/Pax m

DE STRIJD BIJ SALERNO:

zal het heelemaal niet
plezierig vinden, dat nu blijkbaar de Britten het ook eens óp de
kust van den Balkan zullen gaan
probeeren als wij hun berichten
mogen gelooven; want den Balkan
beschouwt hij geheel en al als Sov*.~
jet-invloedssfeer..
En,ten slotte: Stalin ziet 'den
hongersnood voor de deur staan,, en
het Duitsche front'wijkt maar terug, hem «lechts latende puinhooDe A.N.P.-correspondent te Berpen en onbruikbare steppen, terwijl lijn meldt:
hu zelf zijn soldaten en krijgsmateNadat de geallieerden een deel
riaal maar ln ongekende hoeveelhe- van het bij Salerno gewonnen
den opoffert, zonder' tot een resul- terrein hebben moeten prijsgeven,
schijnen rij alles in het werk te
taat te komen.
H
willen stellen, om de kleine kustde
Waarlijk, erg hoopvol Is
situ- strook.'die
nog in hun banden is,
atie der geallieerden op het oogenbehouden, waarschijnlijk omdat
blik niet, en de optimistische gelui- te
ii) de hoop nog niet hebben opden van de. pers aan de overzijde gegeven,
dat de kansen nor te
eenige
dagen
plaats
sinds
hebben
tijd
te hunnen gunste sulrechter
gemaakt voor een bedrukten toon, len keeren.
te meer, omdat Churchill nu met
volstrekt leege handen uit Amerika
Deze hoop vindt ongetwijfeld
zal terug komen.
voedsel in het feit, dat ter hoogte
van Capri nieuwe geallieerde langevonden,
amgeü ' KëbMh
alsmede In den' snellen opmarscb
van het achtste leger en wel in
INLEVERING
het bijzonder van dit deel, dat uit
Calabrië oprukt en dat, hemelsbreed gemeten, nog slechts honWie verzuimd hebben de luister- derd kilometer van het slagveld
vergunning van hun verbeurd van Salerno verwijderd is. Gezien
verklaarde radiotoestel in de den aard van het terrein, dat, afmaand Augustus (de letters A tot gezien vah de smalle kuststrook
en met D) in te leveren, worden zeer bergachtig is, zal het achtste
alsnog in de gelegenheid gesteld leger' evenwel een afstand van
dit in de maand September te minstens tweehonderd kilometer
doen. De inlevering is verplicht hebben t« ; overwinnen, voor , het
Het niet voldoen aan' 'deze ver- de geallieerde strijdkrachten" bij
plichting zal tot ernstige moeilijk- Salerno heeft bereikt en daar boheden voor de houders kunnen vendien ook nog de tegenstand der
leiden.
Duitsche dekkingstroepen dient te

—

een bestaansgrond gehad zoolang die successen behalen:
1. De Japansche strijdkrachten
monarchie een völksmonarchie was,
die kon steunen op de dragend» hebben den 13en September een
krachten van het volk. Het kan vijandelljken aanval ter sterkte

Roome in Duitsche handen Duitsche valscharmjaaarf bavailigen

-

Neville Chamberlain, de
TOEN
toenmalige- Britsdhe premier

In antwoord op een vraag of en
welke gevolgèn er ontstaan uit de
naamsverandering van da fascistische party werd ln de ' Wilhelmbtrasse verklaard, dat er 'van Duitsche zijde geen authentieke definitie gegeven kan worden, daar. zulk»
de taak ia van de nieuwe fascistische regeering. .Te Berlijn huldigt
men echter de opmerking, zoo werd

KANTOREN: OUUE GRACHT 17×17», UTBECUI
Postgiro 289788
Tel. 11851/11852
Postbus 58
Uitgave: Dé Nationale Pers
Hoofdopsteller: Joh. Raatgever
Dirécteur: J. W. Westenberg

weer op zich te nemen. Bijna automatisch wordt hij op die manier ook
weer de chef der nieuwe fascistische
regeering. Dat hij daarop minder den
nadruk legt, is kennelijk van voorbijgaanden aard, daar hij en natuurlijk
niemand anders door Duitschland en
Japan als het hoofd der' regeering
erkend zal worden, zoodra de fascis.
tische regeering zelf erkend wordt.
Nu die nieuwe fascistische regeering
een Italiaansche republiek nastreeft,
rijst de vraag, of het ook in de bedoeling ligt, een staatshoofd tè kiezen, dan wel of Italië in navolging
van Duitschlahd een „Führer-staat"
zal worden. Zoowel in Italië als in
Duitschland stelt tpen zich op het
standpunt, dat er momenteel andere
dingen dan deze tenslotte zuiver formeele aangelegenheden te regelen
zijn, zoodat deze'vragen voorloopig
onbeantwoord moeten blijvend! Hetzelfde geldt voor de kwestie, of Mussolini weer het opperbevel van -de
Italiaansche strijdkrachten op zich
zal nemen, of dat de Italiaansche
troepen, die zich aan de zijde van de
Duitsche weermacht hebben gesteld,
ook onder de generaal-veldroaarschalken Rommel en Kesselring zul.
leh ■ rewortewen.- Zöoal»f men-"ïlcß'
herinnert, ywerden. bij geruchte de
namen van Farinacci, .Ricci en Pavolinl genoemd als de leden van het
triumviraat, dat die nieuwe fascistische regeering vormde. Zijdelings
schijnt dit bevestigd te worden door
het feit, dat Mussolini zijn vroegeren
jeugdleider Ricci thans tot commandant van de fascistische militie en
zijn vroegeren minister van propaganda, Pavolini, tot secretaris-generaal van de party heeft benoemd
Dit zijn de twee hoogste posten, die
Mussolini aan zijn oude mede-strijders kon toevertrouwen. De eerste
secretaris-generaal, van de partij,
Roberto Farinacci is teruggekeerd
naar de hoofdredactie van het sinds
de oprichting door hem geleide
strijdorgaan Regime Fjiscista, dat onder het bewind van Badoglio was
opgeheven. Het lijdt wel nauwelijks
eenigen twijfel, of Mussolini werkt
met Farinacci, thans zijn oudsten getrouwe, samen. Niettemin staat het
geenszins vast, dat Mussolini zich
evenals Farinacci te Cremona bevindt
al loopen er geruchten van die Strek-

pansche legervliégers den 13en
Sept. het vijandelijke luchtsteunpunt van Baboeba op Nieuw-Guinea hebben. aangevallen, waarbij
zU vier groote Amerikaansche
vliegtuigen op den grond vernielden. In drie groote opslagplaat-en
met oorlogsmateriaal gevuld werden branden veroorzaakt. Dertien
vijandelijke jagers werden neergeschoten;

'.

De snelle bezetting
van

Albanië

DISTRIBUTIENIEUWS

Nieuwe Bonnen
Geldigs van 19 September
t/m. 2 Óctobér
39/4ÓA Bróód: 4 ranta.of gebak
39/40É Bróód: 1 rants. of gebak
39/40 Beschuit: 1 rarita. Bróód,
gebak of beschuit
656/657 Alg.: 1 rintó. Bróód,
gebak of blóém
658 Alg.; 125 gr. Peulvruchten
659 Alg.: 125 gr. Havermout
39A Kind.voéds.: 250 gr. Gort
398 Kind.voéds.: 25Qgr. Rijst
of gort
39A Boter: V» rant». Boter
398 Bótêr: V« rants. Margarine
38A Boter: Vi rants. Bak- èA
Braadvet óf Margarine
660 Alg.: 150 gram Kaia
t
39/40 Melk: 1% litér Melk
39/40 Taptëmelk: 1% L Taptëm.
39/40 Aardappelen: 2 kg.
39/40 Tóèalag: 1 kg. Aardapp.
661 Alg.: 500 gram Suiker .
662 Alg. i 250 gr. Koffieéurr.
663 Alg.: £50 gram Jam
664 Alg.t l rants. Verv.niidd.

39 Vérsnaper.: 100 gr. Suikerv.
39/40 Tibak: 1 rants. Sigareii.

Tabak

of Sigaretten

Op deze bonnen mag reeds o?
gekocht, uitgezonAardappelen.
vleesch
en
derd

lè Sépt. wórden

Alle bonnen zijn véértien 'dagen
geldig, uitgezonderd: .
Omtrerit de stèlselipatige tenuitvoerlegging van de noodzakelijke
38A Boter
19 Sept. t/m. 30
maatregelen in Albanië door Duitsche O;tobér."
militairen schrijft een oorlogsverslag40 A/B Bótér
5 SépK t/m.
gever:
Het verraad van Badoglio kwam op 30 October.
volkomen verrassende wijze voor de
5 Sépt, t/m.
37/38 Vléescü
Albaneesche openbare meening. In 2 Octobér (vèr'.éngd).
Italiaansche officierskringen was men
er zeer terneergeslagen over, daar
Eerstvolgende bonaanwijzing op
men op een afstand van de intrigues 3 Oct. voor sllè artikelen, uitgevan Rome geen helderen kijk op den lóndérd:
>
werkeltfkën toestand, bad. Een .niet • Koffiesurroga«
81 Oet.~"
qnaanzlènfflk déél' van'het officiersVervsri'gitigsmidd<len
corps was fascistisch of had op den
op 17
Balkan, ten deele ook aan het Oos-jj Oct.
telijk front, de kracht van de GrootDuitsche weermacht met eigen aanWEER BATTERIJEN
schouwing leeren kennen. Slechts
Blijkens een officieel* médédeéteer weinig Italiaansche soldaten waling van dên directeur van het Rijk«ren hier bereid het verraad van Badoglio en van den koning door lage burèau vóór de métalen-verwerkenacties tegen de wapenkameraden te de industrie kunnen gebruiker*, aan
wie batterijen zijn toegewezen, zich
vergrooten.
In élk geval bleven de Duitsdhe thans weder . tot. hun leverancier
bekoming van de hun
voorzichtigheidsmaatregelen
vólko- wenden
toegewezen batterijen. Leveranties
men geheim. De weinige commanvan battefflén,
groAd van
do's, die afzonderlijke bureaux onderhielden naast den Duitschen ver- koopvergunningen, 'voorzien' vin het
stempel „spéciale toewijzing", .mogen i
bindingsstaf bij de Italiaansche weermacht te Tirana, moesten wekenlang niét Wórden hérhaald.
zeer zwaren arbeid verrichten, om
alles zoo voor te bereiden, dat er nog
slechts een bevel noodig was om binnen enkele uren alle strategisch belangrijke installaties en punten
in
Albanië in handen te krijgen en elke
vijandelijke of van den vijand be.
gunstigende actie onmogelijk te maken Wie heeft meegemaakt met welk
een nauwkeurigheid deze machinerie
afliep, begrijpt den diepen indruk,
king.
dien de Duitsche opmarsch naar en
het binnenrukken in Albanië op de
in het algemeen Duitschgezinde beJapansch stoomschip in volking
De Japansche ambassadeur
maakte.
Berlijn, luitenant-generaal Hirosden grond geboord
Ji Osjima, heeft een radiotelefonlsch interview gehad iftét het
Keizerlijk
Hoofdkwartier
Hét
agentschap Domei t« Tokio. HU
heeft medegedeeld, dat het Japangaf daarin uitdrukking aan de
sche passagierschip „Yamato MaJapansch-Duitsché vastbeslotenroe. .'*den 13en September op een
heid den oorlog. tot het xege viereïs tusschen het Japansche moeDe Corriere della Sera
rende einde voort te setten.
derland en Formosa door torpedoverschenen
treffers van een vijandelijke duikDe gemeenschappelijke Duitschboot in den grond is geboord. Van
Dé Corriere della Sera van Japansche-verklaring ovèr 't Drlede 1092 passagiers en leden der
bemanning werden 1065 personen 16 September drukt op dé front- mogendhedenverdrag heeft naar hij
door zich In de nabijheid bevin r pagina de aanteekening af: „Op verklaart in Europa een uitstekenautoritei- den indruk gemaakt Dit geldt oók
dende oorlogs- en andere vaartui- instructie van de civiele
ten der provincie Milaan hervat van de herhaalde mededeel ing omgen gered. De vijandelijke duikboot werd door Japansche oorlogs- het dagblad 'zijn verschijnen". Als trent de vastbeslotenheid van Jaredacteur sig- pan en Duitschlind in nauwe saschepen ontdekt en ter plaatse tot verantwoordelijk
Adameo
Lasagna.
nem
menwerking Voort te atrijdén tot
zinken gebracht.
Omtrent den toestand in Rome het zegevierende einde.
•
meldt het blad, dat-de voedingsDe "bevrijding v®n dén Duce,
toestand der hoofdstad gedurende waartoe de ïSihrer dén stoot heeft
De Daily Worker schrift over den
oorlog reeds steeds moeilijker gegeven,, is volgen# Osjima een
den
toehemenden communistischen invloed
is
dan elders. Natuurlijk
geweest
pracht ondérneming". De bevrijop Cuba. De Cubaansche communisten, die onlangs in den sena&t een ze- hadden de jongste gebeurtenissen ding van dén Duce verdient de
tel hebben gewonnen, hebben thans ook hun uitwerking op voedingswarmste: waardeering. De ambasook radio-stations gekocht, o.a.
den gebied. Naar echter de bladen, aie sadeur wees
èrop, dat door de inzender CNX—Coc van Lavin.
weer
na een korte onderbreking
stelling van eén nieuwe fascistizijn verschenen, m lden, is thans sche regeering onder Mussollni, die
de voorziening van.fundamenteelë In
Japan evenals in DuiUchland
producten verzekerd, met uitzonmet geestdrift is ontvangen, Engevan
vleesch
en
dering
groenmeel,
land, de Ver. Staten en de Italiten, die door den abnormalen ver- aansche verraders
mét hun kuipekeerstoestand nog eenige dagèn
hebben
rijen
schipbreuk
geleden.
zullen ontbreken, aangezien de
productie der omgeving niet vol- De sterke positie van Duitschland
is door deze laatste gebeurtenissen
doende is voor dekking van de beln Italië opnieuw bevestigd. De
hoefte.
Anglo-Amerikaansche
propaganda
zulGerantsoeneerde goederen
len in het. vervolg niet meer zon- daarentegen, die met de gebruikeder, directe inlevering van bonnen lijke overdrijvingen de Badoglio*taatsgreep in Italië in de gehéele
uitgereikt worden. Sedert Woensdag is in Rome ook het autobus- en wereld als een groote ovérwinnin£
rtjverkeer naar het centrum der hebben rondgebaruind, js door de
stad weer op gang. Ten behoeve bevrijding van Mussolini" gelóovan een snel herstel van normale chenstraft. Tenslotte verklaarde
toestanden in de stedelijke winkels Osjima, dat het geheele "Duitsche
heeft divisiegeneraal Calvi di Bervolk zich]'ih ijzeren geslotenheid
golo een oproep, welke politieke rondom den Führer schaart en zich
en militaire maatregelen behelst, geheel en al geeft voor hét voorttot de bevolking gewend. Tot den zétten van den oorlog. Aldus is de
terugkeer van normale omstandiggeheele vijandelijke propaganda
heden, behoort ook de heropening vergeefsch, gebleken.
van de voornaamste basilieken, die
Mat raehtmatlgan trots wordt het leit
hét traditiöneelê dpel der bezoevan da onderscheiding mat hat Uxaran
ken van de geloovigèn zijn. In dén
Kruis dadalijk naar huls barlcht
De verduistering begint heden om
Sint Piéter lijn de diensten WoensPK Meyer-Wiftberper/H H/St/P m dag hervat.
20 nar ea elndirt om. 7 nor
"

;

—

-

:

-

-

~

*''

Osjima over den
strijd

JAPANSCH-DUTTSCHE

VASTBESLOTENHEID

»

DE TOESTAND
IN ROME
weer
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HET NATIONALE DAGBLAB

Veer tien maal werd de Duce
naar ander verblijf
overgebracht

vèrtélt, herlnnêirt zich levendig de
klèlhste détails eh is verheugd als
êèh Schooljongen, dat hét heni ls

vastberaden mannen, die
fan een- geruischloos front zich tot
het uiterste Inzettend, het bijna onmogelijk presteeren. Wat de op
12 Septe-rn:er tot ((-Sturmhannführer bevorderde SD-Führ<r
Skorzeny en de zijnen hetiten
weten te bereiken, is in zijn gevolgen ongetwijfeld v-an even groote beteekenis, als een gewone veldslag en geeft ons gereede aanleiding, hier de persoonlijkheid tp
schetsen van deze mannen, die in
nauwe kameraadscbappeHjike aamenwerking met valschermjagers
een daad hebben volbracht, die als
maatstaf voor den geest van daP"
perheid en trouw van de M' kan
worden aangelegd. Aan het verhaal van den kider der hiervoor
verblijf ven den Duce voerde, voor
ingezette mannen, die aan een Moorlogsverslaggever een uitvoerig het publiek was gesloten en door
onderhoud toestond, zijn de hier een sterke troep carabinieri werd
volgende bijzonderheden, die een bewaakt. Op zeer groote hoogte
fel licht werpen op deze waaighalvloog daarop Skorzeny ln een verkenningsmachine. die de generaal
zig-koene onderneming en de helden, di* daarin een rol speelden, der vaiichermjagers 'Student te
zijner beschikking stelde, over het
ontleend.
gebied van actie, (De verteller
voegt hieraan toe, dat de medeM-Sturmbannführer D. R. Skor* werking van generaal Student van
beslissende beteekenis ls geweest
zeny is vijfendertig Jaar oud.
het slagen van zijn plan,) Uit
ZUn beminnelijke, levendige voor
verteltrant verraadt den Weener, de gemaakte opnamen bleek, dat
een landing op het terrein rondom
dien het politieke leven in zijn geboortestad al vroeg heeft gerapt. het hotel levensgevaarlijk was,
Zijn burgerberoep was ingenieur. Toch is deze landing later gewaagd
Reeds in zijn jonge Jaren nam da en door voorzichtige en dappere
strijd op leven en dood van zijn vliegers tot een goed einde gegekweld vaderland hem geheel in bracht.
Toen moesten nog de reddingsbeslag. Later ging hij als soldaat
bij de Waffen-li door den vuur- manschappen worden uitgekozen.
doop van den tweeden wereld- Achttien m a nnen van den Sicheroorlog. Zijn uitzonderlijke dapper- heitsdlenst en de Waffen-Mmoesheid, zijn bijzonder politieke «n ten, krachtig ondersteund door,
menschelijke kwaliteiten stelden een sterke formatie vatadrermjav
hem tenslotte voor taken, die als gers, het waagstuk ten uitvoer
een strenge voorbereiding voor een brengen. Het was onmogelijk aan
taak als de bevrijding van den Du. vrijwilligers de voorkeur te ge*Ce kunnen gelden. Deze prachtige ven, want «Hen meldeni zich.
daad, die naar zijn plannen
on- „Daarom heb ik tenslotte alleen
der zijn vastbesloten leiding werd die mannen onrecht gedaan", zegt
uitgevoerd, brach. hem als uiter- Skorzeny, ,die ik niet kon meeneteeken der erkentelijkheid men'' en hij voegt hieraan toe, d*t
lijk
van den Filhrer, het ridderkruis. hü geen der deelnemers, zü het ffof val-Hij heeft zijn werkkring in het officieren, «-Mannen
Reichssicherheitshauptamt.
Zijn schermjager* bijzonder vermelden
naaste medewerkers, theorctiich en kan, omdat zij allen met hun beste
practisch'door hem geschoold, zijn kunne!» de onderneming gediend
uit de Waf fan-H en den Sicher- en die koelbloedig en voorzichtig
heitsdienst gerecruteerd. Tezamen hebben uitgevoerd. Onder hen bahebben zij vond zich een Unterscharführer,
met de
ons nu een nieuw type strijder die niet tegen vliegen kon. Tijdens
rt« vlucht moest hU meermalen
laten zien, dat van den totalen poovergeven, maar toen de machine
litieken soldaat.
eenmaal getand was sprong hl) als
In _de degen van'de 'gevangenDtJce,"
van
den
toen
neming
het een wilde uit de machine en stond
toekomstig verraad reeds duidelij- op voorbeeldig» wijze zijn man.
ke vormen aannam, begaf ƒƒSturmbannführer Skorzeny zich
met een klein commando naar RoIn groote trekken zijn de geme en brscht in moeizaam geheimen, arbeid de gegevens bijeen, teurtenissen, die zich tusschen de
die de uitvoering zijner, toen nog stsrt en de tarutfteer afspeelden,
niet bekende, opdracht mogelijk bekend. Alleen moet nog worden
maakten. Opgevangen geruchten, opgehelderd, hqe het kwam dat de
stoutmoedige verkenningen en de bewaking, die over een groote
overmacht beschikte, geen schot
enge samenwerking met de plaatselijke Duitsche en Italiaansche loste en jlch zonder meer san de
bedelen onderwierp. BeNachrichtendienstttellen brachten Duitsche
hen op het spoor van den Duce, slissend daarbij was wel het verdat zy echter telkens weer kwijt rassingsmorr.ent- De vliegtuigen
reikten, omdat de zenuwachtig stortten zich door het woldendek
als arenden op hun prooi. Wat
geworden bewakers hun gevangene vtertien (!) maal hals over wrder ook van groote invloed
w®s, dat w«ren het vastbesloten
kop van verblijf deden verandetoegrüpen en de ü*eren zenuwen
;
•
ren.
van de tnanntn die elke seconde
de situatie beheerschten, elkaar
By dit speurwerk heeft in het wederzijds de>ktens en onder de
bijzonder een Itallaanich oprakend Moeilijkste omstandigheden zonUntenturmführer zich terdienste- der bevel uit persoonlek initiatief
Iyk gemaakt. Vermomd met Ita- prcclei datgen# deden, wat het
liaansche matrozen drinkend, ont- oogenblik eischte. Zoo kon het gedekte hij vier en twintig uur vóór beuren, dat toen de Duce bevrijd
ie capitulatie het verblUf van d«n was en het commando zich terugDuce, een villa op een klein eiland. trok, de commandant der bewaOp der» dag van het verraad, toen kende troepen mei
een glas roouit de taak, van het vtrbUjf van den'wijn in de h*nd op W-Sturmtannführer Skorzeny toetawam, d-e
houding aannam en hem den
dronk reikte met de woorden:
„Voor den overwinnaar".
Zij allen, van de. piloten, die tegen elk gebod der voorzichtigheid

(koene,
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Reeds in zijn jonge jaren was hi)
politicus en soldaat. Als leerling
van de middelbare school was hj
lid van een Duitach* bond, di* zich
in 1922 tot de zwart-wit-roode
vlag bekende. Als student werd hjj
in het Steirlsche vrijcorps opge- landiche Zee met zUn groote moleid en als jong Burschenschaftslid gelijkheden voor omphibie-operatlei tot het eerite groote aanvaliwas hij nationaal-soelaliat geworden, zonder dat hi) nog wist dat di* gebled van de geallieerden maakte, zUn de Brltache en Amerlkaannat.-soc..- beweging bestond, waarin hij zoo volkomen thuii zou blij- •che troepen er bij Salerno tot duiken te hooren. Uit het vrijcorpi is ver ln gedaagd twee imalle kuithi) dan later in de ff overgegaan. strooken te behouden. In welk een
Zijn eerst* opmerkelijk* prestatie kritieke iltuatie zij overigens door
was de bevrijding in 1938 van den de onverwachte krachtige aanvaldoor e«n garde compagnie streng len der Duitiche troepen en ln het
bijzonder van de Duitiche luchtbewaakten bonds-president.
Met beacheidan woorden spreekt macht waren geraakt, blijkt wel
hij van dez* dingen, alsof alles uit den geforceerden opmarich,
vanzelf was gegaan. Welaprekcnd waarto* het ln Calgbrië gelande
leger moeit overgaan om een powordt hi) eerat als het zijn mannen betreft. Elk van hen is voor ging tot ontzetting te kunnen doen.
hem een ander ik. Met zijn kameZelfi deze opmarich, welke het
raden deelt hi) niet alleen het ge- achtite leger volgent de berichten
van gliteren reedi tot bij Belvevaar, maar ook de wereldbeschouwing en het politiek geloof. Zoo dere (aan de Weitkuit van Italil,
willen ook wij dez* figuur begrijtusschen Paolo en Fiiclnaccl) had
pen, hem niet op goedkoope wijze gebracht, blijkt echter niet voltot held van den dag proclamee- doende, omdat de betrokken troeren, maar in hem elechts een voorpen ook op dit pnt nog altijd meer
beeld zien —. voor hen di* volgen dan 100 km van het strtfdtooneel
.
willen.
by Salerno waren verweerd.
Dat ia, met den dank van den
Volgens de laatste berichten
Fflhrer, de beste en tegelijk meest
werden daarom eenheden van
soldateske manier waarop wij hem het leger op
Calabriü (ter sterk»
kunnen eeren.
te van één divisie en hoofdzakelijk bestaande uit Canadeezen)
ROBERT KJIOETS..
per schip naar het zuidelijke
bruggenhoofd in da Golf van
DE GRAN SASSO
Salerno gebracht.
Dank zij de vloot en tien steun
De Gran Easgo d'ltaJla, die door de
eenzame inkarkering van den Duce van luchtstrijdkrachten slaagde
en ztjn stoutmoedige bevrijding een men erin, deze troepen aan land te
brengen, die zoo spoedig mogelijk
historische vermaardheid heeft verworven, behoort tot het ruwe hoogden strijd van het Amerikaansche
land van de Abruzaen. Deze, on hun leger moeten hebben overgenomen.
beurt, maken het wildste en atallsta
Naar men van Duitsche zijde
deel uit van hetgeheele Apennltnsche
werden de Amerikanen
verklaart,
bergstelsel.
blijkbaar
geheel
uit de gevechtsdesa
In
hoogere «treken, waar da
rivieren tengevolge van hevlga regens zone teruggetrokken. BIJ Paestum
somtijds geweldig aanwassen en aarden bij Castella Bate wordt vooral
verschuivingen veroorzaken, ls de beverwoed gestreden.
volking schaarsch en het klimaat
geallieerden blijken alles op
ruw. Sommige bergpieken «Un het opD*alles te willen zeten om de
gaheele jaar door met sneeuw
bedekt.
bruggenhoofOp dan top van den Gran Sasso, dan eenmaal
den te behoden, waartegen de
Grooten Steen, treft men zelfs kleine gletscher* aan.
Dultsche troepen natuurlijk zoo
Een nest
arenden was het, dat krachtig mogelijk optrten.
de tegenstanders van Mussollni ham
hadden toegedacht an onverschrok.ktn' mannen, dia dezen koning der
hoogere luchten ln niets den voorrang
afstaan, moesten het zyn, die zich
voor z(Jn bevrijding zonder aarzeling
Tijden* da actie tot opsporing
of vrees tussehen de kloven en pieken
niet-ingeieverde radiotoestelvan
lieten
neervallen, Steile muren, gelen
U
gebleken, dat vela perionen
sloten deuren en vensters, een talrUke
hebben gemeend aan da beschik»
overmacht van bewapend bewakingspersoneel, dit alles beteekende voor king tot inlevering van radiotoehen niets.
itallen te kunnen ontkomen. Daar
Het vervult ons met respect als wt) echter de politic-autoriteiten in
leien, hoe da bevrijders ilch als' ln het bezit zijn van de lijsten van
één onbreekbaar élan over al desa radioluisteraar» en ven d« ingehinderpalen heansetten, om recht op leverde toestellen is
het te verhun doel af te gaas. Zy legden een
dat
tijden*
opsporinwachten,
de
an
manhaftigheid
ean besluitvaardigde overtreders' van gedoemde
heid aan den dag. dia slechts valt ta gen
verordening achterhaald en ter
verklaren uit één motief: aen grensenloosen toewyding voor den Führar verantwoording geroepen zullen
Valk een man uit één stuk moet het worden.
Un, wien manoen van aulk een formaat op suilt ean wysa sieh toewydent
DEN HAAG
De Gran Sasso met *yn grillige an
grbotsche, verlatenheid is tot een onLEVENSMIDDELENKAARTEN
—

verworven.

.

DE OPSPORING VAN
RADIOTOESTELLEN

geregeld te speren;

DE RIJKSPOST
SPAARBANK

Daar kunt U

«iaat op

Zij hebben allen lets groot* ge*
presteerd. Stnrmbannführer Bkor.
senjr ging me een rlleitvlg nur

maken I

Corsica. om nor een

Amstel Hotel
AMSTERDAM

PETRUSN. van BRUG6EN SZn.,
Makelaar*
A'dam-O.

Taxateur*
Admlnistratenr*
•

—

•

Begnllerarraeht

Experta

11—45

Telefoon 34103
Dulvendrecht,
Rijksstraatweg
Telefoon iIUI

85,

mannen
voor sijn onderneming aan t«
monsteren. Onderwee welrerden,
ten*evolge van sabotage, belde mo.
toren Het vliegtuig atorrte naar be.
neden. De bemanning kon ilch door
een wonder uit de ainkende machlne bevrijden en werd door een Ita.
Uaanseh schip opgepikt en ta Sar.
dlnlt aan land geiet. Vandaar vloog
Skoraeny naar Corslea terng, loebt
■Un mannen nlt en kwam met hen
gelukkig op het vasteland terng.

HU lacht,

terwijl

pw

hJJ dit lilas

IN BOUWPUT VERDRONKEN
(Van onzen berichtgever)

BU het spelen op den Groenendaal
Is de B-jarig* C. N. v. d. Ploeg, wonend* ln d* Frederikstraat, in een
ondergeloopcn
bouwput gevallen.
Hoewel een voorbijganger *r w
slaafde den jongen op het droge te
brengen, bleken d* levensgeesten
reeds ;te zijn geweken. Het UJkje
werd naar hat ziekenhuis aan den
Cooulngel ov*rg*bracht.

Mededeelingen
plaatselijke
Uitreiking bonkaarten 11e periode

zich

vernieuwende

Europal

COMPLEET OOVERSHOL

UITGEGRAVEN

In d« bossehen van het «lot Marode
bU Düren (tuaschen Aken en Keulen)
Is door een houtvester een compleet

/—

Maandag 90 September 1043.
9.00—10.00 uur: Herta t/m Hlddlnk;
10.00—11.00 uur: Hlder t/m Op 't Hof;
11.00—13.00 uur: Van Hof t/m Holzer;
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Vetpt D. van

SPANNENDS JACHT

het zwemmen toegepast? Want zoo
dacht hy, de arm kan meer kracht
formulieren uiterlUk tot en met ontwikkelen en wordt
minder snel
Woensdag 23 September 1913 kunnen vermoeid wanneer hij in
licht geworden ingezonden.
bogen houding door het water
Extra rantsoenen melk voor arbeiders, «aaU ■
Toen lk Welszmuller zag zwemdie glftigen arbeid verrichten
men bemerkte ik moedig de groo(11e periode)
te afwijking met den Australlschen
ROTTERDAM.
De aanvraagforcrawl en ik stevende direct op
mulieren MD 233-72 voor de U« peBachrach af. HU glimlachte eerst
riode, betreffende «xtra rantsoenbonen zei- toen: „u bent de eerste ln
nen melk voor arbeiders, die aas geEuropa die dat ziet. Op de Olymvaar voor vergiftiging i|]n blootgesteld, kunnen In het tijdvak van 90 tot pische Spelen in Parijs was er
en. met 33 September a.s. door de niemand die mU er opmerkzaam
werkgever» worden Ingediend.
op maakte!" Ik heb toen 'n lang onVoor de bewoner» van den Rechter derhoud met hem gehad en net
Maasoever ten kantore Eendracht»- lag voor de hand.
dat we die traistraat (. voor.de bewoners van den
nertf van alle kanten bekeken
Linker Maasoever ten kantore Afrlkaanderplein 8 en voor de bewoners hebben.' ■. Op mijn propaganda-relzen heb
van de geannexeerde gebieden ten dl»,
trlbutlikaptore ter . plaatse, volgens Ik die verbetering gedemonstreerd
onderstaand schema:
en van dien tijd af, kwam er ln d»
A t/m F op Maandag 20 Sept.
crawlzwemmerlj een totale ommeO t/m t< op Dinsdag 31 Sept.
keer. Men kon den slag gemakkeM t/m R op Woensdag 22 Sept.
lijker aanleeren. Er kwam boven8 t/m Z op Donderdag 23 Gept
dien ook bU, dat het beentempo
Het aanvraagformulier mo»t vergezeld *Un van een ïyst In tweevoud versnela werd, ln dier voege, da'
vermeldende de namen der werkne- op eiken armslag tenminste twee
mers in alphabetlsche volgorde, de beenbewegingen werden gemaakt,
stamkaartnummers en den aard der zoodat we dus een vier- of
zeswerksaamheden, voor eoover de be- tact-crawl kregen.
trokkenen voor extra melkbonnen la
Het was verbazend te zien hoe
aanmeridng komen.
De aandacht wordt er nogmaals op

Sys-Tandberg in Brussel

niet. Z'n

_

by

elven"°

„O, dat zou zoo erg niet zijn, ik
er evenwel
inkomen. Geertje Trader komt haaitkannooit
voor elf
de deur °P d ketting, Msar
-k zie nog licht branden, dus ze zijn
nog op".
V® v n .y°°r het hek draaide Hugo eensklaps de
€D
motor af. Weldra stond de
*

®

~

wagen

stlï

'

•'^•t nuT,

L vro

Heieen. „leta niet in orde?"
Hugo diepzinnig, terwijl hij in
"V®!
bni
xoail
moet nog een
JJLSÜm
afscheidszoen
hebben «van m'n lief, aanstaand vrouw„

**

.

neteee

\

Een poosje daarna snorde een
auto over den
«msllen Molenweg terug naar kleine
de stad een breede
lichtbundel voor zich uit werpend.

HOOFDSTUK VIII
Met groot#

_

i

t/m Z op Vr(Jdag 1 Oct,
By hat afhalen van de rantsoanbon.
nen ontvangt men tegelökertUd
het
door den
dlstributledlenst gewaarDfie HJat dient in de fabriek of
worden
opgehansren
zoodat de
arbeiders
aieb,er
nen overtuigen, wie al dan van
niet voor
in aanmerking
komen
rug

OP

werkplaats te

gedachten

achenen

k
B leß
2nd e»^'1
"fk gelaat
f
100 levendige
ander»

op bed llwen?
g«w«est, wed ik. 't is al

H Vii

Woensdag
29 Eept.
Q,■ RenS op Donderdag

'

T

Mathenesserlaan
voorln)«angera. dat een bemerkten
fietsendief

sullen toch niet al
*°°

*

'

ku£

onafgebroken bczls m#t
«trakke trek op z'n
Bi) wijle ging hU een

0 .
rond e «Udgewrevtn &fel,
Dan
l
trwxmieldo hU raet «n
eeltige vingers
op
iwt tafelblad; maar dat glng leleidelilkeen'roffel
aan mcM#»?

d,

.

,

voorover op de borst: de natuur deed haar mmm.,.
<n
dommelde hy in, tot na gedurig
knik*
iDdel ]l l
n onzachte aanraking
"?
kwam met den tafelrand,
waardoor hij weer opschrik,
te, een oogenblllc olet wetende wsar n(j was.
Hy keek eens op de klok: hé, waarachtig al bil
lve n, e
kc
' h "iet btJ haar vriendin blijven, omK
,r U? Nf# d»<*t
Dirk, dat
aar )| e? T5
hi,r *•
111
voor. Maar ik
;
Êtn
?
>e«ono«t kunnen fietsen;
p h b b«n tegen de sneeuw ze zal
en den
ln.
atond
voor
de
«oo
veelste maal op
?ij
liep
het gordijn, spiedde nog een» naar bulten.enStond naar
**»r
geen auto? Ja.,
nee, toch niet.
HIJ drukte «*0
neus tegen het raam om beter ,te kunnen
slen. Daar
sprong opeens een breede baan licht
over de donkere
dreven, een figuurtje stapte uit den wagen en
in 't
licht zag hy, dat het Heieen wa». Gelukkig. Maar
wie
zou haar thuii gebracht hebben? Och Ja, natuurlijk
die broer van haar vriendin/ die Jongen, die op de
whoenix werkte en altijd op de fiets voorbijreed. HU
hoorde 't meisje met korte vlugge passen het erf op
loopen, de klink van de achterdeur oplichten en naar
binnenstappen.
Midden in de kamer bleef Dirk «taan, met het oog
op de deur gericht. Even daarna kwam Heieen
binnen. Ze schrok, toen ze de lange gestalte van den
Jongen boer lo de kamer zag. •
hoop olet,
dat ik te laat ben?"
„O nee», antwoordde Dirk, terwijl hij achteloos met
ha"<l
Ud ®> ..«l* l beteekent niets. Geertje
cokvaltyd laat thuis en zoo dikwijl» 1* bet niet,komt
dat
It s avond* de deur uit gaat Maar ik heb expre» op

!*S»

ü

J
«.1 ïfj

•

<

**

.

.

-

wfnd

*

®

.

„,,

passen liep Dirk van Elk
<3e mooie
op en neer, de wenkbrauwen gefronst
en de
handen in de zakken van t'n gtgf deftige rwarte pak:
de voeten te witte gebreide wollen
Af en
toe wierp by een blik op de grootesokken.
ouderwetsche
bU
was,
hy
•ven de eware gordijnen op «n spiedde doorlichtte
de dichte
sneeuwjacht naar buiten, waar echter niet* te alen
was dan een grHs-witte maan, die als maar neerviel
en door den wind opgejaagd, tot «en groote hoop
op de smalle vensterbank groeide. Dan
luchtte hfi
eens en zette i*n tocht door de kamer weer
voort:
r
vyi passen heen en vijf passen terug. Bi) eiken «tap je gewacht".
dansten en trilden de pulletjes op de hooge manonie.Op
>
mij?"
vroeg
Heieen verwonderd.
houten kast en maakten verdachte neigingen om nsar t..Ja,
wat
met
ik
bepraten".
wilde
Je
beneden te tuimelen. Maar op dit allea lette Dirk
■
■ (Wordt vervolgd)
xsmtr

»•«

den als het ware bij den dag,
als Van Silfhout, Van
Eisen, De Mann en Bannenberg
vierden er triomfen mee.
£>•
zwemsters Zus Braun, Den
Turk, Den Ouden, Mastenbroek en
Van Veen maakten er wereldrecords meel Kortom, de techniek
ontwikkelde zich <dermat« dat Nederland —zoo klein als bet wai
Jarenlang de zwemwereld
beheersehte en de wereldrecordlJJst
nleta dan Nederlandiehe melsjesnamen bevatte!
De training staat thani op een
wetenachappeHJk peil Niet ledereen la in ataat te trainen. Dat is
een kwestie van Jaren oefenen en'
datzelfde crawlzwemmen bevat
nog een menigte van technische
hulpmiddelen die toegepast 1 kunnen worden en even zoovele verbeteringen zijn. Maar idat ls het geheim van den trainer.
V.:
■; ;> S P. J. BORSTEN.

Zwemmer»

—

Het Nat DagbL van 8 Sept.

•)

Wij luisteren naar...
ZONDAG
19 SEPTEMBER
HILVERSUM I. 414.4 m.
8.35 Ia
V maat. 9.00 8.N.0. 9.15 Zon'dagmor»
K en zonder zorgen. 11.00 Melodiaten.
11.30 D« Bt«m der ff. 11,80 Neerlanda
stem v. h. front. 12.00 8.N.0. 13.15
Ned. Kamerkoor met orgelbeg. 13.45
Ned, Verbond voor Slbbebunde. 13.00
Planovoordr. 13.30 De. Schijnwerper*
14,00 Reatdentie orkeit, 18.00 „Da laat-.
Ste Bohémien". 18.48 Landstreken van
Zwaden. 18.18 Btafmuziekcorpa van de
Amiterdamiehe Politie. 18.55 Sportuitslagen. IT.OO Zondagmiddagcabaret.
17.50 Melodiaten, aollat en de 10 Vroolüke melajea, en zang met gitaar. 18.15
Ned. Volkaklankm. 19.00 8.N.0. 19.10
Spte»* l v. d. dag. 19.15 Sport �. d. dagw
19.30 Licht en donker. 20.00 Der Vetter
aus Dlngsda, operette. 21.35 Musette
wysjea. 42.00 8.N.0.
HILVERSUM 11.
11.00 Licht kim
■lek concert. 12.00 8.N.0. 13.18 Luchtige melodleifn. 11.00 Toespraak door
J. Hollander. 13.1 S H*t groet* Omroeporkest. 14.00 Voor de Jeugd. 14.30
In*trumental« solisten. 15.00 VroolUka
sangplaatjes. 18.30 Theo Uden Mm.
man. 10.00 Beroemde koren. 16.80 Or«
kestconcert en soliste. 17.30Luisterspel
„De «tryd om den echat". 18.00 Spaani
sche gitaristen. 19.00 8.N.0. 19.10 Allen op den dansvloer. 20.00 Zoeklicht,
20.18 Paradtysklanken. 21.00 Sympbonie
van Brahme. 22.00 8.N.0.
—

—

£en°

>

In da

Frank v. Falckenoort

'

H.H.D.JE

hier ln Hollamd de inelzwemmery
zich ontwikkelde. De tijden daal-

—

S op

HAAR OFFER trommel»*»?!»**
door
8

(SporUrehfef

*

"

«Zeg, prinses, ze

Welizmuller

extra brandstoffen is verlengd, echter met die beperking, dat bedoelde

_

FIETSENDIEF
(Van omen berichtgever)

VERVOLGVERHAAL

48

-

EEN VERBETERING
Het was de trainer Bachrach,
die *dtn beroemden zwemmer
12.00—14.00 uur: Holzhauer t/m HoorWelszmuller trainde en een gronman; 34.00—13.00 uur: Hoorn t/m Hovang; 15.00—19,00 uuV: T*n Hove t/m dige verbetering aanbracht, die hU
einde H; 1ê.00—17.00 uur: begin I t/m echter geheel voor zich hield.
einde I, begin J
Bachrach ging van het principe
t/m Jj. Jansen.
Stamkaart en inlegvel medebrengen I uit, dat de armen niet loodrecht
langs het lichaam hingen en dus
InleveringBCr.
ook nooit loodrecht, oftewel stijf,
en van
gebruikt werden. Altijd licht gex De
Indiening
d* formulieren Br. bogea
Waarom dat ook niet by
C. 250 en 251 voor het verkregen van

t'

ROTTERDAM

en Kul»

den
Utrecht! Sport!
m Jelsma,
M.
Utrecht: Opmaak en
der Schoor, Utrecht: Advertenties: B. Otte, Bussum.

*•

be-

—

Binnenland:
Buitenland:

Vtnk. Bussum:
Utrecht; Kunst
y*,u A.K.

Het

en

SAMENSTELLING DER REDACTIE
Hoofdopsteller: Job. Raatgever, sut.
.

als de crawl.

.gon met een Australtschen crawl,
dien wij ln ons vorig artikel �) beschreven hebben en het ls gekomen tot een technisch zoo verfUnden crawl, dat er van den oorspronkeUJken crawl weinig of
niets meer ls overgebleven. Het
lUkt er wel op, maar het is toch
lets heel anders.
De Australische had het nadeel,
dat er te weinig beenbeweglogen
waren, waardoor de ligging van
den romp sterk beïnvloed werd.
Bovendien kwam de ademhaling
niet altijd uit en het gevolg daarvan was een geweldig draaien en
schommelen. Men kreeg nog «en
klein tegenwicht, doortiat de armen loodrecht door hét water getrokken werden maar dat wai
geen voordeel Integendeel, wani
dat loodrechte doortrekken met
gestrekten arm was uitermate
vermoeiend, terwijl de armen lp
den regel ln het water weggleden,
vanwege den geweldigen waterdruk die verplaatst moest worden.
Als men den slag goed bekeek was
de Australische slag anorganisch
en dat is dan ook de reden, dat
slechts weinig zwemmers dezen
moeilijken slag konden aanleeren.

*

Hypolltusbuurt U te Delft.

ven

heeft een zwemwUze
NOOIT
een zoo geweldige evolutie
doorgemaakt

gevestigd, dat ook het totaal aantal
personen, dat in het bedrijf .werkzaam is, 'óp het aanvraagformulier
De r«vanch*-ontmoetlng tusschen
moet worden Ingevuld. Formulieren
den zwaargewicht kampioen van Eu«onder naamlijsten, te laat Ingedlenoe, ropa
Olie Tandberg (Zweden) en den
ongeteekende of onvolledig Ingevulde
Vlaamsehen bokser Karei Sys is nu
formulieren sullen niet in behandeling definitief vastge»t*ld.
D* w*dstrljd
worden genomen.
vindt op 24 Ootober te Brussel plaat*.
Voor hen, die volgen* bovengenoemworden verstrekt. Een ieder ii veriet daarbU »Un EuropeeTandberg
plicht op den dag te komen, welke de gegeven» een aanvraagformulier •chen titel, dien h(j door eeh puntsnop het Inlegvel ls afgestempeld. Het hebben Ingediend, worden volgen* overwiiwlng op Sys in Stockholm v«rkantoor Sophialaan la is geopend op onderrataand schema de bonnen uitgaoverde, op het spel.
voor den Rechter.- Maasoever
alle werkdagen van ft—l 2
MAANDAG 20 SEPTEMBER
van reikt:
INTERNATIONAAL TOUBNOOI
2—B uur, Zaterdags van B—l 2 uur, ten kantore Baan 163, voor den LinHILVERSUM
T.OO
I. 414.4 m.
ker
IN BEBLIJN
Maasoever ten kantore Afrikaan»
Voor de Ortsgruppe Wassenaar
8.N.0. (.00 8.N.0. 9.48 Orkest Otto
zal da uitgifte plaat* vinden op derpiein 3 en voor de geannexeerde
Hendrik*. 10.16 Van Deys**l-programUden in de kantoren ter plaatse, „Baterdaj «n Zondag a.s, sullen ln ma. 10.30 Orkest Otto Hendriks. 11.30
Woensdag 20 Sept. van 3—B uur In geb
aan
die firma s wier namen beginnen BerUJn Internationale voetbalwedstrijhet Ortagruppenhaus v. OldenbarneTenor *n plano, 12.45 Theo Uden Masden worden gehouden tusschen
met de letters:
bulten» man. 12.45 8.N.0. 13.05 Melodkten.
veldweg 30 te Wassenaar.
landsche arbeiders.
Voor Voorburg op Donderdag 30
°P Maandag n Bapt
dat doel Is **n Nederlandsch elf- 14.00 Sopraan en plano. 14.30 KreutserE. F, G en H op Dinsdag ?8 s«pt. talTot
Sonate, Beethoven. 18.18 Elck wat
Sept. van 3—3 en vaaB—9 uur in het
samengesteld met de volgende speJ., J, K, li, M en
wil*.

roovershol uitgegraven, dat door ont»
snapte Sovjet-Ruseische krUssgevan.
genen werd bewoond. O* vluchtelingen
Konden allen worden aangehouden en
gegrepen. De levensmiddelen, die ia
het hol werden aangetroffen, en ook
andere gebruiksvoorwerpen, bleken af. Ortsjruppenhfcu» Adm. de Ruyterkomstlg te zUn van inbraken. Oolc een weg 520 te Voorburg.
groote bosehbrand komt op hst
Voor Delft op Vrijdag 1 October
conto van
van deze krijgsgevangenen.
J—B uur in het Ortsgruppenhaus

??

1943

JIOTTUKDAM.
Ia het hulpgebouw
achter Kat stadhula an in de Polderstraat 10 zal als volgt worden uitgereikt:
Zaterdag 18 September 1943.
9.00—d0.00 uur: >Hager t/m Hartmann; 10.00—1100 uur: Hartmanna
t/m Helok| U.OO-12.00 uur: Held tVm
i
Hertwig,

vergankelijk
geworden
monument
VOOR BIJKSDUITSOHERS
van menscheiyka grootheid. Niet de
wapens waren het, hoe voortreffeiyk
Op 20 September a.s. wordt in
ook gehanteerd, dia hier het duide- Den Haag een aanvang gemaakt mat
lykst spraken, maar aen trouw, die de uitgifte. Tegen overgave vin da
onverzetteiyk bleek en fundament an stamkaart mat inlegvel zal een nieuhoeksteen zal vormen, nu en ln de toe- we bonkaart voor levensmiddelen

komst, van het

Onze zwemsters vierden er triomfenmee

Divisie Canadeezen
geland

heeft geleid.

in. hun machine op den bodem
atortten, tot de mannen aan het ONS

machinegeweer, zij allen hebben
den alag op de Grand-Sasso gewonnen. Dat daarbij geen schot ia
gevallen, spreekt slechts voor hun
kunnen. Wat zij tot stand hebben
gebracht zal eerst een latere tijd,
die de balans van dezen oorlog op.
maakt, voor de geschiedenis kunnen vaststellen.
i
Wat reeds heden over hen gezegd
kan worden, omvat veel meer dan
deze eene zoo goed geslaagde onderneming. In het uur van het verraad stonden de mannen van dit
commando naast de
soldaten der weermacht en die van
het luchtwapen. Zy maakten In
koene aanvallen vurende batterijen
buit, brachten kolonne» vrachtauto's op en deden als koeriers
dienst. In elk opzicht bewezen zij
zoo, voor hun toekomstige taak,
waarvan men alleen wist. dat zij
gevaarlijk zou zijn, berekend te
rijn.

algemeen!:'licht op hem geopend,
waarbij hl) aöór ,èen der achtervolgers zoodanig 6A nei nóofd ,werd geslagen, dat hij een. bloedend* wonde
opliep. Weer werd hy gegrépen, doch
voor den tweeden kéer kbn hij ilèh losrukken. Tenslotte werd hij voor de
(Eisen correspondentie)
derde maal ln het nauw gedreven
en aan de politie overgeleverd, die
Vrijdag hem In het hoofdbureau ln verzekerBERLIJN
Dank zU de vloot, die de Middel- de bewaring stelde.

hU, ioridèr daV
hèl heffl dragen, óver ii)h lèvensweg, dié tiWi
tenslotié tot dèzé laatste fcrèstatiê

Distrbuedn

op de hoogte zijn,
noodzakelijkheid
politiek*
groeide, hem aan de klauwen der
verraders te ontrukken, begaf zich
de ff-Sturmbannführer Skozeny
ln «en motorljtorpedobeot r.aar het
eiland om d« bevrijding voor te
bereiden. Te laat
hü vond een
leeg neft. In de vroeg* morgenuren was de Duc* met een watervliegtuig naai 1 een nieuw asyl gebracht. Zoo moest het speurwerk
geheel opnieuw beginnen. Ditmaal
waren er zwakke aanwijzingen, die
de aandacht vestigden op een berg.
hotel ln het Gran-Sasto-masslef.
Weer werden speurder» uitgezonden «n wel ditmaal menachen, die
van hun werkelijken taak - niets
wijten, omdat zij daarvan niets
weten mochten. Zy kwamen terug
met de melding, dat het in het dal
gelegen station van d-en bergspoor,
weg, die naar het vermoedelijke
gevangen*

leveren, Wtt hij elch los te rukken
Opnieuw werd een

en te vluchten.

Weiszmtiller verbeterde
de crawltechniek

251 formulen520

den

(ie

tlch mééster maakte van eeft der daar
voor
kantoor staande fietsen. Na
een kórct achtervolging slaagde men
er ln den man te grepen, doch voor
men hem aan de politie over kon

■

—

HerfjtmbandtSept.V 1943

j

De bevrijding van den
W-PK.
Duce, waarvan het veroop intusschen reeds bekend is geworden,
•vestigt de aandacht op een tyipe

17

LAATSTE
NIEUWS

gelukt. Hij schildert, hoe de Duce
een gewonden valschermjager de
hand drukte en hetrt toeriep: ~Ik
dank Ü kameraad". Eh dan spreekt

'

Toch wist
Sturmbannführer Skorzeny
steeds weer het spoor te vinden

Vrijdag

™

,

lers: doeT: Vos
(GVAV), achter:
Schaaphok (AFC), Van Tongeren
(LSV); midden: Van d* Wal (Zeeburgla), WJggeman (Hilversum), Kansellaar CAGOW); voor: Verhoogt (UVB)
(AJax), App*l ADO), DisselHordUk
koen (AFC) en Dltmars tDHC).
Dit elftal Is met *org gekozen. Hierbij 1* vooral gewaakt voor een goede
verstandhouding onderling, welke het
spel zeer zeker ten goede zal
komen.
Regelmatig komen de spelers nu met
nog verschillend» reservespelers bijeen
in een klein zaaltje van de Habsbui»
ger Klause. Daar d* spelers over het
algemeen «Ikaar niet kendan, dragen
deze bUeenkomsten er veel toe by
om
hen nauwer met elkaar in contact te
brengen. Z(J zullen ongetwijfeld op 18
en 19 September sorgen voor een uit1
stekende prestatie.

18.48 8.N.0. 17.00 Voor de Jeugd.
17.30 Amusementsorkest. 18.00 Friasch
praatje. 18,05 Ars Nova at Antiqua.
18,45 Politiek we*kpraatj*. 19.00 8J4.0.
19.10 Spiegel v. d. da*. 19,18 Strijkkwartet. 20.00 Omroep Symphonle orkest. 1 90.48 Het kostbar* erfgoed,
klankbeeld, 21.08 Omroep Symphonle
orkest. 22,00 B.N O.
HILVERSUM 11,
17.00 Omroeporkest. 18.00 Uefdeszang. 19.00 8.N.0.
19.18 Orkest Emanuel Rambour. 20,15
20.30 Dit* orkesten. 82.00
Voordracht.
8.N.0.
—

JEUGDSTORM—B.D.M.
In Amsterdam wordt Zaterdag
18 Sept. op het terrein van de Am«terdamsche hockey, en bandy
club, Boschplan, Amstelveen, een
Internationale hockeywedstrijd gespeeld tusschen een stormsterselftal en een elftal van den B.D.M.
uit Westfalen. Deze wedstrijd begint om 13.43 uur.

WEDSTRIJDEN VAN DEN
JEUGDSTORM
Zaterdag 18 September organi•eert de Luchtvaart-Jeugdstorm
t« Hilversum op 't Bluk groote
model-vliegwedstrijden om bei
kampioenschap van den Jeugdstorm. De wedstrijden beginnen
om 14.30 uur. Het programma vermeldt verder o.m. demonstraties

SfiflT
WË/
-*

*

J*. waarom T Al* ec
AKKERTJES «tjn,
dia d* ptJnHJke bo*l-

en verbraken, bet
hoofd weer heldee
maken binnen 'n kwartier

N^AKKERUE

Qt Nt/trhnthchi Pijnstlllii*

WÊÊk

I
met motormodellen.
Voor den aanvang der wedstrij■
den worden de deelnemers om B
12.30 uur op den Kerkbrink te
Hilversum door den Hoofdstonner M
Van Geelkerken toegesproken, B
•

oonocncHtot

UV(NSV»Z(KI*Wd

MKANDVIKZIKIMING

tilt tuit»

j

Ajax—Blauw Wlt (terrein Ajax).
Kampioenschap overgangsklasse:

H.C.K.—A.F.C.

Beslissingswedstrijd kampioenD.W.S. 3—Shell

schap 3e klasse:
(terrein EDO).

m

,B

vmziuniN6tN

ff
m

VtrMkerlnplunieer

I

en

waarna een voorbijmarsch op de

Groest volgt.
I
HONKBAL VOOR ZATERDAG I
Het honkbalpro framma voor MM
Zaterdag 19 Saptember luidt:
Beslissingswedstrijd le klasse; I

I
I

J. H. L. DE BRUIN
Kremm* Nieuwe Gncfci *1
Urackt.Telef. 21110 entllil
'••voi.ëi tin»
mu oni
ci vtaie

I

S

Ë
I

I

,
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HET NATIONALE DAGBLAD

In het doorgangskamp
(Van onzen speclalen
verslaggever)

11. •)
Voorbeeldig zijn

de kampen
�an den Nederlandschen Arbeidsdienst ingericht Geen wonder,
waar orde en netheid tot de voornaamste peilers behooren, waarop
de dienst steunt.
Begrijpelijk dan ook, dat de
nieuwe Oostarbeidsmannen bU
bun aankomit in bet opleidings-

kamp Steenwijkerdlep de
•

wenk-

brauwen optrokken. W»nt dit
A. D.kamp bad weinig met
kamp van goeden hulie gemeen.
Twee grove barakken, schuins tegenover elkander tan weerszijden
van 'n armetierig grasveldje neergezet; enkele weinig voornaam
uitziende kleinere gebouwen
slechts zeer in de verte familie
van de fraaie middenkadar-barak,
CBntine en waschbarak in onze
het geheel geeigen kampen,
completeerd door enkele mis-

een.

—

wij een goed figuur. Er zijn lie-

De Persdienst van den Nederlandschen Omroep verzoekt ons te
willen berichten, dat het Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter a s. Zondag wederom voor belangstellenden toegankelijk is. Men
dient om tien minuten voor vijf in
Studio C, Schuttersweg 8 te Hilversum, aanwezig te zijn. De uitzending duurt tot half sas. Medewerking verleent het bekende orkest van kam. Otto Hendriks.
SLAAPWANDELAAR VAN
TWEEDE VERDIEPING
GEVALLEN
Een weinig alledaagsch voorval
heeft zich Woensdagnacht; kort
na 12 uur, afgespeeld op den Hoogeweg te Amsterdam. Een 17-jarige
jongeman, op een tweede verdieping woonachtig, die aan slaapwandelen lijdt, is daarbij op het
balconhek aan de straatzijde geklauterd en vervolgens omlaag gestort. Zwaar gewond
met een
schedelbreuk en fracturen aan
arm en pols
is hij opgenomen
•) Het «ernt» artikel wsrd geplutst
.
en naar bet O. L. Vrouwegasthuis
in ons blad van gisteren.

den, die de waarde van een eens
gegeven woord niet kennen; wel
hebben zij zich opgegeven voor de
Oostafdeellng 204, maar nu het er
op aankomt, de daad bij het woord
te voegen, deinzen zij voor den
stap terug. Enkelen nemen in het
nachtelijk duister de beenen en
verdwijnen naar onbekende verten. Anderen bewandelen een
meer openlijken weg en verklaren, da» xiJ niet meer mee willen."
Zij kunnen hun matje oprollen en
naar hun oud» kampen. xrugkeeren. Otuler de onzen bevindt zich
echter geei. van dergelijke terug»
zwemmers, die niet weten wat ja
en wat nee is. We mogen overigens blij zijn, dat zij hun biezen
gepakt' hebben, want dergelijke
halfzachte individuen kunnen we
voor den vopbouw in bet Oosten
zeker niet gebruiken.
Maar..» Well houdt zich goed!
(Wordt vervolgd)

—

•—

gebracht

-

—

broodzak, een en ander voorzien
van een prima inhoud..,, och, zoo
bekeken zal het met onze spullen
Wel losloopen daar in het Oosten!
Zoo

langzamerhand

beginnen

we ook hier in Steenwijk al weer
te wennen. De gezichten der kaderleden
evenal* de arbeidsmannen uit een half dozijn kampen tezamen gekomen
zijn niet
meer wildvreemd en het besef,
samen de groote reis te gaan ondernemen, schept al spoedig een
zekere, baud, tusschen de twee—

—

_

honderd mannen.

Toch

de

zijn

banden, ontstaan door de „afkomst" uit de oude kampen, nog
bij lange niet-verbroken en het
stemt het hart van den arbeidsman
verheugd te hooren,
dat de
xnenschen uit „zijn" kamp bjj het
kader opgevallen zijn doop hun
goede houding. Maar wij zijn ook
niet voor niets in een kamp geweest, dat den naam had'een der
strengst* van den N. A. D. te zijnl
Ook in andere, opzichten slaan

*

WOÖRD Faustisch moge
HET
dan
kortheid, die
het bezit echter
men

al een germanisme noemen,
in zijn

zulk een
geweldigen inhoud, dat wij dit woord
gaarne ln onze woordenschat willen
opnemen. Faustisch is die geheimde
zinnige kracht, welke schuilt inHet
ziel van den Noordschen mensen.
ls dat ontembare streven naar het
hoogere en schoonere, dat door hen,
die het niet kennen en daar ook
meestal uit den aard van hun ras niet
toe in staat zijn, wordt bespot als
ljdele Don-Quischotterie.
WIJ moeten dan ook Faust zien als
de belichaming van al het hunkeren
en streven, dat als een niet te stillen
honger knaagde aan de ziel van den
Noordschen Qoethe. Onderzoekingen
naar den levensloop van den vroeger
werkelijk btstaan hebbenden Faust
kunnen ons weinig bekoren. Deze
Faust, die waarschijnlijk door zijn
kundigheden een bepaalden invloed
kon uitoefenen, heeft gemakkelijk op
de verbeeldingskracht der menschen
kunnen werken. Deze Faust is echter
dood en de verhalen, welke de volksverbeelding om zijn persoon heeft
geweven zijn reeds lang verstomd en
een deel geworden van dat groote
verhaal dat Goethe van hem gaf en
waarin deze' hem vervormde en
maakte tot een symbool van het
Noordsche denken en streven. De
persoon Faust is geworden tot mythe
en heeft daardoor afgedaan met te
zijn een Interessant onderwerp voor
onderzoekingen, die dan nog ten doel
hadden de juistheid van Ooethes
woorden al dan niet' in twijfel te

moeilijk te vertalen valt,

trekken.'

Deze Faust echter zooals hij tot ons
komt in de groote tragedie van den
begenadigden dichter en wijsgeer is
ook niet in hoofdzaak de belager van
Qretchen.

De volksverbeeding heeft het gemak
van deze twee
figuren kunnen doorvoelen. Qretchen
ls echter maar
episode in de
Faust,'terwijl zij, die-veelal den-dieperen zin van den Faust niet begrepen, Oretchen als hoofdp«soon in
deze tragedie zagen.
Indien wij Faust op zijn hoogtepunt willen zien, dan kunnen wij dit
eerst ln het tweede deel van de tragedie als de Gretchen-episode reeds
voorbij ls. Namelijk als Faust zijn
woorden uit het eerste deel „lm Anfang war die Tat" tot leven wekt in
zijn eigen werk. Als hij met niet te
stuiten wilskracht zich aan zijn levenswerk: de kolonisatie en: ontginning wijdt.
kelijkst het samenspel

een.

WEL

STAATSCOURANT
tot

rechter ln de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam ■
xnr, J. Coninck Liefating, referendaris

bet departement van Justitie,
president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
mr. o. J. Couvee, .thans Ud van het
bij

Benoemd tot

Economisch Gerechtshof te Nijmegen.
Benoemd tot notaris binnen het
arrondissement Amsterdam ter standplaats Amsterdam N. M, Poach, can*
dldaat-notaris te Amsterdam, vacature F. W. Ludwig.
•i
■
.

is de CJretchenfiguur uit
Taust leven niet weg te denken Zij toch vormt het middel waardoor hij den weg naar de werkelijke
hoogten ln 's menschen bestaan leert
zien In het eerste deel van deze tragedie zien wU reeds het dwalen van
Faust langs vele wegen, doch geen
van desa leidt naar het doel, dat hl)
zich stelt. Hoewel hij bereid is de
hoogste offert te brengen om dit te
bereiken, zi)n al zijn pogingen steeds
weer op ontnuchteringen ultgeloopen.
Mefistofeles, die meende in Faust een
gemakkelijke prooi te vinden, heeft
hem telkens weer verlokkende uit
zichten getoond en Faust heeft telkens weer gemeend daarin het hoog-

ste te vinden. Doch Meflstofelee heeft
bulten de dynamische kracht van
Fausts ziel gerekend. Juist het immer
strevende van dezen man, zijn haat
tegen alles wat
stilstand beduidt,
)aagt hem steeds weer op om nieuwe
toppen te bestijgen, oio nieuwe moge*
Witheden te probeeren om, zich uit
eigen kracht op te werken tot het

schier onbereikbare.
Faust heeft eehter slechts één weg,
die naar het .doel voert: de rechte
weg van de daad volgens eerlijk,
vrij en gewetensvol streven. Mefistofeles tracht hem steeds weer van dien
weg ef naar lagere hoogten te voeren. Het is ook opmerkelijk, dat al
deze door den booze aangewezen we-

gen op een eindpunt uitloopen terwijl
Fausts rechte weg geen einde kent.
Zijn streven is oneindig en daardoor
blijft het steeds alle krachten vergen
en steeds weer voldoening schenken
over de bereikte resultaten, die echter nog geen afsluiting vormen.
Het tjrpeerende van het Noordsche
streven is, dat dit steeds hoogere din.
gen wil bereiken, doch dat het immer
weer teleurgesteld ls els het bemerkt
dat na dit bereiken geen mogelijkheid tot nieuwe ontplooiing bestaat.
De rechte weg echter, die naar de
voert,
hoogte
duizelingwekkende
waar het menschelijk kunnen en men.
scheüjk denken slechts wankelend
door de lichte sferen voort kan gaan,
leidt ook daar nog verder in lichte
•
fijne nevels.
Daar op de hoogste toppen
ls
slechts hij geweest, die niet angstig
terugschrok voor de uiterste consequenties van de daad, slechte hij.
die met onovertrefbaren moed voort
bleef gaan ook als al het andere menschelljke van zijn zijde week, als hij
eenzaam werd.
'

nig gedaan, den volgenden morgen staat een door velen met angst
•n beven tegemoet gezien Intermezzo op het programma: de keuring. De artsen kijken scherp en
niet weinigen worden gewogen on
te licht bevonden. iJe mannen uit
ons'Maaskamp blijken niet uit het
slechtste hout gesneden te zijn;
één valt door de mazen van het
keuringsnet, de anderen kunnen
Bich het heertje voelen.
■
„Krijgen we nog verlof of krijgen we geen verlof?" Deze belangrijke vraag dreint de volgende dagen, wanneer we onze volledige uitrusting ontvangen, door
aller hoofden. Vooralsnog blijft 't
een open vraag, want het kader is
els één man zwijgzaam als het
graf. Afwachten maar......
Wat overigens die uitrusting betreft, daarmee is het dik in orde.
Een stevige N.A.D.-klst, een dito

De belichaming van het Noordsche
denken en doen

DE

,fl\vr iet die JLuaticht /rei.

Der

Qeitt

erhoben.

Dort tiehen Fraun vorbei,

Bchvebend naeh obtn."

En vw vraagt mi:
„HBektte HerrteheHn 4ir Weltl
Latte mich <m blautn
JLutffttpannen BimmeitteU
Dein Qtheimnig schauen",,.

En ook daar wordt aU eenlge middel om Faust uit de klui»t«ri van het
aardsche te verlossen Gretchen, die
hem redden wil, de raad gegeven:
„Kommt hebt dlch eu hifiem BphAren,
Wênn er diek aXnet, folgt er naeh."

««

worden voor de Wafïen-M of de landwacht.
TUdens de keuringen worden alle In-

■

fin dan tenslotte komt de opiosHaus, Ègmondstraat IS.
aing van
Faustprobleem als de
18 Sept, *4J 15—18 uur Arnhem, Café typisch Noordsche oplossing voor dat-

18 Sept. '43 9—12 u. Venlo, Deutsches

■ Royal.

gene, dat Slechts voor den Noordschen
19 Sept. '43 9—12 uur Hengelo, Café mensch een probleem kan zijn en
Modern, Spoorstraat 18,
ook steeds is: bet einde van zijn
19 Sept. '43 IS—lB uur Zwolle, Hotel bet
streven:
GUtenbeek.
20 Sept. '43 9—12 uur Assen, Concert„Wer immer êtrebend êieh bemüht,

lichtingen verstrekt met betrekking
tot de verzorging van familieleden,
duur der tpleldlng, extra levensmiddelen etc.
;
hul* a/d Vaart.
Vrijwilligers, die om bepaalde rede20
'43
15—18
u. Groningen, ConSept.
kunnen ln Nederland moeten blijven,
. eerthule Poelsstraat.
nen dienst nemen bij de Landwacht 21
Sept. '43 9—12 uur Leeuwarden,
of btj het ft-wacbtba&illon ln AmersHuize Schaaf, Breedstraat
foort. ■}
'34 9—14
uur Amsterdam;
Ook vfUwllllgers \oor de Dultsche 22 Sept.

Dam 4.
23 Sept. '43 9—13 uur Utrscht N.V.
Huls, Oude Gracht 245.
derland toetreden willen, kunnen zich 24 Sept. '43
Amersfoort, Pol.
o—l 4
■veneens aanmelden.
LeuaDurchg&ngslager,
Personen tusscben 18—30 Jaar, die
derweg,
28 Sept '43 9—14 uur Den Haag, Café
aanmeldlngipllehtlf z||n voor de teDen Hout, Bezuidenhout
werkstelling, kunnen sloh eveneens
:
aanmelden en . worden gedurende hnn
11—13.

Krlsgsmarine

kunnen zich aanmelden,

■U, die tot de Germaansche

#

ln Ne-

uur

c.

I,l'

•*
-

•

■-

'.

v

hei

■

willig bij de hieronder vermelde adreseen vervoegen, ten einde gekeurd te

gesteld.-

■

ledere gezonde Nederlander' in den
leeftijd van 17—45 Jaar kan >toh vrtj-

van de tewerkstelling

ff

D»n Winnen iqfr .erldsen,"

r\ AT

deze Paust ons, Noord-Gernader wordt
{•bracht U een weldaad. Bet ls
daarom ook ten zeerste toe te Juichen
dat de uitlever P, D*. Veen te Amersfoort het Initiatief heeft genomen om
de belangwekkends rede van Oehelmer Regierungsrat Universiteitsprofessor Dr. R. H. Grützmacher te doen
drukken en uitgeven. >) Wat hierin
aan de hand van citaten uit Goethes
grootste tragedie naar voren wordt
gebracht ls meer dan waard gelezen
te worden. Het geeft velen een blik
in de diepten van hun eigen ziel en
wekt begrip• op voor vele nog sluimerende kennis omtrent het eigen leven- Nog meer verheugen wij ons in
de mededeeling van den uitgever, dat
dit boekje weldra ook In het Nederlandsch zal verschijnen. Het cal zeer
zeker zijn weg naar vele belangstellenden vinden en wl] hopen, dat ook
zij het in handen krijgen, die zich
thans nog niet bewust zijn van de
zuivere krachten, die in hun ras liggen bewaard en daarom Juist dit ras
hebben verkoren tot groote daden.
Want het Noordsche ras heeft Immers als grootst* en hoogst* Ideaal
het Faustische: Os Datdl
*-J maansche menschen

i) „raust rechter Weg", TOne Binftlbrung ln Goethes Faust-Tragödle
(1. und 3. Teil) Uit Wledergs.be der
HauptaftchHchsten Texta von Oehelmer Jtagleningerat Unlversltttaprofes-

"*
•.

Door een wel heel ongelukkigen
van omstandigheden
was het, dat ln den laten avond
van 7 Aug. 1041 omstreeks half elf,

samenloop

zekere O. de Jong-te Eemnes door
den 43-jarigen landbouwkundige
P. W. van TUI, een lid der Beweging, met een bijl werd aangevallen en zoodanig aan de rechterhand verwond, dat later een vinger moest worden geamputeerd.
In die dagen werden vele kame.
raden in Blaricum, Laren en Eemnes gesard en lastig gevallen. Zoo
zelfs dat leden na vergaderlngbezoek dopr W.A.-mannen naar huis
moesten worden begeleid. De politie scheen er weinig of niets
tegen te doen én een civiel gezagsdrager scheen zelfs van meening,
dat de N.5.8.-ers, eerst die „provoceerende" platen en opschriften

Op de Ebbenhouteilanden

VONNIS?.

De procureur-generaal mr. Van
Vloten, wees er In zijn requisitoir
op, dat de vrederechter t« Utrecht

destijds een beroep op noodweer
heeft verworpen omdat hij meende, dat de grenzen voor noodzakelijke verdediging van lijf en gezin
hier overschreden waren. Bovendien achtte hij niet bewezen, dat

Daar gaan ze met het kanonnetje van Antonio weer tus-

achen de cactussen. Het i« met
los kruit geladen. Maar wat is
dat? Een tijger zit hen op te

wachten. Deze heeft alUtd van

zwartjes geleefd, zoodat hij nu
dubbel trek heeft ln een wit
hapje. Hl) kijkt al naar Plet

-

•

OFFICIEELE PUBLICATIES

*

BRANBLUSSCHING VERHINDERD?
Commandant voor het Vredegerechtshof

sor Sr. X, S, Ortttamacher, VUf.i P.
Amersfoort
■ '-*<■■■
N. K. DEw HZRTOO.

D». Veen

—

spuit niet kon uitrukken
geen benzine was.

omdat er

Verdachte: Dat herinner Ik

mij niet 200 goed meer. De oude
brandweer (met da handspuit) was
•r echter onder leiding van haar
chef Koks, direct op uitgetrokken.
Getuige bevestigde, dat verdachte tot hem alleen gezegd had
dat er geen benzine wa*. Hierover
had getuige toen dadelijk zijn verwondering geuit, aangezien kort
tevoren 40 liter benzine wai opderen en belemmeren van de geslagen. Getuige heeft toen
.blussehlng door de Vaalssche Wiertz aangeraden direct met zijn
brandweer wa» het toenmalige eigen auto (dus de auto van
hoofd van den luchtbeschermings- Wiertz) de spuit naar de plaat*
dienst te Vaals, de 30-Jarlge L. van den brand te laten orengen,
Wiertz, wien tevens hat comman- waarop Wiertz antwoordde, dat
do ovar de plaatselijke brandweer zijn auto de «puit niet tegen den
was opgedragen, voor het vrede- heuvel kon optrekken én dat de
gerechtshof ter verantwoording auto dan bovendien wellicht zou
worden beschadigd. Zijn indruk ta
geroepen.
overigen*, dat verdachte niet voor
Alt eerste getuige werd de bur- zijn taak berekend wa*, weshalve
gemeester van Vaals, F. J. W. Soudeat werd ontslagen.
ren, gehoord. Den verklaarde aan
verdachte als hoofd van . de geF r e s ld ent tot getuige: Op IS
meentelijke bedrijven, te hebben November hebt u, blijkens het probelast met de leiding van den ces-verbaal van het onderzoek, geluchtbeschermingsdienst en met zegd, dat n den indruk hadt, dat
het commando van de brandweer, er sabotage bU verdachte tn het
welker reorganisatie hij tevoren spel was. Wat Is er na dien tUd
reeds in handen van Wiertz had gebeurd, waardoor u thans niet
gelegd. Verdachte was op tijd op meer dien Indruk hebt?
Min post als brandweercommanGetuige kan hierop geen
dant aanwezig, terwijl de motor- antwoord geven.
brandspuit
die eerst kort geleden ter vervanging van de handIn antwoord op een desbetrefspuit was aangeschaft
met den fende vraag van den procureurdaarbij behoorenden tractor ge- generaal mr. Van Vloten, bevestigreed stond, doch verdachte had de getuig*, dat het gemeentelijke
deze spuit niet laten uitrukken.
materieel onder leiding van den
beer Wiertz niet behoorlijk werd
President tot verdachte: beheerd. Van „opzettelijke sabotaWaarom niet?
ge"
getuige hem echter
Verdachte: De motorspuit niet. verdacht
. -C
was nog niet officieel in dienst geMr. Van Vloten: Sabotage is
steld en dj kon nog niet op de altijd opzettelijk.
waterleiding worden aangesloten,
doch was alleen bU open water te
Uit het verdere getuigenvergebruiken, hetgeen op de plaatsen hoor stippen wij aan, dat de elecwaar de eerste branden waren tromonteur H. M. Rutten, die bH
uitgebroken, niet aanwezig was. het inrukken van de motori>puit
Ruim een uur later, toen een aanwezig was, verklaarde, dat de
brand bij den vijver was ontstaan, motor goed aansloeg.» Da rpult
is de spuit daarheen gezonden.
werd door verdachte'» wagen gePresident: Waarom hebt u trokken naar den brand by den
vijver, waaruit de spuit haar toedat toen niet aan den burgemeester meegedeeld? Volgens het dos- voer kreeg, doch twee hulzen waaler hebt u destijds gezegd, dat de ren inmiddels uitgebrand. Getuige
*

—

—
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VERNIETIGING VAN HET

het slachtoffer tot de aanranders
had behoord. De vrederechter, aldus de procureur-generaal kon
Zwaar beproefde ouders
van de V-actle maar eem moesten toen echter niet weten dat uw hof
verwijderen.
in Maart 1942 een ruimer InterIn het gezin van den boerenAldus ongeveer het beeld, dat pretatie aan noodweer
zou geven
verdachte en «enig» getuigen schil» en een beroep op noodweerexces daggelder J. Jaarsveld te Vllst zijn
in twee weken tljds vier kinderen
derden op een iltting van het Vre- werd aanvaard.
diphtherie overleden. In de
aan
degerechtshof, dat een zaak te
eerste
dagen van deze maand verSpreker vroeg derhalve verniebehandelen kreeg tegen genoemde familie Jaarsveld: ongeveer
den Van Tlll, die in hooger beroep tiging van het vonnis met beroep loor
tegelijkertijd twee kinderen, 10 en
was gekomen van een vonnis van op noodweer-exces met ontslag
7 Jaar oud. Was dat reeds een
van
rechtsvervolging.
te
Het
den Vrederechter
Utrecht ven
noodlot zware
slag, op 6 September over12 Jan. 1842. HU was toen wegens heeft hier een slachtoffer gemaakt leed ook een zoontje van 9
Jaar
zware mishandeling veroor*deeild In de persoon van. De Jong, doch aan de gevreesde ziekte, die inmidtot één maand gevangenisstraf mei het heeft evenzeer verdachte par- dels ook een 6-jarig dochtertje had
aftrek van preventief. Verdachte ten gespeeld.
aangetast. Donderdag li dit als
had zes weken doorgebracht ln
vierde slachtoffer In het Van IterVerdachtes raadsman sloot zich ion-zlekenhuis
voorarrest.
te Gouda overDen bewusten avond had een hierbij niet alleen aan, doch beleden. Nog slechts één kind blijft
zelfs,
streed
dat
cliënt
zijn
een
aantal mannen zich In d« buurt
den zwaar getroffen ouders nu
laakbare handeling heeft gepleegd. over.
van' verdachtes woning 'opgehou- Diens
latere opneming in de
en
den. Ze hadden gescholden, er was
„landverrader" geroepen en men in de hulppolitie, alsmede het feit,
had gedreigd de woning in brand dat hem een wapenvergunning Is
te zullen steken. Op een gegeven uitgereikt, bewijzen dat men thans
dat hij juist heeft gehanmoment had iemand een steen ge- inziet
worpen door het openstaande raam deld.
op de eerste verdieping, waarachVerdachte zelf tenslotte beklaagHOEFBESLAG
ter verdachte, zijn echtgenoote en de er zich over, dat hier nog
Ingevolge aan in de Staatscourant
hun 16-jarige zoon zich verontrust steeds geen „recht" is gedaan. De
ophielden, in afwachting van de ware schuldigen aan het ongeval van 15 September 1943 verschenen pula het met Ingang van 1 Ocdingen, die komen zouden. Ergerheeft men nimmer trachten op te blicatie
tober a.s. aan een leder verboden hoeflijke dingen waren geschreeuwd sporen en aan het slachtoffer'zijn ijzers, hoefnagels,
hoefschroeven
of
aan het ïdres van verdachtes echt- geen verplegingskosten vergoed. hoefstlften zonder vergunning te kpogenoote. Van T. had zijn : vrouw Verdachte was van meening, dat pan, ta varkoppen of af te leveren.
en zoon toen naar beneden ge- men Indertijd een proces-verbaal Voorts zijn eenlge algemeens vergunstuurd om haar een herhaling de- ln elkaar heeft gedraaid, dat hem ningen verleend voor den verkoop en
zer beleedigingen te'besparen.
opzettelijk ln een slecht daglicht aflevering van genoemde : artikelen,
waarvoor naar deze publicatie wordt
Toen de steen door het raam moest stellen.
verweten. Aan fabrikanten, handelaUitspraak over veertien dagen.
blnneneuisde, een deel van. het
ren en hoefsmeden-is aen „algemeene
hek voor het pand werd vernield
handleiding voor de distributieregeen twee der mannen het erf beling voor hoefbeslag" toegezonden.
treden, had verdachte zich en zijn
Meer exemplaren zD n bij het bureau
gezin bedreigd gevoeld. Hij was PROVINCIALE PUBLICATIE voor de metalan-verwarkenda Industrie, Rlouwitraat. 174 te 'a-Gravennaar beneden gestormd,' had een
hage, op aanvraag verkrijgbaar. Paar.
VERKOOPVERBOD
bijl gegrepen en was naar bulten
denhoudara moeten zich tusschen 16
GLADIOLENKNOLLEN
gerend om de onverlaten mores te
an 28 September a.a. voor het verkrijleeren. In plaats echter ven dezen
Het Bedrijfschap voor Sierteelt- gen van toewijzingen voor hoefbeslag
tegen het ïyf te loop en, rende verproducten brengt ter kenni» ven alle wenden tot den P.8.H., -waaronder zy
dachte tegen den toevallig met «en telen van gladlolenknollen, dat maat- reaaortaaren. Da door hen ontvangen
kennis per rijwiel passeerenden regelen in het leven zullen worden
toewijzingen moeten róór 28 Beptam.
Geert d« Jong op en bracht hem geroepen, welke ten doel hebben bar a.s. bij hun hoefsmid worden InDe hoefsmeden dienen da
een sleg toe op het hoofd, welke een no/malen handel In gladiolen- geleverd.
hen in ontvangst genomen toedeze met de rechterband afweerde. knollen te bevorderen. Teneinde de door
wijzingen vóór 1 October 1913, tar verDe tyi sloeg door tot op bet bot gelegenheid te hebben een en ander krijging van
da noodige koopvergitnDe J. schreeuwde „je hebt den volledig uit te werken, zal het ver- Ringen voor hoefbeslag, ln te zenden
verkeerde te pakken" doch het handelen. afleveren, koopen en ver by de sectie wals- en gleterUproduekoopen' van gladioienl-.nollen voor ten Ijzer en staal van de bedrijfswas al gebeurd.
Verdachte, die zeer ontdaan loopig worden verboden. Verder groep metalsnvarwarkanda ambachwas toen hU dit 'bemerkte, had met zal iedere teler van gladlolenknol- ten, Baanstraat 16 ta Utrecht, met
zijn echtgenoote het slachtoffer len worden verplicht vóór 1 Ócto- een recapitulatlestaat LD 10, dia op
aanvraag bij genoemde sectie verkrijgeerste bulp verleend en hem later ber 1843 aan een der bloembollenls. Met de ontvangen koopverin den avond zUn zoon als gelelde veilingen per variëteit een ongave baar
gun°logen kunnen da hoefsmeden zich.
verstrekken
de
door
in
<-an
hem
het
meegegeven naar het ziekenhuis
da fabrikanten of handelaren be1943 met gladiolen beplante op- by
te Laren. Zelf had hU de politie ]aar
zy, dia gewand zyn hun
voorraden.
pervlakte. Deze opgave dient te geopgeteld en gevraagd proces-verpaarden In algen beheer ta beslaan,
schleden door dengene, voor wleni dienen de door hen ontvangen toewybaal op t« mkerv, maar deze had rekening
risico de knollen daad- slngan ter verkrygtng van de noodige
dssrvoor pas 24 uur later den tijd. werkelijk enworden
geteeld,
koop vergunningen eveneens met een
Ter zitting werden eenlre getui- vermelding van dengene, op onder
LD 10 aan genoemwiens
gen gehoord, waaronder het elecht- naam de knollen Indertijd door de recapitulatlestaat
de aeetle ln te zenden.
offer en zijn kennis, die beiden Nederlandsche Sierteeltcentrale zijn
ïngtvolg» «en tweede ln deielfde
verklaarden niets van eenig ru- opgemeten.
Staatscourant v«r»ch»n«n publleatl*

JANBOELTE

FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU
VOOR WAFFEN EN LANDWACHT
ff-ErsaUkommando deelt raedei verbintenis

EERHERSTEL

Want wat op aarde teleurstelling
geeft: bet bereiken van gestelde doelDE
VAALS
einden, geeft hier bevrediging, omdat
niet de nasmaak er aan kleeft van te
In den avond van dan vijfden
laag t« sijn gestegen, omdat bier October van het
vorige jaar, omniet naast dan lagen beklommen top (treek*
half elf, ontstonden te
tartend boogere opsteken; . i
Vaals eenige branden. Het moet
toen bijna anderhalf uur hebben
«Alles VtrgSngllcht
geduurd eer de Vaalache motorXlt nur ein Qleichntt;
Om UnMuWintUeh»,
*puit in actie werd gesteld. De
Bjnr viiri't, grtignUl
brandweer uit Aken was intuaD<u Vnbttohrtibliche,
«chen allang te Vaals aan het
oston;
Btar <tt
hat bluatchen gegaan.
vr|Da* Mvig-Wlibltch»
Wagen*. het opzettelijk verhinfI(M wil Moon,''
;

Het

metbeijln

moer ter plaatee te hebben gehoord of beroertt. ZIJ waren al
pratend rustig aan komen fietsen
en De Jong was toen plotseling
door verdachte aangevallen.
Een dsme echter, die by huurlieden op circa 50 meter afstand
logeerde, bevestigde dat kort voor
het voorval verschillende personen
zich luidruchtig ln de tuurt van
verdachtes woning hadden opgehouden, angst en de invallende
duisternis hadden haar echter belet bijzonderheden ln zich op te
n«men. D« lezing van verdachtes
echtgenoote was conform die welke door hemzelf was gegeven.

3

.

Noordsche mensch ls eenzaam.
Ook Faust was eenzaam, HU
moect eenzaam rijn, omdat hU het
wild* en dit weer' ondanks zichzelX.
En nog na zijn dood als het streven
schijnbaar een einde heelt genomen,
alt raust sal zijn cooala hU geëindigd
ls, eeuwig dezelfde, dan grijpt hem
weer zijn onstilbare» honger en roept
hij uit:
; - .: -

■

—

FAUST RECHTER WEG

•

maakte, kale boompjes, waartusechen roestig IJzerdraad; ziedaar
een onopgesmukte schildering van
wat wij thans ons kamp konden
noemen. Zooals ik zei, gelukkig
slechts voor een dag of acht!
Na een voorlooplge indeeling in
ploegen betrekken we de kamers;
deze zijn half zoo groot als in de
A. D.-kampen, de kribben driehoog boven elkaar. Dan 'j er nog
enfin, 't
een klein eetkamertje
zal wel gaan! V■
Den eersten dag wordt er wei-

Gesarde
trof

kamerd

Zondagmiddagcabaret van
Paulus de Ruiter

Vrijdag 17 Herfstmaand (Sept.) 1943

NAVERODLIG

Als Arbeidsman naar Oostland

—

onschuldige

»

Blsschoff, chauffeur bij de brandweer, verklaarde door Wiertx dien
avond mat een andere taak te rijn
belait, namelijk te zorgen voor de
beveiliging van have en goed van
Wierti relf. De inspecteur bij de
luchtbescherming, K. Hut, getuigde ln een door hem uitgebracht
rapport, dat het bij de brandweer
en de luchtbescherming te Vaals'
•en Janboel was. Een ingezetene
van Vaals H. J. Schippers zeide,
dat hl) dien avond niet
aarzien, dat de motor»puit een uur na
bet uitbreken der branden nog
niet in actie was gebracht en dat
hij daarom met eenige jongelui
dtze «puit is gaan halen. Er was'
echter geen contactsleutel te vinden en er kwam geen benzine in
den

carburator.

De

burgemeester

en Wiertz waren in heftig dispuut,

toen getuige

bij den

autoriteiten

Ingrepen, verbeterde

brandweer-

post aankwam. De boel liep in het
honderd. Etrst toen de Duitsche

de situatie. Deze getuige had overigens wel den indruk, dat verd
een fatsoenlijk man was en dat
d«ze geen sabotage op het oog had
De rijksinspecteur van het brandweerwezen, Renzen, die na den
brand een onderzoek heeft ingesteld, verklaarde nog, dat hij den
Indruk had verkregen, dat verd.
wel getracht heeft de brandweer
onmiddellijk te laten uitrukken,
doch dat hy wat overstuur was geraakt Er was echter g*en deugdelijke aansluiting van de motor-

Windas. Maar deze is ook niet
voor een klein geruchtje vervaard en richt zijn kanon op
den tijger. Deze snuffelt aan
den loop en tegelijk gaat het
schot af. De tijger neemt zoo'n
sprong, dat hij ln zee terecht
komt. Men heeft nooit meer
van hem gehoord.
zijn de fabrikanten en handelaren
verplicht ilch vóór 25 September ae.
voor Inschrijving bt) het bureau voor
de metalenverwerkende lnduatrie aan

te meiden. Van dese verplichting zijn

uitgezonderd hoefsmeden, die niet* teven» al« grossier of importeur optreden, alsmede ondernemingen, die de
genoemde artikelen uitsluitend en detail verkoopen, tenzy zty deze Importeeren. De verplichting tot inschrUving geldt dus w e 1 voor ondernemingen, die zoowel en groi als en data!!
verkoopen. Door genoemd bureau suilen de voor de inschrijving benoodlgde formulieren aan de aldaar bekende adressen worden toegezonden.
Deze formulieren moeten vóór 29 September a.s. volledig Ingevuld en onderteekend In
tweevoud wprden
teruggezonden.
Wie geen formulier heeft ontvangen ie verplicht
vóór 21 September a.s. aan het bureau om kostelooze toezending te verzoeken. Het niet nakomen van deee
verplichting U strafbaar.

van

den gemachtigde voor de prijzen

DE PRIJZEN VOOR VASTE
BRANDSTOFFEN
Aan verbruikers mogen voor rut*
brandstoffen tan hoogste da hlaroader genoemde pryzen worden
ba-

rek end!

Anthraelet

Wa, No, Laura
I
u ni
H
111
I
ƒ 2.75 ƒ 3.86 ƒ3 90 ƒ 238 ƒ 2.48 ƒ 260
JEaanootjes
Ws,Domt

v

X ■
ƒ 2.25

II an ra
ƒ 3.85

•

Vetkolen
Eierkolen
MtJncokea
I an II
111 1, 3enB en parel
190
ƒ
ƒ 1.96 ƒ 2.16
ƒ 1.80
Allee per hl.
In Amsterdam, 'a-Gravenhage an
Rotterdam an randgemeenten Dlemen
an Dulvendreeht, Ryswyk, Voorburg
en Wassenaar, HUlegersberg,
Schlebroek, Overschle, Pernli, IJaialmonde, Schiedam an Kathal mogen boven-

genoemde prezen wordan verhoogd,
roor anthractet ea eaanootjaa met
ƒ 0.10, voor eierkolen mat / 0.08 par Bi.
Op Texel, Vlieland, Terachelling.
Ameland, Schiermonnikoog, Marken
an Urk mogen bovengenoemde prijzen
worden verhoogd:
voor anthractet,
essnootjes en vetkolen met 0.20, voor
cokea met 0.10, voor eierkolen met
0.15 par hl.

Op Tholen, St. Phlllpaland, Behouwen en Dulveland mogen bovengenoemde prijzen worden verhoogd met
,
0.10 par hl.
>\

.

Bruinkoolbriketten per 110 kg.
Doet Union CarUborfe
)
Amsterdam
.

's-Gravenhaga

Rotterdam en
bovanganoemda

randgemeenten

Noordholland
Zuidholland
Overig

)
)

ƒ I.— ƒ 2.85

ƒ

1.70

ƒ1.90 ƒ 2.75

ƒ 160

)
)

)
)

Nederland ƒ 3.85

ƒ3.90

ƒ 106

branden te belemmeren en hi)
noemde dit een seer ernstig feit,
waarvoor verd. flink dient te worden gestraft, ook opdat anderen
hiervoor kunnen worden gewaarschuwd.
Elscbi hi maanden gevangenls■traf.
Na het pleidooi van mr. Klijiven
werd de uitspraak bepaald op 30

September.

Kam- Callenfels burgemeester
van Vlissingen
Tot
van da gemeente Vlissingen Is benoemd
kam. P. C. Callenfels. Kam. Callenfels is ln 1886 geboren. Hij is
een afstammeling van een bekende Zeeuwsche familie en diende
aanvankelijk als zeeofficier. Na het
verlateu van den militairen dienst
werd hU directeur van de Olveh
in Zeeland. Var Goes vertrok hU
naar Voorburg, terwijl hi) thans
te 's-Hertogenbosch woonachtig is.
De nieuw benoemde burgemeester ie sinds 1933 lid van de Beweburgemeester

ging.

ZIJN DRIE KINDEREN
GEWURGD

In Juni heeft voor de Haarlem-

sche rechtbank de 50-jarige blikL. Z. uit Assendelft terechtgestaan wegens doodslag. In
spuit op de waterleiding. Naar zijn Januari was zUn vrouw weggeloooordeel was hier geen plichtsver- pen en uit wanhoop heeft hy zijn
drie kinderen, een meisje van 12
ruim, doch een tactische fout been twee Jongens van 9 en 7 jaar,
gaan.
De procureur-generaal zeide van gewurgd, waarna hij zich met een
scheermes een polsslagader trachtoordeel te zijn, dat bij de brandte
door te snijden.
onder
van
leiding
verd.
w«r
zooProf. M. Carp verklaarde, dat
wat alles, wat zou gelijken op eenige organisatie, haperde. In pteat; verdachte op het oogenbllk, dat hij
vam te zorgen voor de brandblu.*- de daad pleegde, niet toerekeschingen bad verd. aanvankelijk ningsvatbaar moet zijn geweest.
De officier van justitie persisalleen voor eigen have en goed
zijn aandacht. Pas daarna is verd teerde by zijn eisch: ontslag van
overgegaan tot zijn ambtelijke rechtsvervolging en ter beschikregeering.
kingstelling van
taak. Dit teekent zijn menta'.ielt.
tOp 30 September zal de rechtHet li uitsluitend aan verd. t# bank uitspraak doen.
wijten, dat de motorspuit niet da-'
delUk in actie lt gebracht. Daarbij
STAATSCOURANT
kwam, dat verdachte's gezindheid
Voor den duur van vyf jaren is
aanleiding gaf tot een chaos. BlUkwederom benoemd tot secretarie van
baar was het siin bedoeling, bet het collego van curatoren der Landbouwhoogeschool t« Wapeningen mr,
brandweermateriaal
langzamerFloricbuiti,
hand onbruikbaar te doen worden F. Tot
wederopregglng benoemd tot
en onrust onder de bevolking te rUHstulnbouwconsulent In tudoltjken
taaien. Spr, achtte bi) verd. optel dienst dr, Ir, E- W, B. van den Muyaanwezig om de bluaechlng der zenberg te Wagenlngea.
>

slager H.

•

D« DÖfÈCTEüft van hef'GEM. GASBEDRIJF en ~Si
wnd.;. DIRECTEUR v. h. GEM. ELECTRICITEITSBEDHNF
maken .bekend,

derij voor eenige maanden
f

P K NS I O N

,

ding.
Brieven onfier 'J.J.C. aan
BJ. KNUPPEL Math Dijk
285. R'dam..

_

V*

Nieuwbouw en reparatie TM
•Ile soorten VAARTUIGEN
Werkbreedte 615 meter

.

WONINGINRICHTING

-

.

•

TEL.

180158

■>

.

HOOGEWCfERD 99 LEIDEN
TELEFOON 2253» \

Valeriutttr. 63 A'dam L
-

bonwingen

Crematie*

fisjgQ

door

en*,

jiyi Wee» zuinig

het geheele land.
Correcte ' behandeling.

Transporten

Telefoon 20358

Lage. prijzen.

Gr• ti« advlei en offerte
Gevraagd en
HeerenDames-,
en Uniformkleermaker
m■g A
■Va hltußDen Bui, Daendelsutraat 18 TeL 773218
aangeboden. Ha
.

I

;

■

|#

'

_J

:

■ Wij '-verrichten. nog alle

ZWARTE BLOUSES ƒ5,90, 17 punten, alle maten.
Alle distinctieven P.O. en WX
NET MSISJI MARSCHRIEMEN ƒ2,50 KOPPELS ƒ 7,50 en hooger.
>
.
GEVRAAGD in gezin van 2
GIRO Nr. 64903
i
personen. Van B—3 of B—B
uur. Voor alle huish. werkzaamheden. V Groote wagch
-

.

...

•

Ve genezende

;

JBCatdt.

Jfjurui

ambtenaar
ervaring

SPUI 7—•

H E I N Z R ü H MA N N in
.Toegang eiken leeftijd.

VTVECA UNDPOM
OTELLO TOCO
COSTAV oasa
bi M« IBHuMeha
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45.
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Op ona

JEUGDSTORM.

Tops

TOONEHi^^^B
II

Melodie en Harmonie

e*bneM doet hst r»dlo-vkMl II
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ludaDte-filmi
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i 1Firma

Gebr. C. en T.BROM &Co.
aannemen ran

alle- voorkomend» ' • ' 1
Metiel-, Timmer- en Betonwerken
FRANS HALSSTRAAT 8. TELEF. 33*81). AMSTERDAM
-

,

NICO COLTOF
■■"

DE
:
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CLERQStRAAT
W. 1
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AMSTERDAM
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'd. LEIDERe.a.

-

KAL.VERSTRAAT 113

TEL. 3M60 •£

-

Fa. Gebr. FABER

AANNEMERS en

VAN KALLEVEEN'S
HET LIJSTEN
IIJJTfHHUIS
HUIS »««..kauev
hs
!E
BOUWBEDRIJF
J,

.'

.

j(|piJ I
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OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.V.

—

i';. van den.
::

''.

.".

«"

Van Dwe oude machine kan in onse werkplaatsen één "nlè Owé ~worO*ir gemaakt.

.

Lijsten enz.

G. BALKSTRA

MakelaardU
HEKRENGRAOHT

—

52iAl£!2
S*STB* dlh Vtilm"*
TEL 4<«23
a

Bilderdljkstraat
207-209
Bilderdükstraat 207—209'
-Tel•
f O O n -81233
Telefoon
■81253 -■-

*

CMT

•

-■

;

UITVOERDERS na BOUWWERKEN
w'
Hypotheken
AarerantHn
334
AMSTERDAM
TEL.. 33SÜ
—

—

ZAKKEN koopt II van en verkoopt U aan
Hólland Jute v/h| Gebr. Bonnlst.

.

AU.I BOUW. EN BETONWERKEN
AU.B
betonwerken

AMSTERDAM
&
Boiiwomlerneniiag JANMAAT
Co.
JfHWAAT
Aannemersbedrijf van bouw-, Bonwontemin;
AANNEMERS VAN
ff
grond- EN
ORONDen BOUWWERKEN
beton-, water- en grondwerken SINGEL
bouwwerkkn
84
AMSTERDAM
TELEFOON
■■

—

WÏTTENBURGERGRACHT 1

'

■

j

TEUT; HW

—

.

Bussum..

Telefoenno.3 40 45

IS.

vv

'

«ta

—

DAM ES- EN KINDERMANTELS

TFI
I CL. • AA*AI
40001

-

BLITZ Confectiefabrieken

:&

Utrechtschestraat

RDAM

......

9
LELIEGRACHT
LLULvJI\Av.n I 7

HANS

IOSEHNE DOHA

~.,..

~

'

:

"

J. VISSER
. ...

TÉLEFOOIf JB9SS

ADVERTEERDEB SINDS 1934

,

—

.-.

A'

Modelhui» „RATJARI"
FRITB JANSEN
t AMSTERDAM

PV|

~

*

BRANDSTOFFEN

GROOTE VOORRAAD

Telefoon 80914 (n» 18 nor 86140)
AMSTERDAM C.
Kclierifruht 382

™

THEODOR DANECCER-

voor spoedige indiensttreding. Alfeen zij, die lid
Of sympathiseerend lid der N.S.B. of van den
Jeugdstorm zijn gelieve te solliciteeren. Geen bezoek dan'na vooraf gaanden oproep.
Brieven té richten »an het Secretariaat van den Burge-

■

voor DEUTSCHE DIENSTSTELLEN

Steno-Typisten
Verpleegsters. Schoonmaaksters
lettergrepen)

des v.m. B—l 2 uur GEWESTELIJK
ARBEIDSBUREAU, Gebouw „Atlanta", Stadhouders6,
kade
Deutsche Dienststelle, Abteilung Frauen.

■

•:

I

BRILLANTINE,. PARFUM- EN EAU DB COLOGNB-FABRIEK
en kantoor: St Antonlebreestr. 83. TeL van B-6 u. 49838
fabriek
ZIJjSFiS*
8, Movenler,-

doorloopaad �.*. Snmr
Toagaag 18 jaar

-•••

Te koop een pr.
laarzen, maat S 7.
z.g.a.n
ƒ 30.
B.z.a.
dame-huis- Emmelot,
Mlnstr.
bondateT, liïfit Oen 3 bis. Utrecht, -li
Haag of om'streken. Schröder, Rem.
brandtlaan 27, Voor-

GEVRAAGD

burg-

Te
Naafden-Buss.
gevr. een zlt-slaapk.

v.

2

Jongedames,

zonder pension. B.
b.h.h. Br. letter h,
agent H.N.D.. Verl.
Oud Buss.weg 22,

Bussum.

Gevr. naatmach. cn Door nette getrkoffergram. m.en t. Jongelui gevr. gea.
Te buur Wassenaar platen, beide mogen
by halte Zfldeweg ook defect zJJn.MeJ. v. hals of kamers,
m. g v. keuken, en
•n Renbaan
gr Gans,
Adelaarstr. opslagpl.
v. meugem. zlt-sl-kamei1 z. 98bis, Utrecht.
bels gevr. Br. 'no.
Mod. comf.,
pens
Gevr.l paar been- W. 7X7 postbus 68.
mooie rustige omg.
stukken, geen been- Utrecht.
H, v. wak.; Laan kappen.
W. Koele- Mevr. v. d. L«e,
Noot
.
•r.
8.
Soester Eng- Joh. Geradtsw. 185,
Hilversum, rr. v.
Uw portret gêtee- weg 38, Soest.
kend n. foto of n Bevr.
v.d.e.a.
fl. direct of later net
bet leven v.a. I JU. hulp ln de huishou- meisje v. •—8 - u.
Zelfst.
J. v. d. Berg, Blanwer- m. warmen maaltijd
kenburg» tr. 64 Den ken. Muntttr. 8 Bis. Of v.d.e.n. Tel. 9543.
Haag.
.
;.y.- Utrecht.
Dame vr. zonnigs
Craalkamp, Make- zlt-slaapk. m. keuTe
koop
witte -1 aarskantoor Singel kengebr.
ot goed
bruidsjapon, ra.. 43, 180, A'dam. vr. kaa- pension,
ook
m. onderjurk. Oude toorjuffr. v. eenv menw. m. N.5.8.kwal. f 70. Rose, kantoorwerk.
Niet ster in evac.gebied.
Adm. de Ruyterwsg
ben. 18 J. Aaam y. Br. no. W. 722,
.

.

»*-

Poitbus 58, Utrecht.

WTJ-- m»' *Keliorwacht IN
Tel. N*. SB77*
ff JklinClAi

4801T

'
*

—
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11 uur vertoonen wij
2 sprookjes In 1 programma
Klkvorschenkonhig |

Hut en de {gel I
Het programma wordt aan<•

gevuld

met

vroolijk*

eng

leerzame films V
I
Een , feest voor de Jeugd |
Prijzen der plaatsen:
SS. «S. SS. SS en 18 et.»
Cassa open dag. v.af 11 u I
|
Zond. 10 uur J

130,

:•

/mlj
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AHSTERDAM, NOORD. TEL 60833 r 60489

M*RMERWEHKEW

—

cartonnagefaériek
'

1

RUYSCHSTRAAT 85—87

Alle

,

—

■'

'

AMSTERDAM-W.

GMFMIIIIIIETO
..H EBk o N"

TEL. 51110
A'DAM
verpakkingen, zoowel luxe'al* gewone.
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onderstaande voorwaarden:
Leeftijd minstens 16 jaar.
Vrij kost en Inwoning.
Werkkleeding en schoenen wordan verstrekt.
Zakgeld bedraagt ƒ 2.50 tot ƒ 5.— per week.
Éénmaal per maand verlof, met vergoeding
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alle. soorten en kwaliteiten, in voor den handel
gebruikelijke dikten, oók op maat gezaagd, direct aan
afnemers te leveren.
Brieven onder no. XW. 1540
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Gesellschaft ftlr Auslandwerbung
m. b. H.. Berlin N.W. 7.,
Friedrichstrasse 154.
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op dit gebied in Nederland
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de eerstvolgende meteropneming en Incasso, welke
geschiedt in het tijdvak loopende van omstreeks 18 October
tot omstreeks 15 November, zullen de nota's worden aangeboden; welke betreffen.het gas- en elec'riciteitsverbruik
over de verbruiksmaanden Juli en Augustus.
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