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STERKE DRUK TER WEERSZIJDEN
VAN LUIK
Uitwijkbeweging ten Noorden
Aanvallen in het gebied van Toul
en ten Oosten van Besançon
DUTTSCH WEERMACHTBERICHT
VAN
DEN
HOOFDKWARTIER
FuHRER. 8 Sept. Het Opperbevel van
de Weermacht maakt bekend:
*n het gebied van .'peren hebben onze
n. .omrndf troepen in zware gevechten
tegen vijandelijke pantsercolonnes het
uitwijken van onze divisies naar het
Noorden beschermd. 34 Vijandelijke
tanks werden daarbij vernietigd. Aan
weerskanten van Luik houdt de sterke
vijandelijke druk naar het Oosten aan.
Aanvallen van den vijand in het gebied
van Toul, bij Besaneon en ten Oosten
daarvan werden uiteengeslagen.
duAan de Franse*
ren de gevechten op de paswegen
zonder dat de vijand succes!>en kon betalen.
In het Wes-elijke deel van he*
sche fron; «tartten plaatse
van den vijai d ineen. De met de grootste verbittering aan de Adriati-che kust
gevoerde gevechten hie'de
den geheelen dag aan. Onze troepen de-de.ijke doorbraakden opnieuw
pogingen mislukken. De vijand leed bijdoode
■> aer zware verliezen aan
27 vijandelijke tanks werden
gewor,dei
etuk geschoten.
v In het Zuidoostelijke deel van Zevenburgen en in de Oostelijke Karpathen werden talrijke vijandelijke aan.allen afgeen en penetraties in onverwijlde
. i -uiverd
tf It -.aaDuitsche slagvlieger- ondernamen hier
succesvolle aanvallen op het vijandelijke

.

-

keer. A.n den Beneder.
Narew verijdelden onze troepen in harde
gevechten de doorbraakpogingen van de
bolsjewieken. Aan de overige deelen van
he- Oostelijke front vonden geen _eveeh'>hande ingen van beteekenis plaats.
In den af gel.open nacht wierpen af
eerlijke Britsche vliegtuigen bommen op

ra\

Woning van Koningin Wilhelmina
door vliegende bom getroffen
Een lid

van het personeel gedood

De regeeringswisseling in Portugal

nieuwen minister van Oorlog o.a verd
.Ik weet niet wat er van ons
worden Ik weet wel.
dat er belangen ziin die op het oogenbhk niet no veilig g.
<. het
recht en de eer van Portugal eischen
Vr. weet, da: van dezen dag af onze voorbereidingen voor alle eventualiteiten beer en ons vertrouwen steeds vas'er
zullen worden "
De nieuwe minis'er van Oorlog zeide
het volk de verzekering te kunnen gerat het leger in ieder opzicht oereid
is zijn püclj; t« vervullen, om de aci-

:

vQor de Porrugeesche
D

reit

en deze te verdedigen

eerste vereischte
De persdienst van de departementen
van Handel. Nijverheid en Scheepvaart
en van Landbouw en Visischerij
deelt

mede:
Teneinde tot besparing op het kolengebruik te komen, is het aan de melkinrichtingen met ingang van heden verboden flessehenmelk te bereiden. Der-

halve zal dus slechts losse melk in consumptie worden gebracht: deze losse
melk zal in vele gevallen niet gepasteuriseerd zgn. Waar het in normale
tijden reeds noodzakelijk is de losse
melk te koken, is dit in de huidige omaf te
standigheden een eerste vereisehte. Alle
melk dient dus vóór het gebruik te

Hongaarich-Roemeensch conflict

u orden gekookt.

:

•

■

—
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unie welgevallig te zijn.

De Boelgaarsche regeering heeft v
besloten de diplomatiek r>
.-:. 'e
verbreker, me; de sociaal-fase rtisehe re.
publiek Italië. Kroatië en Slowakije.

De bewegingsoorlog in het Westen
.gever van

het D.N.B,

Hoe meer de vijandelijke aanvalsspit.-en
de D
Westgrens benaderen, ces te
meer vermindert het tempo van den bhkscmveldtocht om in den vorm van een bewegingsoorlog over te gaan. Me: betrekking tot de van Duitsche zijde genomen
maatregelen lean men aannemen d
een bepaalde om voor de hand liggende
redenen nog niet nader te noemen linie.
de
dan ook op een door
de Duitsche verdedigers ongetwijfeld met
alle verbittering gevoerde-, -telling
zal uitloopen. De Duitsche vastberadenheid
is ongebroken en vindt dan ook haar over.
tuigenden neerslag in de dappere houding
de- Duitsche soldaten en der Duitsche be-

STADSNIEUWS

van

LET OP UW GASKRAAN!

de

Er blijkt, dat er buiten de tijden, waar.

geleverd wordt, ir-, sommige wohoeveelheid ga»
uit het buizennet, stroomt. Dit tl een ge.
an het feir. dat de druk niet geheel
.vorder, weggenomen, omdat er anlers -ucht m de leidingen zou treden.
.p gas

«

—

_

ring der Sovjet-Unic ;e overhandigen. Ir.
dit verband wordt verklaard, dar tot hel
verbreken der betrekkin-ren me; Du 'sch.
land door de Boelgaarsche
was
besloten, ir. de hoop. |
standsvoorwaarden var. de Er.gelschen en
Amerikanen te krijgen en om de Sovjet-

—

wordt door middel
een elevator aar.
mijten gezet, in afwachting

BINENLAND
GEEN MELK IN FLESSCHEN

Portugeesche minis'erpre.ider.t dr
r heefi bij de in-talla'tic van den

.

DE TOTALE OORLOGSINSPANNING
IN DUITSCHLAND
Nieuwe maatregelen

.

■

bels. deelt mee!'-:
Het Pruisische ministerie

drukkerijen

dr Göb-

f

nciën

•niddellijken ingang op.
":n.«:ene

di or de desbetreffende Rijksministeries
mer..
Tot -.uivoering van de reeds bekend geil te beperkende en opheffingsmaatregelen op

het

gebied van de

.

opvoeding,

heeft de Rijksmini.ter voer Weten.-chap.
Opvoeding en Volk-or.twkkeling funda-

menteele beschikkingen getroffen. De e
bepalen welke studeerenden hun tude
P-even en wie een studie mogen
beginnen. Na uitvoe i
deze ma ■
gelen kan een aantal hoogescholen samen■gd of opgeheven worden. Verder regelen de beschikkingen, wat er met ->h •van de R-te klas o va-, hoogere on-

-

derwijsinrichtingen en met leerlingen var,
de Bste en 7de klasse der Ober-chulen
voor me:.-.;es zal geschieden.
Op het gebied van de tijdschriften zijn
vérgaande beperkingen en opheffingen ingevoerd. Het grootste deel van de tot dusDuitscbland noe verschijnende onvolking.
tij d:-chr i f ter. zal i ie', meer
•onder hevige aanvallen brachten de uitkomen. Siech:? werxelijk voor den oorAmerikanen -er Westen van Metz. Zij loe belangrijke tijdschriften blijven vemen, doch worden in omvang beperkt.
vielen hier door het dal van □
aan. doch moesten door de energieke Op het gebied der vaktijdschriften blijft
Duitsche tegenaanvallen op de h
één blad beelk groot
ten Westen van Graveio-re worden terug. staan. Door deze maatregelen wor.en
genomen. Verder liggen zwaartepunten
van den vijandelijken aanval tussehen
Die-t en Leuver, ter weerszijden van de Mooi Ned-rland.
Marne. ter, Oo«ten van Namen en in het Het prachtige stadgebied va/i Sedan.
De 21ste Britsche
legergroep schijnt voornemens te zijn door huis van Kiundert
het aanvoeren van nieuwe rtrrjdkrachl
(C.N.F -Z.)
ten de, tussehen de naar het
Noorden
aanvallende er. op het oogenblik om den
overgang van het AlbertHanaal strijdende
Op het terrein
vijandelijke pantserformaties en de kurt van de Ned. SpoorStaande Duitschers in te sluiten.
wegen aan de 2e
Rosestraat te Rotterdam is een steeDavao en Canton gebombardeerd
nen maehir.eloods
Op 6 September zijn ongeveer 40 Ameme: donderend gerikaansehe bommenwerpers boven de raas in.estort. De
Philippijnsche -tad Davao verschenen, die '53.jar:ge '.o-werkzonder te richten bommen hebben uitge- man A. Snoek werd
worpen. Daarbij werd o a. ook een ziekenonder het puin behuis door verscheidene voltreffer.- getrof- dolven en moest
fen Op 7 Sept. bombardeerden de Amemet een verbrijzeL
rikanen de Zuid-Chineesche stad C'anton. den lir.kerarm in
waarbij in hef. bijzonder woonwijken wereen ziekenhuis worden vernield. Het aantal offers onder de den opgenomen.
burgerbevolking bedraagt rond 150.

—

—
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maandelijks groote hoeveelheden papier
bespaard De vri.iknmer.de arbeidskrachten

I r de

I

EERSTE STADS ED.

Trekkingen

De

PRIJS DER AOVERT.: 1-11 mM (5 reg.) /1.65. elke m.M m. tot 33
m M <10 reg > ƒ0.19 F.lke m M m. 21 et Halve oplaag halve pr Reel.
/OSlpmM ißewijsn. 5 et., fr p.p. 10 el. Kl. Adv. (in halve opl.) ƒ 0 67.
Dienstaanb f 038 Pers gevr ƒ0 46 Adv .Br bur. v d. bl." 10 c. meer.

In
graanoogst
Noord-Oostpol.
De roggt

De Corre.-po.nctentiedienst meldt uit dorschmachine.
(C.N.F.-Hartog)
Berijn Naar velnuidt is in Londen het
De strijd aan de Kanaalkust
verblijf
van Koningin Wilhelmina geTijdens werkdoor een vliegende bom Een zaamheden aan het
Met betrekking tot den sitrijd in Noord- rroffen
hierbij
den
Frankrtjk bench: het Interinf, dat in he ld \an het personeel vond
Zuider.-iekenhuis
gebied van het Nauw van
Ca.ais de dood. Wij herinneren er aan. 'dat de wo- :e Rotterdam is de
Kuningin
var,
Wilhelmina
1941
in
Canadeezen voorzichtig het voorterrein ning
49-jarige
schilder
van Boulocne hebben afgelast. Daar de reeds eerder werd getroffen, waarbij Giele van het dak
lever,
personeel
van
twee
leden
hehet
Duit.-che artillerie hun rankconcerrtraties
gevallen. Met een
Wilhelmina heef; schedelbreuk is de
Koningin
we! uMeensloeg, moesten zij weer op verloren.
ugkeeren en zich thans bui'en Londen gevestigd.
hun uitgangman in dit ziekenbeperk.allen en
huis
opgenomen.
.allen nu'
ir
Ook in het
waar hij eer.iga
Muiterij onder Japansche
tijd later is over.
d van Le Havre Ij he-. tot nu toe
bij
lang
„r'.Teric.
aanhoudei.de
leden.
in
krijgsgevangenen
duels geb even. In Bre'agne hield de
De Ausstra'ische ministerpresident Cursterke druk der Amerikanen op de Duitheeft bekend gemaakt.»dat op 5 Aug.
nn
sche
voor de vesting Brest met
Staatsloterij tijdelijk
onverminderde hevigheid aan. Ondanks 900 Japansche krig-gevangenen in een
uitgesteld
her zeer t--'erke gebruik van zwaar ge- Australisch krijg.-gcvanzer.kamp aar. het
ke vliegtuigen bleven alle muiten zijn geslagen. Tijdens deze muischui
Naar wij vernemen, is het wenscheterijen zijn 231 Japansche krijgsgevan\
_e aanvallen vo,.r de Duitlijk gebleken, in verband met het be-che stellingen steken Bij Lorierrt deden genen door de bewakers gedood, terwijl
perkte
betalingsverkeer de trekkingen
108 andere gewond werden.
'ot nu toe geen groote gevechten
van
de
Staatsloterij tijdelijk uit teDuitsche verl
en
stoottroepen houden
voeling
len. Zoodra deze trekkingen hervat zulmet den
ler De Duitsche ve'.d- en ku_'len worden, zal hieraan weder bekenderie nam de vijandelijke steil
heid
worden gegeven. Een ieder wordt
in den Noordelijken sector doeltreffend
dringend aangeraden zijn lot zorgvuldig
onder vuur.
te bewaren, aangezien van zoekgeraakte
Koken vóór het gebruik een
loten geen duplicaten kunnen worden

-

I

'.-ar.

De chef var, den generalen staf van
het Hongaarsche leger deelt mede
Rijkscommissaris te Rotterdam
Wegens de herhaa'de schei dingen van
Karlsruhe.
de Hongaarsche grens door Roemenen is
het Béng larsche leger, ter verdediging
Besprekingen over voorziening
de gr, ris en ter vcrdnjvi-.g van de
Sovjets zijn Boelgarije binnengeruld van
f! ie meer. 5che aanvallerIHM'HUllll tot
van stad en land
den teeenaanvnl op de s'erke RoemeenHet binnenrukken der Sovjets ir, E
Seyss-Inquart
Rijkscommi'-aris
sche
Dr
strijdkrachten
welke bij K ausengarije. da: nog vóór de oorlogsverklaring
Donderdig
heeft
te
Rotterdam
uitvoeburg
opgemarcheerd.
waren
De
Roe
plaatshad, eeschiedde op drie plaat.».
rige besprekingen gevoerd met burgemenen
werden
vernie'igd
dcc«
deel?
De
ten
aldus
het
D.N.P.
tegelijk,
meldt
gevolmachtigde
mee-'er Muller en den
De rest der RoeNoorden van der, Dona.u verzamelde pant. gevanger,
Volkers, als.
Rotterdam,
dr.
voor
de
stad
meer
sche
troepen werd over
Torda
serwagens en gemoronseerde stri'dkrnchteruggeworpen Oadar ie gc\ <-,gencr mede in aansluiting daarop, met den
ten rr
.er der- Dor.au
Leider Musser: De be«prekir-.gen hadder.
bevindt zich ook ac Roemeensche comving van Gioergioe en Russe. Hun algein hoofdzaak betrekking op de p
meene opmarschrichtir.g is naar de Eg< i- -nandeerende generaal."
voorziening van de stad en van land
der
hebben
sche kus"t. Naar vernomen wordt
er
het
uit den wee ruimer van de mr
Demo'icngebied
'ooeden reeds
het
Luchtaanval op Belgrado
der re-pannen
verkeerstoestand voorpantscrco'.onEen
andere
bereikt.
W «r i<j | .ch-end. den verjaardag van vloeiende moeilijkheden
op weg naar Sofia. Als gevolg van de
c Peter, hebben verscheidere golverwarde politieke \erhoudingcn in Boe', ven Angio-Amerikaar.sche
bommenergens
noemensgarije schiint het
tot
Rijksmuseum gesloten
per.- de Servische hoofd=>tal
waardig verzet te zijn gekomen. Naar De talrijke
u::*eworper.
bommen richtter
Op last van het dep. van Opvoeding
verluidt zou de nieuwe lir.kschc Boel- in woonwijken der stad E ware
*chidf
W en K za! het Rijksmuseum te Amgaarsche regeering besloten heoben het
Boeigaa--che grondgebied zonder strijd
af zijn gesloten
sterdam var,
werd getroffen. De bevoiking leed
»
aan de Sovjets over te 'aten
zienlijke verliezen. Reed.- zi.x \*r<>cheidelijker. te voorschijn eeh
— In de Oude Plantage :e Rotterdam
Verbreking
diplomatieke ne honderden
kreeg de 60-jarige heier S. Kapi'ein eer,
betrekkingen
In Hongarije moeten alle kmderlooze afgebroken zware boomtak op het hoofd
Omtrent het verbreken d#r betrekkin- vrouwen
i8 en 30 jaar zich aar.. waardoor zijn -chedel verorijzeld werd
J
gen mei Dr.
|
■
»rbeidïd:cr..--.pl:cht.
Ir het ziekenhui' i« de man over eden
wordt m kringen van de Wilhetmstrasse
ie Ber'.;,:-, ver.-.-ii en
ting van den ministerraad, waarin dit
besluit genoma. werd. de Sovjet-Russische zaakgela-tigde opdook, om den Boelgaarschen min.-pn
•
n minister van
Buitenlandsehe Zaken de oorlogsverkla-

in het Wc-ten. Alex Schma

De
den
der.

:

van Yperen

COURANT

COURANT.

rRMS DEZER COURANT: Voor 's-Clravenhage bij vooni.tb p. 3 m met
Kikeriki". „De Nieuwste Mode" Kol. Bijbl "en ..Letterk Biibl " f 3.15.
P.w. ƒ■.», fr. p.p. met Modetol.'/'t.W, z ModcV. ƒ3.95. Buiten!, ƒ 8.45.
Lij postkant, tegen de geid. goedgek. abonn.pr. Afz. nx. 5 c, fr. pp. 10 c.

De oor'

1944.

Vrijdag 8 September.

er
ne-, cnbednjven
kunnen slecht- geraamd
worden doen bedragen vele duizenden
•<
edkrij.
Alle ambul
■
er. worden opgeheven en
de daarbij
beidskrachten tot voor den
k werk _ebruikt.
«
Het Duitsche Roode Kruis heeft zijn
■■breide
:e nagegaan, wat betref; de bef
arbeidskrachten.
er. maatregclc
ten, waardoor tienvrijkomen
duizenden
arbeidskrachten
de bewapen» g en bovendien
duizenden soldaten voor het front De
presidenr var. het Duitsche Roode Kruis
heeft bepaalde uitvoerende beschikk
ookend gemaakt.
Teneinde de bevolking de mogelijkheid
tot het afdoen van haar persoonlijke zaken te geven, worden de diensturen der
overheidsinstellingen, die voor de arbeidende bevolk» g van bijzonder belang zijn.
het publiek op één of 2 dager, van
de week. overeenkomstig de plaatselijke

,

•
-

•

verhoudingen, zoo noodig tot 21 uur verlengd. Bovendien worden deze bureaux
ook op Zondagen minstens 3 tot 4 uur
voor de bevolking oper. gehouden.
Op soortgelijke wijze kunnen de verkoop snijder der winkels al naar g<
van de plaatselijke noodzakelijkheden door
de bevoegde plaatselijke poiitieautoritei.
ten opnieuw geregeld worden, teneinde
aldus rekening te houden met de beten van de zwaar arbeidende bevolking.

•

Gevaren
Het openzetten van de kranen tijdens
de gaslooze uren brengt twee gevaren
mee:
Ten eerste is de kans zeer groot, dat
door den geringen druk de vlam naar
binnen slaat, waardoor de brander e« de
siang heet worden. Een rubber ga.s.ang
za! tengevolge hiervan geheel of gedeeltelijk verbrar.den. zooda; het gas — wanneer de druk weer normaal is — vrij kan

VERORDENING BEPERKING
BETALINGSVERKEER 1944

roomen.

UITZONDERINGEN
Volgens mededeeling

de

van

Nedtr-

bij
andscne Bank vallen be-..
de :n art J, genoemde msieliingen. dienen ondernemingen door de volgende
instellingen er personen niet onder de
ver. rdening
bepalingen der
bepei- .betalingsverkeer 1944: het Rijk.-bureau
voor de voedse.voorziening in
tijd: de provinciale voedseicomm..-san>verstrekt.
en de Bemachtigden voor de v
■ rz.ier.mg voor de grooe stadsge; her aan- er. verkoopbureau van
krijgsgevangenen bieden
akkerbouwproducten en zijn provinciale
Japansche kampen
afdee ir.ger.
het vee- en vlee.-chaankoop;
bureau
aan- en verkoopbureau
het
He', informatiebureau var. net Neder,
tuinbouw- ei
producten he'. meandsche Roode Kruis. Korte Voorzuivel; he: cenvoor
n
verkoopbureau
bout 14 ;e
s-Gravenhage. on'
traal bureau voor margarine, vetten en
ocricht omtrer.t de volgende krijgsoliën he: verkoopkantoor voor fabi
gevangenen in Japansche «camper.
[ van
Landmacht, officieren: luiterants: turf; de vereeniging ter bc'
Nederlandschen riardappelhande ;
j boonsma. tej ettli. e de graal, w var. den
het bureau aardappe'.verbouw: de stichhilten a kroon, jth van marissir.g. n oosting hooi en stror.; he-L centraal aan- en
tingh w van lingen. jw storm var leeuopbureau van
vi->scrierijproduc:eir.
wen officier van gezondheid: 1 indort.
voor
verkoopbureau
het
aan.
en
i
officier:
militairen bendeen den rar.g van
voor z
h'-.c-n baas. jwc oeekman. f belle chh het aar.- en verkoopbureau bloem.;:
voort* groenten; fruit;
berkholst. ass fcernardus. h o:rfelder hj
zoover beir-eft
mbollenvei gei
bloemhard. ej Dlofc jf de biouwe. ja Döck uitbetalingen
de zuihf bouwens. Lh te braak jacob oreunes-se
brieken, -.
er betreft de m: beh de briais backer. ] bntt. je broekroelofs
ien, de le
ee>.
i
a ter. bru-jgencate. has de Drum jf ouinatie var. bc. en verwerk
-> g. a butteling. Leo cabri. phiüp campoh. aLs bedoeld in art. 13 van de
; -en. wng claasg jlth coldenhoff. je vee- en
•
vlee.-chver
1942. voor zoocoppen jpi corbet av cramm. waa crooy
| croque. lgr dekker, kb delhaye eg deu. ver betreft de ultbetaung van aan decorn.
ie toegewezen vee- en vleescl
pa doelitzsch ch van domburg, d
-,
de
en en de
donker, rt var. duiken e durtman re dut.
bedrijfschap voor visscherijproriuc-.cn
rieux. ge von dyern. ad van dijk. e 3 het
en de handelaren voor genoemd bcdrijfobeyer wh van ek cf fos.. cc de la fosse
-chap, gemachtigd tot het in ontvangst ne?g de la focse. a franken cm fredenkz
men van vi-oh schaal- en schelpc
g gag'.iardi. h van geidere. a de grave. i
voor zoover betreft de betaling daarvan.
de grave w halkema. p de har*o_. Fr
Beschikkingen do,ir of ;en
van
hartsteen. Kw var. heeswijk. ebe hendriks bovengenoemde instellingen behoeve
en personen
mdg herir.gbögel j heuve'.man. fh heyne"
derhalve zonder eenige beperking
cm hielckert f hinsbeelc. O. v d. hoff kunnen
plaats vinden.
r hohe.ikamp, iq ho'.thaus cjd horrockv
Bij
be>chikkingcn overeenkomstig het
ir.d ho-rocks. fg hut. rjc de jong. wath bepaalde in art 3 der verordening en in
de Jnr.g. j jongbloed Iwj jordan brjm de aanvullende mededeeling van 8 Sept.
•erry. r ketting olivier lh Keijser o j.l. dient op de cheque of de quitantie de
.n. v d klee: phh kneefe.. aj kok onderteekende verklaring te worden gechef kommer ag kooiman». | korthof h steld, dat het ontvangen bedrag js bestemd
krul. r kiihr. jf kuper wh laagewanrd jw- om den ontvanger van het bed ra in
labrijn fa ladage fe lapre irn de laute steller; bera'ingen overeenkomstig art- 3
rers. j lavalet.te. cf lebry vp van der lee der verordening beperking bc'
.eidemeyer wr ieidelmeyer chf 'emaire
keer 1944 'e verrichten waartoe zijn eigen
c Icr.tir.g am v d linden van sprankenka-voorraad niet toereikend is.
nuyzen je hndenhovius. pla macarê. Th
minz. g marrens. re martens wr mauri's
account Izeboud P.. 51 z Oer Jacobs
ip meenz. aw v. d mes««elaar wf v d
W 49 hoofdag van pol. Jante Jacobus
meuler sth v d mey, ajc meijer fa mierech
Jansen J P. 55 werkz druk
49
rop e molenmaker, je v d moore phs kcnj
Janssen C 43 onderin.-p van po.
morsman, aeg du moseh pc mu'de'. fih
56 werkz. bank Jobsis
en F H
muller ge muller fj nagel fd nobels wj' J L 44 werkz arbeid.-adv Dur. Jong
-oe jem noels. ecaf nova cm offerbek E de 48 pol agent Jong Jan de 54
chf olive 1 v ommeren ifc oornes e_
onderw.. Jong Jan de 48 rech. Jongkind
palm mp patttnama flm
ka de
50
Harm
Jonkman
45 rech
Dirk
pauw fja petersen gi D-l'tcn
werkz
1 portier onderw Jonkmans C A.. 41
c poublon Ie rademaker w rademaker
55. tacrscheepswerf. Jorissen N. W
fh raedt van oldenbnrnevolt f
empl.: Julianus J C. 35. politie-insp
af! reynaert e van rrxstel hm var. rosKa v F A v d 45. onderinsp van pol:
«um ih de roy von zuijdewiin ca le rutte Kalf
L.. 44 werkz bii mij.: Kamp S
w ru7ette ge rijner.burg imr sauerbier
P
werkz bij mij.: Kampen
v
d.
I srblundt bodlen <n schortten oj «chultz H van 42.62 schilder: Keizer F J. 4o
wh -efuiltze hr seinen I de -erriède du
36 werkz. bij
N H
ra «ersansie he sigmond mei hoofd pol: Kelle
van 52 planter:
J
L
mij
Kempen
G
:
na
link
simon h smit abc smith el v d
25 ing radio:
=mitte f snel kc sniitsheuve! ers «oumo- Kempen H E A van
hoofdagent
Ket29
V
Ker-'ens.
A
kil il sten. w suermondt fbe *wartz fa
van 61 emol boschw
wich
Didcricus
*wens j van swieten he van thiel
df
19 studer,:; Klein G. 52
thiemarbeelt hj thomas gj thumar. ii_ Klaren. J. A.
werkz bij mij Klerk Johannus de. Ü
timmermans, af turpijn ff twijse! hel \
56 hoofd drukd upvvich whh vergouw wr vermeeren z ber ; Kieijne F B
Klomp
39
Klinkert
restaur
P.
Keni:
ich! vogelsang iwg volkert wa volkert
empl
wh voll hai voogden le de vrede
hl Pi.ik 50 ambt ; Wierda J G 30
Johannes van
stoomv mij.: Wiermgen
vijsma wr waardenaurg jaw van walsurn
fa wedding h de weerd ij welters he 57 gep.: Wiersma. G. 60 werkz bij mij
Wi_
wener re werlich are weine. ot westra Wierst F A van 30 mag mees'
re weydemuller hw willemae. ra de wolff ze.inkhuljzen j C 50 gep.; Wi'.efen B
hermanus vanderwoude ij van wiik hen- van 61 z ber ; Wilke D F H. 50. z
drik wijier ne zegersdebeijl
ber : Wi'lemoi K C
51. hoofd verkoop.
Kapitein
Zeemacht
tnse A 54 hotelh : Willemse J J
officieren
W
adm.;
59
luitenant ter zee t nottrott luitenant» 36. rechn ; Wilemsen
ter zee h van aalderen !jr as_e. ja jar Wilt J de 38 bouwk ing ; Winter J
i' = enderp jg aveiing pj bakker hf bargH 17 z ber.; Wit A N 19 stud : Wit
man henry vanbeugen pa olommaert ri N de 46 werkz bij
mij.: Woerkom
borrfcus wi oorrie e boutony e dijkstra Dirk van 50 werkz bij mij.: Woe'eling
oj van emmerick df de ïa
fosse je George 3(1 mntorherst.: Wolf Henn *7
goo«?ens. al haccou t van naga i hak
eig zaak edele met
Wolf. L J J de
kert. kjj var hamburg mk hilliger
ei 52. chir.: Wolsvendcrvve! J M 59 adm.
hoeksel 1 knoop bana kool ge kooyman Woudsrra Siebren 50
hote.a ; Wout
ld dekroon jp van der laarse. dfw lange59 hotelh.; Wouters Cornelis
K
A..
laan pi van loon iohan masseünk
a 35. ingenieur: Wouters H. J 57 gep.;
magenen fj matthieu
ha meelhuysen Wijk Martinus van 57 machirerep Wijk
jmc nanta ja vanoffenbeek fa piette cae P
van 54 electr ing.. Wij kern C G var.
vanrhee ja sasse aaf schmltz ia siegers 65 handei Wijn.
W. J 52 empl bij mij
alj smith w stal f tennissen p van til
Wiji.en C J
17 mach werkm Wijn.
var.
borg. jg
aog wallerdiemont
.'aarden Arie van 49 ambt
Ydo. E H
Officieren van gezondheid ij huese w 56 uitg Ypey. Marius 52 dir zielsziesmeet.Ypey V K 27 werkz bij pol
Zij die Inlichtingen kunnen verstrekker, keninr..
Anton 50 rest.. Zaltbomme.
omtrent deze personen gelieven zich te Ysendoorn
L K. van 53 gep. Zandstra S D 33
wenden tot de Ie afdeeling van het Infordel. Zandwijk J. van 62 ing text fabr..
matiebureau van het Nederlandsche Roode har
Klaas van 59 gep.. Zandt R
Kruis Korte Voorhout 14 te 's Gravenhage Zandwijk
51 z. ber.. Zanen. B var. 49 werkz
O.
onder opgave van den geboortedatum er ■rtoomv.mij
Zeegers.
52 pa> ter
L
het naaste familie-adres hier te lande
Zeeuw W de 41 empl suikermij
Zeilings. A E 37 empl piamentum. Ziesel.
in
J H. 60 dir handelszaak. Zifaneld. S
van 33 mach werkm Zindel M G P
Het Nederlandsche Roode Kruis ontving wederom opgaven van in Neder 25 stuurman Zinnemers M J 46 werkz
landsch-Indië geïnterneerde burgers bij pol Zondag H H 54 winkel. Zutfer
van Nederlandsche narionaliteit Van W A van 45 ?. Zwaanswijk H J 39
brandw vliegv Zwart A. J K
de navolgende geïnterneerden konden hoofd
57 hoofd gevang Zwarthoed. Y. 62. ieer
tot op heden de adressen der naakte Zweep.
Klaas 54 .gep. Zweerman D J
familiebetrekkingen of van andere be54 bouwk. Ing.. Zweistra. G. J 53 gep
langhebbenden hier te lande nie; worZwijstra W. H. 62 landb. Zljdeman. Cor.
den opgespoord
Achter de namen
vindt men een korte aanduiding om- nel»s 22 draaibankw
Belanghebbenden gelieven zich ter ver.
trent leeftijd en beroep
Krijging
van nadere inlichtingen te wer.der.
Honken-Ogelwicht R. L. 60 ooekhand.
Hoogendoorn J. A 59 ambt.. Huisman- to; de sde afdeellrpg van het informatieNeder'.ar.d.*che Roode
bureau van het
Marius Bastiaan 39. insp Huitema Marinus 55 rech.. Hulzer A 4« hoofd afd Kruis. Ju'.iar.a van Stolberglaan 27—2ï). te
's-Gravenhage. order opgave van zoo voldep v. B. 8., HuLscher Freddy 30. rech
Hulsman J. W. 50, techn. Huysman. Rijn ledig mogelijke gegevens omtrent naam.
56 werkz brj mij., lersel. J C. van.
voornamwi, geboortedatum, beroep, werkhandel. Indermauer. G. van. 46 ambt.. gever en laatstbekende adres der geïnIngelse P_ 52. handel., Ingwersen J. 38. terneerden.
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ntig een geringe

.

..

Het tweede gevaar is. dat men, wanneer het ga.- niet wil branden, verzuimt
de kraan dich-, te draaien. Wanneer dan
later de druk weer
wordt opgeroerd.
en de keuken, badkamer e.d. me:
gevuld. Niet alleen kunr.en de hui.-genooten worden bedwelmd,

maar ook

is

de

.

kans zeer groot, dat een ontploffir.g ODC
-•aar. wanneer er een lucifer wordt aan-

gestreken of een ander open vuur in
de nabijheid is. Mer. houde daarom de
.askranen dicht tijdens de gaslooze uren.

AFHALEN BONKAARTEN: Uitreik» ga.
Groot Hertoginnelaan en Alidastraat 1 LoosduH.en morgen van 8.30
12 30 de letters Bp t/m Burgen. In de bij.
kantorcr Ooststraat 1 en Ruychrocklaan
178 morgen van 8.45—12.
uur de let.
teri Ker r m Kroe.
gebouw

—

—

WIELRIJDERS IN BOTSING: Op de
van Meerdervoort boialen gistern..ddag 6 uur
wielrijder.s
;wee
tegen
v.k.-.ar. G. de H. liep een hersenschudding
<>p en werd in het ziekenhuis ZuidwaJ
opgenomen, terwijl H. H. licht gewond
werd.
JUBILEA: Morgen herdenkt de heer W.
Dor kersteeg den dag. waarop hij vóór 23
jaar in dienst trad bij de Ned. Spoorwe.
jaren is de jubilaris rangeerder aan het depot Leidschendam.
de heer F. C. van Wouw.
wonende Stuwstraat 97, vijf en twintig
jaar in dien.-t. als schoenmakersgezel, bij
de firma J. P. van Duijne. schoenmakerij
alhier De jubilaris werd toegesproken
int J. A van Duijne. don
diree'.eua- van de vakschool, den heer
H. Hoek en zijn oud-coilega. den heer

—

•ma. Hem werden

een

geschenk

onder couvert en andere atteniies aangeboden.

Op

de Beek', aan

termiddag

kreeg

gis-

hot ltVj.nge meisje S. M uit
de P
-aat een dakpan op het
hoofd. Zij werd overgebracht naar het
R. K. ziekenhuis aan het Westeinde

SPORT
Wedstrijden kunnen niet doorgaan
Van bevoegde zijde is ons, in antwoord op een desbetreffende vraar,
meegedeeld, dat, met het oog op den
uitzonderingstoestand, het niet mogelijk
is sportgebeurtenissen in de open
lucht, paardenrennen eni. te laten
doorgaan.

RECHTZAKEN
CLANDESTIEN JENEVER GESTOOKT»
Bijna een geheele strafzitting van den
Ro.terdamscnen economischen rech er.
met al- extra gas; de Rijksadvocaat was
i aan de berechting van amateurjeneverstokers, bij wie zelf vervaardigde
n of hoeveelheden gis'cnde of afgekookte grondstoffen waren
in beslag genomen. De fiscus laat. wat
dergelijke overtredingen berref:. niet
met zich spot-en en zoo vielen er boeten
doch. wat erger is, celstraffen, waarop
door de de inquenten niet altijd
gerekend was. op enkelen na. die al eens

meer met hetzelfde bultje hadden gehakt
Zoo stond de ager L. v. W voor de
derde maai terecht. Hij kreeg dr e
maanden gevangenisstraf, omdat bij hem
een distilieertoestei en afg«stookte ienever was aangeiroffen.
De elec'rotechnische installateur L O.
N. uit Hilleser.-berg. had pech gehad!

-

Toen hij
gonda

in zijn woning aan de Hille-

aan aan het jeneverstoken was.
vloog het toestel in brand Zijn geheime
branderij kwam plotseling in publieke
en politioneele be'angsteliing 'e staan.
Er werden toen 350 liter gistende grondstof waaruit 100 liter jenever kon komen, in beslag genomen. Ook hij kreeg
3 maanden

cel

Pij eTen arbeider L V. te Zevenhuizen.
was bij he stoken .van gedistilleerd
evereen- het toestel in brand gevlogen.
Het kost hem in totaal 3 weken vrii
'gis. terwijl de kellner N J H. den
H 5 weken gevangenisstraf kreeg, om?ijn

l-.ij

behalve een distil'.eertoes'e.

in

ook "0 liter zelf gestookte
enever had verkocht a /35 per
De tuina-beider A C S. uit Berkel
en Rodenrijs, bij wien eveneens een roestel was aangetroffen, waarmede hij
zooals hij beweerde
verf had willen
bereiden, werd veroordeeld tot .? weken
woning

gevangenisstraf
Negen weker,

de

grondwerker

'
—

—

gevangenisstraf

Kreeg

J. A. v d. E., die sa

liter door hem zelf ges'.ookte jenever
had ver-koch- a / 30 per lier. terwijl de
Rotferdamsche havenarbeider J. v N.
3 weker, gevangenisstraf kreeg, eveneens
omdat in zijn woning een toestel en een
mengsel van gist water en suiker was
aangeroffen in gisienden toestand
Nadat nog een aantal personen tot
/ 250 en / 150 boete, subsidiair 50 dagen
hech'eni s was veroordeeld, stond tenslofc de kapper F. C J J. terechr. Twee
disti'.leertoestellen waren in een schuurtje achter zijn woning atorge'roffen. pus
240 lier grondstoffen en in f'.esschen en
kruiken nog 60 liter gestookt gedistilleerd van 50 procent Sterkte. Maar al'es
was van ondeugdelijke samenstelling,
omdat de fabricatie mislukt was Hij
kreeg in totaal 3. maand gevangenisstraf.
7

HAAGSCHE COURANT Vrijdag 8 September 1944

:

•.

maakt Uw oude ~onu
HEERENDASSEN WEER
Chemisch reinigen
Met iepararie
Keeren
en gem_.,.-.
N
i
ZIEKEN I>3

MOFI WETrtfiN-TtVmAWTII
«G_lt PAS-AC--SPOiitßAJkl

inirTlDD

.

ONDERWIJS EN KERK
DS.
A. E. F.
JUNOD: Ds. mr D. G. Hoever.. Luth
predikant te Amsterdam, is verhinderd
a.s. Zondag alhier den dïensrt ter n
dachten.s van ds. A. E. F. Junod. den
-zitter der afd. den M
\av oen Ned. Prot. Bond. te leiden D.-.
A. v. d Heijden, uit Voorburg, zal dit
plaats e.
EXAMENS WISKUNDE UITGESTELD
HERDENKINGSDIENST

BRILJANTEN

-f

(.OUD

in

ZILVER■
■

HANIASCHOOL

Regentessel. 339 Den Haag Tel. 391707
Dir. j. H. DRAAK
Ook dit iaar slaagden weer velen voor
he: middenstand.-examen. Laat U nu inschrijven

<

voor onzen

MIDDENSTANOSCURSUS
(erk
eu ..->. Inschrijving
Examen 1945. Prima opleiding

De
L.O

schriftelijke

examens voor wiskunde

(13 en 14 Sept.), K I (18—20 Sept.)
en K V (2! en 22 Sept.) zijn voorloopig Polderman.
10

—

-

—

,

—
—
v.
—
Beestenmarkt
—
—
Bapt.-Gem..

voor de periode van 3 Sept.
37 38A Brood 4
rants
37/388 Brood 1 rants
37 38 Beschuit 1 rants

—

—

.-

— KUNST

Dijck.-'.r.

1

-219 Algemeen

250 gram

rants

D73 Reserve

250 gram

E73 Reserve

250 gram
100 gram

220 A'gemeen
37A Boter
ia rants
378 Boter
'£ rants
221 Algemeen
100 gram
37/38 M
l-V4 liter
37 38 Taptemelkt-v, liter
37 38A Vleesch 1 rants
37 388 Vleesch i', rants
36 37 Aard.
1, I
36 37 Toeslag
1
222 Algemeen 250 gram

.

LETTEREN

217,218 Algem

250

223 Algemeen

37 Versnaper
37 Tabak
224 Algemeen
225 Algemeen
C 74, D 74. E7«

ien beeft het departement besloten,
ds. den termijn van inzending te verlengen

gram
gram

150
1
1
1

uit de Staatscourant

t.m. 16 Sept
Br of Geo
Br of Geb
Beschuit
Br. Geb 81.
Roggevl navermout e d
of Gor: e d

Roggevl. havermout e.d.

of Gort e d.

Vermicelli

Boter

Margarine

°^

m

2

Melk

*

g

Vleesch

d *•*)

rd.

\

149.

uitgesteld.

***)

Suiker

Jam
Versnaper

—

-

.

.

—

—
—

-

—

—

ADVERTENTIES I

Heden ontvingen WfJ
tengevolge
Met dank aan God en groote bericht dat dlottig ongeblijd.-chap geven wii kennis van een nc*
iirt te Kortrte van
i val
(België» is overleden
4094
zoon
Zoon en Broer
GIJSBERT PETER
Di-, H
Pelgrom L F Stennekes
pt. 1944.
Sibergstraat 27
in den oudeJdom van
G Kempenaar
22 jaar
Kempenaar:
—Dalrneyer
C E
Stennekes
Tijdelijk kliniek ..Franken- 4129 HC FJ F
F Stennekes
L v N.0.-Indië 14
M Ph Stennekes
Met groote blijdschap geven Sweelmckstr 3 's-Grav
7—9wn kennis van de gei
van onzen zoon en broertje

:

BERTIE
J van £

Op 4 Sept 1944 overleed
te
Baarn
P van Stek—v d. Harst onverwacht
4087 t■■.. \'riendin. Mej.
Piet J.
Den Haag 6 Seot 1944
Nelly A. E van der Wal,
dnkschekade 772
oo den leeftijd van 73 j.
Met groote blijdschap geven Oud adr : Obrechtstr. 222
wii kennis van rie geboorte
den Haag
4131
4099
van onze d>
van
Wel--Volbroek
H
ANNEKE
F P van Wel
W P Dominicuteraardebestelling had
H C Dominicus-de Koning De
op Donderdag 7
v Alphenstr. 85. Voorburg plaats op
Sept
de Nieuwe AlTijd adres: Bethlehem.
gemeene
Begraafplaats
De Heer en Mevrouw
te Baarn
FOLMER KLOMP
geven met groote blijdschap
kennis van de geb
4137 Me- wu' Dericht dat onze
hun Dm
FLORIANNE.
iiove>Zoon
4112
-'4
DeJeroen Langbroek.
dervoortn 695
■
kaTüd.: I
in her buitenland, op den
mer 3 Wr.-teinde-Zieker.h_i.
bloeienden leeftijd van
20 iaar plotseling uit het
Den Haag
leven werd weggerukt
De Heer en Mevrouw LOU
i- het ir..
.ar
C GRONINGER-VERBEEK
dankbaarheid het Vaderhuis waar God
geven
met
hem een plaat- bereid had
ker
de geboorte hunS I.
4127
ner Dochter
E G Langbroek—
KITTY.
die bij den doop de namen 's-Gravenhage Heir
Hen7 Sent '44
I
Wilhelmina

-

.

.

-

»
gen

1

W W Kalvermarkt

Den Haag
P F v d

v d

-

STEEN en M H.

'STEEN—WASSINK

ven hjerbij kennis van de

boor-e

gege-

ELIZE JOHANNA.
Scbalkburger
Zuidwal
Tiid Ziel
Hang. 3

Den

Sent

'
1944

_, ___.
VERLOOFD:
JANNA VAN DER WEL

JOH F VAN DEN BERG.'
Rüksaccountant.
Voorbure 25 Aug 1944
Van Arembergelaan 2945.
Laan van Oostenburg
Geen ontvangdag

VERLOOFD:

PLONI BONTJE
Wnkerlaan 3 Voorburg
en
1992

Heden overleed, tot or
diepe droefheid na een

_

langdurig en smartelijk
ri -.ch geduldig gedragen
liiden onze geliefde Moe-

der Beh en Grootmoeder. Zu-têr en Behuwdzu.-ter Mejuffrouw
Maria Johanna Taal
Weduwe van den Heer
Cnrn Joh Overduin
In den ouderdom v ruim
7!

De Heere doe ons in Zijn

berusten
2056 Namens de familie:
A Overduin
87
2056
Schevenineen
■nhage. 6 Sept. '44
dolen nee-adres: Stuw.
iat 41
Oud adrpsr

THEO SMEENK
M.irkenschestr 144 Sch.
L v Oostenburg 27. Vaorb Her stoffelijk overschot
Voorburg. 10 Sept 1944
ngebaard in de
■
iwkamer van DiemenIn plaats van kaarten
aat 167. Bezoekuren
Drs. J J. VAN LEEUWEN
4101
.-.vkamer 9—12 en 2 —5
en
2—4 TeraardeW M VAN DIJK.
Maandag a.s
geven hiermede kennis van
hun
aanstaand huweliik, op de Al? f'
i
<KVertrek
velk zal worden voltrokken op Maandag 11 Sept. te

•

-wijk (Z.H.)

Leeuwendaallaan 12. Rnsw.
te Kade 89a. Rotterdam.
komstis adres: Leeuwen.

V

daallaan 12. Ri.iswirk
De Huwelijksinzegening en
4098
receptie van

-

J. HUIDEKOPER

op

ELISABETH KIP,
9 Sept a.s , zijn wegens
mstandigheden

steld

21 September
onze geliefde

a.s

uitge-

.
hopen

Ouders

Grootouders
G HOS

en

2044

A G HOS—KUIT
den dag te herdenken, waar.
i- p >-ii
vóór 40 jaar in het
huweliik traden
Hun dankbare Kinderen

en Kleinkinderen
'raat 143
Li IsU rbe September
1944
Thuis: 20

Heden overleed tot onze
diepe droefheid door een
noodlottig ongeval, onze
gennot Zoon
Broeder
Behuwdznnn
Rchuwp-broeder en Oom
4120
de Heer
Jan In 't Veld
op den leeftiid v 39 ir
namens de Fam.:
re. de Wed
,T. In 't Veld Krul

'

5 Sept '44
e-adres: Anna

's-Gravenhage

Ci

.enkkade 291

straat 257

zal
De teraardebestelling
Maandag
ts hebben
00 de Alg Bi
Vertrek van
de rouwkamer Conradk I
Bezoek- I
•n 2in uur
:-en rouwkamer vanaf I
Zondag van l n -18 uur
Algem kennisgeving.
|

Heden overleed zacht en
kalm na een kertstondig
lijden onze lieve Vader,
Behuwd- en Grootvader,
de Heer
Floor van Herwaarden
Weduwnaar van Mevr.
Clasina Maatje
in den ouderdom van
ruim 89 iaar
Dordrecht 7 Sept. '44.

Levensverzekenngsstr. 30

Dordrecht:

M E v Herwaarden
Den Haag. Molenstr 41a
A H v Herwaarden
C v Herwaarden-

Riekwel
C. F v Herwaarden
Dordrecht:
C M v Herwaarden

Den Haag:
B. Metz

Metz-Riekwel.
plaats

J

De begrafenis zal

hebben op MaandagBe-11
Sept a.s. op de Alg
graafplaats te Dordrecht.
1-: van het sterfhiii*
4128
2 uur n.m
Eenige en alg. kennis;
Hel

diep

medegevoel

wij de ontstellende tijding van het
ontvingen

-inden door een noodongeval te Froidestrées in Noord-Frankriik op 28 Aug 1944 van
onzen geachten Chauffeur, den Heer
A. Bal
in den ouderdom v 32 I.
lottig

Iwij

-: nagedachtenis

zullen

-teeds in eere hou4106
7-9-44
Fa J 7. Vrolijk
Haringkade 85

den
Schevemngen

Heden ontvingen

-

wii de

treurige tiidine. dat d
noodlottig 01
geliefde
ovi
D chter Zuster Behuwd-

-cr en Verloofde
Johanna Petronella

Verheiien

in den ouderdom v 20 1

Uit aller naam:
Verheiien

G
M

r

en Kinderen
's-Gravenhage. 5 Seot. '44
N W Binnensinee] 90
4122

De
as

teraardebestelling

OD de Algen

Begr
va-

Kerkhofaan. Vertrek
af de r

Heden overleed
diepe

droefheid

gehee

onverwacht
zacht e:
kalm onze geliefde Echtgenoot

Behuwdbroeder

en Oom de Heer
Andre Adnaan v. Wiilen.
in den ouderdom v 60 i
Mede namens de Fam.:
Mevr de Wed
A A v

Wiilen-Drenth

's-Gravenhage. 7
Groenteweg 99.

SeDt. '44

I

—

'Portefeuille inh f286- en ALGEMEEN VENDUHUIS
5a —7 Don
:'. Donderdagmorgen.
aar reer gedupeerd

Te.

Paviljoensgracht

1 44

:

.-

DILIGENTIA

11 Sept.

Zondagmiddag
en 700 mogelijk Dinsdag.
2 uur en halt vijt
4104 wordt gehpuden onze 18e
!
Meubilaire en
Ssr.kerbi. gabardine regen- andere goederen
COMEDIESPELEN
rum
mantel, Zondag '■'■ Sept i 1 nummers). K
Zat
Het SUCO
ie Helmerstraat nanr
Zond. 9 en 1" Sept van
van Broedelet
Regentesseplen
Teg
bel en
10-5
Inlicht bij de
ter bez.: Vn- -ijkstr 83 ( deurw.uurDelfgaauw en Vermet Ank van der Moer
Cruys Voorbergh
Don- | nagen. L. v Meerderv 239.
Tafellaken
1 5 die
Guus Oster
2
■
u hoek ] Den Haag Tel 33 40 53
derdagmidd
Troelstrakade Reviusstraat K ei: Veilingzalen N. van
blauw tafellaken heeft leBalistraat 71 Den
en, wordt verzocht dit j Haagteren
op Woensdag
w itergeus"
Salon!" t
bel ter te bezorgen- 13 t houden
m Zaterdag IK Sept as
•hthuiskade-Rijsw brug
4110 j
Reviusstraat 39
deurw J. Óoster- Zondag 10 Sept 10 en 5 u
Zilveren potlood
iviik
i Openbare biio
* Sprs
verm
31 Aug of l S'
BELANGRIJKE VEILING de Hi
ita en Srv N O -\ediè naar ; Meubilair.
Antiquiteiten.
jMarlot Teg bel tér bez.: Schilderijen. Zilver varia Getuigenis der verlosten.
J Vlek. Blauwe Kamerlaan jPerz kleeden etc Kijkdagen Medew -.
leder
2068 ; Zat 9 Zond 10 er. Maand welkom. Toegang vrij 40s'l
l 11. Marlot
Zw uortemonnaie m inh J 11 Sept as van 10- 4 uur
Vrijzinnige Christenen
6 Sept.. 's av 6 30 u gaande De A'damsche Bontveiling
Galerij L v Meerderv. 419a
van J v d Heijdestr naar ]
te en grootste Bontvei- De Dienst op Zondag 10
Drebbelstr Eerlijke vinder ] ling in Nederland K
Seot r .-•_• aan te 10 30 u
beloond. eerste Sept. Bontveiling. al- LF
i wordth*jruimschoots
COINTRE spreekt over:
of zij de heift mag ] leen op Dinsdag 12 Sept
i daar
..In den nacht van haat. de
behouden Terugbez Dreb• uur in Gebouw .Arn- roep
naar den dag der
4111 ! hem". R'kin P/15. Amsterbelstraat 269
2042
broederschap"
op
Veiling
dam
uitsl
omg
trouwring
Gouden
tegen hooge
Kroon. Riouwstr
132

ez

bel

;

'-

.
.
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bel

ler bez.:

alhier
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13 Sept In K
,m. AanOhmstraat 9 ! napolskv
-2 uur Inlich' Rokin 34
4097
Tegen goede Woensdag

'

Tel 36110

Zee uw sche broche '■ Amsterdam.
Bontveiling
de van IT S -station in
via Dr f-uyper.tr n Dinsdag 12 Sept n m

Geen bloemen

-

•

<

:

i

-

Zilveren

1991

Cabaret

„PICCADILLY"
prolongeerd

gen. enorm suect-s :
WASSIA KRIMSKY De

op

is

verzoek in

/.ijn

°'

lederen dag doorl van
2 15—7 uur Zondags van,

2048

12-7 uur

.-

I

niet

he; bereiken van non pensioengerechtigden .eet: nd eervol omslag verleend
De surnumerair der invoerrechten en
accijnzen P L Tap te Zwolle i» benoemd
nspectie di<* tnidd
-j-G-... ei..'-...ge

ie

-i den Gi
Bij b<
sar für Verwaltung und Justiz
«•
end aan mr. J. L. H. C.. A
•oren van de
reit te Gru ingen.
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BURGERLIJKE STAND

(8 Sept.)

BEVALLEN: M. 1: A van 1

Rombouts. d, - C Zandstra gen M.nnaard i,
T. Berger geb 1 nemee, d.
F. L. van E.-ch geb Bokkelkamp. z.
d
C E.
A. K
J. in
z.
Kempa
de
Plukaard, z.
E.
Bruijn geb K.rrn- teirn. d.
A. C A.
IJ.
Heesewijck geb. Hartman, d.
A M R
an geb. Tijmsnra. z.
schijn geb. de Jong. d.
G J. M. Hijman geb. Spruit, d.
T. Zwiebe'.
il. Vrii .-. d
Schuddeboom
H
Tulp. z.
A. A Vleer geb. van der
Meuler. d.
A Knoop, .eb. Kierkx z,
M.
C. J. Óldenhof geb Hens-ing. d
A
H. L. Francir.o geb. Ophof. d.
genaar geb. Rauch. d.
G. A E. SchröKhnkei-.berg. d,
W. v. K
geb. Morel. z.
C. de Wilde geb v..n
Dalen. d.
L. van Dorp geb K
d. — C. J. van Gaaien eeb Voshol, z.
— H M. Boegen geb. Krouwel. z. W.
d
J. de Vriea geb.Elen
M. A.
Mittemei.ier geb Roodnat, z. — P A.
Roest geb. Pijr aker. d.
C. J. Mos
geb.
Kopper,ïod Bruijn. d. —J. H
Hoed, z.
K. J Mar.ice _eo. Muiselaar,
W.
Peters-en. z
z. —E. de P
Pruim geb Verboom, d.
var. Oi-en
H.
geb. Pijrenburg. z
J. C. Frommé
Otten, z. - W. Colijn geb. van den E.-.de,
d.
C.
A. Pen geb den Ouden, z.
P. Davmj geb. Bree. z.
J. van den
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Ratelaar.,
OVERLEDEN A der. Drijver, vr van
T Hoogendoorn vr.
K. Groot, 57 j
van D J. Ri'
61 j
C. T.
Jesko, m. van E. Schenkemeijer 44 i
W. A M den Harder d. 14 d.
P. van
vijk. m van M Komen. 54 j
R Klip, m va
H van Berghem. 39 j.
K. B. Ruskauff. ong. vr 21 j.

:

—

.

—

— —
— —

Hoofdredacteur: J. C. A. Coucke; plaatsvervanger
P. H de Wit Voorburg.
W
Verar.tw adv
Zwart Uit*
A.
Stjthoft allen den Haag.
K 1158
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CITY

„Circusbloed"

PROLONGEERT

|ifj wJfdMmyeA
mWWw

de Fransche film

CAPRICES
(Continental)

"■

r

_________

Dagelijks 2 15 uur.
,f 1 u
Zondag

alle leeftijd-

T-

-

■_a_B__Hrpp-pppppppppppppppipp>ap>p>p«

PRINCESSE Schouwburg
Het Residentie Tooneel
Di-eeteur : Dirk Verbeek
Zaterdag- en Zondagmiddag half drie

'

STORM IN EEN

'OfO*

1115

GLAS WATER
Klucht in drie bedrijven
(innn de Winter Regie
Ranucci-Beckman
itsbespr van 10-4 uur

ygr

Rh.rUkWL
2

ii

2 30 uur Zondag
tot 7 u doorloopend

HEINZ RUHMANN

in

DE BROKKENPILOOT

(Der

Bruchpilot

)

Ufa

'tijden.

:

.

ODEON
PROLONGEERT

De Dorpsdokter

.

•

(Gefahrtin meines Sommers) op het
Ho.<
land Wi
teeke1
naar Dagelijks 215 uur
Zondag doorl vanaf 1 U
1005
i.ne 18 nar

.

Ut

.
.

Z..ken

ROXY

IPÏNKSTERGEMEEiNtE

,'

''

Fahrenheitstr

'

Aar. C. J. M. Hekkema. hoofdcommies
it Dij het dep. van Bir.

——

Taptemelk

Vleesch

u. dhr. Mosrert en 17 u.
rants
£'!;;.*?*
kamp; 19 u. jeugdsamer.k. ~ Zev. tot 16 September.
Cigaretten
Adv.,
Zater.
rants
L.
102.
Eenh.toil.z.
Mededeelingen
Officieele
*
vVaschp *
10—12 u.
Herst. Ap. Zendir.g-Gem.
rants
De hoofdinspectie voor de luchtbeFAILLISSEMENTEN
r.s-tV. 69. 10 en 17 u.
,„
Kerk v. Je,l rants Waschp
vernietigd k. appei
net
taiuissement
MAXIMUMPRIJZEN VOOR GROENTEN scherming vraagt:
zus Christus v. d Heiligen der 1. d., van
Reserve
Jr.,
schilder,
D
Pouwels
alhier.
H.
C.
EN FRUIT VOOR HET AAN- EN VERE 75 Reserve
„Weet u, dat een voetgangerslantaarn Loosd.kade 11, 10.15 en 17 u. verg
1 rants
Toiletz •
Vernietigd
faillissement van P. H. RlO Tabak
KOOPBUREAU VAN TUINBOUWPRO- alleen blauw licht mag geven?"
45 gram
Oud-Ger. Gem., Scheveninjen, geb. Elim, van Boeijen. het
Scheerz. **
arri.t, alhier.
DUCTEN, VOOR GROSSIERS EN
Bijz rantsoenen:
DETAILLISTEN
B 76. C 76, D 76,
rants
Boter
E 76 Reserve
Deze pr
Idt van 13 September Feuilleton
Nadruk verboden jongen te pakken, die op den bewusten grimmig voor.
Ik wensch een enkel
*) Geldig t.m 30 September
1944 ar", bekendmaking nummer 114.
negen uur een jonge woordje met u te wisselen.
omstreeks
morden
*'i
Geldig t.m 6 Januari 1945.
Fruit: druiven: Cros Colman, G
ie dame, zonder hoed en in avondHet ontging «hem niet, dat de aangeChair.pior.. Muscaat. West Fr -:.-. en Leo*•*) Ge'riig t.m. 9 Sept.
WIL
EN
DANK
DETECTIVE
TEGEN
naar de derde étage had ge- sprokene
van k'.eur verschoot.
verkoopprijs va.v.t. /74 51 p. 100
po'.d
Alle bonnen zijn geldig tot en met 16
Het was haar om het apparte77 bracht.
de. door H. VöLMER
lerspiv ƒ81.50 p. 100 kg..
Ais
u dan maar opschiet, luidde September, behalve voor zoover hierboven
Solange te doen gement
van
meneer
rtenpr. 98 et p. kg ; Frank
het korzelig gegeven bescheid.
Ik een andere datum is vermeld
lederen dag diepte Uppstrom in de weest. Uppstrom ontving deze gewich- kwam alleen thuis, om me voor een
/ 64.33 p. 100 kg..' ƒ70.50 p. 100 kg., ƒ0.85
Overige bonnen:
tige aanwijzing op denzelfden dag, dat
ƒ59 24 per 100 zaak-Lundqvist iets op. Een werkster,
soorten:
diner te kleeden.
2-15
Serv
Serviesg enz. 4 pnt p b
met
Svartan
2-14.
Soderman
Anders
kennis
die ruiten zeemde op de eerste verd;c
kg., f65 p. 100 kg., ƒ0.78 p. -.
Het zal uitsluitend aan u liggen, 3. 4-48. 3. 4-49 Serviesg enz 2 pnt p. b.
maakte.
huis,
een
ping
vah
niet
ver
groenten en ow
de pri;
van ..Sint
als de soep koud wordt. Ik val
Reserve
', had een meisje gezien met blond
Het bleek een heele toer, den heer met, de deur in huis. Woensdagmorgen 29 t.m. 32 BV een e.mneid
_• i o
frun■
Drandstoffen
haar, blootshoofds, in langen, zwarten Solange op te vangen. Viermaal ver- negen uur ontving u bezoek van een
lig tot en met 30 November
PRIJS VAN HONGAARSCHE BLOEM.
voegde hij zich aan het appartement, dame. Hoe
De Hongaarsche bloem, v
p ac mantel, wandelende in de richting van
is haar naam en wat was Paarse en blauwe, groene en grijze visch.
Vastra Tradgoardsgaten. Een loodgie- viermaal ving hij bot. Overwegend, dat haar boodschap?
kaarten: Bon 1 ] rants
<
versche visch
.ngewezen bonnen verk
ter, die juist naar een karwei ging, de bewoner toch wel eenmaal zou moeBon 2 1 rants. gerookte visch
teid mag aan gri
Roode
Solange trok de wenkbrauwen op.
Vischkaart: Bon 2 1 rants ger visch.
te worden verkocht tegen / 27.80 per rapporteerde op het politiebureau het- ten verschijnen, vatte hij post in de
bent
u
honderdmaal
van
de
Al
zelfde. Het onderzoek scheen dood te hal en offerde een kroon aan den porTextiel: V 115 V 215 41 • m 50: V 715
100 kg. fr«-CO huis. aan de winki
loopen, toen Uppstrom een belangrijken tier voor diens toezegging hem te zul- politie, dan nog ontzeg ik u het recht.
t.m 10
ler 100 kg franco huis en
mijn privézaken in te laten. 1
tegen een prijs van
tip ontving. Een meisje had aan een len waarschuwen, zoodra de gezochte u met
Voormleveren: Bon Algem 226 vóór 10
Wanneer
voor
dezen
keer
uiteen
dienstbode, die den vuilnisemmer bui- zich liet zien. Dit gebeurde om vijf uur zondering ik
19 een-, per 500 gram.
Sept. voor 100 gram vette kaas.
maak,
het,
komt
omdat
ik
ten zette, den naasten weg naar het in den namiddag. Uppstrom nam bij
Res. B 77 en Res. C77 vóór 10 Sept
OVERHEIDSORUKWERK.
haast heb. Woensdagmorgen is geen
het Solange in de lift plaats, volgde hem.
Universal flatgebouw gevraagd
500 grartt Hong. bloem.
voor
De Secretaris-Gei
n het Depardame bij me geweest, vóórdien niet,
dement stemde overeen met dat naar zijn appartement en legde hem nadien
tement van Handel Nijverheid en Scheepevenmin.
Tevreden?
van de gezochte. De inspecteur volgde de hand op den schouder, toen hij de
vaart maakt bekend, dat het I I ider orVerduisteren: van 20.15 uur tot 7 uur
het spoor. Na verschillende vruchte- deur had ontsloten
der aan alle drukkers is toegestaan druk(Wordt vervolgd)
Inspecteur Uppstrorn. stelde hij
in: L X 9 Sept
werk voor Departementen Rijks- en over- looze ondervragingen kreeg hij een Uftinlichtingen.

Vraagt

.

OFFICIEELE BERICHTEN

Bonnenlijst

—

—

—

-

—

—
-
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le bl.

N.
9.30 en 16.30 u. ds. Hennephof
Aposr. Zendingsem.. Terwestenstr.
Herst.
Ned. Prot. B.« d. Pulchri Studio. 10..0 106, samen!*. 10.15 u.
Russische kerk,
u. ds-, v. d Honden herdenking-d.>
1045
u.
H. Liturgie.
Obrechts-traat
9.
Luth. Pinksiergem. ..Watergeus" 10 en 17 u.
Gem. 10 30 u. ds. Kleijn.
Gem. 10.30 u. dl. de Wit (jeu-dd.)
dhn. Nauta en Stevens.
West-End,
10.30 u.
Herv
Wassenaar. Ned. Prot. Bond. 10.30 u.
Kruyt
K. rk Se v. d. Bo*efc
mi i dr
Rem. Gem .1
Hi
\rijz. kind
u. prof. dr Sevenster.
Schouwweg 72, 10.30 u. dr. Fe
der Fee. Vlii
b 81 10.30 u.
10 u. dr. van
Rijswijk. N 11 kerk
tn H. V.. Au
Geb. Chr
:
en 18 u. ds Zand:.
G.
v M. 57. lü.lö u. ds. Hasper.
Oranje::.
'en 1»M;> u
Gem Oudt- Boomgaards-r. 43. 10 u. en
u. ds. Honkoop.
Oud-Ger. Gem..
Voorburg. Ver. V Vrij/. Godsd.. Fran2E, 10 en 17110 u. ds. sche gem., 10.30 u. ds. Pijpers.
Rem.
v. Dijk.
Oud-Ger. Gem. \v
Gem. Vronesteijn, 10.30 u. ds*, van Hi.le.
49. 10 en 16.30 u. leesd.
Ver. Gelnovigen. Rozenburgstr. 7. 10.30 u. samenk.
AGENDA ZATERDAG 2 SEPTEMBER
Gem. God.-. Pulchri Studio. 10 u.
er.rwaa«a -Srhou»it>uTg, .St/ir-v ',n rvn
Fa■en 15.30 u. dhr. v. d. Brink
gelstraal 22 18 u dhr. Boot.
..'. Gem.. ZW.Buitens. 112—114. 10
uur ds. Verhey en 17 u. de heer (
EN
pagne. 20 uur jeugdsamenkotnst.
RIETSTAPPRIJS 194*: Het departement
-Gem., Veenkade 48. 10 en 18 u dhr. van \
icht'-ng en Kunsten n
De Chr.-Gem
Üevensma.
ißew. t. bekend, dat het aa
voor
relig. Vern.) Gr. Hertoginnel. 4, 10.15 u. den Rietstapprijs 1944»*pbijna verdubbeld
nier ,-chenwijdingsd.
Chr.-G-em. Elièzer. ;- vergeleken met da: van he
iaar.
Beekl 290, 10 u H. Dienst en 17 ü dhr. Met het oog op de bijzor.dere omstan-

PREDIKBEURTEN

heidsdiensten en instellingen uit te voeren
dat hiervoor de tot nu toe vanwege
■
papier vereisehte druk- en papierverwerkingsvergunning is uitgereikt De
ALS NIEUW drukkers dienen echter op een in triplo bij
te houden lijst de gebruikelijke gegevens
.'
0.50
ii. Onder meer dienen naam
°.75
en adres van den opdrachtgever te worden
'-.
■ ï De departementen Rijks- en over.
TEL, 11.14.15 heidsdiensten en instellingen worden hierbij dringend verzocht slechts drukwerk te
doen uitvoeren dat in verband met de
omstandigheden dringend noodzakelijk is.

„DASBO"

—

-—
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FLORA

STUDIO

PROLONGEERT

Een grootsch opgezette
film' MARIKA RoKK m

Mariames Marionetten

DANS MET DEN KIZEI

(Oie Kluge

Mananne)

Dagelijks 2 15 uur.
Zondag doorl vanaf 1 u
1996
Toegang 18 iaar

Albach Rettv en
Ax. von Ambesser

M.

Op het Tooneel
za!
De teraardebestelling
Oeki
n 18 jaar
De 3 Zwervers Zangtrio
plaats hebben Maandag ■
2 u ANDRC
CARELL De pop
<ie begraafplaats Fredenk-tr Br aan Den Bontveiling in
Zuid"
Het
humor ist-can ferei..
Haag.
Nieuw Eykenduynen
r. Ar.th Duycl
l G-oenmarkt. den
MARJORY & JOHN
terfhuis Delft
van Deurwaarders ( ■
4_to7
t
o
dame dansfantasiëen.
4119
te 10 30 uur
Kijkdel
en
van
Koetsveld
1 Gevonden een levensmidde-nde Caba
Alsem, kennisgeving.
Zondag
10
dagen
Zaterdag
9,
lenkaart Tegen adv kosten
3-7 uur
VeilmgSept.
van
10-5
u.
te bek v d Vorsten■CJPPPBPPPP-BPPPPPPPIPPPrPPPBPP"»
progr van aarProlongeert
„Perfect",
ondern
Prins
hosch. Stielt.esstr 40 4092
De becrafemsplechtigheid I
korte filmen o a
dige.
Hendrikstraat
54
THEO LINGEN in
Middenstandsdiploma
Gevonden blauw badpak er.
van wijlen den Heer
UK PAS WEL OP
ook Practiikdiplnnia Boekhouden
egmgen kunnen
Ter
te
bekomen
„Kleurenwonderen
[handdoek
a d zap'
Cornelis Nicolaas
"eschieden
Engelsch
'e-"-, adv kosten
der
Duitsch
of
van
in het Dierennik
Griffioen
18 jaar (Bavaria)
Pierde Batian.-'-ia' 14d
Ned taal en correspondentie Toeg
De 13e booten veiling
Heinz Ruhmann ■il
gelijks
ujr
215
Zonzal plaats hebben op Zabij
U
de
Soortrubnek
: 't bc.-t
Weggeloopen jong Herders- te Warmond wordt morgenen
430
uur
terdag 9 Sept op de Bevoor
Individueel
loer halsbandie. komiddag om 3 uur gehouden Aca.emie
Nieuw Eix en hondjering
Schriftelijk Onderwijs.
Luisterend naar Plm 40 diver-e .-eil-. motor-,
-1
*« I hl.i il ■■*
Duinen ten 3 ure. Ver6, Rotterdam
i Teddv Tegen bel ter bez roei- en woon booten alsmede I gt i
trek van de Rouwka
GRATIS proefles
Cultureele Filmvoorstell.
85
4103 zeiibonoodigdheden
zullen
iv Diemenstraat 167.1 te Achterom
No_ 2 51 !
2047 1833
STUDIO THEATER
412
■Weggeloopen W or.-dagmid- worden geveild
Theo Lingen Hans Moser
F R O L O N G EERT
uu-.
Veilingondern „Perfect"
Stenografie .Groote" en
gladh lox. -en
d morgen ■s. om nrec
Hemrich George in
2053
in
Prins
S
Hendrikstraat
4
'
doMachmeschriiven
hall twaalf de sprook
na im
Hiermede betuigen wij onbc' -eDE
mijn
achtige Expeditie-film
EXAMENS
7 JAREN PECH
zen harteliiken dank voor de Tere11 Oct te A dam. 13 Oct.
W
4118
Reparaties en Keerwerk
vele bliiken van belangstel- v d
(7
Jahre Pech)
te den Haas. Aanm m<
WOORD
Tobis
..Uit de
Hec-ei-k'
Damesen
ling ontvangen ter gelegen- Donkerblauwe koffer met
Toegang alle leeftnden
helpen
18 jaar
belangrijke wetensch
Toegang
heid van de geboorte van o a
Onze
ateliers
28 Sent bii he- C
4095 nrotocollpn. 4 Sept in tram
iue!
onzen zoon
uur Zondag
Dag. tn.o 2.30 uur
FRED
Zondags 2 uur en 4.45 Jur
•' doorloop.
Delft-den Haag Tegen bel
o 1v Prol Dr H Krieg
Jac
8!
AmDen Haag. 7 Sept 1944
•er bez bij de HT M Be(
leeftijd
ijs
Toegang
eiken
mderw
oer
Pippelingstraat 74
zuidenhout'cheweg of bii J
Uw lakens blijven op corre.-p
ectus
Pm/en 55 65 75 en 90 et
C P Visser—Berkhemer C Sobels. Mengelberglaan 7
eigen ateliers
Wij verstrekken gaarne
I'trecht
2041
F J Visser
Eerste Neutrale Avond-htingen
Weggeloopen zwarte bouvier
1919-1944
mulo-cursus „Energie"
DE STAD PARIJS
Op 9 Sopt hoopt de Heer
Donderdagav
■■ -OF.'
i 1 luistert
O. L- ; '-:•■
Wagenstraat 45
■ ; r't
Albert Matterstock
naar den naam ..Stella" BeiBRUNI LoBEL ca.
R. BISSCHOP
den dag te herdenken, dat ge leeren halsband kale plek
Hans
officieele Mulodiploma
in de Vlaamsche film
Hórbiger in
Theo Lingen
Attilla
hu voor 25 iaar in dien-t bii elleboot» een der beide
Goede a
en Wolf Albach
:■
Uw
Moser
(Ufa-Tobis)
C M v-oorpooten Omg Perenstr
kwam bii de Fa
Als de zon weer schijnt
ontwikkeling Inschr. vóór
Rettv
VERHOEF & Co.. Haagweg '■ Teg be! ter bez r PerenToegang eiken leeftijd
half Sept bij P H J
■
i
32r_ ■ straat 170
2088
Aanvang 2 uur en 5 uur
72. Dl
'en 3e Braan
Dagelijks 2 uur. Zondag
Dag 2 uur Zondag 5 uur
2.15 uur
Zondags 12 uur
Ziin dankbare Vrouw.
2063
en
uur
2
5
TVPtN-SITisO-OOCK!-'
Kinderen en Kleinkinderen
JOSa. S. H. BEEK
en 5 uur
Toegang 18 jaar
MiOOENST OPLEG
W-.thuysstraat 49
ARTS Z\L
2043
Handelsinstituut Energie
ffsfST/Tuur am
Laan van Meerdervoort 308
:-chekade 111
VERLOREN
hervat ZATERDAG 9 SEPT.
Inschrijv l
Den Haag
■W-* --r*mm***
dejxaktijk
nieuwe cursussen voor:
ITrouwring; inscriptie
Lic.van
\OOR DE KINDEREN H
Tegen beloorr.r.g De kantoren
Middenstandsdiploma
--38
Zaterdag-, Zondag- en
Het Nederl Arbeidsfront
terug te bezorgen Fuch-iaBoekhouden
1850
10
en
PrinKrivperstr
Woensdagmiddag
iDr
4132
iraat
143
■
Talen en Stenografie
HUWELIJKEN
ziin voor alle,
segracht
"10—12 zw. ■ leden die72in moeilijkheden
EN DE
A
September
6 Sept tussehen
half
'2
Nette longedame. 38 jr.. zou
ceintuur met Kesp. zilveren verkeeren geopend
gratis in bruint.
Boeken
met
2051
2077
gaarne
willen
tegen
kennis
Zeeuwsche knoopen
DWERGEN
7
Kristina Soderbaum
Aanvragen voor ondersteu- zeer
man.
Prinsestraat ning kunnen ingediend wor. makeq met een netten
bel terugbez.
Toegang 18 jaar
Hyg. artikelen enz.
|
JAN KLAASSEN
4130 i
eeftiid 40 of 43 jaar. Groot
95. Teekens
den tot 3 uur
KOOPT
HUIS
EEN
uur,
10—11
I—3
geseheiden
wedn.
of
en
Waldeck
aersoon.
ID i.rierdagmiddag in lijn 11
De Stedelijke leider j
man. met 1 of 2 kinderen Pyrmontkade 55 Tel 33.76 96
bruin koffertie 'm. inhoud.
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