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Communisme
is moord!

Bolsjewieken laten onafzienbare hoeveelheden oorlogsmateriaal achter.

—

In onophoudelijke achtervolging zitten vooral in het
Zuiden van het Oostelijk front de DuitschRoemeensche troepen den wijkenden bolsjewisten op de hielen, naar het D.N.B. verneemt. Door dorpen en steden die de bol.sjewiki op hun overijlden terugtocht in brand
hadden gestoken, leidt de weg der geallieerde troepen. Tallooze gevallen bolsjewiki
liggen langs de wegen van dezen opmarsch.
Als mijlpalen liggen in de mais- en korenvelden of in de kniehooge klaver de kapotgeschoten, uitgebrande wrakken der gepantserde Sovjetstrijdwagens. Ook de geweldige
tanks van 52 ton met de kanonnen van 15
c_ft. hebben niet kunnen standhouden tegen
den onstuimigen opmarsch der DuitschRoemeensche troepen.
Onafzienbare hoeveelheden uitrustingsstukken van allerlei slag hebben de bolsjewisten moeten achterlaten.
Een
enkel
Duitsch regiment heeft bij de achtervolgingsgevechten van gisteren en eergisteren
in totaal 180 auto's van ieder type, 78 motoren. 26 stukken geschut van "verschillend
kaliber en honderden geweren en mitrailleurs buitgemaakt. Het aantal bolsjewistische gesneuvelden en gevangenen is nog niet
(D.N.8.)

definitief vastgesteld.

De Duitsche superioriteit in de lucht in 't
gebied van het Oostelijke front heeft zich ook
op 23 Juli in de getallen weer duidelijk uitgedrukt. In luchtcevec.hten en door afweer
van den bodem verloren de bolsjewisten al-"
leen overdag 82 machines; 29 andere Sovjetvliegtuigen werden in denzelfdtm tijd op
den beganen grond vernield" Tegenover het
verlies van 111 bolsjewistische vliegtuig» r.
staat een verlies van nog niet een tiende aan
Duitsche machines.
Duitsche troepen zuiverden op 22 Juli
andere gebieden in den sector van V
van bolsjewisten. Nadat het plaatselijk.
zet gebroken was. werden 5000 ge
gemaakt. Voorts wej-den wapens en oorlogstuig, voldoende voor de uitrusting van een
ele Sovjet-divisie, buitgemaakt.
De bij Newel Inge—toten bolsjewisten werden op 22 en 23 Juli door geconcentreerde
aanvallen van de Duitsche troepen in de
pan gehakt Het aantal gesneuvelde Sovjets
is door.den dwang der politieke commissarissen tot nutteloos verzet ongewoon hoog.
Tot dusver werden ruim 13.000 gevangenen
gemaakt. Het aantal neemt met het uur toe.
De onmetelijke buit aan stukken geschut,
wapens en uitrustingsstukken van allerlei
aard kon nog niet ten volle worden overzien.
SOVJET-PARACHUTISTEN.

In de Zuidelijke Dobroedsja zijn enkele
Sovjet-parachutisten gearresteerd die allen
de Roemeensche taal machtig waren en
Roemeensch geld bij zich hadden. Zij hadden tot taak bepaalde bruggen over den
Dbnau bij Cernawoda op te blazen.
De door de Duitsche troepen aan de
oevers van het Pelpus-meer afgesneden
overblijfselen van Sovjet-formaties hebben
getratht zich met schepen en allerlei soort
booten aan de vernietiging te onttrekken.
De Duitsche luchtmacht viel op 23 Juli de
op het meer naar liet Noorden varende
overbelaste vaartuigen aan. Acht schepen
werden door bommen tot zinken gebracht.
De opvarenden verdronken. Op andere,
kleine vaartuigen werden den bolsjev
met de boordwapens zware verliezen toege-

FINLAND.
ieeld, dat
Te Helsinki is officieel
op 22 Juli vijandelijke torpedovliegtuigen in
de buurt van Turku brandbommen hebhen
zonder 'noemenswaardige
neergeworpen,,
schade aan te richten. Donderdagochtend
werd Nakkila gebombardeerd. Een houten
huis werd beschadigd. Eveneens werden
bommen neergeworpen op Forssa, waarbij een
koe werd gedood.
In den nacht van Woensdag op Donderdag
zijn
Sovjet- 1
!ke Helsinki
trachtten te naderen, door den luchtafweer
verjaagd. Van de tor.-I en, welke
hebben de
in de buurt van Turku aan
torpedovliegtuigen een
vli
Finsche
neergeschoten. Tijdens een t hichtgeve< !;
boven VieljaervJ en Tshokkila schoten Fintorpedobootvliegtuigen twee vijandelijke bommenwerpers naar beneden
De
luchtafweer heeft, verder aan de Oostelijke
a omlaaggrens twee vijandelijke vl

!

gehaald.

BOLSJEWISTISCHEWREEDHEDEN.
Een Duitsche patrouille

scheh bi.;

d de bosIste Duit-

NT;'

sche soldaten gevonden
De bolsjewisten
hadden hen begin Juli op de
onmenschelijkste wijze mishandeld en vermoord, vi
ige gebied
in het
zonder dat de
waar zij in den grond waren ge

•

Toen het leek. alsof het noodlot dat Europa
me
toen sloegen
de dappere Duitsche soldaten toe. toen rukten

bedreigde, niet

de gewei.

•

op e_
Nederlanden,
dut
dat ook _j hun plicht hebben te verrullen.
Duizenden Nederlanders grijpen
naar
de
wapenen, een legioen wordt gevormd. Duizenderdappere vaderlanders maken zich gereed, zij
hebben de roepstem gehoord. Zij verstaan hun
plicht, zij volgen Le; voorbeeld der voorvaderen
waarop eveneens nimmer vergeefs een beroep
werd gedaan, als het erom ging onze heilig
goederen met de wapenen in de vuist te verteen..

Dank zij het zonnige weer is de hooi-oogst voorspoedig
verloopen.
De laatste bundels worden binnengebracht

-

-.

(Het Zuiden)

van de !

De Gepeoe
h, de bei prach-

250 a 300.000 n;
rlogsnet het modei
materiaal, goed gekleed en goed ver
.ie beslisworden. Het G
;econcentreerd
sende punten van hel
en Stalin hoopt, met behulp hiervan iedere
opstandige beweging te kunnen onderdrukken.
In vele steden van het Sovjet-achtei
gekomen,
waar de rei
gradl en Baratow,
zoo b.v. in Ba
had men het gevcx ! in een b
landelijke stad te zijn l> I
! Gepeoeaat volkomen. De
leger bebj
suldaten en vooral de officieren van het
eigenlijke
inden volkomen onder den
schik!
tig uil

'

In Baratow waren, naar een reiziger vertelde, juist troepen naar hel frpnt vertroksoldaten,
aangegeven. D
Het transpor) geschiedde onder de
ebon- strengste bewaking van 'de Gepeoe. die het
wier handen op den rog
den. waren door de bolsjewisten onherken- station tot in verren omtrek had afgezet.
baar verminkt. Naar gebleken is. moeten
MATERIAALVERLIEZEN DER
negen Duitsche soidalen gewond in geSOVJETS.
en verve
vangenschap geraakt
i der bol
:: zijn
onderDe
mat'
doodgemarteld Klaarb
is een
zoo groot, dat de volledige oorlogsuitr—sting!
officier gewurgd en vr<
levend begravan de atdeelingen, die den laatsten tijd
ven. Een andere solo
.'>or eer.
gedoodelijk
de
borst
nieuw zijn gevormd, steeds moeilijker wordt.
spade
in
van een
wond. Vier infanteristen werden d"or het Een bij Smolensk gevangen genomen offistaf eener Sovjeten ge- cier van den
inslaan van den schedel om
Stjepanowitsj
divisie,
de
Baraveertigjarige
ontbrak
de
Van
kin.
bracht, Bii een soldaat
artillerie
de
bij
verklaarde
dat
zware
een anderen sok
hoofd
doorI
divisie
ontbrak en dal 'tm voor de
boord met een pikhouweel. De me
vertoonden bajonetsteken. Een soldaat werd lichte artillerie haast geen munitie was. Op
gevonden met. zijn eigen bajonet, tot aan de aanvragen bij het betrokken corpscommando
werd geantwoord, dat er niets meer was. De
handgreep in het lichaam geboord.
divisie moest het maar bij de Duitschers
HET GEPEO-LEGER.
halen. Zoo ging de divisie zonder zware
Volgens de laatste berichten van reizigers. wapenen den strijd in en werd reeds bij de
perste ontmoeting met Duitsche troepen voldie uit de Sovjet-Unie /ijn teruggekomen, bevindt zich het geheele land achter het ïront komen in de pan gehakt.

vier paardjes
Zonder staart'
Twee datnes zonder vleesch,
Aan 't manoeuvreeren
keeren
In Karlsbad, naar ik lees

Vrijwilligerslegioen Nederland.
Koninginnegracht 22. Den Haag.
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WAT IS „WAARDEVOL
VOLKSGOED”

Weer wordt geslagen
Alle dagen.
En er is veel publiek.
Dat mee wil denken.
't Zit vol wenken
En ruitenbordcritiek.

En pu/z'len heel
Op vele velden,

DDe

WAT „HANDWERK”?

De inlevering van
metalen.

—

's-GRAVENHAGE, 25 Juli.
Het. inlichtingenbureau kunstvoorwerpen en antiquin omschrijft de begrippen ..waardevol
en ~handwerk" als vo:

tevrée

len

schaakwereld

leeft mee !
JEMO.

KATWIJKER LOGGER
TOT ZINKEN GEBRACHT.
Britsche bom trof het
het schip; één doode.

—

ook

Communisme is moord. Daartegen te stniden
is de plicht van lederen Nederlander, daarom 1s
het ook uw plicht u te melden bij
!

EUWE-BOGOLJUBOW.

Ze —Itten rui
Schaken lu

...

dedigen.

IJMUIDEN, 24 Juli.
Woensdagmiddag is
de Katwijker logger KW 135, welke ten Noorden van IJmuiden de kustvisscherij beoefen
door een bom van een Engelsch vliegtuig
midscheeps getroffen en gezonken. De matroos Jacob aan de Wiel. gehuwd en vader
van drie kinderen, is daarbij om het leven
gekomen. De overige vijf leden der bemanning klemden zich aan het wrakhout vast,
waarna zij gered weren door de SCH 332 en
de KW 22, die In de nabijheid vischten. Onmiddellijk nadat de KW 135 getroffen was,
kapten beide schepen hrt visehtijig en snelGewogen en te
den naar de plaats des onheus.
De SCH 332 werd. even voordat de KW 135
gebombardeerd werd. door mitrailleurvuur
waardoor er aan boord een paniek
EENIGE BROODBAKKERS VEROORDEELD beschoten,
uitbrak.
Nadat beide schepen de vijf overlevenden
AMERSFOORT. 24 Juli.
Voor den kanten koers naar IJmuitonrechter te Amersfoort, mr. D. .1. W. Muller hadden gered.
den Pc overlevenden vertrokken direct naar
had zich een aantal bakkers te verantwoorden, die zich hadden schuldig ge- Katwijk. De KW 135 behoorde tot de rcemaakt aan het afleveren van te lichf brood, derij N. Parlevliet te Katwijk.
abtenaar van het O.M. deelde mede. dat
het parket den laatsten tijd overstroomd
wordt nier processen-verbaal van den keuringsdienst van waren, waarin bakkers ten
laste wordt gelegd brood te hebben verDE BADPLAATS TOT DE NOK GEVULD.
kocht, dat gewogen was en daarbij te licht
bevonden.
Zoodruk als het nu op Zandvoort is, zooveel
De moeilijkheden, waarmede de bakkers te aanvragen als het bureau der V.V.V. nu heeft te
vooral voor Maart behandelen, da' is zelfs voor ons baddorp ongekampen hadden, waren
kend.
wij bij een vorig bezoek aan het
1940 — zeer groot en de ambtenaar gaf toe. bureauKonden
der V.V.V. op het Stationsplein consladaarvan ook overtuigd te zijn.
teeren dat hel antal aanvragen om in ZandDe bakker J. L. G. voerde tot zijn verontomen logeeren dat van 1939
een ..normaal"
schuldiging aan. dat er schraal gewogen moet laar dus
overtrefl De V.V.V. heeft het van
worden om lA te komen. Uit, het procesacht uur 's o
f razend druk om de aanverbaal bleekwhter, dat deze verdachte wel vragen te beantwoorden, schriftelijke en persoonWerden
en '36 gemiddeld
wal al te schraal gewogen had, want het lijke.
3.ï aanvragen per
en Zondag beharo
|
brood, waarvoor verdachte* terecht
thans worden er alleen op werkdagen al 40 i
woog 40 gram te weinig en -daarom eischte vragen
Het ongelooflijke geschiedt
nbtenaar ƒ 60 boete sujïs. 30 dagen. Het thans datbehandeld.
Zandvoort uitverkocht raakt. Het wordt
vonnis luidde ƒ 40 subs. 20 dagen.
noodzakelijk dat er bij de kom der gemeente een
J. B. te A. had brood verkocht, dat 50 bordje ..vol" wordt geplaatst.
gram te licht woog Hoewel verdachte verklaarde, nog nooit mof. den strafrechter in
aanraking te zijn geweest en het voorgevallene betreurde, werd hij»door den kantonrechter veroordeeld tot ƒ5O boete subs. 20
dagen hechtenis.
Een bakkes te Soest -had zich te verantwoorden, dat zijn brood 12 gram te licht
woog. Het gold hier recidive, zoodat. zijn
straf ook niet meeviel Hij werd veroordeeld
tot ƒ3O gulden boete subs. 15 dagen hechtenis.

bevonden.

-

Met ..waardevol volksgoed" worden bedoeld: gebruiksartikelen in handwerk
uitgevoerd, die de herinnering bewaren
aan oude gewoonten en gebruiken, woninginrichting, bedrijfsleven, kleederdrachten enz., zoowel van Nederland als
van Nederlandsch-Indië.
beMet „handwerk" wordt bedoeld
halve het onder waardevol volksgoed te
ook de door kunrekenen oudere werk
stenaars uitgevoerde of naar hun model
gemaakte nieuwe kunstnijverheid.
Vraagt voor deze voorwerpen vrijstelling op formulier '!.

—

—

licht

—

.

Zandvoort overtreft zichzelf.

—

—

de gevechten rondom Witebsk
aeraakte Stalin's oudste zoon," Jakob,
in Duitsche handen
(Jeiefoto Orbis-Holland)

Bij

Duitschland strijdt voor Europa

aan

het Oostelijk front volgens
Operaties
de pionnen voortgezet
BOVEN

BRITTEN VERLOREN BIJ LUCHTGEVECHTEN

-

HET KANAAL

VLIEGTUIGEN.

Hoofdkwartier van den Führer. 24 Juli
(D. N. B.)
Het opperbevel van de weermacht maakt bekend:

Kanaal aan te vallen, een van zijn zv.
:| 4fi
luchtste nederlagen 3
doelartilierio» en Datrouülebooten elk drie,

haar bondgenooten ondanks den krachtigen plaatsehjken tegenstand en de moei-

vliegtuigen verloren.
In den strijd tegen

vliegt e
marine-artillerie twee Britsche vijand
binomlaag-. Daarmede verloor de
Aan het geheele Oostelijke front wordeBij
vliegtuigen
54
tij
ds
nen enkele uren
de operaties van de Duitsche weermacht en deze luchtgevechten gingen drie eigen-

lijke gesteldheid van de wegen volgens de
plannen voortgezet. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen bestookten ook in den
afgeloopen nacht militaire en andere voor
de oorlogvoering benoodigde inrichtingen
van de stad Moskou met bommen van
allerlei kaliber.
gisteren
Het Britsche luchtwapen leed van
de
kus'
het
overdag bij pogingen om

nietigen.

.

SUCCESSEN DER HONGAREN.

—

dom en
beschaving es de
cultuur,
van liet nieuwe
Europa en de bei.cien
neten ong
brandend en moordend, alles te kunnen ver-

verdwen
SOVJETVLIEGTUIGEN BOVEN

In den centralen sector van het front
hebben gevechts- en jachtvliegtuigen van
een vrij groote formatie van de Duitsche
luchtmacht tien pantserwagens, vierhonderd vrachtauto's en andere voertuigen vernietigd en acht kanonnen buiten gevechl
gesteld. Tijdens talrijke afzonderlijke aanvallen werden verder op marsch zijnde
colonnes en in gesloten troepen van den
vijand uiteengeslagen, waarbij zij zware,
bloedige verliezen leden.

54

n botvieren.
moord, laaghartige
Communisme beteeken:
sluipmoord, brutale marteling, afschuwelijke
folteringen. De bolsjewistische machthebbers, die
beweerden den heilstaat te zullen brengen, ontvan de Laagst* soort.
poi:>*en zich als tn
Tegen, dese bolsjewisten
trekt Europa ten
strijde. Teneinde Europa van den ondergang te
redden rukten de Duitsche legers, te samen met
hun bom'
de Sovjet-Dnie binnen en de
horden van Stalin worden vernietigd.
Een strijd op leven en dood wprdl
ten
the
hen de
van dé
i

-

bracht.

De chef van den generalen staf van de
Honved deelt mede:
„Onze troepen zijn in de afgeloopen dagen
tijdens gevechten met de achterhoeden verscheidene honderden kilometers naar het
Oosten opgerukt. Langs de Boeg, waar de
vijand zich had verschanst, zijn zware gevechten geleverd. Onze snelle troepen hebben vooral op 22 en 23 Juli met groot succes
gestreden. Hierbij werden talrijke gevangenen binnengebracht. Het door den vijand
geleden verlies aan gesneuvelden en ge-

Dat dit geen phrase en geen gmwelpropaganda
is. dat bewijzen on:- de gebeurtenissen in Lemberg en andere steden, waar de bolsjewisten hun

wonden overtreft verre het aantal genen; 2! kanonnen een pantser*
talrijke auto's en een groot aantal mitrailleurs vielen In onze handen De eigen verliezen zijn gering.
In de door de Hongaarsche troepen veroverde gebieden aan den Dn.iestr komen
duizenden Oekralners naar de militaire
autoriteiten om mede te deelen, dat leden
van hun gezin m de eerste dagen van de
gevecht—handelingen als
gearresteerd en weggevoerd zijn Alleen in %en
klein district zijn 1700 mannen en vrouwen
spoorloos

.

bombardeerde 'het

Groot-Bnttannié

luchtwapen

in den
men
militaire
havens
afgeloopen naeUt
richtintren aan de West- en Oostkust van
gevechtsvliegtuigen
Engeland
Britsche
eenige
plaatsen van
op
vaitnacht
lieten
brisant- en brandZuidwest-Duitschland burgerbevolking
leed
bommen vallen. De
rtgerichte schade ls
geringe verlleaen De

onbeteekenend

i

"17

Courant
Haarlemsche
,
—

Oprechte
HOOFDREDACTEUR

86 STE JAARGANG No.
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•

In het openluchttheater te Oislerwijk
gaat Shakespeare's blijspel .Drie»
koningenavond". Malvoho s door dwaze
jonkers krankxinnig v e< aard en in de
*
gevangenis

geworpen

(Het Zuiden)

Britsche vliegtuigen boven
Duitsch gebied.

—

BERLIJN, 25 Juli (D.N.B.>
Het Britsche
luchtwapen heeft In den nacht van 24 op
25 Juli op verscheidene plaatsen in NoordWest-Duitschland brisant- en brandbommen
neergeworpen. De burgerbevolking leer! geringe verliezen. Op eenige plaatsen ontstond
onbelangrijke schade aan huizen in woonwijken. Nachtjagers schoten twee Britsche
vliegtuigen neer.

VERDUISTEREN
van

21.42 tot

5.5/1

President Roosevelt als vrijmetselaar temidden van verschillende
(Talafoto Orbu-Holiand)
autoriteiten der Amerikaansche Loge
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„Haarlem is de liefde van zijn
inwoners waard”

Examens.

Ruitjes van het Coomansgild thans in de
Hoofdwacht ondergebracht. Mevr. J. M.
Sterck-Proot over Haarl. binnenhoven.

JAARVERGADERING
„HAERLEM”.
Gisteravond heeft in haar vereenigingsgebouw „De Hoofdwacht" aan de
Groote Markt de vereeniging „Haeriem"
haar jaarlij ksche algemeene vergadering
gehouden, waarvoor zeer groote belangstelling bestond. De bijeenkomst werd
gepresideerd door den heer J. L. Tadema
voorzitter der vereeniging.

In zijn openingswoord herdacht de voorzataen onU'apen beschermheer der vereeniging, wijlen mr. dr. Anthony Baron Roèll.
die langer dan een kwart eeuw in deze
functie voor de belangen van „Haeriem"
heeft gewaakt. De voorzitter bracht den overledene dank voor al wat hij de vereeniging
gedurende dien tijd vermocht te geven.
Het ledental heeft tengevolge van de tijdsomstandigheden een inzinking ondergaan,
hetmaar wist zich daarna te herstellen
geen niet wegneemt, dat het den vroegeren
stand nog niet weder heeft bereikt. Spr.
deed dan ook een beroep op alle leden, om,
ondanks de individueele zorgen, welke men
thans veelal heeft te verwerken, de belangstelling voor de goede zaak van ..Haeriem"
niet te laten verflauwen. Wie in Haarlem
woont, behoort hert te hebben voor de antieke -ehoonheid onzer stad; zoo ooit dan thans.
Na voorlezing der notulen bracht de heer
P. A. Dijkema secretaris, verslag uit over het
afgeloopen verecnigingsjaar.
„Haeriem" heeft dit jaar vele dooden te
br'.reuren. Zoo had de vereeniging den treurigen plicht in haar jaarboek o.m. de necrologieën te moeten plaatsen van Baron Roëli,
mr. A. J. Enschedé, jvr. C. C. van der Wyck.
den heer A. Burdet. J. Wentholt, e.v.a.
Her be.-it varl .Haeriem" werd door den
oorlog vrijwel gespaard; alleen het notuienboek. dat door den secretaris bij tiet vervullen van zijn militairen piicht naar zijn ligplaats op Waalhaven was meegenomen, teneinde het jaarverslag op te stellen, verbrandde. Bij het memoreeren van de lezingen, welke voor „Haeriem"-werden gehouden, kwam het feit ter sprake, dat door de
op 20 Mei 1940 verschenen beschikking van
den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, in feite een monumenten, wet" is tot
stand gekomen, w-aaraan men zoo lang behoefte heeftg evoeld. De Hoofdwacht, het
historische vereenigingsgebouw, is thans
tegen brandbommen beschermd; de kostbare
fotocollectie der vereeniging heeft een plaats
cevonden in het gemeentearchief, waar mej.
dr. G. H. Kurtz voor dit bezit een klapper zal
vervaardigen. De overbrenging biedt het
voordeel van grootere veiligheid en maakt de
collectie gemakkelijker toegankelijk.
Het ledental der vereeniging bedraagt
thans 500. nog altijd minder dan voor de In-

te

—

zinking.

trent de merkwaardigheden van de stad harer inwoning. De uit twee leden van het bestuur bestaande propaganda-commissie heeft
een lijvig rapport uitgebracht en het resultaat daarvan zal zijn het verschijnen van
een geïllustreerd „vouwblad", dat onder de
leden worde verspreid.
Oudtijds bevond zich een gilde in Haarlem,
dat Bet Coomansgild werd genoemd: de vereeniging van kleine neringdoenden. De gildekamer bevindt zich in den tuin van het tot
voor kort aan thans wijlen mr. J. H. D. D.
Enschedé behoordhebber.de huis in de Zijlstraat. Er bevonden zich eenige glas in-lood
ramen in, die een negental vignetten vertoonden. H.H heeft den heer Tadema mogen
de vereeniging de ruiten te
gelukken
verkrijgen, door de welwillende houding der
erfgenamen van den overledene.
Zij hebben nu een plaats gevonden in de
ramen van de vergaderzaal in de „Hoofdwacht", aangevuld door een tiende vignet,
waarin vermeld staat, uit welke nalatenschap
zij afkomstig zijn.
Onder de aanwezigen bastond zeer veel belangstelling voor de fraaie ruitjes, waarvan
sommige uit 1644 en volgende jaren dateeren. De ruitjes .vertoonen de wapens of de
koopmansmerken van
gildeleden. Waarschijnlijk zijn zij van de hand van Hcdsteyn,
een bekend Haarlemsch glasbrander uit die
dagen.
Voorts ligt het in de bedoeling van het bestuur wandelingen te organiseeren door buitenplaatsen in de omseving van Haarlem,
welke voor het publiek gesloten zijn. Voor
Zaterdag staat een excursie naar Koog a d
Zaan op het programma, waaraan 70 personen zullen meedoen.
Tenslotte kwam uit de vergadering noc een
verzoek ook het Bloemendaalsche kerkje op
de lijst der te bezoeken bezienswaardigheden
te willen plaatsen en een verzoek tot publicatie op voorhand van het verslag en de begrooting van den penningmeester. Beide
voorstellen nam het bestuur in overweging.
Een derde opmerking gold het verspreiden
van de boekjes onder de jeugd: dit zou niet
alleen op scholen, maar ook in jeugdverenigingen kunnen geschieden. Met dit voorstel
ging het bestuur gaarne aceoord.

•

Na sluiting van de jaarvergadering hield
mevrouw J. M. Sterck—Proot een korte, maar
interessante voordracht over Haariemsche
binnenhoven; niet slechts de intieme tuinen
der hofjes, maar ook het Pand ihet binnenplein van het oude Predikheerenklooster,
tegenwoordig door het stadhuls omsloten i en
dat van het tegenwoordige Frans Halsmuseum zijn de moeite van het bezoeken en
het naspeuren van hun historie waard. Aan
de intieme schoonheid van het Begijnhofje
—en miniatuurstad van zestig huisjes
kan
de schoonheidminnende Haarlemmer slechts
weemoedig terugdenken; dit plekje is reeds
lang van allen luister beroofd
Sprekend over het Frans Halsmuseum releveerde mevr. Sterck uitvoerig de geschiedenis van het ontstaan van dit gebouw en gaf
daarna nog een kort overzicht van wat onze
stad aan prachtige oude hofjes bc
Het. fraaie Rcnatosancezaaltje van de
Hoofdwacht, het wijkende licht, dat door de
glas In-loodruitjes van de oude Coomansgildekamer viel. droetren het hunne bij tot
het. scheppen van de luiste stemming bij
deze korte dwaaltocht door Haarlems verleden. Ongetwijfeld zullen de leden zich de
woorden van den voorzitter over het ideeële
nut van de vereeniging „Haeriem" hebben
diploma ..HuishoudkunGeslaagd voor het
herinnerd.
dige" : J. Bo_lus, T. Brandenburg, J. Dlrks. ML
Harm, E. Hergarden. M. Hooy. C Loomans. Cl.
Neliasen, J. Schlaghecke.- A van der Welden,

,

—

Na goedkeuring van het verslag was het
woord aan den penningmeester van „Haer'em", den heer J. W. Rutgers van der Loeff.
wien op voorstel van de commissie tot hei'
controleeren der bescheiden bij acclamatie
van de vergadering door het bestuur onder
dankzegging décharge werd verleend. De
nieuwe commissie bestaat uit de heeren J H.
C. Hoog en ir. W. Badon Ghijben. Tot plaatsvervangend lid werd benoemd de heer Heerkena Thijssen.
Aan de beurt van aftreden waren vier bestuursleden, t.w. mevr. J. M. Sterk Proot, mej.
dr. G. H. Kurtz. Ir. G. Friedhoff en mr. C. M.
J. de Jongh. Op voorstel van een der oudst"
leden der vereeniging werden zij allen bij
acclamatie herbenoemd; mr. de Jongh was
afwezig
Komende tot de bestuursmededeelinccn
vertelde de voorzitter, dat het jaarboek ditƒ 0.26 PER BOS.
ƒ 1.54 PER BAAL
maal behalve het jaarverslag, het financieel
overzicht en de necrologieën een bijdr
van mr. Fuchs -over het wagenveer Amsterthuisbezorgen
dam—Haarlem, een artikel van den heer
Krelage over Willem Voorhelm Sneevogt- en
een stuk van mej. dr. Kurtz over Haarlem81
TEL. 12915.
sehe historieschrijvers uit de 18de eeuw zal SPAARNWOUDERSTRAAT
bevatten. Het omslag heeft in verband met (Adv. 2327)
een verandering
de. tijdsomstandigheden,
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HOUTWOL HOOI STROO
TURFMOLM
A. ZONDERLAND
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ondergaan.

DE JEUGD.
Het bestuur heeft, verder willen gaan op
den weg om de jeugd in hfct werk te betrekken. Van de hand der gemeente-archivaresse
/al binnenkort een Geschiedenis van Haarlem in zee gaan. Het is de bedoeling, d«at de?e BOEKWEZEN
(_oor A. H. G. Blankenstein).
Aar. de. Bok
uitgave o.m. op de scholen verbreiding val
1939.
vinden: dat eventueel onderwijzers en "leerGrocnendaal Jr., M. H.
Drukletters: hun
aren er stof uit zullen putten tot het vergebruik. 1941.
ontstaan
en
breiden van kennis onder de schooljeugd omEXACTE WETENSCHAPPEN.
Didactiek en methodiek van de wl
Schuh.
kunde en de mechanica. 1940
Nieuw leerboek der
Schuh en Vollewens.
mechanica 1940.
Vlerk, van der en Hucnen.
VRIJDAG.
Geheimschrift der
z.j.
aarde
Vroolijke Vrouwtjes. Toegang
"BRANDT.
boven 18 jaar. 2 30, 6.30 en 8.45 uur (Zondag HANDWERKEN.
8.45 uur).
i 30, 3.45, 6.30,
Filet-Patronen.
Nieuw6te z.j
Meisjes van 17. Toegang boven 14 j.
PAI.ACE.
Nomotta-Leerboek
voor handwerken van wol;
2.80, 6.30 en 8.45 uur (Zondag: 1.30, 3.45, 6.30
z.j.
dl.l.
en 8.45 uur).
-:OR.
Sterrenparade. Toegang alle leef- NB ook hak'en; 3e dr z.j.
tijden. 2.30, 6.30 en 8.45 uur (Zondag: 1.30, 3.45, Te kust en te keur. 1935.
en 8.45 uur).
LETTERKUNDE
De Dochter van den Samurai.
FRANS HALS.
Georges de Porto-Riche. 1034
Brugmans.
2.30,
en
uur.
leeftijd.
eiken
6.30
8.45
Toegang
et I'ame de Jules Renard.
L'Oeuvre
uur).
Gulfhard
(Zondag: 1.30, 3.45, 6.30 en 8.45
19*36.
ZATERDAG.
Het lijden. (1941).
Péguy.
Middag- e_ avondvoorstellingen
Wessem, Van.
Slauerhoff 1940.
BIOSCOPEN.
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Het getuigschrift, dat zij de twee Voorbereidende klassen volledig gevolgd hadden,
verkregen:
L. Apell, C. van den Bos, A. Bosman, W. van
den Dool. J. Dubbelman, T. de Graaf, M. Holtus, T. Kenner. M. Kmders, A. Krijgsman,
G. Timmerman, M. Vrieze, D. van de Want, A.
Zuurenaonk, J. Zwier, J. Bakker, C. Baljet,
I van El, H. van Eldlk, M. van Emmerik, M.
Evelyn, S. Hlnrichs, A. Loos, Th. van Looy,
M. Meulman, H. Mos, J. Muller, E. Scherf, W.
Seders, A. Walraven, E. Berends, L. Hutteman, C. de Jel, R. Jonker, F. Meinders, E.
Mes. M. Mes, A. Opdam, A. Reemer, C. Roelfsema, J. van der Schaar, M. Stoelman, A. de
Vries.
Het getuigschrift voor het volgen van den
middagcursus (naaien en de huishoudelijke
vakken) verkregen: E. Burgstede, J. Bootsma,
A. Snoeks en C. Strandstra.
Overgangen. Bevorderd van de eerste naar
de tweede klasse Opleiding tot Huishoudkundige: A. Breyer, W. Engelhart, W. Fournier, C. Kat, A. Kruyshoop, E. Ludwig, J.
Pieters, G. Rynders, T. van der Sleen, M.
Smits. E. Steenmetzer, G. Stolp, L. Terlet, H.
de Vries, C. Steenmetzer, N. Brinse Bosgoed,
hiervan voorwaardelijk 4 leerlingen.
Het getuigschrift, dat zij de éénjarige opleiding tot huishoudkundige hebben gevolgd,
verkregen: O Baas, I. Baas, E. Bakker, T.
Bloem, C. Bijl. J. Dekker, J. Dieters, A. Felix,
G. van Geyn. J. Graper, A. de Haas, A. van
Haselen, W. Hazevoet, C.'Jansen, L. van der
Molen, J. Odmk, E. Ophoff, S. Pondman, J.
Teves, A. Visser.
Bevorderd van de eerste naar de tweede
jaar Opleiding Hulp in de Huishouding: H.
Bakker, C. van Essen, M. van der Horst, H.
Houtkamp, B. Huges, E. Oosterhof, A. Pare.
A. de Rek, L. de Rot, H. Verbeek, C. de
Wreede, S. Hoogedoorn, M. Zuyderduyn, A.
\an der Waals, A. Eggers. H. van Engers, J.
Jansen, E. Lans, A. Rozendaal; hiervan voorwaardelijk vier leerlingen.
Bevorderd van de eerste naar de tweede
Voorbereidende klasse: G. Beverdam, E. Boelens, P. van Daalen, H. Feirabend, H. Flameling, D. Inpijn. M. van der Jagt, C. Kohier,
M. de Kruyff, S. Loos, C. Menist. F. Notenboom, M. Reens, H. Rozenhart, P. Siebbeles,
W Siebbeles, M. Stam, M. Terstal, i. Verkaaik. N. Vermeulen. M. West. L. Westra. M.
Wullems. W. Parmenlier. J. Bo*r. E. Bouterse, S. van den Braber. A. Koopmans, J
Langeveld. H. van Lubek, M. van Mourik, M
Van Noordt. C. Oerlemans. A. Paap, J. Petriek. B. Roest, W. Roest, W. Schonenberg.
H. Schouten. T. Terol, J. Waleveld. A. Wijkhuizen, F. Zwemmer, J. Bontekoe, H. Coolen.
N. Dal, S. Gosewehr, P. de Haan, C. Hanzon,
H. van Haren, W. Jansen, G. Jonkhof. M.
Kolenbrander. W Koning. J. van Leeuwen,
A. van Loënen. E. Lommerse, F. Polak, M.
Roos, E. SchreHr, E. Stoffer. J. van Wees, G.
VVi ssellng, hiervan voorwaardelijk 10 leerlingen.
Van de eerste naar de tweede klasse opl.
costuumnaaien:
M. Bercht. I. Boot. N. Bus. W. van Eldik,
C. Groeneveld, M. Heidenreich, J. Kamstra,
A. Koning, W. van Leeuwen, A. Medemblik, E.
Midhöfer, C. Obbes, P. Pelt, A. Pieters. G.
van der Putte, E. Roest, J. Cashoek, E. Heeres, M. Keuning, M. van der %nur, C. van
Nieuwenhuizen. D. Schoone. S. Sipma; hiervan voorwaardelijk één leerlinge.
Van de 2e naar de 3e klasse Opleiding
Costuumnaaien: J. Koster, H. Lubbers. H.
Mustert. G. Over de Linden, J. van der Pol, A.
Smal, G. Troost, N. van der Veen, H. de
Vries, W. Vroom, J. van Wateringen. Hiervan
voorwaardelijk drie leerlingen
Van de eerste jaars Vooropl. Ns. naar de
2e A Hage.
Van de tweede jaars Vooropl. naar de Ie
jaars Opl Ns.: M. Bolland, C. Hoorens van
■ngen. B. Kamp.
Van de eerste jaars Opl. Ns. naar de tweede laars: M. Stoeke. C. Verduyn.
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GESCHIEDENIS.

Berkelbach van den Sprenkel, Brandt en Gans(red).
f 4 dln. 1940NACHTDIENST APOTHEKEN.
BOSCH EN VAART-APOTHEEK Bosch en
Dunbsr. ,- Geschichte Indlens. 1937.
Vaartstraat 28, telefoon 13290.
6,
tel
10354
The united States
Hacker and Kendrick.
ZOON.
Krutsstr.
EN
REMMERS
H
1865, 1939
NÓORDER APOTHEEK Jan Grjzerkade 181.
telefoon 23821
NEDERLANDSCHE EN IN HET NEDERAPOTHEEK SCHOTSMAN, Binnenweg no. 206.
LANDSCH VERTAALDE ROMANS.
Heemstede.
De grootste gave'.l94o.
Strrjt.
Undset.
Madame Dorthea.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS.
ROMANS.
DEENBCHE
k»r»rnr> r.»dfmp»» Ood* Gracht: litll
Burh'höltz.
Dr. Malthrs hot 1936.
BKANUWELK. IMM
God lille By 1937.
Idem:
POLITIE: UU*
De smaa plle.
Idem.
ONGEVALLENDUÏNST (Brandweerkaaai-a)

——
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afgewezen 2.
Het getuigschrift

..Hulp in de Huishouding"
werd uitgereikt aan: A A.ssema, S. Lubbers, G.
Plus, Tr. Satman. N Selgnette. M. Vader, M.
Vlaar. Afgfewe—m geen.
Het diploma ..Coupeuse" aan M. Cornet. M
Redeker, A. Rijs.
Het getuigschrift ..Costumière" aan: T. de
Haan. M. Holdorp, C. Nelis. C van Oldenburg. J.
FTins. P. Scholten. M. Thomas, afgewezen één.
Het getuie.sehrift ..Voorbereidende klas" aan:
M. Alders. L. Angenent. A. Berkhout, A. Booms,
G. Bult, Gr. Coenegrachts. A. Driessen C Geerllngs, R. de Geus, A Hekker. N. Hoenderdos. C.
Kors. T Kramer. A. Kranendijk. St. de Koning.
A. Lammers. C. van Loon, Tr. van Loy, A. Martin.. A. Schoorl, J. Schoorl. M. Tromp. N. Turkenburg. M. Verbeek. J. Verhallen. R. de Vos, M.
Wevers. W. van Woerkom. afgewezen 1, niet
nomen aan het examen 3 leerlingen.
Het getuigschrift ..Namiddagw-sus" aan: P.
Elferink. Tr. van Leeuwen. T. van Lieshout. W.
van Looy. H. van Nieuwmegen. N. Pennekamp.
M Timmer. T. Warmerdam. N. Zomer, C. Zwa-

:

nenburg, afgewezen 3

Bevorderd van de Iste naar de 2de klas Huishoudkunde L. van Amerongen. J. van Büchem,
T. Dingjan. Tr. Geurts. S. Grimbergen. Gr. Hoes,
A. Hooggreef, Th. Horeman. N. Kimman. A.
Kuypers, Pr. Luyfcfen. Chr. Luypen. M. Schous,
R. Schouten. L. Seveke. A. Snijders, M. Verhagen. Gr. Zonjée, afgewezen geen.
Bevorderd van de#lste naar de 2de klas Hulp
in de Huishouding: 'M. Bakkenhoven, J. Bieseman, N. Dijkzeul, M. Geeneva-sen. W. Geurts. C.
van Goor, Tr. vah Hees. M. v. d. Helder, M. Hilhorst. 1,. van Kampen, M. Paanakker. A. van
Roode. E. Seignette. C. van Staveren. N. S>ildgeest. V. Verbiest. A. de Vlieger, afgewezen geen.
Bevorderd van de Iste naar de 2de Cwtuumklas: T. Klomp, Tr. Ruyters. A. v. d. Veldt.
Bevorderd van de Iste naar de 2de kl—i Voorbereidende
\. Arirs. J. ten Barge. A. Beke. N.
Brokke iv.v.j, L. Brouwer. Tr. Dreuning. A. v,in
Duynen M. Groot, J. Haaster. B. v. d. Hatert,
N. Heercns, PI. Heeremans. E. Herman, A. Keur.
U. Kerkoerle. I. de Koning. M. I.agerwey, T.
1 enutaud. Gr. Lok. W. van der Meer (v.w.), C.
Menke,
Milatz. Pr. Moolenaar. E. Oleyerhoek,
M. v. d- Raadt. J. Rutte. I. Steenvorden (v.w.),
A van Tongei-en. J. Tromp, A. v. d Velde. K.
Vink, T. de Vos. E. Vreenegoor. A. Warmerdam
C. de Winter. D. van Woerkom (v.w.ï, W. Woolt-

:

:

huis. M. Zoetelief.
Bevorderd van de Iste naar de 2e kla* Mlddagcursus: A. Eliens. Tr. Gloerieh. B. Hetem. St.
van Hoorlk. M. Hulsebosch, J. Snoeks, M. de
Vogel, afgewezen 3 leerlingen.
EXAMEN HANDENARBEID.

Geslaagd: A. Bullee, P. M Huijbers,
Kamp. C Matthleu, H. Ponstra, allen te

.1. v. d.

Amster-

dam; H. A. Sarink, Haarlem: H. M. G. Schaap,
Overveen, J. Spoor, Amsterjiro; M
i». v d
Wal, Zaandam; R. Westra, Amsterdam, H. J.
Winter, Amsterdam.

Met oog en oor door de stad

Tantalus
.Meneer", zei de man van de rijwielstalHng —en een traan blonk m zijn oprecht
„re hebben me te grazen gelinker oog
had". Hij keek meewarig langs de welgevulde
ruimte, naar de fietsen als melkkoetjes in
geschaard, hun achterlichtjes naar den
houwer toewendden. .JMeneer, ik kan er
wel om grienen!"
,Jfebben ze U genept?" vroeg ik.
„Genept, meneer0 " —de man streek liefkOQzevd langs een paar zadelkussentjes
„genept is het woord niet. Bestolen hebben
■:e: me mooie Raleiah, naar de haaien,
meneer, naar de
" (De rest mag van mijn
hoofdredacteur met in de krant.
..Fr zaten twee nieuwe banden om", vervolgde de fietsenman zijn droef verhaal, „en
ik had hem maar eve n om het hoekje neergezet. Ik stond op het punt te vertrekken,
eergisterenavond en mijn maat was al weg. Ik
dacht eerst: hij heeft me een loer gedraaid
en mijn karretje weer binnen gezet. Maar
niks hoor. Ik ben nog terug gegaan om te
zien of mijn fiets tusschen de andere instond. Maar het hoefde uiet. Ik kon naar
huis loopen.
„Had U hem op slot gezet?"
maar zegt U nou zelf: Voor zoon
Jfee,
minuutje. Een seconde heb ik hem alleen gelaten ..."
En zuchtend keek het slachtoffer langs de
melkkoetjes, die hem met hun witte
borden gemeen aangrijnsden. Sommige
hebben wat minder mooie achtergevels, andere zitten keurig in de verf. Het zadel van
een is versleten en de veeren zijn door de
gaten zichtbaar, het zadel van den ander
prijkt met een keurig dekje, een derde heeft
er met touw een bedekking over. die blijkt
een oude keukendoek te bestaan. Maar
wat ze bijna allemaal hebben is een slot.
De fietsenman sloeg eens op de bagagedragers. .„Poote is ie", zei hij somber.
Een fiets is een wezen, dat je hoe langer
hoe meer gaat kennen. Het heeft zijn eigen
gezicht, zijn eigen persoonlijkheid. Je gaat
hechten aan je fiets, voo%al als er goede banden om zitten. Maar het euvel wil, dat er anderen zijn. die er dan ook aan gaan hechten.
als de inbreker, die zoo gesteld was op
den buldog van den commissaris van politie.
Een fietsenman
'carreiie gestolen is,
is een moderne Tantalus.
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maken van de
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Geslaagd

(Adv.)

EXAMEN HOOFDACTE.
voor hc* geheel*-- examen:

Mej.

G.

L—ngbeek, A. v d Sluys, de heer G. J. de Lange
en H. .1. v. Leeuwen.
Voor gedeelte A: mej. J. C. Bottelier, mej. C.
M. Hcykoop. mei E M. J. Mache.
Voor gedeelte B: Mej H. A. ,i. M Haanen

M.U.L.O.-EXAMENS.
Geslaagd voor diploma A: F., v. Halen, M. W.
Otter H. G. Bids, C. A. v. Nes.'F. Pc
A. ML Roos, C. W. Ravelll, W. F v. Schalk. J. J.
de Vries, A. A. v. Zanten. H. C. van Hoof. Th. C.
Vencma, L. Adriaanse. H. Wessela J. H. H. EgJ. Ber—erA. Langeveld.
geite. E. J. Keilzer.
necker. E. J. Rus-s, uit Haarlem; F. Tichelaar uit
Haarlemmerliede en Spaarnwoude; L. Braun, A.
P. L. Dhooge uit Zandvoort; A. C. Schippers. \v.
F. K. de Lassacquère uit Santpoort; F. Mol, W.
Heistra. uit Velsen; W. M. v Bel. uit IJmuiden.
Voor diploma B slaagden: J. v d. Goot, en
J. J. v. Bekkum uit Haarlem, J. Houtgraaf uit
Bloemendaal.

„

«

Volksconcert der H.O. V.
WILLEM ANDRIESSEN ALS
GASTDIRIGENT.
onze
meester-pianist Willem AnSinds
driessen, directeur van het .-'-.
Conservatorium is, heeft hij ook den n
stok ter hand genomen om het schoo:
te leiden. En hoe vlot hem dat dirigeeren afgaat, daarvan hebben de reer velen zich
kunnen overtuigen, die Donderdagavond het
volksconcert van de H.O.V. kwamen bijwonen, waarvoor hij als gastdingent optrad.
Andnessen gebruikte deze gelegenheid om
zijn romantisch gemoed naar hartelust uit
te storten; vooreerst met Weber's Oberonouverture, vervolgens met zijn eigen klavierconcert, dat hij als jongeling schreef voor
het examen van den Prijs van Uitnemendheid en ten .sïotte met de Vierde Symphonie
van Schumann.
Weber's effectvolle ouverture kreeg een
boeiende vertolking, doordat Andriessen's
directie vooral gebaseerd was op de structuur van het werk. Een duidelijk en in zuiver
evenwicht gebracht motievenspel gaf een interessanten kijk op de architectuur van de
compositie. En ook de brillante, romantische
n
stuwing ontbrak niet.
Ook het jeugdwerk van den dirigent werd
prachtig gediend door de directie, die er niet
alleen den spontanen geest van deed leven,
doch vooral den logischen bouw verduidelijkte en de kleurige instrumentatie liet bewonderen.
De spontane compositie, waarin alles helderheid, oprechtheid en levenslust ademt,
werd bovendien solistisch dapper verdedigd
door Paul Nie.ssing. een zeer talentvolle oudleerling van den componist-dir
N essing
vertolkte het brillante werk met krachtig
omlijnde plastiek, virtuositeit en gevoel ie
sentiment. Zoo gespeeld, zoo bezield tot het
publiek gebracht, bleek het concert van Willem Andriessen waarachtig heel wat meer
dan een curiositeit, geschreven door een
amper 20-jarigen Conservatonum-rêerlii .■:.
docb een waardevol, frisch werk, dat
het minst om de zeer pianistische conceptie.
het repertoire onzer klaviei 'rtuosen sieren
kan.
De hartelijke ovatie, die het publiek zoowel den componist als den solist bracht, en
waarin Andriessen ook het orkest gul liet
deelen, mocht zoodanig als de spontane en
eerlijke vox populo gelden.
De vierde symphonie van Schumann
'eigenlijk de omgewerkte tweede) munt niet
uit door fri.->ehheid van instrumentatie,
maar heeft melodische eigenschappen, die.
wanneer zij met het vereischte temperament
en aanvoelingsvermogen levendig kunnen
worden gemaakt, hun effect niet missen. De
volksliedachtige Romanze bijv. biedt een
heerlijke muzikale verpooeing. Andr,
dineeerde het stuk mei ,;
oed der overtuiging en liet zijn warm muzikantenhart
/ui ;en in de melodische cantilenen van den

—
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NOORDERBAD

- Zandvoort

DAGKAART (OOK ZONDAGS) 35 CENT.
VERHUUR VAN STRAND- EN
LIGSTOELEN -*- TENTEN
OP HEERLIJK RUSTIG STRAND.
BIJ GUNSTIG WEER :
DAGELIJKS SPORT EN SPEL
OP HET STRAND o. 1. v. KEES KUIT.

ZONDAG A.S.:
OUD HOLL. POPPENKAST
VOOR KINDEREN ONZER GASTEN.
JIU JITSU-DEMONSTRATIES.
VOORLOOPIG BERICHT !
VTOENSD. 6 AUG. GR. KINDERFEEST.
ZONDAG 10 AUG.:
SWING BAL TOURNOOI.
Dinsd. 12 Aug. Afzwemmen en 'wemwedstr.
BENUT DE NOORDFRBAD-EXPRESSE.
■ Adv. 1696»
VERKOOFINGEN.
Villa, "te Bloemendaal aan de Axnoldlaan
no. 1 ƒl2OOO. N. C. M. Blank go,
Woonhuis met erf en afz. opgaande boyenwoning, te Haarlem aan de Scheepersstraat
no. 27 zwart en rood '4950. Th. Bijman.
Woonhuis, te Haarlem, Brouwersstraat 84.
ƒ3OOO. Th. Bijman.
Woonhuis met bergplaats, aan de Raadhuisstraat 86 te Heemstede, ƒ 7000. Th. J.
Cramer.
Heprenhuis, Heemstede, aan den Bronste*»
weg 80. Opgehouden op ƒ 9500.
Werkplaats met boyenwoning, erf en grond
te Hia riem aan de %ierckheijdestraat 22 zw,
ƒ 6100. J. Luyt,
Werkplaats met boyenwoning, erf en grond
te Haarlem aan de Berckheijdestr. 24 zw. en
rood. / 5900. E. Jas.
Winkel- en woonhuis te Haarlem-N. aan
de Olmenstraat hoek Eikenstraat no. 52.
( 5050. E. Jas.

•

HANDELSCORRESPONDENTIE.
het ■ xamen Ver. v. Leeraren

Gesi
Ha r.de's wetenschappen:
BoeVhouden: Mej. J. H. M. van Schaick te
Haarlem; Duitsche handelscorresp.:
Mej. Bep
Teders te Haarlem; Nederl. Handelscorresp.: de
heer W. A. v. d. Pol te Nieuw-Vennep.

romantischer! Bchumann.

Het orkest was hem den heelen
willig werktuig, om zijn weltx

tlngen te realisceren.

avoiv

>pvat-

JOS. DE KLERK.

EXCURSIE IN HET SPORTFONDSENBAD.
De Algemeene Middenstands 'ongcren organiJmg van
hieïd \Y
der machinerieën van
heer v. d. K\>
Sportfondsenbad,
een excursie- door genoemrlf
htinc. na te voren gemeenschappelijk te hebben ge/.wommen.
Deze excursie is wat. deelneming en animo betreft, in alle opzichten geslaagd.

.. ...

THERMOMETER
«

Hoogste gisteren
Laagste hedennacht
Hoogste hedenmorgen 10 uur
Opgave

:

78 gr, F.
61 gr. F.
70 gr. F.
Er_tsieck, Opticien, Zijlstraat 57.

Kalender voor Zaterdag.
Zonsopkomst 5,51.
Maansopkómst 8,25.
Licht op 22,11 uur.

Licht op 22,09 uur.

Jtiul

>

je dan i_ zwijgen l"

(Hann)

Ondergang 21,41 uur.
Ondergang 22,30 uur.

Kalender voor Zondag.
Zonsopkomst 5.52
Maansopkómst 9,39.

ken".

Ondergang

21,39 uur
Ondergang 22,57 uur.

Hoofdredacteur:MHPeAmhst,ed.

Plaatsverv.: J. V. Baudewyrw, Haarlem
Gewestelijk redacteur DagbL v. IJmulden:

F. Wildeboer, IJmulden.
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VRIJDAG 25 JULI 1941

HEEMSTEDE
R.K. U.L.O.-EXAMENS.
Geslaagd voor Diploma B: J. Berndes, Zandvoort. Voor diploma A C. Scholte. P. Windt. C.
van Oorschot, M. Peters. J. Sandlort, D. Steeman, Th. Bergman, C. Hoenderdos, J. Hogeboomvan Bruggenum, H. Huibers. A. Koedijk. C. Koedijk, A. v. Koningsbrugge, alle te Haarlem, F. v.
r\ Putten. P. Medembllk. J. Middeldorp, H. Roozen, A. van' der Wang te Heemstede, H. Lammers. Haarlemmermeer en A. Nelissen te Bloemendaal

:

AANGEHOUDEN.
Door de politie te Heemstede is aangehouden
zekere S., geboren te Sas.senheim, doch meestal
verblijvende in logementen, wegens landlooperij
en schennis der eerbaarheid. Nadat proces-verbaal is- opgemaakt, is hij ter beschikking van
den officier >«n JustKe gesteld.

HOOFDDORP

IJMUIDEN

GESLAAGD.
in het St. Jozef-instituut in Etten
(N.Br.) de volgende leerlingen van de R.K. Meisjesschool in Hoofddorp: L. Baars, A. van Es, M.
v. d. Geest, I. Kluck en 1. Mesman en voor coupeuse mej. M. v. d. Geest.

EXAMENS.

Geslaagd

BENNEBROEK

J. W. van Oosterom te Velsen en J. K.
Martens te Velsen-Noord, zijn in Alkmaar

voor het Mulo-diploma A geslaagd.
Te Haarlem zijn W. van Doorn', A Kok en
W. H. Wezenaar voor hetzelfde diploma geslaagd, terwijl H. J. v. d. Giessen eveneens te
Velsen, het diplonua B in de Spaamestad behaalde.

UITREIKING MELKKAARTEN.
TRAININGSCURSUS R.K. ZWEMVER.
De uitreiking van nieuwe melkkaarten voor
Door de R.K. Zwem vereeniging Urnuidekinderen zal in onze gemeente geschieden op n zal binnenkort een cursus voor trainers
Vrijdag 2 Juli 1941, 's-morgens van 9.30—12.30 worden georganiseerd, waaraan zoowel dames
uur in het R.K. Vereentglngsgebouw" aan de als heeren kunnen deelnemen. Het ligt in de
Schoollaan. Men wordt er aan herinnerd, dat bedoeling gedurende de volgende maand met
men de betreffende stamkaarten mee moet de lessen te beginnen.

nemen.

HILLEGOM

BRONSTEESCHOOL U.L.O.
Tot de 3e klas zijn bevorderd : Eduard Beentjes, Leo Jansen, Gerard de Boer, Cor van Keulen, Cor Diepeveen, Johan Volkers., Sybrand
UITREIKING NIEUWE MELKKAARTEN.
Lebeau, Herman Nessen. Fred de Bruyn, Rob
De uitreiking der nieuwe melkkaarten zal
Hirs, Leen van Moerland, Maarten Boersma,
Eddy Stroo Cloeck, Jan Gluen, Nico Santing, plaats hebben in het gebouw van Openbare WerAart Kooyman. Wim Duiker, Ru- Kneynsberg, ken aan de Jhr. Mockkade op de volgende dagen
Voor de letters A t.m. ,T op Maandag 28 Juli:
Bram Sabelis, Klaas Lantinga, Piet Nix, Harry
Mullsch, George Wüstefeld, Benny Verbeek, K t.m. R op Dinsdag 29 Juli; S t.m. Z op WoensEvert van Bockum Maas, Jan de Groot, Theo dag 30 Juli van des v.m. 9 tot 12.30 uur en van
van der Heyden, Piet Leith, Dirk Bosch, Willy 2 tot 4.30 uur.
Broekhof, Bnia van der Haak. Rie Vergaau,
Annie Zwemmer, Lueie Eggers. Guusje Wille, Jo
van der Eijnde, Riek ThUrkow, Geertnuda
Broekmeyer. Geertje Blokker. Marie Blokker,
Rika Roozen, Loekie van Hardenbrook, Ada
Hcoreinan. Thea Kranenburg Sylvia de Vries,
Tmie Sierhuis, Willy van Mannekus, Marie van
BURGERLIJKE STAND.
|
Baren, Stlentje Dekker, Margaretha Bert, Nellie
Stljer. Arme Zorge. Eja Wagenmaker. Corrie ONDERTROUWD. W. P. Zethof, 30 j. en H
Vroom, Margaretha Vroom, Ingaborg Vrlelink, Knoijman 25 j.
Corrie Tombrock, Nellie Ketelaar, Neeltje LiefGETROUWD: E. Doorn 33 j. en M van Leeufering, Willy Beeling. Lenie Bloem. Tilly Bosch, wen 30 j.; W. T. Bakker 32 j en .1. W. Kok 25 j.
BEVALLEN' W. Beunder-Hillebrand, z.
Marie Dekker, Nettie Jurgens. Nellie Rlnt.ma,
OVERLEDEN A. M. van Beneren, 70 j. echtgeJopie Strijbis. Annie Strijbos. Eflsabeth van Til,
Annie Ve'.lekoop. Hannle Kuipers. Ria Corne- noote van H. .1. Broekhuizen: Levenloos aangeUssen, Lenie Visser. Rietje Senft, Gonnie van geven dochter van I. G. A. van Nes en M. M.
Dtlken, Marjon Strijbos. Her-examen 4.
Lambalk: A. F. Konst, 23 mnd
Tot de 3e klas zijn bevorderd: Wim Platte,
Ab Kabel, Gerrit Kluen, Henk Meyer, Loek
Dammers, Dlek van Kampen. Theo de Haas. Aat
Verkarik, Henk Wesseling. Cees Caro. Leo Planting, Jan Schreurs, Karel Suyling. Chris Raket.
Eddy Koning, Ronald Hofman. Henk Maurits.
Jean Splkermann. Dick Vos, Gerrit van Beem,
Johan Velberg. Daan de Jong, Dirk v. d. Schans,
Piet Meine, Nico van Geelen Tine Kruse, Carla
Zooals aangekondigd zullen er dit jaar verschilStraus. Doke van der Koog. Lies Kokke. Hannie
wedstrijden voor kinderen georganiseerd
lende
van Wimen. Nellie Ruijs. Ida van Waveren,
Kitty van Nes, Claudi van Dobbenburgh. Pauüen worden. Woensdag 30 Juli organiseert de V.V.V.
het maken van zandCorstlus. Gonny Langeman, Else de Wit, Mien- een zandbouwwedstrijd
op
voor
figuren
het
strand
het Casino. Deze
—
tje van leperen, Jopie Lahalse, Gre van den
Heuvel, Ida Vogel. Irmi Houben. Meta Pauw wedstrijd vangt aan te 2 uur. Er zijn fraaie prijMariene Priesicke. Klltv Doorman, Bets Velberg, zen beschikbaar gesteld.
Dlni van der Vliet, Hannv Zonneveld, Tini
Boersma, Enny Visser. Hester van Hardenbroek.
Letty Stadt. Sonja Dekker. Dmv Lablans. Ina
van Beaumont. Ellen Strijbos, Mies Wollring,
Conny Bloot. Her-examen 5.
Tot de 4e klas zijn bevorderd: Joop Dijkstra.
Tonny Hoopman. Bert Sabelis. Herman RoeNAAR CONCOURS.
land. Evert Spoelder, Paul van Waveren. John
Wijkhuizen. Kees Pompe. Hans Siegerist. Jan
Onze plaatsgenoot de heer Henk Arisz zal
Verspoor. Look Rusman. Ko van Bakel Paul op
15, 17 en 24 Augustus met vijftal gezelMetz, Gerrit Noteboom. D:rk Bakker. Egbert
deelnemen aan het groote zangschappen
Terhorst. Ru van Gorkum. Willv Nieuwerf
Hugo Otter. Henri HR,ink. Wim Kolk, Kees de concours, dat ook dit jaar weer te AmsterNijs, Henk Aarte. Willy Souwer. Edith Siegerist, dam door de Ver. „Gamuk" in het gebouw
Hannie Steensma. Nellie van Keulen. Truusje van de „Werkende Stand" zal worden geBakker, Erica Koch. Maiske Lahalse.
Jeltje organiseerd.
Blokker, Annie Kl»en. Hetty Moov Corrie JanHet Santpoortsch Gemengd Dubbelkwarsen. HenKie var der Velden. Hennv Westhof
tet
komt uit in de Superieure afdeeling en
Tine Zorge. Molly Hcrmann. Woh'je Mulder.'
het Santpoortsch Gemengd Koor „Vox HuHer-examen 7.
mana" is gerangschikt onder de afdeeling

Veertig jaren huwelijkstrouw.

AALSMEER

...

ZANDVOORT

—

SANTPOORT

_——.

«

Zwanenburg

...

Eindles Nijverheidsschool.

Gistermiddag is de eindles van de nrjverheids•chool in Zwanenburg gehouden. De voorzitter
der middenstandsvereeniging „Haarlemmermeer',
de heer L. W. van Driel, heette de dames van
het schoolbestuur, alsmede de ouders der geslaagde leerlingen welkom. Spr. deelde mede,
dat mr. A. Slob en echtgenoote bericht van verhindering hadden gezonden. Mevrouw Stolp
dankte de heeren Van Driel en C. Linthout voor
hun aanwezigheid. Spr. zeide tot de ouders, dat
het weliswaar offers kost om de kinderen te
laten leeren, doch dat als het offer eenmaal is

gebracht, het profijt des te grooter is.
Mej. Vrjfhuizen reikte hierop de diploma's uit.
Spr. overhandigde bij elk getuigschrift een
kaartje met toepasselijke spreuk. Anders was dit
het werk van de directrice mej. Garcscn, doch
deze was door ziekte verhinderd. De patiënte

lieten hun woorden van een bloemenhulde vergezeld

gaan. Op. hartelijke wijze werd afscheid
genomen van de leerares mej. de Boer.
De heer L. W. van Driel bedankte de aanwezigen voor de betoonde belangstelling. In het
bijzonder, zeide spr. dank ik de dames van het
bestuur voor de opofferingen, welke zij zich
hebben getroost in het achter ons liggende jaar.
Ik hoop voor Zwanenburg van harte, dat zij
met lust en liefde blijven doorgaan mede te werken aan de vorming van de toekomstige moeder
tot heil van ons maatschappelijk leven. Ook het
personeel dank ik voor alles wat het heeft gedaan. Gaat ook gij door met het beste te geven,
opdat de school zijn goeden naam behoudt en de
leerlingen met dankbaarheid aan het genoten
onderwijs terug denken en de ouders en het bestuur u nog graag vele jaren werkzaam zien.
Zonder twijfel zal het u prettig stemmen, dat gij
op de tentoonstelling kunt toonen wat gij in het
afgeloopen jaar hebt gepresteerd.
De ouders, wier kinderen in Zwanenburg hun
diploma hebben gehaald, zullen blij zijn, dal het
onderwijs hier kan worden gegeven. Wij allen
blijven hiervoor belangeloos arbeiden en de
eenige beloonüi'g, welke
Is medeleven
en -werking en een beetje waardeering voor het
dienende werk, door allen verricht.
Geeft zoo noodig op de juiste wijze critiek te
kennen. -Zend uw kind niet in ons, maar In uw
belang en het belang van het kind naar deze
school. Wij hopen, dat het getuigschrift, hetwelk
de meisjes hier hebben behaald, een introductie
m het maatschappelijk leven mag zijn, dat onze
school bekend wordt. Bedenkt, dat als ge de
lessen goed ter harte neemt, ren goede huishoudster uit jullie zal groeien, meisjes. Gaat dan het
leven in, gewapend met de hier bijgebrachte
kennis, en arbeidt, met lust en genoegen
Hiermee was de eindles geëindigd en namen de
genóodigden de keurise tentoonstelling van door
rie leerlingen zelf vervaardigde voorwerpen in
oogenschouw.

van IJmuiden)
Op Woensdag 6 Augustus herdenkt het
echtpaar P. Carton en M. T. Carton—van
Wort den dag. waarop zij voor veertig jaren
in het huwelijk traden.
De heer Carton werkt in het bouwbedrijf
als voeger en sinds veertien jaar is men in
IJmuiden gevestigd.
Stellig zal men met voldoening op de afgesloten periode kunnen' teruzlen: immers
hun gezin werd in den loop der tijdon verrijkt met 14 kindern, waaronder zes meisjes
en acht jongens.
Van dit aantal zijn er reeds negen in het
huwelijksbootje gestapt.
Het spreekt als vanzelf, dat dit feest niet
onopgemerkt voorbij kan gaan; integendeel v
in de woning aan den Wassenaarstraat no.
24 zijn reeds versieringen aangebracht.
Op 6 Augustus zal men ongetwijfeld vele
blijken van medeleven mogen ontvangen.

Thailand
Indo-China bedreigd
door strijdkrachten
van Tsjoengking.

—

De Yomioeri
TOKIO. 24 Juli, (Domei).
Sjimboen schrijft, dat de regeering onmiddellijk stappen moet nemen tegen de toenemende bedreiging van Thailand en IndoChina door Engeland en Amerika, aangezien
anders deze landen een gevaar zouden Tonnen in de Oost-Aziatische welvaartssfeer.
Volgens berichten uit Bangkok concentreert
een deel van de Britsche strijdkrachten zich
aan de grens tusschen Thailand en Birma
om Thailand te dwingen een pro-Engelsche
politiek te voeren. De Tsjoengkingregeering
concentreert groote strijdkrachten aan de
Noordelijke grens van Indo-China. Tenslotte
verklaart het blad, dat Japan niet onverschillig kan staan tegenover deze EngelschAmerikaansche pogingen en terstond de
noodige maatregelen moet nemen.
SANCTIES DER V.S. TEGEN JAPAN?
In verband met berichten uit de Ver. Staten, volgens welke Roosevelt „met het oog
op komende veranderingen in het Verre
Oosten" economische sancties tegen Japan,
zooals de blokkeering van Japansche saldi,
een exportembargo op olie en andere belangrijke producten en een verbod van Japanschen goudaankoop zou hebben voorbereid,
verklaart de Tokio Nitsjl Nitsji, dat naar de
meening van toonaangevende Japansche
kringen tot dusver over Roosevelts voornemens geen volkomen duidelijkheid heerscht.
Ingeval echter dergelijke maatregelen ten
uitvoer zouden worden gelegd, zouden de
Ver. Staten zelf ernstige economische reacties ondergaan.

Duidelijke
waarschuwing
Strenge jstraf van

Duitsch Landesgericht

PERSONALIA.

Onze plaatsgenoot mej. L. Kruyer is voor
Voor het
's-GRAVENHAGE. 24 Juli.
het voor-examen van het Nederlandsch Ge- Landesgericht
stond terecht de 25-jarige
nootschap voor Heilgymnastiek en Massage
W. H. 8., bode bij een der departementen
geslaagd.

—

BESTUREN OUD KATH. VERBOND.
De heeren M. H. Binneveld en A. Gravemaker zijn opnieuw tot bestuursleden van
den Oud Katholieken Bond van Fabrieks- en
Transportarbeiders benoemd. Als bestuursleden van den Bond van Bouwvakarbeiders
werden weer de heeren P. Wijker en R. T.
Gravemaker aangewezen. De heer J. P. J.
Jans werd opnieuw tot bestuurslid van den
Uitmuntendheid.
Bond van
Ook het mannenkoor „Orpheus" zal eich dienden Handels-, Kajitoor- en Winkelbebenoemd.
laten hooren in de 2de afdeeling; evenals
Spaandamsch Gemengd Koor.
Voorts dingt het Bennebroeksch Christelijk Gemengd Koor mede in d# Iste afdeeling.
Men kan er verzekerd van zijn. dat de heer
Arisz de prestaties van „zijn" zangers en
zangeressen zal weten op te voeren, opdat
men andere gezelschappen zal kunnen
evenaren.
In Stoop's bad hielden Woensdagmorgen de
leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool te
Overveen een zwemteest, dat door het heerlijke
TURNVEREENTGING „SANTPOORT”.
weer, de prettige stemming en de goede organiNa een onderbreking van twee jaar, als gevolg satie uitstekend slaagde.
van de tijdsomstandigheden, hebben bestuur en
Het programma van zwemmen, springen en
technische commissie van T.V.S. besloten om dit duiken werd extra opgevroolijkt door een pa*ar
laar. onvoorziene omstandigheden voorbehouden, gecostumeerde zwemstukjes, waarbij twee meisjes
de jaarlijksche estafette weer te doen loopen op
een kinderwagen en later twee visschenae
Zondag 17 Augustus as. op het terrein van de met
jongens te water «raakten, wat veel hilariteit
voetbaTvereeniging ~Dc Terrasvogels". De estafette zal bestaan uit: dames 100. 100. 80 en 60 verwekte.
meter; heeren: 800. 400, 200 en 100 meter.
De uitslagen van de wedstrijden luiden:
.25 m. schoolslag jongens, groep I Albert Noort;
groep II: Paul Stouthamer; troostprijs: Kees

...
BLOEMENDAAL

van algemeen bestuur te 's-Gravenhage. In
dat departement hebben ook verscheidene
Duitsche heeren hun kantoorlokalen, waarin
een portret hangt van den Führer.
Naar de verdachte vertelde, zat hij beneden in het departement, toen hij in de
courant las. dat in alle openbare gebouwen
de portretten van de Koningin moesten
worden verwijderd op grond, dat deze laatste
zich aan de zijde der bolsjewisten had gesteld. Bij het lezen van _dit bericAt ls verdachte zóó in woede ontstoken, dat hij
meende, dat nu ook maar het portret van
den Führer weg moest. De daad bij de gedachte voegende, liep hij naar boven en sloeg
van twee „Führerbilder" het glas stuk. Het
was, naar hij zeide, niet zijn bedoeling geweest, den Führer te beleedigen, maar er was
slechts sprake van een woede-aanval. Hij
had spijt van wat htj gedaan had, te meer,
daar hij door de Duitschers, voor wie hij
werkte, steeds goed behandeld was en door
hun toedoen zelfs verhooging van loon gekregen had.
De Staatsanwalt zeide 0.m., dat Duitschland niet voor zichzelf, maar voor Europa
\echt tegen het bolsjewisme. Op 't oogenblik
van deze groote uiteenzetting zijn duidelijke
fronten ontstaan.

•

Duitschland kan niet dulden, ook niet
in de bezette landen, dat, wie ook zich
aan de zijde van het bolsjewisme stelt.
Uit -de omstandigheden blijkt, dat de
verdachte van plan was een politieke
demonstratie te veroorzaken. Verergerd
wordt de zaak daardoor, dat de verdachte voorbestraft is en zich niet aangegeven heeft, toen hij zag, dat andere personen door zijn daden in verdacht kwamen. Deze" verdachte geeft zelf toe, dat
zijn positie door toedoen der Duitsche
heeren was verbeterd. Als dank gaat hij
nu zich op deze wijze misdragen. Spr.
vond het geval zeer ernstig en eischte
een gevangenisstraf van twee jaren.

:

herstelt reeds.

Mej. Van Driel, onderdirectrice der Nijverheidsschool, drukte de meisjes op het hart, dat
weliswaar de schooltijd, maar zeker nog niet de
leertijd voorbij is.
Eenige meisies bedarfkten de leerafessen en

(Foto Dagblad

Britsche troepen
aan de grens van

VELSEN

VELSEN-NOORD

Rippen.
25 m. schoolslag meisjes, groep I: Emmy Vethaak; groep II: Lex Raamsdonk; groep III: Lyaa,.

Kool.
25 m. rugslag jongens, groep I: Kees Bos;
groep II: Hans Böning.
DE GEHANGENE MET DE KOORDE.
25 m. rugslag meisjes, groep I: Stieneke Rippen;
groep II: Lex Raamsdonk.
De leiding van de tooneelvereeniging Nieuw
Johnny Smit
Beginneürtgenwedstrhd:
op
haar
aandacht
reeds
weer
Hofdijk heeft
Duiken, Springen, enz. Jongens: Ie prijs Hans
het komende seizoen gericht. Men heeft be- Boning;
2e prijs Kees Bos.
sloten eerst „De gehangene met de koorde"
Idem
Ie prijs Truus Boning; 2c prijs
meisjes:
studie
te
nemen.
regie
Genon
De
in
van H.
Besangon.
Helma
is aan den heer J. Haver toevertrouwd.
'De twee eerste prijzen zrjn beschikbaar gesteld, door den heer Kroeze.
Onder water zwemmen: Merk Minnesma.

Wachtgeldregeling Papier-

fabriek.

Het is aan de directie van de Papierfabriek
gebleken, dat indien sommige arbeiders wegeas dringende werkzaamheden langer moeten werken dan de hoofdgroep (in dit geval
meer dan 36 uur per week) er een dispariteit is tusschen het wegens die extra gewerkte uren ingehouden wachtgeld en het in
dienzelfden tijd verdiende loon, aangezien het
uurinkomen volgens de wachtgeldregeling
hooger ls dan het vaste uurloon.
De directie wenscht te voorkomen, dat het
personeel hierdoor schade ondervindt. Daaringeval arbeiom heeft zij besloten, dat
ders binnen het raam van de wachtgeldregeling langer moeten werken dan de hoofdgroep
deze extra uren zoodanig zullen worden betaald, dat per uur niet minder verdiend zal worden dan men volgens de wachtgeldregeling in denzelfden tijd zou ontvangen. Voor eventueele extra uren, die hiertoe
niet behooren, heeft betaling op de gebruikelijke wijze plnats.
Toenadering beschouwt het besluit als een
„beslissing van beteekenis".

—

—

GESLAAGD
De volgende meisjes verwierven het einddiploma: D. E. Bart, C. M. Braam. Ch. G. ten
Brink, M. Clay, M. T. C. A* van Empel, J. N.
van der Fange, A. A. A. den Hartog, G. Herfst,
G. E. Hoogendam. E. G. van der Horst, W. de
HOOFDDORP, 24 Juli.
Jong, N. Maarschalkerweerd, J. Oostwouder, M.
—46.
Oogtwouder, A. Oostwouder. Afgewezen: 2.

MARKTBERICHTEN

—

Blauw maanzaad 44

Na in raadkamer te zijn geweest, wees de
rechter vonnis. Hij veroordeelde den verdachte tot twep jaren gevangenisstraf met
aftrek der korte preventieve hechtenis. Het
is klaarblijkelijk veien Nederlanders nog niet
aldus lichtte de rechter het vonduidelijk
nis toe
waar de strijd in Sovjet-Rusland
om gaat. Denkt men, wanneer Duitschland
RIJWIEL IN BESLAG GENOMEN.
zou verliezen, de bolsjewiki aan de grens
van
de
recherche
Bloemendaal
is
Door
in be- zouden blijven en Nederland niet zouden beslag genomen een rijwiel van het volgende sig- treden? Deze oorlog voert Duitschland voor
geheel Europa en wanneer de Koningin zich
nalement: heerenrijwiel, merk „Technica"; framenummer 27891: zwart gelakt; Nordlight dyna- aan de zijde der Sovjets schaart, moet het
mo no. 833632; electrische lamp. ongemerkt met land de gevolgen dragen. De daad van ververdulstermgskapje, gemerkt L.L.B. no. 018, Type dachte verdient dan ook de strengste straf.
Dit geval moge een waarschuwing voor al
A.; achterlicht ongemerkt;
achterband, roode
kleur, merk „Benco"; voorband, roode kleur, on- diegenen zijn, die gelooven, demonstraties
tegen Duitschland te k-iinen bedrijven.
gemerkt; Imitatie Terryzadel, merkftenith Special"; ' zwart celluloid overtrokken stuur, merk
..Technica", met roestige bel, merk Übag; zwart
rubber handvatten, gemerkt .JRlga"; zwarte ketnaar
ttngkast, gemerkt „Clha"; zwarte jasbeschermer,
bevestigd aan de opstappen met bruin koord;
buisbagagedrager, waaraan een klem en snelHet blad
SJANGHAI. 24 Juli. (D.N.8.).
binder.
verneemt, uit Engelsche krtngen,
Sinwanpao
Aan het rijwiel zat een driehoekig plaatje van dat generaal Wavell binnenkort naar Moskou
een rijwiefstalling met het jaartal 1941 en het
zal reizen. Met het oog op den Duitschen
nummer 1629.
opmarsch in de Sovjet-Unie zou Wavell
Aangezien dit rijwiel vermoedelijk van diefstal onderhandelingen willen
voeren "met de miliafkomstig is verzoekt de Commissaris van Politie
taire leiders der Sovjets over een militaire
te Bloemendaal den eigenaar zich zoo spoedig samenwerking tusschen Britsch-Indië en de
mogelijk aan zijn bureau te melden.
Sovjet-Unie ten behoeve van de oprichting
van een gemeenschappelijk af weerfront.
Be roepen te Noordwljk aan Zee (G*r. Kerk)
.ds. B. Bouma.
Volgens een officieele opgave zrjn bij den
Voor het classjcale bestuur der Nederlandsch
op Napels In den nacht
Engelschen
Hervormde Kerk van Alkmaar legde mej B. H. van 20 op 21luchtaanval
Juli 20 personen gedood, waaronder
E. Koncaalski aldaar, met goed gevolg het exa- zeven leden van de weermacht. en 37 personen,
men voor godsdienstonderwljzeres af.
waaronder 12 leden van de weermacht, gewond.

——

Generaal Wavell
Moskou?

—

—

WEER LUCHT.
GEVECHTEN AAN DE

KANAALKUST.

Britten verloren
32 vliegtuigen.

—

Nadat de.
BERLIJN, 25 Juli. (D.N.8.)
Engelschp luchtmacht Woensdagmiddag bij
aanvallen aan de Kanaalkust 54 toestellen
had verloren, zijn gistermiddag bij luchtgevechten In totaal 32 Britsche toestellen neergeschoten. Hierbij waren 9 viermotonge toestellen, van welke 37 leden der bemanningen
in Duitsche gevangenschap geraakten. Drie
Duitsche vliegtuigen worden vermist.
„De Britsche luchtmacht heeft Woensdag
haar zwaarste nederlaag sedert het begin
van haar z.g. „non-stop offensief" op de bezette Kanaalkust geleden", zoo wordt aan
het D.N.B, van welingelichte militaire zijde
medegedeeld. Onder de 54 neergeschoten
Britsche vliegtuigen bevonden zich 40 jagers,
een onwaarschijnlijk hoog getal, zoodat alleen op de?en eenen dag de Britsche jachtvliegerij meer dan het dubbele aantal jachtvliegtuigen heeft verloren dan de Britsche
luchtvloot bij haar eersten grooten aanval
boven het Kanaal op 18 Juni in totaal heeft
verloren. Tegenover de 54 neergeschoten
Britsche vliegtuigen staat het verlies van
slechts drie Duitsche jachttoestellen. Dit is
een verhouding, welke de leiding van de
Britsche luchtvloot te denken moet geven
Een offensief, dat, terwijl het bedoeld was
als een ontlastende actie voor de verbonden
bolsjewisten, tot dergelijke verliezen der
Britten leidt, kan, gezien op langen termijn,
voor Duitschland slechts voordeelig zijn.
daar zij het gevaar in zich draagt van een
langzame vermurwing van de Britsche luchtvloot. Sedert het begin van dit met zooveel
verwachtingen aangekondigde ..non-stop offensief" der Britten zijn tot dusver alleen in
het gebied van het Kanaal 500 vliegtuigen
neergeschoten.
Zoodoende wordt het alleszins begrijpelijk,
zoo verklaart men in Berlijn, dat de Britsche minister van luchtvaart. Sinclair, in de
Lagerhui.szitting van 23 Juli op een vraag, of
de Engelsche luchtaanvallen op Duitschland
en de bezette gebipden een verlichting zouden beteekenen voor de Sovjets, antwoordde,
dat hrj het beter achtte hierover niets te zeggen.
In Berüjnsche politieke kringen verklaart
men voorts, dat vooral ook het verlies van
piloten voor de Engelschen bijzondere aandacht verdient, daar de bemanningen van de
54 Britsche vliegtuigen of neergeschoten zajn
of boven het bezette gebied gedwongen waren een noodlanding te maken. Men beschouwt derhalve van Duitsche zijde het resultaat van de geleverde luchtgevechten boven het Kanaal als „een zwarten dag voor
de Britsche luchtvaart",

f

Vertrouwensinstantie voor
Levensverzekeringsbedrijf.

—

AMSTERDAM, 24, Juli.
De N.V.V.-persdienst schrijft :
De directeur-generaal van den arbeid
heeft een officieele vertrouwensinstantie
voor het levensverzekeringsbedrijf Ingesteld.
Voor de afdeeling volksverzekering zijn
benoemd de heeren Ir. A. J. Verstelt (werkgeverslld» en J. van Noorden 'werknemerslld) secretaris van den Nederlandschen Bond
van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden
en Incasseerders, aangesloten bij het N V.V
Voor de afdeeling Levensverzekering zijn
benoemd de heeren A. O. Holwerda iwr-rkgeverslid) en A. W. Klinkenberg twerknemerslid>.
De instelling van deze vertrouwensinstantie is van groote beteekenis voor de kerkers
in het levensverzekeringsbedrijf. Zij steunt
op de ontslagverordening, welke bepaalt, dat
voor de bedrijven vertrouwensinstanties kunnen worden ingesteld. Zij bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers. Indien een werkgever aan den directeur-generaal van den arbeid vergunning
vraagt voor het verleenen van ontslag aan
personeel, wordt de vertrouwensinstanttr
gehoord. Deze brengt advies uit over de
noodzakelijkheid van het ontslag. Door het
besluit van den directeur-generaal van den
arbeid is thans ook voor het lefensverzekeringsbedrijf een toestand geschapen, zooals
deze reeds in verschillende bedrijfstakken
bestaat. De beoordeeling over het ontslag
van personeel is thans toevertrouwd aan
deskundigen uit de eigen bedrijfstak en wel
van de zijde van de werkgevers als van d"
werknemers.

Burgerlijke Stand
:

BEVALLEN, 22 Juli F. van den Hoek—
van Nimwegen. d.; 23 Juli M. J. Koster—
Flendrie, d.; H. H. Pieke—Leising, z.; H. D.
Geukers—van Lieshout, z.: R. L. G. Kuipers—van Limburg, d: L. M. A. Weber—
Roukens. d.; 24 Juli
Duin—Schippers, d.
OVERLEDEN : 21 Juli W. van Aperlo, 27
j., Hazepaterslaan; 22 Juli : A. Dusschoten,
78 j„ Kleverparkweg: 23 Juli : M. P. Horsthuis, 74 j„ Kleverparkweg; P. Tol, 56 j., Hazepaterslaan; B. van der Meulen, 81 j., Ein-

:

:

denhoutstraat.
ONDERTROUWD : 23 Juli : D. Diemei en
A. F. Cornet; 24 Juli : H. van Straaten en E.
Schrander.

:

GETROUWD 24 Juli : W. A. A. M. Nieuwenhuizen en A. A. Plaatzer van den Huil.
W. J. Bonhof en T. M. Otto, A. Engels en J.
Homburg; H. J. Wijkhuizen en A. M. van
Winterswijk; G. J. Luitjes en G. A. Heinemeijer; C. Vrij en A. W. Rijkens.

BLOEMENDAAL.
GEBOREN.
den Berg, z.

—

P C. W van der Vossen—Van

—

ONDERTROUWD.
G. S. Verdonkschot m
W. .A. M. van Saasc.
GETROUWD.
N Biezeveld en M. Jansen;
H f. Bartels en C. C. Bok; G J. Beaufort en
C. M. Nieuwenhuizen; P. E. Kamp en H. A. van

—

Drunen.

—

OVERLEDEN.
C. F. Borel, oud 75
Haarlem; J. Recsink, oud 66 j., overl.
lem; M. R. Vogelsang. oud 56 j.. overl.
lem; P. C, van Kontngsbrugg*. oud 81
te Haarlem; D. Verbeek, oud 85 j.

te

J., overl.
te Haarte Haarj., overl.
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HEEMSTEEDSCHE DREEF 43
h-eft de PRAKTIJK HERVAT.

TE KOOP

|kTz*l
•BED
wÊ '

_tül B fr^as> >
* I
El B I °

u

GOUD!!!!

'

Tandarts JAMES
tot 18 Augustus

GEVRAAGD

:

■

~r~—')

Gevr. tot ƒ4,50 p. gram. Zilver
hoogste waarde. H. J. Koenenstraat 21, hk. Twijnderslaan
(part. huis). Tel. 19523.

D7958

geen praktijk.
Spoedgevallen:
Boodschappendienst K 08.
3682

J. J. VAN LUIN

-

ARTS
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is van 26 Juli tot
17 Augustus afwezig.
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#
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Te kooD cevr. door particulier
een of meerdere
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Waarn. de aanw. Heemst. Drs.
Voor ml. Boodschappendienst
K 08.

VON WINNING
VROI WENAKTS

Afwezig tot 4 Aug.
De aanw

PERZISCHE KLEEDJES

Haar! Gynaecologen
nemen waar.

BLIJFT NIET LEVENSLANG

AUTO GEVRAAGD

y
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VOLKS
CONCERT
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Dirigent: ANTON KRELAGE.
Solist: CiIJS BETHS. Viool.
INTREE: 25 CENT.

|

I

■

--,_.

I

r i^mrimwv~-_

j-.-_i>r^Tnf

AANVANG DER

I
I

1
I

MAANDAG
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PREMIETREKKING

N.V. „HAIGHTON & CO."
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1 Ze» de gerechten
watrr op.

E. VAN TUTNEN.

V OOT

met zoo weinig mogelijk

'
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Prijs

M

j

095
110
1.25
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Voor Uw Kleeding

v

Voor Uw Dekens

OP :

|BH-H

voorts

maken wij U attent op
het product

Uw gebruikte Meubelen
en Zolder-opruimirrgen

TURF zonder BON !
Zuivere Veenkluiten ƒ 40.— per
1000 Kg., ook tn kleinere hoeveelheden.
Franco bergplaats.
Alleen bij: D. W. HOVENIER,
Vooruitgangstraat 88 Tel. 14382.

—

meer

,

,

imWoW

HHHI
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•

en andere soortgelijke
producten, welke voor de komende

»-

CHAMPIGNONS
BOSBESSEN •

PROGISTGRIA
WKSSTRAATVK6 TEL 16658

>

RAMAKERS'
FRUITPALEIS
GASTHUISVEST4S
V
Telef. 16458.

Ji

OORLOG VOORBIJ IS"

dan ga ik weer adverteeren. zeggeri
sommige ondernemers
Maar het ls to de eerste plaats de vraag
of dezulken dan nog zullen bestaan.

*

■
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'Wl'/tÈ
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w

40-41, mooie hak.

straat 9.

Velser-

D3004

PRIMA STOFZUIGER TE KOOP
ƒ 10, merk Electrolux. M. v. d,
Boüch, Schagchelstraat 42.
Te koop nikkelen

EMMFRKACHFL
DBOO7
Oranieboomstraat 63.

ledere

3.50. Babybox
DB7

regel

Oud goed aan

'n QoMelstem

geen

is en laat vooral geen licht onnoodig branden.

~

- . — ....

9 Gebruik nw stofzuiger goed, dan kunt U een
keer overslaan.

'•

36

cent

12 cent

PERSONEEL
AANGEBODEN

'm deie, HcatU
TE KOOP: NW. LICHTKROON,
Old fmish, 6 lichtpunten, compl.
m. lampen en kapjes (als monster eekost f 125) thans ƒ 60.—.
DBOIO
Wagenweg 156.

OPENBAAR SLACHTHUIS
Verk verscfa rundvleesch Zaterdag vm. te 9 uur pakjes van
400 gram a 50 cent, tegen 11 vl.bonnen no. 27. Courant en gepast geld meebrengen. DBOl5

PRIMA TRAPNAAIMACHTNF
to koop. z.g..an., inzinkb., gekost
ƒ 220. Voor de meest biedende.
Adres: Mei Guyt. v. Linschotenstraat 17, IJmuiden YBO2B
U.K.G. VOORZET APPARAAT
te koop. voor ieder radiotoestel 1
te gebruiken, prijs ƒ 12. Schouw-

broekenrtraat 8, H'stede. Aanm.
alleen heden.
E-3027
Te koop twee beste

PAARDENTUIGEN

60 cent

D8024
174. Haarlem.
WERK GEVRAAGD
voor 3-tons vaste b;tk met, verTE KOOP: TOONBANK.
easeer.
3
en
Adres:
Borskistraat
Etalageopstanden
cent
85
Winkelkast
Benkoelenstraat
34.
Tel.
14509.
Julianapark
56, H>N.
enz.
28 C*nt
HND 1723
Zijlweg

11 cent

meer

1

_

l,m

Schakel bet heetwaterreservoir uit. als D den
volgrnden* dag weinig of geen heet water
noodig beeft. Bcfjerk zooveel mogelijk het
gebruik van warm water.

Handetsadvertenties:
I—3 regels btj vooruitbetaling.
ledere regel DIMT

DIVERSEN

ƒ

3. LeidschepJein 19zw.

den kant?

-••.,

fl

•

.

.

MEUBELREPARATIE
FLINKE JONGEN GEVRAAGD,
KINDERWAGEN
v. loop- en fietswerk. leeft. ± lijmen, beitsen, stoffeeren, poli- te koop. goed onderhouden. Br
16-17 j. 's avonds tuss. 7-8 uur. toeren. Willemsen, Bakenesser- HNDI74S Bur. van dit Blad.
"Van Dam's Aardappelcnbedrijf, gracht 12, Telef. 15957. D7902
Nassaulaan 20. Tel. 14229.
TE KOOP: TOONBANK.

MEVR. VAN ES
helderz., astrologe.
DIENSTBODE GEVRAAGD
75 et. Brouwersstr. 40. in gezin z. k. v. dag of d. en n.
met koken bekend: groote wasch
PASFOTO'S
buitenshuis. Adres te vern. Bur.
snel. coed, netjes en goedkoop. van dit Blad.
D7998
Fotostudio Gé Posen, Breestr. 6.
Reclameprijs 3 stuks 40 et.
OreNSTBODE GEVRAAGD
v* d. en n.. zwart en katoen dr..
Te huur gevraagd half Sept.:
v.g.gv P.G. Aanm. KennemerWEGGELOOPEN :
DBOO3
HUIS OF BOVENHUIS
een bruin hondje, Wete-temcr. plein 23, Haarlem.
ƒ 40 a ƒ5O. Br. D8022 Bur. v.d. 81.
4 witte pootjes. Tegen bel. tyug
NET MEISJE GEVRAAGD
te bez. Warmoesstraat 16. D8025
v.g.g.v.. van 8' j-5 u. Aanm. na
7 uur: Groen, Frederikspark 10,
DBOOO
Haarlem.

TE HUUR

GEVRAAGD

J

NET MEISJE GEVRAAGD

van 9-12, Vrijdags tot 3 uur, niet

onder 15 jaar. Z. Stationsweg 3
DBOOB
Bloemendaal.

— Gevraaed in klein
m

)

m

•
Vermijd gebruik van lirhtkjronen, schroef in

Strijk allea in één keer.

regels bij rWn-tbetaUng..
ledere regel meer
Indien niet vooruitbetaald:
1-3 regels

PERSONEEL
GEVRAAGD
i

Voorts is het dubieus of dergelijke ondernemers dan nog
wel de kans krijgen te concurreeren met hen 'die actief
bleven die al adverteerend gestamp hun good-will versterkten en hun voorsprong ongenaakbaar vergrootten

OPRECHTE HAARL-MSCHE COURANT
GROOTE MARKT 14
HAARLEM

,
, „.
.
~
Tal *«» nuJ
P« n 10
*«
"
* Merkere lampen dan noodzakelijk
Gebruik

~

#

beroemd

.

*,ALS DE

Schakrl direct op „O" wannrrr de gerechte-

7

1_

mWmmmWmmmmmmW

--■

.

'•

suède

DAMESSCHOENEN

TE KOOP: LUCHTBUKS ƒ 7.V».
ƒ 4.50; 1 kist etectr.
materiaal ƒ 17.50. Amerlk. radio
f 50. Kamerl. Onnesstr. 67. Hrl.

PlPCtrif*] tf*l* *

"j" doorgekookt.

DOBBELSTEENTJES
/TTjk
y/)//},
iiUii',

Te koop 1 paar z.g.a.n. P.

ƒ

-

m\

D7999

te koop. m. 38.

nTHJCATTF VVN HET nEPARTVMTVT VAN HAND f- NirVERHETD EN SCHKEPVA ART t b.r.ITFT RIJKSKOI.EVBI'RI' iO

f

-——"*""""
wintermaanden best Levertraan kunnen vervongen

fik.

-,

9 Neem een douche in plaats van een knipbad •
laat geen aansteekvlammetje van keuken- en
badgevsers branden.

oorkomt mot schade!

14637

J. VELLEMAN. ZIJLSTRAAT 62.

.

dan

water

i
borden, en». vuil,
kopje»,
dan noodig b, mmdk een» per dag af. Veel

Maak niet

c-traat 12. H.N.

ZW. SATIJNEN PUMPS4

Jtw

Kook ■*■ ««echten roet mo wrinig moge''i» water en met gesloten deksel.

~/r\ #n\^

§h

BEL

strikt noodzakelijk Is.

—w Voor Uw Textiel

Haarlem.
MEVROUW

~

S WIES

.^
Gebruik
zooveel mogelijk alleen bureau-, leesof schemerlampen.
-_. ,
6 Zet de radio af, als D niet luistert..

vaatwerk kan ook met koud water worden
afgewasschen.

V,\ MOTTENZAK
r1

FOTO
Kruisweg no. 60 A

*
*

pan.

.

niet meer warm
7 Maak telken»
,

riplex-lmpregn

voor

het deksel op de

6 Gebruik de oven weinig en zooveel mogelijk
hooikist of kranten.

I

K INO

«»

4 Stel de Tlam klein, zoodra de inhoud kookt.

Curator.

MOOIE

*
,

Breng allr* op dr vollr vlam (dus -rlug) aan
den ln,.k. De volle vlam mag echter niet
huilen den panbodem komen.

met

HANDNAAIMACHTNE

koop z.g.a.n., ƒ 60. Semarang-

Fototoestel

\_

-5 Kook altijd

te

TE KOOP: VOUWWAGENTJE
5.50. Wiener Kinderstoel ƒ 350
2 p. schoenen z.g.aJi.. m. 42 en
37 a 38. ƒ 5.50 p. p-aar; Waschteil
ƒ 1. Lange Begijnestraat 22.

gas:

ia opgezet-

De uitslagen der IreUktng rullen
regelmatig in DIT BLAD verschijnen.

D 7868

TE KOOP
AANGEBODEN

_f_E*^|_i

Hier zijn een paar irrnfren, die Fin
acht moet nemen om tot de noodzakelijke bezuiniging te geraken,

Voor

*

f

ƒ

2 Steek hrt gas aan, nadat de pan of de ketel

Door hel verbindend zijn der
uitdeelingslijst, is het. failli
ment
der Bouwmaatschappij
A.NEL te Santpoort geëindigd.

ii

4.50

koralen, tandr-ngoud, hoogste pr.

"

(•

-■—■—--■■■ ■■

Doelstraat 28.

het allen: U moet 20% • dus één kwart • minder gas
I'
en eleetriciteit gebruiken. Op welke wijze U dat doet, wordt aan
uw eigen oordeel en vindingrijkheid overgelaten, maar om in
dr/e moeilijke taak te slagen, is het noodig, dat U zeker eens
per week Uzelf controleert,
L' loopt dan niet de kans tegen het einde van de maand plotseling te merken, dat U geen gas of stroom meer moogt gebruiken.
Verdeel dus uw rantsoen in weekrantsoenen en kijk elke week op
den meter of U ook boven uw wekelijksch ranlsoen bent gekomen!

r

—-

■

GOUD, GOUD, van ƒ 3 tot

bruikbaar goud, sloopgoud van
f 2.20 tot ƒ 3.50 per gram. Zilver
f 7.50 per 100 gram. Diamant,

weet

I
I
I

6 DE

m>

-

MAANDAG 28 Jl LI

onderstel.

Br. D8023 Bur. van dit Blad.

Ze tvaarschunen U, ah U niet zuinig
genoeg bent met gas en electricileit.

Hl IR OF RENTE BETALEN • Wordt lid van het
WÊÊÊÊÊt
Hypotheckfonels HYPO. de eenige bouwspaarkas met
gegarandeerden wachttijd en verzekering tegen waardeverlies.
Inlicht. Mij. HYPO. ALKMAAR en het Bijkantoor Haarlem.
Dir. J. P. v. d. AARDWEG. Kleine Houtucj; 10/. Telef. 17746.
'BEKWAME MEDEWERKERS GEVRAAGD'

GROOT! of St. BAVO-KERK

WIJ GEVEN GOUDPRUZEN*
voor oud Goud en Zilver, goud
p. gram. Zilver
ƒ 2,50—ƒ 4,00
/ 5.00—ƒ 7,50 p. 100 gr. Uw adres
van ouds: Ged. Oude Gracht
no. 136. H. Venbroek, tegenD7938
over Brandweer.
luchtbandenwagen of

Houd ze goed in het oog!

H. 0. V.

D7966

afm. ca. 3 a 3', M2. Br.
Bur van dit Blad.
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gezin
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TE HUUR
AANGEBODEN
GR. ZTT- SLAAPKAMER

Winkelkast,

Etalage-opstand.

Markies, enz. Julianapark 56.

Muziek'
Instrumenten
GOEDE VIOLONCEL M. KIST
en strijkstok te koop aangeb.

—

Wickevoort Crommelinstr. 17,
Haarlem-N.
HND 1743

Rijwielen

HUMBER HEERENRf.IWIi I
m stooksel en zijkamertje, met
NET MKIS.TE
2« BEDIENDE GEVRAAGD
goed kunn scheren en knippen. v. B'—4 u Aanm. Oosterduin- kookgel (desgew. m. gas) f 5.50 z.can. ter overname 3 D Vooges, Indischestraat 95, H.N.
DBOl6 p. w. Lange Begijnestraat 22.
D. D. Croese, Leidschevaart 47. weg 244. Aerdcnhout
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Bijeenkomst Soc. Ec. Genootschap
„Nederland en Europa”

Zuinigheid
met gas ,en electriciteit
is een nationale plicht!

...
Dr Fischböck sprak
vergadering toe.

's-GRAVENHAGE. 25 Juli.

-

Donder-

_a middag had in het Kurhaus te Scheveningen een bijeenkomst plaats van het
Sociaal Economisch Genootschap ..Ne-

derland en Europa".
Eenige maanden geleden is van Prof.
Dr. G. A. S. Snijder het initiatief uitgegaan tot oprichting van het genootschap
dat zich tot taak stelt de problemen,
welke naa>- voren zullen komen bij de
onder
herordening van ons werelddeel
voor zoover
leiding van Duitschland
deze Nederland betreffen, reeds thans te
bestudeeren Zooals bekend, werd reeds
m den herfst var/ verleden jaar de
Nederlandsche sociale economische kring
gevormd, onder leiding van Prof. Dr. J
van Loon. met het doel op economisch
gebied die Nederlanders te vereenigen,
die de volkshuishouding van het nieuwe
Europa willen helpen opbouwen.
Intusschen heeft het Duitsche Rijk in het
belang van het Europeesch bestel den strijd
tegen de Sovjets aanvaard, hetgeen tot gevolg zal hebben, dat de Russische gebieden
wederom deel zullen uitmaken van de Europeesche economische teven sruimte. Het is te
verwachten, dat Rusland, dat tot 1944 als de
Europeesche graanschuur gold, wederom dir
functie zal kunnen vervullen, terwijl dan het
groote. in Rusland braak liggende afzetgebied voor industrieele producten binnen het
bereik van het Europeesche bedrijfsleven zal
komen.
Onder deze omstandigheden bleek het
ge.wenscht, t.ot overeenstemming te geraken
zoodat tot samengaan van den Nederlandschen sociaal economischen kring en het
genootschap ..Nederland en Europa' werd
besloten, onder den naam: Sociaal Economisch Genootschap ..Nederland en Europa".
Het doel van deze genootschap is. samenwerking lot stand te brengen tusschen alle
Nederlanders ,dlc op grond hunner overtuiging bereid en in staat zijn actief mede te
werken aan den sociaal economischen opbouw van den nieuwen Nederlandschen
Staat binnen het kader van de Europeesche
levensruimte.
Reeds zijn binnen het kader van het genootschap tal van commissies gevormd die
zjeh zullen bezig houden met de bestudeegring van actueele vraagstukken.
De bijeenkomst werd door tal van autoriteiten en personen dit vooraanstaande
N.5.8.-kringen bijgewoond. Onder de genoodigden merkten wij op den commissan.sgenet aal voor financiën en economie Dr. H.
Fischböck, den voorzitter van het genootschap Prof. Dr. J. van Loon. den ondervoorzitter Prof. Dr. G. A. S. Snijder. K. W Boekholt. secretaris, Prof. Dr. J. van Dam, H. J.
Woudenberg, Mr. A. J. Backer. commissaris
der provincie
Noord-Holland. A. Meyer
Schwencke Mr. Dr. H. J. Brur-ken-Fock. H
Roskam, leider van het Agrarisch Front. Mr.
H. C. Schokker, M. M. Rost van Tonningen,
Luitenant-generaal b d. Seyffardt, oud chef
van den generalen staf. commandant van
het Nederlandsche Vrijwilligers-legioen. Mr
J. C. L. Zuyderhoff. president der rekenkamer.
Prof. Ernst Wagenmann. hoogleeraar te
Berlijn, die zou spreken over het onderwerp:
~Wo kommt das viele Geld her ?" was door
ongesteldheid verhinderd zijn rede uit te
spreken. In zijn plaats werd de heer H. C. van
Maasdijk, lid en secretaris van de organisatie-commissie voor het bedrijfsleven, bereid
gevonden over het thema : ..De organisatie
van het Nederlandsche bedrijfsleven" te
spreken.
Di bijeenkomst werd geopend door Prof.
Dr. J. van Loon. die in de eerste plaats minister Dr. H. Fischböck welkom heette.
heer van Loon de
Vervolgens begroette
aanwezigen, waaronder tal van belangstellenden uit handel-, industrie en nijverheid.
Vervolgeris nam Prol. Dr. G. A. S. Snijder
het woord. Aan zijn rede ontleenen w\j het
volgende :
In den eersten oproep hebben wij gezegd,
dat ons genootschap berust ~op de overtuiging, dat alle voorteekenen er op wijzen, dat
een nieuw Europeesche orde ontstaat en dat
het Duitsche Rijk daarin de leidende
plaats zal innemen".
Hoofdzaak is. dat wij hier nog eens vaststellen dat wij ons niet met binnenlanösche
politieke tegenstellingen zullen bezighouden.
Dat. wil niet zeggen, dat wij ons tegen-

—

—

-

De voorzitter heeft dus een groote machHier moet echter tegenover staan een voortdurend voeling houden met de leden van de
organisatie," er mag geen sprake zijn van
een bovenaf dicteeren.

5v e r politieke nchtingen plaatsen. A priori
ivordt niemand-op grond van politieke overwegingen uitgesloten of gezocht
Het gaat
ons in de eerste plaats om een onbevoordeelde, zakelijke samenwerking. Men zal ons
wellicht tegenwerpen, dat dit op het oogenblik in Nederland niet mogelijk is. Het zal
moeten blijken
en het zou in ieder geval
te betreuren zijn. wanneer dit bezwaar
steekhoudend bleek te zijn pn men op grond
hiervan meende, zich zelfs van kennisneming
van de feiten te moeten onthouden. Men zal
ons misschien ook voorhouden, dat geen
Nederlander zich thans vrij kan maken van
..gevoelsmomenten", dat kan juist zijn. Wij
handelen, gelukkig, niet alleen op grond van
redelijke argumenten en ieder heeft zijn gevoelsoverwegingen. die hem. haast instinctief, een bepaalde richting wijzen.

REDE Dr. FISCHBÖCK.
Bij het ter perse gaan van deze editie wat
het verslag van de rede. die de commissarisgeneraal voor financiën en economie, minister Dr.'H F. Fischböck op de bijeenkomst
heeft gehouden, nog niet in ons bezit. Red

—

•. •

DE VRIJHEID.
Bedrieg ik mij niet. dan gaat het b,ier In
de allereerste plaats om het gevoel van vrijheid, welks ontbreken velen verhindert hun
richting te bepalen en hen veroordeelt tot,
..afwachten". Zij, die zich op dit standpunt
stellen, vergeten één ding
dat zij zichzelf
juist' voor het ..afwachten" het voornaamste
element der vrijheid, de keuze, op den duur

Rijksmaarschalk Hermann Göring heeft in zijn hoofdkwartier de veroveraars van
Kreta ontvangen, waarbij hij de officieren toesprak en hun de hand drukte.

Nederlandsch. onze Kunst Nederlandsch
van gezicht, onze aard Nederlandsch.
Want. als de beslissing eenmaal gevallen
blijft de wijze en hoedanigheid van ons
is. blijft er uiteraard slechts éen mogelijkwerk Nederlandsch, dan blijven wij Neheid open en het lijkt mij meer dan dubieus,
derlanders. Dat zal echter niet door
woorden, maar door daden geschieden,
of men zich dan „vrijer" zal gevoelen, dan
nu.
dat zal niet in defensieve afsluiting.
De vrijheid is niets absoluuts en bestaat
maar slechts in open, strijdvaardig
slechts In het gevoel vrij te rijn m zijn hansamenwerking zoo kunnen zijn. Wij
delingen en het gevoel zijn beslissingen te
moeten weer wennen aan de wijde
treffen in overeenstemming met den grondruimte, niet alleen ter zee. maar ook over
land, wij moeten den samenhang van
slag van zijn *ezen en zijn redelijk inzicht.
deze ruimte leeren zien. Wil men hier
En. al maak ik mij sterk, dat er onder u
nauwelijks iemand is, die niet in de jaren,
spreken van ..het Rijk", het groot-Gerwelke achter ons liggen, dikwijls heeft gemaansche rijk. mij is het goed. al moet
handeld en beslist, anders, dan hij zelf geik dan bij voorbaat waarschuwen tegon
wild zou hebben
onder dwang van buiten
de misvatting, dat „het Rijk" een impedu> ! wij waren toch aan die grenzen min
rium van tastbaren aard zaff zijn. naar
of meer gewend en gevoelden ze niet ieder
den trant van het Romeinsche of het
oogenblik als zoodanig.
Engelsche imperium. Het rijk. das Reich.
Wij leven in ..bezet gebied ". Ik geloof, dat
moet men veeleer zien en oa—erg—an a>s
dan
inhoud
van
dit
feit
beter
begrijp,
den
een bindende, verpli -htcnde idee. een
ik
velen, die zich verkneukelen over een ..proonverbrekelijke lotsverbonJenneid van
allen, die deze gedaelue ais tets groots
teststaking", een doorgesneden kabel of
andere lichtzinnige domheden, waarvoor
en onaantastbaars in zich dragen en bemaar al te vaak menschen moeten boeten,
hoeden. Wil men liever spreken van een
die er part noch deel aan hebben. Inderdaad.
Germaanschen Statenbond mij is het
het is nog steeds oorlog
en de oorlog heeft
ook goed. al gevoel ik mij dan verplicht,
er op te wijzen, dat d? voile nadruk op
zijn eigen recht, het recht van de macht,
zooals ieder, die het kleinste geschiedenisde verbondenheid dient te vallen.
boekje nog eens wil herlezen, kan weten, en
In dat groote geheel is. daarvan ben ik
ook niet behoorde te vergeten. Wij moeten overtuigd, plaats voor ons volk nis zelfons daarin schikken en de ons opgelegde bestandig volk. Zijn staatkundigen vorm kan
perkingen dragen, wel wetend en beseffend, dit volk zich op den duur slechts zelf schepdat hel nog heel anders zou kunnen zijn.
pen.
Uiteraard is deze oorlog van voorbijgaana
•
den aard. en. zoo vraagt men. is het dan
werd
het
woord
door
den
gevoerd
Hierna
niet vroeg genoeg, wanneer wij onze beslui- heer
van
die
het
thema
beMaasdijk,
H.
C.
ten nemen, als tenminste eenmaal de bezet- handelde : De organisatie van het Nederting is opgeheven ? Daarop zou ik het Vol- landsche bedrijfsleven. Hij begon
met op het
gende willen antwoorden. Deze bezetting is
dat
de
feit
wijzen,
organisatie-commissie
te
niet een los opzichzelfstaand feit. zelfs niet zich nog midden in haar werkzaamheden
alleen maar een klein onderdeel van een bevindt, /oodat bet niet de tijd is om een
militaire noodzakelijkheid, maar is, en dat samenvattend overzicht van haar werkzaamwordt nogal eens over het hoofd gezien, een heden te geven, of om reeds te spreken over
voor ons het meest problemen,
symbool, een kenteeken
gflie de commissie thans nog
van een geweldige
in het oog springende
houden.
bezig
verschuiving in de machtsverhoudingen. Deze
zag men in de laatste jaren
In
verschuiving is het blijvende resultaat van naastNederland
steeds
meer
ingrijpen van de overden oorlog en wij kunnen daarmede niet heid ook het groepsgewijze optreden van bevroeg genoeg rekening houden.
langhebbenden. Spreker wees op de grondHet is zelfs het eenige feit. daarmede wij wetswijziging van 1938. waardoor lichamen
rekening moeten houden, want, er is voor ons voor beroeps- en bedrijfsleven werden mogegeen alternatief.
en op- de bedrijfsradenwet.
De nieuwe Orde beteekent voor ons allen lijk gemaakt
bedrij
waardoor
fsraden. samengesteld uit
nieuwe bindingen en tot nu toe ongekende vertegenwoordigers
van,werkgevers en werkallen,
ook zij, die niet
verplichtingen. Wij
nemers, konden worden gevormd. Ook bij de
mee willen doen. zien deze nabij of aan den
op het verbindend verklaren van onderhorizon en naarmate wij deze bindingen en wet
nemersovereenkomsten
ging men uit van
verplichtingen wenschen en zoeken, of wel het bestaan van groepen. Spreker ging hiergevoelen
wij ons vrij
schuwen en afwijzen,
na over tot de behandeling van de nieuwe
of onvrij.
verordeningen over'de organisatie van het
In den diepsten grond ligt de bestaansDe organisatie-commissie, die
bedrijfsleven.
reden van dit ons genootschap in de noodzakelijkheid ons vertrouwd te maken met werd ingesteld om de organisatie op te bouwen, moest zeer snel werken en zij heeft ook
onze nieuwe bindingen en zoo en niet anders zeer snel gewerkt. Reeds thans zijn
eenige
onze innerlijke vrijheid' te heroveren. Want groepen gevormd en vele andere staan op
onze
hebben wij eenmaal het inzicht ijf
het punt gevormd te worden.
nieuwe plichten gewonnen, hebben wij erDe organisatie in Nederland moet natuurkend, dat het onze plichten zijn, dan moeten lijk nauw aansluiten aan de Duitsche orgawij deze als vrije menschen op ons nemen nisatie wegens de plaats van Nederland in de
en uit vrijen w'fl vervullen
wordende Europeesche groote ruimte, maar
zal op vele gebieden een afwijkende
toch
„REICH”.
HET BEGRIP
regeling moeten worden gemaakt, oa. op het
gebied van den handel waar. tehkgcvolge van
Men kan het niet vaak genoeg herhalen : geen macht buiten ons beschikt Nederlands bijzondexe geograpwscne ligging
over ons lot als volk. Blijft onze taal en overzeesch bezitjae verhoudingen anders
liggen dan bij onze buren. Een van de voornaamste bepalingen is wel het feit, dat de
organisaties zelfstandige lichamen zullen
worden en hij wees op de verklaring van de
Duitsche regeering van Maart 1933. waarin
deze zeide, dat zij geen van staatswege georganiseerde eêonomische burocratie wenschte. maar Integendeel het private initiatief
wenschte te bevorderen. De gedachte aan
een zelfbestuur is niet nieuw, zij komt reeds
tot uiting in onze grondwet ten aanzien van
provincies en gemeenten.
In tegenstelling met de latijnsche landen
worden alleen ondernemers lid van de organisatie.
De taak van de organisatie-commissie is
niet. zooals men vaak meent, het zelf ordenen, maar zij schept slechts de organisaties,
die eventueel een ordenende functie kunnen
vervullen.
Niet ,de geheele staatstaak zal door de
organisaties kunnen worden overgenomen.
Voor bepaalde algemeene werkzaamheden
zullen zeker nog Rijksbureaux gehandhaafd
worden.

ontnemen.

—

—
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moeteen

Vouwen

de Nationaal Socialistisch
organisatie
Mevr De Ruiter heeft namens bedrag
van 70000 guloen ovarhandlgo, basterne
«„ Frau dr Sevs* Inquart «on
Krui». De overhandiging geschiedde ta.hui- ven de.
Kal Duitsch. Ro-<*«Rijkseommissaris
(Schimmelpennmgh)
te Gravenhage

toor

*

(Aüantic-Holland)
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Evenmin zullen ook alle organisaties
uit het bedrijfsleven moeten verdwijnen,
waarbij men bijv. denken moet aan sommige kartels, die naast de groepen zullen
bestaan. Spreker
blijven
schilderde
daarna deu internen opbouw van de
organisaties. De hoofdgroepen worden
onderverdeeld In bedrijfsgroepen, deze
in vakgroepen en deze eventueel in
ondervakgroepen. De leiding van een

organisatie berust bij een voorzitter, bijgestaan door twee plaatsvervangers.
Samen vormen zij het dagelijksch bestuur. Een raad van bijstand dient den
voorzitter van advies. De dagelijksche
werkzaamheden worden verricht door
een secretaris.
«
Spreker wees tenslotte op het verschil tusschen den nieuwen voorzitter en de voorvan de vroegere vereenigingen. De
voorzitter moet zijn groepsbelang behartigen
met inachtneming van het algemeen belang.
Hierop wijs; ook de wijze van benoeming.
welke van bovenaf gschiedt. De voorzitter is
bevoegd aan de leden aanwijzingen te geven.

•

-

Door Prof. van Loon werden de drie sprekers beantwoord. De strijd tegen het bolsjewisme staat bij den wederopbouw op den
voorgrond.
De bijeenkomst werd vervolgens onderbroken teneinde In een pauze van gedachten
onderling te wisselen en met andere deelnemers k#inis te maken.
Hierna vereenigden zich de aanweaigen voor een gemeenschappelijken maaltijd. Tijdens het diner maakte Prof. Dr
Snijder het feit bekend, dat Dr. H
Krekel dezer dagen zal worden benoemd
tot professor In de philosofie der geschiedenis aan de universiteit te Leiden
Spreker memoreerde insdit verband het
vele werk, dat Dr. Krekel gedurende de
afgeloopen jaren hweft verricht ten behoeve van de Nederlandsche verlichting
aangaande de buitenlandsche politieke
strooming en verhouding. Tal van menschen zagen steeds weer opnieuw verlangend uit* naar het wekejijksche buitenlandsche overzicht van den heer
Krekel, dat steeds uitmuntte door bijzondere helderheid. ledereen was steeds
onmiddellijk na het lezen op de hoogte
der feiten.
Na den maaltijd vereenigden zich de aanwezigen op het terras van het Kurhaus. De
Teden der verschillende commissies hadden
daarbij de gelegenheid met elkander kennis
te maken.

.

VOOR DE VROUW

_

Fleurige strandjurken

stralende aomerdag
't heerlijker dan
Waar
aan het wijde strand of op
onze plassen en meren. Dar
weer. tegelijls
verschijnen
met de zonnebrillen en gebruinde ruggen, de fleurig*
strandjurken van gebloemde of smetteloos witte stof
van voren geheel gesloten
door knoopen, met groote
zakken.
Daarondei
diepe
een kort. wit broekie of bijpassend strandpakje. Badpakken, bedrukt met bloempatronen. schelpen of visschen. Voor koudere dager
is de lange broek .van donkerblauwe ol grijze stof er
een helgekleurd
jasje dl
truitje zoowel een practischt
als flatteuze dracht vooi
jonge mei
Groote hoeden van naturelkleurig stroo beschermer
ons tegen de al te felle zonnestralen.
Verder worden schoener
van hout en kurk gemaakt
die /oo aantrekkelijk zijn.
dat we niet nalaten kunnen ons een paar witte strandtasch versierd met visschen.
aan te schaffen en daardoor tegelijkertijd die we uit rood of blauw vilt knippan en opplakken. Wij zijn klaar om onze vacantie
ook ons andere schoeisel te sparen.
Bontgekleurde armbanden, een groote. te beginnen.
Een

Maatschappelijk werk biedt

maatschappelijke, opleiding verkrijgt men
ongetwijfeld door een der scholen voor maatschappelijk werk te bezoeken, of door een
levenspositie.
academische studie met socialen inslag af
UITKOMST VOOR VELE JONGELIEDEN. te leggen, doch niet ieder is daartoe in de
gelegenheid.
De cursus zal toegankelijk zijn voor diegeDe Stichting voor Opleiding van Maatschappelijke Werkers, gevestigd te Haarlem, nen, die eindexamen Mulo hebben afgelegd
(af daarmede gelijk te stellen diploma).
stelt zich voor om het terrein van haar werkzaamheden aanzienlijk uit te breiden. Waren
De cursus zal zoo ingericht zijn. dat de
haar cursussen tot nu toe alleen toegankedeelnemers overdag hun normale bezigheden
lijk voor hen. die reeds in overheidsdienst zullen kunnen blijven verrichten. De geheele
maatschappelijk werk verrichten, nu stelt de cursus zal ca. 220 lesuren omvatten. Per week
stichting zich voor ook diegenen bij haat wordt gedurende twee uren mondeling les
opleiding te betrekken, die nog; niet in de gegeven.
practijk maatschappelijk werkzaam zijn,
doch zich tot dat werk aangetrokken gevoelen.
De reden, waarom de stichting gemeend
heeft tot deze uitbreiding te moeten overgaan, is de volgende. De tot nu toe georganiseerde cursussen waren bedoeld als opleiding
voor het examen. Ingesteld ter verkrijging
van een acte van bekwaamheid als maatschappelijk werker, welk examen door de
Nederlandsche vereeniging voor gemeentebelangen wordt georganiseerd. Dit examen
en daarmede ook de opleiding, staat alleen
open voor hen, die reeds gedurende tenminste
twee jaar practisch. in overheidsdienst,
maatschappelijk werk verricht hebben. Het
gevolg hiervan is, dat de gemeenten, bij de
benoeming v_n hun ambtenaren, zoo goed
als uitsluitcndX zijn aangewezen op ongeschoolde krachten, die pas na eenige jaren
practijk hun theoretische vakopleiding kunnen verkrijgen. En zij. die, hoewel elders
werkzaam, zich tot het maatschappelijk
werk aangetrokken voelen, verkeeren veelal
in de onmogelijkheid scholing op te doen:
zij zouden eerst in de practijk moeten zijn
voor zij de cursussen zouden kun* en volgen,
wat natuurlijk voor de meesten onoverkomelijke bezwaren niet zich brengt.
De voorgenomen uitbreiding van de opleiding beteekent aan den eenen kant voor de
De zingende zeeg van den boer.
gemeentebesturen een grooten vooruitgang.
tijden yen oogst zoo kostelijk mstr».
Er moet echter wel de aandacht op geves«•ent ringt thans zijn hoogste lied oo
tigd worden, dat de voorgestelde cursus vrij«on Mgelijks-hoA maal- tocht door da
wel uitsluitend een theoretische vakopleigoudgele hawnaldaa
(Het ZuJémm)
ding zal brengen. Een breedere algemeen», en

•
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Koop eerst een andere taiiclptieta
en liefst de

—

(Adv)

Gymnastiek

duurste die er ts en probeer daarna Ivorol. Dan neemt U waar hoe Ivorol
reinigend-, witmakend- en schuimend vermogen alle andere verre overtreft.
Tube 60. 40 en 25 cent.

Ernstige kinderverwaar-

—

VLAARDINGEN, 24 Juli.
Te dezer stede
ls door de politie een ernstig geval van kinderverwaarloozing ontdekt. Op aanwijzing
van buren heeft de politie een onderzoek ingesteld Tn de woning van een 26-jarige gehuwde vrouw, wier man ter koopvaardij
vaart. In de woning werden vier kinderen
aangetroffen tn den leeftijd van 2 tot 6 jaar.
die in ergerlijken toestand van verwaarloozing verkeerden. Vooral het jongste kind, een
jongetje, was er ernstig aan toe.
Op advies van den politie-arts zijn de kinderen overgebracht naar het ziekenhuis te
Vlaardingen. Tegen de moeder, die iedereh
avond uitging en dikwijls eerst in den nacht
thuis kwam, terwijl zij de kinderen zonder
drinken in een tusschenkamer opsloot, zal
proces-verbaal worden opgemaakt.

—

1941.

ZATERDAG 26 Juli
HILVERSUM I. 415.5 M.

8.45 Gramofoonmuziek 6..50 Ochtendgymnastiek
V i'O (Bramofoonmuziek.
7.«5 Ochtendgymnastiek.

8.00 8.N.0.: Nieuwsberichten. 8.15 Gramofoonmuziek. 9.45 Voor de hulsvrouw. 9.25 Gramofoonmuziek. 10.00 Ernstige muziek. 12 00 Twee fluiten.
IC 40 Almanak. 12.45 BNO.: Nieuws- en economische berichten. 1.00 Musiquette. 1.3fl Gramofoonmuziek. 2.00 Voor het gezin. 2.20 Na gedane arbeid muziek en vroolljkheid. 4.0Ö Bijbellezing
Voorbereid door de Christelijke Radio Stichting!
4 20 Klarinet, fluit en piano. 5.15 8.N.0.: Nieuws-,
economische en beursberichten U 0 Orgelspel.
6 00 Gramofoonmuziek. 8 15 Voor ac binnenschippers. 6.30 Ramblers. 7.00 8.N.0.: Vragen van den
daf. 7.15 Het Schrammelkwartet. 7.45 Voor den
Boer. 8.00 8.N0.: Nieuwsberichten. 8.15 Spiegel
van den dag. 8.30 De Haariemsche Orkestvereenlaing en koor. 9.30 Berichten (Engelsch) 9 45 8.N.0.
Nieuwsberichten. 10.00 BNO.: Uitzending In de
Engelsche taal: Dutch news reel.

<

C.A.O. in mandenmakerij.
AMSTERDAM, 24 Juli.

De N.V.V.-pers-

dienst schrijft: Het college van Rfksbemid- HILVERSUM II. 301.5 M.
delaars heeft goedkeuring verleend aan de
Ochtendgym8.50
845
Gramofoonmuziek.
collectieve arbeidsovereenkomst, waaromnastiek. 7.00 Gramofoonmuziek. 7.45 Ochtendevmtrent overeenstemming was bereikt tusschen nastlek._ 8.00 8.N.0.: Nieuwsberichten. 8.15 Grade N.V. Nederlandsche fabriek van korf- mofoonmuziek. 10.00 Morgenwilding- (Voorbereid
flesschen en ballons te Tiel en den Alg. Ned. door het Vrilrtnnig Prntestantsoh Kerkcornité»
Schemeruurtje. (e.0.1. 11.10
10.20
Ons

Bond van meubelmakers, behangers, houtbewerkers en aanverwante vakgenooten,
aangesloten bij het N.V.V.
Door deze overeenkomst zijn de arbeidsvoorwaarden van de in dit bedrijf werkzame
mandenmakers belangrijk verbeterd. Voor
het eerstókunnen thans de gezellen aanspraak maken op een volle week vacantie.

24 JuU.

Gevarieerd

12.00 Politieberichten. 12.15 Ensembl< Erica Helen. 12.45 BNO.: Nieuws- en economische berichten 1.00 Zane met pianobegeleiding
en gramofoonmuziek. 1.40 Voor de Rijpere jcucd
200 Kamerorkest ..Ars Nova e f Antiojua" en solist
235 Gramofoonmuziek. 245 Door stad en land
3.00 Kamerorkest „Ars DO~t et antiqus". 400
Ensemble Bandi Balogh 430 Klaas van Beeck en
zijn orkest. 5.00 Cursus: ..Over Godsdienst bij
kinderen" 11. rVoorbereld door het Vrijzinnig
Protestantsch Kerkcom-.-é 518 BNT O : Nieuw»-,
economische en beursberi.-hten. 530 Gram
mU7'?V 615 Mannenzan—,-ereenlging
üsatiAniis" en gramofoo-.muTiek. 45 Ber"
7 00 BNO.: Groninesch Praatje. 7.15 óramof.muziek 7.30 Cursus: ..Hoe bouw ik een vrij-vliegeni
rnoe>'-v'Meg*uig". 745 Gramofoonmuziek. 8.00 B.
N. O.: Nieuwsberichten. 8.15 Gramofoonmuziek
830 Gevarieerd programma 945 BNO.: Niemv«berfchten 10 oo Dagsluiting. (Voorbereid door de
Christelg-S Radio «Mchtingl. 10.05—10.20 Causerie:
projramma.

Lijst van uitgesloten slagers.

—

Het Rijksbureau
voor de Voedselvoorziening In Oorlogstijd maakt
bekend, dat wederom eenige slagers wegens
frauduleuze slachtingen of het voorhanden
hebben van vleesch. afkomstig van frauduleuze
slachtingen, voor geruimen tijd van het
krijgen van een toewijzing van vee en vleesch
door de Nederlandsche Veehoudertjcentrale 7ijn»
uitgesloten. Het zijn de slagers: H. F J. Broek
hoff, Jasonstraat 23. Amsterdam: J. van Vel?»n,
Dorpstraat 6. Nootdorp; H. Kamphuis, Hoofdstraat A. 7, Epe; E. de Weerd te Hoogkerk; W.
Runderkamp. Burg. Kolfschotenplein 4, Volendam; G. J. J. Bannenberg, Kleine*! Berg 33,
Eindhoven; W. Reslnk. Nrjkerkerst raat weg C. 5,
Hooglanderveen; J. Adams, B. 172. Hooglanderveen; W. Nijenhuis, C. 61, Vorden; J Krijgsman,
Kanaal Noord 93. Apeldoorn;
G. Helwgen.
Leestenscheweg 46, Warnsveld; J. Burghart,
Geraniumstraat 14, Zwolle; W. Dijkstra, Ass-endorpstraat 95, Zwolle; J. Ha'-.;». VVipstrant 8.
Bolsward; G. M. M. Bus, Lorentzweg 78. Hilv. r-t
sum; E. Th. Klarenbeek. no. I<sl. Ankeveen; A.
S. van der Lind. Nleuwsirnat A. 37 Baadt Nasj
sau; A. Sennef. Waterstraat 67. Ut.-echt;
Bleikertz. Wilhelmina straat 63. G'.n-.'rk-ïn; C. J.
A. Akkermans, Zand- jortsrl.eb..n üt, Heemstede; Fa. W. van .Scnij idel te V.'ailwlflt: p. j.
H. Geraerds. Dorp 118. Ke_sel; J. Leegsma no.
131, Ko'lumerzwaag; A. J. OvermPer
16-17, Pijna.'ker: \T. Dekloet. Telefoonweg 30,
Ede; J. J. Wiersma. no. 225 Menaldum: J. Bezemer, Ringdijk 189. Zwljnd-echt: J. de Vries,
te Hl. Ambacht; J. H—rtde.*ka—lp, Fdnrr.merweg
no. 21. Tegen deze slagers is* proces- verbaal opgemaakt.
's-GRAVENHAGE,

B.G.V. wint bij de

-

*

,Ik was er zelf bij".

SPORT
Waterpolo

_I

Beschikbaar per persoon

ATHLETIEK COMPETITIE BEëINDIGD.

RADIO-NIEUWS
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GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN
Elk der volgende
Geeft recht op h
bonnen

dames, Turnlust B bij de

heeren.

De tweede ontmoeting van de
petltle der Kennemer gvrnnastiekvereeniginger.
heeft In den stand geen noemenswaardige wyagingen gebracht, zoodat de leidende ploegen in
den eersten wedscrljd nagenoeg allen hun positie
wisten te behouden. Alleen In de tweede klasse
der heeren wist Concordia II zich van de derde
naar de tweede plaats te werken door Turnlust £
II voorbij te streven.
Ook In de 3de klasse der heeren kwam een
wijziging, daar O.S.S. hier de leiding nam door
slechts 17 punten boven T.V.S. uit te komen.
BU de dames was In de eerste klasse van strüd
weinig sprake, daar de 8.G.V.-ploeg weer met
een grooten voorsprong over baar, eenige concurrent Concordia, zegevierde.
In de tweede klasse vergrootten de Olympiadames nog haar voorsprong op Turnlust H, zoodat net kampioenschap ook hier met funk verschil werd behaald. De Olympla-ploeg ls het volgend jaar dan ook zeker mp voor de eerste
klasse.
Bü de heeren behaalde het Beverwtjksche
Turnlust op fraaie wijze den titel door zich In
belde ontmoetingen de meerdere te toonen van
Concordia", B.G.V. en Bato, die In deze volgorde
In de hoogste klasse eindigden.
In de tweede klasse bleef Turnlust H. de
res=rve-ploegen van Concordia en Turnhist B de
baas.
De persoonlijke beste prestaties In de tweede
ontmoeting», luiden:
Heeren Ie klasse: 100 m. C. Broertjes iB.G.V.
11.7 sec; Hoogspringen L. Brouwer (Turnl. B)
1.59 m.; Hinkstapsprong: L. Brouwer (idem)
12.70 m.; Kogelstooten: M. Kluft (idem) 11.86 m.
Discuswerpen: _L Kluft (Idem) 37.48 m.
2e klasse: 100 11 J. Verkes (Turnl H.) 12.2 sec.
Hinkstapsprong: J Verkes üdem) 11.76 m.; Ko.
gelstooten: J. Verkes üdem) 10,17 m.; Speerwerpen J. Verkes (Idem) 3790 m.
3e klasse. 100 m.: F. Belle (8.G.V.) 123 sec.;
Verspringen: C. Mulder (O.SS.), A. Franssen
(Rapj 5.2ö m.; Kogelstooten: J. Zieren (8.G.V.)
972 m; Discuswerpen: K. Schaap (0.5.5.) 27.45
meter.
Dames Ie klasse: 100 m: B v. Twisk (B.G.V ',
G. Berr.ard (Idem) 13 6 sec.; Hoogspringen: B
r. Twlsk (idem) 1 32 bl; Duitsche driesprong; B.
v. Twisk (idem) 10.12 m.; Speerwerpen: B. van
Twisk Uiden» 30.40 m.; Kogelstooten: R. Sjouwerman (Conc.) 853 m,
2e klasse: 100 M. B. Zandvoort, T. v. Leeuwen
(Olympia) 135 sec.; Verspringen: T. v. Leeuwen
(leem) 4.98 m.; Kogelstooten: R. v. Denderen
(Rap.) 9.45 m.; Discuswerpen: Th. v. d. Kort
(Turnl. H.) 25.71 m.
De beste „all round" athleten waren:
Dames: eerste klasse: B. v. Twisk (8.G.V.)
2708 punten.
Tweeae klasse: T. v. Leeuwen (Olympia) 3720
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104 Algemeen

71 gram

250 230 250 280

gram

1941
103 Algemeen SCO gram
Jam
500 500 500 500
Bloem, brood of
10 Bloem
Vi rants.
eb,k
102 Algemeen
250 gram ) Rijst
,
500 28Ö 250 250
\
A Rijst
250 gram )
A Havermout 250 gram
Havermout of gort 250

1
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18 Juni t.m. 10
44 Algemeen
45 Algemeen
54 Algemeen
58 Algemeen

17 Jolt

,
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1941

Augustus

25r gram
250 gram
100 gram

100 gram

t.m. 8 Augustus

gram
r,nt

*

gram
gram

In tijdvak van acht wekea

Havermout of gort 250 250
250 250
Gort
100 100
Vermicelli
Maliena
100 100
•

1941

250 250
250 250
100 100
100 100

gram
gram

gram
gram

In tijdvak van 18 dagea

250 500 500 500
I 250 gram
Boter
gram
250 gram
Boter met reductie 250 500 500 500
gram
ATTENTIE! DE VOLGENDE BONNEN ZIJN NA ZATERDAG 26 JUU
NIET MEER GELDIG:
Brood
27
27 Melk
vleeschwareD
27 Reserve (Aardappelen)

24-25 Boter
24-25 Vet

I

-

VEi

*

N.B. De bonnen 26, 27 en 28 voor KAAS blijven geldig t.m. 9 Aug. 1941.
.De bonnen, welke van 27 JuU 1941 af zijn geldig verklaard, met uitzondering van die voor vleesch of vleeschwaren, mogen reeds op
Zaterdag 26 Juli 1941 worden gebruikt.
Het koopen van vleesch of vleeschwaren In winkels op Maandag en
Dinsdag is niet geoorloofd.

H.V.G.B.—HAARLEM 1—2.
TTVOB heeft Haarlem beter partij gegeven dan
in den eerste wedstrijd, maar toch moest het In
IN DE WEEK VAN 27 JULI T.M. 2 AUG. 1941
Haarlem weer de meerdere erkennen. AanvanFrankenthal
kelijk ging het gelijk op, totdat
tezrr. Van Hemsbergen een overtreding maakte.
Elk der volgende bonnen
Geeft recht op het koopen van:
v H- :nsbergen plaatste"naarVerdel. die den bal
——<——
I
gord cpvlng en direct inschoot. Nog voor de rust, punten.
28 Juni t.m. S Augustus 1941
torn Franker.thal te lang treuzelde met het wegHeeren: eerste klasse: M. Kluft (Turnl. B.)
38 Algemeen
1 rantsoen zeep
-;pplpn van den bal, kon Smits met een welge5232 punten.
rieht schot tien voorsprong vergTOOten.
(Turnl
H.)
Tweede klasse: J. Verkes
3781 pnt.
1 Mei t.m. 31 Augustus 1941
In de tweede helft van den wedstrijd kregen
Derde klasse: J. Zieren (8.G.V.) 3256 pnt.
weinig kars om een be•Bon K textielkaart
n> voorhoedespelers
1 rantsoen scheerzeep
hoorlijk schot te lossen, daar de achter-pelrrs
De vereenlgingselndstand luidt:
16 Juni t.m. 10 Augustus 1941
..boven op hun man zaten". Een blunder van
Dajnes. ie klasse 1. B.G.V. 10551
2 ConTen Cate. na een schot van Vnji Hemsbergen
Pz. periode 11
1 rantsoen petroleum
bezorgde Haarlem een derde doelpunt. Vlak voor cordia 8851 pnt.
het einde, toen Frankenthal goed op Anthonl
Tweede klasse: 1. Olympia 7430 pnt.; 2. Turn1 Juli t.m. 31 Juli 1941
kon deze met een schot, van de twee lust H. 6999 pnt.; 3 Bato 66öj pr.t.
03 KF
één eenheid brandstoffen
meter li/n doelman Spaanderman het nakrjken
Heeren: Ie klasse: 1. Turnlust B 17877 pnt.;
geven Na dit ir-o'punt behoefde er feitelijk niet
Coupons van vergunning
l, 2 of 5 liter motorbrandstof (sis
2. Concordia 15287 pnt.; 3. B.G.V. 14692 pnt.
meer ultgezwommen te worden.
no. 13
aangegeven op coupons)
Tweede klasse: 1. Turnlust H. 11381 pnt.; 2
84 Juni t.m 31 December 1941
UITSLAGEN:
Concordia II 9819 pnt ; 3. Turnlust B II 9317 p.
Drie Fransche vKschersbooten zijn door
01 t.m. 03HKJ
),
Britsche oorlogsscheper? voor New Foundland
Afd. E (dames) : HPC—VZV 3—l.
Derde klasse: 1 O.S.S. 9775 pnt.; 2. T.V.S.
01 t.m. 04 HK K
buitgemaakt. De bemanningen der drie schepen
( l eenheid brandstoffen per bon
(heeren)':
Afd. N
HVGB—Haarlem I—3.
pnt.; 3. B.G.V. II 970 pnt
9758
01 t.m. 11 CV L
werden naar het Fransche eiland Saint Pierre to
Afd. Piheeren); HPC 4—DWR 3 2—l.
de buurt van New Foundland overgebracht.
) eenheid turf per bon
J
i
l m 08 HK
05 t.m
HK K
Het in Engelschen dienst varende Noorsche
J
OPENLUCHTDAG „BATO”.
schip ..Brynje" met een inhoud van 3916 brt. ls
Schoenen
Voor zoover geen vrijgestelde soort
volgens een bericht van het Noorsche teleg-raafJATILOO-TOURNOOI.
Zondag 27 JuU a.s. zal de Haariemsche Gymschoen op schoenenbon aan te vraagentschap. verloren gegaan. Het schip zou op
,
gen bij den plaauelijken distributienastiekvereeniging' „Bato" op het sportterrein
weer
Donderdagavond
Het
mooie
had
heel
wat
mijn
zijn geloopen. De bemanning kon woreen
dienst.
belangstellenden naar het Jattloo-tennlspark aan de Kleverlaan een sportdag organiseeren
den gered.
voor alle leden en adspiranten.
getrokken. E>e heer Kramer heeft voor de verTextielproducten
'
Op puntenkaart
's Ochtends om 10 uur zal het programma geVolgens een officieel opgave zijn bij het liezers in de eerste ronde van het enkelspel een
opend
"jaarlijksche
spoorwegongeluk bij Como (Italië) to totaal 34 troostronde kunnen vaststellen.
onderlinge
worden met de
De uitslagen
Eén rantsoen, rasp. één eenheid
athletiekwedstrtjden voor de dames en heeren,
waren :
personen gedood en 64 gewond.
'
Zeep: 120 gram hulshoudzeep of 150 gram eenheidsteiletzeep of 150
waar mej. H. Landwehr Johan en de heer A. M.
•
Hceria enkelspel A (Ie ronde)
A. v. d. Vliet Prent Jz. hun kampioenstitel zullen moeten vergram zachte zeep of 300 gram zachte zeeppasta of 250» gram zeep—J. H. Kuiper 6-3, 6-3.
dedigen. Tegelijkertijd vinden er voor de adspipoeder of voor zoover voorradig: 125 gram zeepvlokken of 250 gram
waschmiddelen of 200 gram vloeibare zeep of 200 gram
Heeren enkelspel B (2e ronde)
W. L. Bey- ranten onder leiding van den heer J. C. Kroes
zachte zeep (samenstelling van vóór 1 Juni 1941). Voor wasscherijen
In de situatie op de Effectenbeurs was giste- nes—J. Viëtor 7-5, 2-6, 8-4. J. H. Kuiper—A. hinderniswedstrijden plaats.
600 gram waschpoeder.
ren niet veel verandering gekoAen, tenminste Cats 6-3, 6-4
Het middagprogramma vangt om 2 uur aan
algemeene
vrije
wat den omvang van den handel betrof. Het
een
waarna
oefening,
met
de
Scheerzeep:
Rahusen—W.
Kwart eindstrijd
Viëtor
50 gram scheerzeep of één tube, dan wel een pot scheerR.
beleggende publiek hield zich geheel op den 6-4, 3-6, 6-2. T. de Booy—W. L. Beynas 6-3, 8-6. heeren hun kunnen zullen roonen aan hoogbrug.
crême.
vrije
achtergrond en zooals reeds zoo vaak het geval
Verder staan er voor de dames nog
oefePetroleum: 2 liter.
Mej. P. van ningen en ringen en voor de heeren vrije oefeDames enkelspel (2e ronde)
ls geweest, waren bijna geen opdrachten met t
ningen, grondgymnastiek en een sprlngnummer
Brandstoffen: 1 hl anthraclet, steenkolen. Industrie- of eierbrlketten
gevolg, dat de markt een stil verloop had. De Rooy—Mevr. v. d. Vliet 6-0. 6-1
Kwart eindstrijd
(maximaal 75 kg) of 110 kg bruinkoolbriketten of 2 hl cokes of gasMevr. R. v. d. Klashorst— vermeld.
stemming was gedrukt, zonder dat daarvoor met
Mevr. G v. d. Veer 6-2, 7-5.
cokes of 75 kg petroleumcokes of 150 kg cokesbries of cokesgruls.
juistheid een directe oorzaak kon worden aanTer afwisseling van dit gymnastlsch menu spegegeven, maar ter beurze helde men over tot de
de onlangs opgerichte handbalteams van
Turf: 195 kg pexsturf (300 stuks); 200 kg baggerturf (450 stuks); 275 kg
v
Heeren dubbelspel B (Ie ronde)
Cats en len
meening, dat de lustelooze tendenz voornamelijk J. Loggen—Fr. Wildeboer Sr. en C. A. Schipper
vriendschappelijken wedstrijd tegen
»
Bato
een
turf uit de Peel; 200 kg andere soorten turf.
A.
moet worden toegeschreven aan de berichten uit 6-4, 9-7.
Concordia.
het Verre Oosten, welke klaarblijkelijk niet op
Gemengd dubbelspel B (Ie ronde)
optimistische
wijze
Mevr. A.
geïnterpreteerd.
werden
Hoewel er weinig te doen was. werd algemeen op Vos en Lam bach—Mej. N. Henning en W. J. C.
een lager koerspell gehandeld, daar begin beurs OUvier 9-11. 6-0, 7-5.
(2e ronde)
Mej. H. Wildeboer en J. Viëtor
toch eenig materiaal te verwerken was, en waar
de kooplust vrijwel geheel ontbrak, leidde dit er —Mej. K. Mos en H. M. Mos 6-2, 6-3.
toe dat beneden de prijzen van eergisteren werd
Troostronde Heeren enkelspel (Ie ronde)
J.
gehandeld.
de Ruiter—W. v. d. Linde 6-3, 3-6. 6-3. D. Kobeurstijd
Orfder
was het koersverloop onregelStradmeyer 6-0, 6-0.
matig. Voor todnstrlëelen was de belangstelling
ronde)
(2e
P. Josso—H. Stradmeyer 6-0, 6-2
niet groot meer, hetgeen toch niet kon beletten,
da* zich In enkele specialiteiten toch nog open
hoeken vormden. Aku's hadden een stille markt,
en waren zoo goed als onveranderd. Unllevers
zakten na prljshoudende opening tot 128 In,
maar konden zich later op den middag weer
Zaterdag 26 Juli.
redresseeren en zich per saldo goed handhaveh.
Wit—VVGA; Ajax—Haarlem.
,1e
De Philips liandeelen
zakten
klasse:
Blauw
hoofdzakelijk
wegens gebrek aan belangstelling, onder beurs- Overgangsklasse: AFC—Catchers; HCK—Hilversum; Zeeburgia—EDO 2.
tijd in van 226 tot 2211/2. Calvé Delft bleef
ongeveer op peil en hetzelfde kon worden ge2e klasse B: OVVO—Schoten 2.
zegd van Van Berkel.
Zondag 27 Juli.
Voor de minder courante Industrieën bestond
over het geheel genomen eenig aanbod, en Ie klasse: Schoten—HHC (10 uur), EDO—Quick
daartegenover was geen voldoende vraag aan(2 uur).
wezig om de koersen te handhaven; In verschei2e hlasse C: RCH 2—THB.
dene gevallen kwamen dan ook lets lager note«ringen tot stand, terwijl enkele specialiteiten
zich zelfs eenige punten zagen ontglippen.
DE WEDSTRIJD EUWE—BOGOLJUBOW.
De handel in de overige rubrieken was onbeteekenend. Meerendeel neigden de koersen tot
Dr. Euwe -speelde gisteren in zijn wedstrijd
achteruit gaan; olies Hepen naar beneden van tegen Bogoljubow te Karlsbad een Spaansche
241 tot 2371/2. De suikermarkt was stil. HVA's partij, waarbij In den veertienden zet de dames
schommelde heen en weer tusschen 424 en 420, geruild werden. In het eindsjJel nam Bogoljubow
Vorstenlanden moesten een kleine veer laten. het initiatief, waarbij hij op den dame-vleugel
In tabakken kwamen slechts In enkele tapes In het voordeel dreigde te komen. Dr. Euwe
noteeiingen tot stand, welke voor de Deli-aanmoest toen probeeren nut», te trekken van het
deelen algemeen In nadeellge koersverschillen grootere aantal pionnen op zijn koningsvleugel.
resulteerden. De affaire to mbberfondsen was In den 27sten zet bracht onze nationale kamgering. Amsterdam rubbers waren eenige propioen een leerrijk pionoffer, dat de zwarte kocenten lager fn ook diverse outsiders werden ningstelllng aanmerkelijk in gevaar bracht.
Inmiddels scheen echter de witte dame-vleubeneden de vorige prijzen afgedaan. De gedrukte
markt-tendenz bleef evenmin zonder uitwerking gel niet meer te redden. Dr. Euwe bracht' echter
»p de scheepvaartaandeelen. waarvoor bijna In den 38sten zet een mooi paard-offer, dat de
125. ftet was een tumult van belang, want het bleef
126. Ineens ging het licht weer aan. Dat was een
partij zeker In remise zou hebben doen eindigen,
aleemeen lager noteeringen tot stand kwamen.
De belegglngsmarkt Was kalm. De Neder'andals Bogoljubow niet in tijdnood besloten had,
maar
stlkkedonker
en omdat er geen enkel raam
opluchting en ledereen was blij dat er niets was gewhe staatspapieren waren ongeveer priishnuhet offïr te weigeren. Herhaaldelijk dreigde mat
beurd. Maar Jawel, dat hadden ze leelijk mis, want
In de zaal was ekon niemand een hand voor oogen
dend. maar weinig veranderd. Voor gemóentelltke voor den Dultschen meester, die in den 39sten
zien
Daar
bijzonders
moest
wat
aan
de
hand
daar was me de fonkelende ster uit de kroon van den
zijn,
en provinciale leeningen bestond cm vaste zet moest opgeven.
dacht
koning
Klompertje,
als
daar
geen
ongelukken
maar
verdwenen. De dienaas, die Klompertje geTerwijl
partij
De
stand
na
deze
vierde
is
thans:
geDr.
pandbrleven daarentegen
stemming.
van komen.
bracht had, zag het onmiddellijk.
Euwe Pk, Bogoljubow IV*.
diukt In de markt lagen.

—
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VRIJDAG 25 JULI 1941

Britsch convooi bestookt in de
Middellandsche Zee
Vrachtschepen en oorlogsbodems tot zinken gebracht,
een slagschip en een kruiser door bommen getroffen.

—

ROME, 24 Juli (Stefani).
In weer* roemvollen zeeslag, welke zich In de Middelmachtübericht no. 414 maakt het Italiaan- landsche Zee heaft afgespeeld: „De vijansche opperbevel het volgende bekend:
delijke vlootformatle welke door onze verkenners
was opgemerkt, was waarschijnlijk
„Woensdag overdag is bet centrale bekken
den dag tevoren uit Gibraltar vertrokken en
van de Middellandsche Zee het tooneel geweest van een bloedigen zeeslag, welke voor begaf zich ijlings naar het Oosten. Terwijl
onze dappere bemanningen roemvol geëin- op onze steunpunten de torpedovliegtuigen
digd is. Sinds het aanbreken van den dag en en bommenwerpers zich gereed maakten
gedurende het verlooa van den dag hadden voor den aanval, hielden onze verkenningsverkenningsvliegtuigen een belangrijk vij- vliegtuigen, ondanks de aanwezigheid van
andelijk convooi opgemerkt, waarvan zij de vijandelijke Jagers, die waren opgestegen
van het vllegtuigmoederschip, de Engelsche
bewegingen volgden en dat zwaar geëscorformatie
in het oog en namen al haar beteerd werd door marinevaartuigen, kruisers,
torpedojagers
en vliegtuigmoederschepen. wegingen nauwlettend waar.
Eenige uren daarna schoten onze krachHet convooi voer in het Westelijke bekken
tige
bommenwerpers in volle snelheid op de
van de Middellandsche Zee en was op weg
naar de Levant. De vijandelijke formatie vijandelijke schepen af. De reactie van de
werd herhaalde malen aangevallen door onze vijandelijke Jagers en de vijandelijke artilleluchtstrijdkrachten, die den vijand zware rie was uiterst hevig, maar kon niet de
verliezen toebrachten, zonder acht te slaan vaart van onze piloten stuiten, die hun geop de hevige reactie van 't luchtdoelgeschut heele lading bommen op de Britsche vaaren van talrijke jagers. Tot zinken werden tuigen lieten vallen. Terwijl onze „Spargebracht: een schip van 15.000 ton en een vieri" en onze „PicchiatelU" in achtereenschip van 10.000 ton geladen met ontplofbare volgende golven aanvielen, lleterl onze torstoffen. Het laatste schip vloog met de lading pedovliegtuigen van een hoogte van 100
meter hun torpedo's op de grootste eenin de lucht. Getorpedeerd werden: een kruiheden
van hét-vijandelijke escorte los. Een
ser van 10.000 ton der Southamptonklasse
en een kruiser van 800Q, ton. Gebombardeerd schip van 15.000 ton en een ander van 10.000
en getroffen werden: een slagschip, een ton werden tot zinken gebracht Een kruiser
kruiser, een torpedojager, een groot schip van 10:000 ton der Southampton-klasse en
een andere kruiser van 8000 ton werden geen nog een ander vaartuig.

torpedeerd, een slagschip, een kruiser, een
Tijdens luchtgevechten werden zevtn vij- torpedojager, een groot schip en nog een
andelijke vliegtuigen neergehaald. Drie Ita- andere eenheid werden getroffen. Zeven
vliegtuigen werden neergehaald.
liaansche toestellen zijn niet op hun bases Britsche
Dat
is
de
balans van een dag strijd der
teruggekeerd. Talrijke leden der bemanningen van Italiaansche vliegtuigen ge- roemvolle Italiaansche luchtmacht.
raakten gewond. De bemanningen der vliegtuigen welke onder bevel stonden van kapitein Magagno- en de luitenants Ciprlani en
Robone hebben zich bijzonder onderscheiden
bij het zeer stoutmoedige optreden van de
torpedo vliegtuigen. Later, tijdens den nacht,
nog
hebben lichte eenheden van onze marine
groote
energie eveneens de Britsche
met
Vichy bevestigd.
6Chepen aangevallen. Een van onze snelle
vaartuigen, onder bevel van fregattenkapiDe Tokio Asahl
TOKIO, 25 Juli (D.N.8.)
tein Forza heeft een groote eenheid tot zinken gebracht, terwijl een ander vaartuig SJimboen meldt uit Hanoi: De Britsche
onder bevel van den luitenant ter zee Pasco- opperbevelhebber In het Verre Oosten,
llni een torpedojager tot zinken bracht. Al Popham, heeft volgens betrouwbare berichonze eenheden slaagden erin met slechts ten bij de regeering van Fransch-lndo-China
lichte schade op haar steunpunten terug te een „bepaalden proteststap" ondernomen.
keeren. Men ls thans bezig met de redding Omtrent den inhoud van het protgSt zijn
der schipbreukelingen van de vijandelijke geen nadere mededeellngen gedaan.
Uit Tokio wordt,gemeld, dat de Japansche
gezonken eenheden.
In -den nacht van 23 Juli had een van minister van buitenlandsche zaken gisteren
onze duikbooten een groote eenheid van de- den Duitschen en kart daarop den Italiaanzelfde formatie met torpedo's getroffen. Op schen ambassadeur heeft ontvangen.
In toonaangevende kringen te vichy was
22 Juli overdag brachten vijandelijke vliegtuigen een van onze schepen tot zinken. De gisteren nog geen bevestiging ontvangen
geheele bemanning ls gered, maar er zijn van het door de pens gepubliceerde bericht,'
als zou tusschen Japan en Indo-Chlna een
talrijke gewonden.
overeenkomst zijn gesloten, welke zou voorIn Noord-Afrika is geen enkele gebeurtenis van beteekenis aan het front van To- zien in het afstaan van vlootsteunpunten
broek en Solloem te vermelden. De Itali- aan Japan. Men verklaart te Vichy, dat al
aansch-Duitsche luchtmacht bombardeerde dergelijke gissingen op zijn minst genomen
voorbarig zijn.
de inrichtingen van Tobroek alsmede conOverigens interpreteert men het Fransche
de
omvoertuigen
in
centraties Engelsche
standpunt in dier voege, dat Frankrijk evengeving van Bir Habata.
In Oost-Afrika trachtten vijandelijke af- als voorheen bereid is met de Japansche redeelingen een verrassende actie te onder- geering alle noodige maatregelen voor het
nemen tegen een van onze vooruitgeschoven handhaven van de orde in het Verre Oosten
«tellingen in de zone van Gondar. Zü werden te bestudeeren.
op de vlucht gedreven, dank zij onze snelle
reactie. Vijandelijke vliegtuigen ondernaHet laatste deel van het Falsterbo-kanaal ls
men gistermiddag een aanval op Trapanl.
Het luchtdoelgeschut trad snel in werking doorgestoken, naar de Zweedsche pers meldt.
is de verbinding tusschen Oostzee en
en haalde een bommenwerper van het type Hierdoor
stsnd gebracht. Man verwacht, dat half
Sont
tot
der
bemanning
Bienheim neer. Een gered lid
Augustus
de eerste schepen door he.t kanaal
werd gevangen genomen.
kunnen varen. Deze kunnen dan van de Sont In
De bijzondere correspondent van Stefani de Oostzee komen zonder de Zweedsche watéren
meldt de volgende bijzonderheden over den te verlaten.

JAPAN EN INDO-CHINA.

Accoofd

niet door

—
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DE BEWAPENING
DER V.S.

—

Aanvullende begrooting
van 8 milliard.

—

l **£s_______n

De
WASHINGTON, 25 Juli. (D.N.8.).
die
tot
dusaanvullende
begrooting,
grootste
ver is voorgekomen voor bewapeningsdoeleinden, is gisteren het congres toegezonden
01
met een raming van iets meer dan 8 milliard
(Adv.)
dollar, zoo meldt Unlted Press. Voor het
leger
zijn rond 4.7 milliard, in hoofdzaak be\
,
~
stemd voor het vormen van munitievoorraden, het bouwen van tanks en tankafweer,
ultgatrokken. De middelen dienen tot het instanohouden van "n leger van 1.7 millioen man
en omvatten zekere reserves voor een leger
van 3 millioen man. De voor de vloot uitgeBERLIJN. 25 Juli. (D.N.8.). BIJ de gevechten trokken 1,5 milliard dollar zijn vooral bein de omgeving van Sjitomlr is 20 Juli de Sovjet- stemd voor den bouw van werven en herstelsoldaat Wladimir Andrewitsj Zacharof gevangen lingswerkplaatsen. De federale scheepvaartgenomen. Hij sprak goed Duitsch, zonder ai
en ls in 1937 en 1938 meermalen voor dlenstaan- overheid krijgt volgens de begrooting
gelegenheden in Duitschland geweest. Aan den 1,7 milliard
voor den bouw van nog 541"
Duitschen officier, die hem een verhoor afnam, vrachtschepen.
verstrekte hij belangwekkende gegevens, die bewijzen in hoe omvangrijke mate de Sovjets den
President Roosevelt heeft Donderdag 45
oorlog tegen Duitschland hebben voorbereid.
leidende vertegenwoordigers van de civiele
In December van het vorig jaar werd Zacharof defensie ontvangen. Hij hield een toespraak,
met uit Duitschland geëmigreerde joden en comvolgens Associated Press wees op
munisten als taalleeraar aan de krijgsschool te waarin hij
de
van een civiele defensie.
noodzakelijkheid
Sjitomir aangesteld. Hier werden cadetten en
Staten,
verklaarde Roosevelt
Ver.
De
nieuwe
taaUeerarto
De
zoo
parachutisten opgeleid.
moesten den eed van trouw afleggen. Bij hun verder, hebben er sedert het uitbreken van
onderwijs moeaten zij bijzonder wijzen op alle den oorlog naar gestreefd,
een uitbreiding
schakeeringen van het Duitacfe, vooral van de
hun eigen gebieden, en
van
den
tot
oorlog
->che
Oost-Dultsche dialecten. Aan de b
den Stillen Oceaan te verhinderen. Rooleerlingen werd de uniform van de Duitsche tot
weermacht getoond. Duitsche films, waarin sol- sevelt. wees er op. dat de Ver. Staten be:>. optraden, werden afgedraaid, zoodat de langrijke grondstoffen, zooals rubber en tin
*ewistische soldaten gelegenheid hadden de betrekken uit Nederlandsch-Indie, de Strait
oméangsvormen, den toon en de gewoonten in Settlements en Indo-China. Hij besloot met
de Duitsche weermacht zeer nauwkeurig te be- te zeggen, dat het dus egoïstische motieven
studeeren. Bij deze uniformen en films nw<
geweest waren, toen Washington trachtte In
Zacharof en de andere taaileeraars de noodige
te verhindede gebieden aldaar een
inlichtingen verstrek—en.
Tevens werden tde levensgewoonten van de ren.
DE VERLENGING VAN DEN
Duitsche burgerbevolking uitvoerig behandeld en
bestudeerd. Ter verklaring van dit onder
DIENSTTIJD.
werd op de uitspraak van Stalin gewezen: „Ons
zijn
op
voorbereid
ai
leger moet iederen dag
tegen het fascistische Duitschland op Duits
De minister van oorlog heeft de militaire
bodem." Toen de Duitsche troepen verrassend in senaatscommissie een "wetsontwerp doen
het gebied van Sjitomir doordrongen, werden toekomen betreffende de verlenging van den
leerlingen, leeraars en het andere personeel van
diensttijd. Volgens dit ontwerp zal het conde krijgsschool bij een regiment Ingedeeld.
gres vaststellen, dat „het nationale belang
en welzijn der Ver. Staten door den internationalen toestand ernstig in gevaar wordt
gebracht". Er bestaat een nationale noodtoestand, waarbij de president gemachtigd is
landstrijdkrachten te gebruiken voor de
DRIE IRAKSCHE OFFICIEREN
nationale verdediging. Het wetsontwerp
OPGEHANGEN.
maakt echter geen melding van een opheffing der huidige bepalingen volgens welke
Drie Iraksche het uitzenden van nationale gardetroepen en
ANKARA. 25 Juli (DN.B.)
Britsch
militair ge- actief dienenden naar gebieden buiten het
officieren, die door een
rechtshof wegens sabotage waren veroor- Westelijke halfrond verboden is.
deeld, zijn te Bagdad in het openbaar opgehangen. De menigte woonde de terechtstelling met tranen in de oogen bij. De plaats,
waar de galgen stonden, was door BritschIndlsche soldaten afgezet. In Iraksche offiIN DE BORINAGE
cierskringen wordt de terechtstelling van ofZICH
ALS
VRIJWILLIGER.
MELDT
ficieren door den strop aangemerkt als de
grootste smaad.
Het aanwerBRUSSEL, 25 Juli (D.N.8.)
Onder den druk van het Britsche militaire vingsbureau voor het vrijwilligerslegioen
bestuur heeft de Iraksche regeering besloten „Wallonia" heeft een dezer dagen van den
de Joden, wier zaken bij de progroms tijdens voormaligen leider van de communistische
het blnnenrukken van de Britten In Bagdad partij in de Borlnage een brief ontvangen,
na de ineenstorting van den Irakschen op- waarin hij om toelating tot dit legioen verstand zijn beschadigd of vernield, schadezoekt.
loos te stellen. Het bedrag, dat aan schadeloosstelling moet worden uitgekeerd, is een * In dezen brief verklaart hij, dat hij als
veelvoud van de werkelijk geleden schade. De voorzitter van de communistische beweging
In de Borinage In 1933—1934 gelegenheid
bij de betoogingen gearresteerde
zijn, naar uit Bagdad werd gemeld, door hef heeft gehad om gedurende zeven maanden
Britsche militaire gerechtshof tot 15 jaar door de Sowjet-Unle te reizen. Uit deze hel
dwangarbeid veroordeeld. Tot dusverre zijn heeft hij een onuitsprekelijk gevoel van afverscheidene honderden van deze vonnissen schuw voor het Sovj et-regime medegegeveld. De aangeklaagde Arabieren waren bracht, dat de menschheid aan barbaren wil
uitleveren. Door zijn toetreding tot het vrijdoor Joden aangebracht.
De voormalige Iraksche minister-president. willigerslegioen „Wallonia" wil bij de fouten
Fasjld Ali Kallani, is per auto, vergezeld van van het verleden weer herstellen. Hij is bevier personen, in Erzeroem aangekomen. Hij reid voor zijn vaderland het zwaarste offer
te brengen.
zal per trein naar Ankara doorreizen.

.
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DE ENGELSCHE AANVALLEN OP KERKEN
IN DUITSCHLAND.
BERLIJN, 25 Juli (DN.B.)
De voorzitter
van de conferentie van Duitsche bisschoppen, kardinaal bisschop dr. Bertram, heeft
aan alle bisschoppen een schrijven doen toekomen, waarin hij er op wijst, dat juist In

■■

De oorlogsvoorbereidingen
der Sovjets.

De Engelschen in Irak.

—

COMMUNISTENLEIDER

—

den afgeloopen tijd bij de Engelsche luchtaanvallen op Duitsche steden zware schade
aan kerken wordt toegebracht door bommen
Om deze reden verzoekt de kardinaal den
bisschoppen aan de onder hen staande geestelijken opdracht te geven waardevolle schilderijen en andere bijzonder kostbare kerkelijke voorwerpen veilig op te bergen. Waar
deze mogelijkheid niet bestaat, moeten dez<*
voorwerpen vooral In bijzonder bom veilige
ruimten worden ondergebracht. De aanwijzing van den kardinaal bevat voorts nog een
aantal authentieke mededeelingen, volgens
welke kerken en andere kerkelijke gebouwet
reeds meermalen door bommen zijn getroffen.

Wij zijn tegenover ons zelve in do
allereerste plaats verplicht zuinig to
zijn met gas en electriclteit. omdat
wij slechts daardoor In staat zullen
zijn er zoo lang mogelijk gebruik van
te maken.

Geertekerk wordt piet
gesloopt.

—

UTREOHT. 25 Juli.
In het Geertekerkprobleem, n.L over de vraag of dit historische gebuow al worden eesloopt, ls nadat zoo goed alf
vast stond, dat de kerk onder sloopershanden

aou komen, m zooverre verandering gekomen
dat het cellege van B. en W. thans den gemeenteraad het volgende meedeelde:
In verband met de ter visie leggir.s van de
be^>f-.mmings\oor.'vchriften van den Geertehof in
de nota van B. en \V. over Geertekerk-Geertehof
d.d. 21 Juni 1941, deelen wij den gemeenteraad
mede, dat thans een schrijven ls ontvangen vat
den secretaris-generaal van het departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherminft
nat op grond van nieuwe en bekend geworden
gegevens, hij zijn toesteming tot slooping van de
Geertekerk voorlooplg Intrekt. Naar aanleiding
hiervan hebben de regenten van de Vereenigde
Gods- en Gasthuizen medegedeeld, dat zij zich
genoodzaakt zien van het plan Van der Steur
geheel af te zien (dit plan van Van der Steur
hield in, dat de Geertekerk zou worden afgebroken en dat daarvoor In de plaats zou komen
een hofje, n.l. de Geertehof). In deze omstandigheden, zoo: besluiten B. en W. zullen de or.tworperi bestemminesvoorschriften met in behandeling worden gebracht.

<

...
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•s-GRAVENHAGE. 24 Juli.
De directeurder PTT. ls verhinderd op Dinsdag 29
uil a_. zijn gewone wekeüjksche spreekuur t«
houden.

-seneraal

EERHERSTEL VOOR ZEIST.
's GRAVENHAGE, 24 Juli
De persdienst
der N.S-B. meldt;
In ons bericht! van 22 Juli J.l. vermelddes
wij, dat Zeist slechts een bedrag van ƒ6,—

—

voor de Roode Krulscollecte, welke werd gehouden door de Nationaal-Socialistisch»
Vrouwenorganisatie, opbracht.
gelukkig
op een misDit berust echter
verstand. De voor Zeist gedane opgave var
ƒ 6,— was een nagekomen gift.
Het totaalbedrag voor Zeist is ƒ 1377,86.

—

—
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Mavis bleef stil staan op de trappen van
het zusterhuis en keek uit naar een taxi.
Aan de uitgave dacht ze heelemaal niet. Ze
had nog een flink gedeelte van haar toelage
op de bank laten staan en had er niet over
nagedacht, wat er zou gebeuren als dat allemaal op zou zijn. Ze was er zoo aan gewend
met kwistige hand uit te geven, dat het niet
in haar hoofd opkwam, dat een taxi een onnoodige buitensporigheid was. Ze wandelde
langzaam de stille straat in.

„Hallo Mavis!" Tony's wagen stond plotseling naast haar stil. „Wat denk Je van een
ritje en misschien ergens lunchen?"
„Dank Je. Ik vind het erg vriendelijk, maar
Ik heb een afspraakje met Sam en we gaan
picniccen", zei ze, wijzend op het mandje,
dat ze bij zich had. „Hij wacht op het marktplein op me."
„Sta? In, dan rijd ik Je er heen", antwoordde Tony kortaf, het onwelkome nieuws

verwerkend.
Sam Hart nog nooit gezien. Hij
üU hadgelegenheid
aangrijpen om kennis
zou dezmet hem te maken en hem te doen beseffen,
dat hij een te vreezen tegenstander was. gaf
Na aanvankelijk te hebben geaarzeld,

Mavis aan zijn verzoek gevolg. De comfortabele auto van Tony was verre te verkiezen
boven een hobbelende taxi. Ze aanvaardde
zijn aanbod dankbaar. Het was vriendelijk
van Tony.
„Moe?" 'vroeg hij liefjes, haar aankijkend,
terwijl hij de auto startte.
„Neen", gaf ze hem stuurs ten antwoord,
„natuurlijk niet."
Hij glimlachte ongeloovig, zich e,r over verwonderend, dat ze dit werk tot nu toe nog
had volgehouden.
,Jk ben een paar avonden geledftn bij je
vader op bezoek geweest. Wist je dat hij weg
gaat? Voor een groote reis, om de wereld of
zoo iets. Shadowlands wordt gesloten en aan
de hoede van een huisbewaarder overgelaten.
Ik geloof, dat hij al heel gauw vertrekt",
„Ik wist het niet", antwoordde Mavis
rustig. „Het zal paps goed doen."
Hij keek haar opnieuw aan. Ze was bieeker en smaller dan ze geweest was, maar
haar wilskracht en vastberadenheid spraken
uit eiken trek van haar knap gelaat.
Het was nog een tamelijke afstand van het
ziekenhuis naar het marfctplein. st. Austln's
stond in het armere gedeelte van de stad
Als ze Tony niet had ontmoet, dan zou ze
de bus hebben moeten nemen, want de mand
was te zwaar om er langen tijd mee te loopen
en het scheen dat er op Zondagmorgen geen
taxi's te krijgen waren.
Je vader heeft me verzocht op Je te letten", zette Tony het gesprek voort. „Het
lijkt me, dat dit een Inspannend baantje ls.
Je houdt er van. Je eigen weg te gaan, ls het,

niet, Mavis?"
„Ik ben geen kind, Tony. Waarom zou ik
m'n eigen weg niet gaan?" bracht ze In het
midden. „O, kijk daar is Sam!" Ze wuifde opgewonden naar een langen man, die op den

hoek stond en op wiens blonde haren de zonnestralen vrcolijk dansten.
Sam Hart was opvallend knap en van een
bijzonder type. Tony zag dat in een oogopslag. De jonge man maakte zoon goeden
Indruk, dat hij zich niet langer verwonderde
over de gevoelens van het meisje naast hem.
Jaloezie kroop Tony's hart binnen en vermeerderde nog, toen hij keek in Sam's eerlijke, wijd-open blauwe oogen met wimpers,
welke ledere filmster hem benijd zou hebben.
Ze knikten beleefd tegen elkaar, toen
Mavis," die straalde van geluk en trots, hen
aan elkaar voorstelde, waarbij zij zich beiden bewust waren van een zekere vijandigheid.
Met een verstolen minachtenden blik op

•

het weinig toonbare motorrijwiel, dat tfgen
den trottoirband 'stond, maakte* Tony aanstalten om hen te verlaten. De man, waarvan
Mavis hield en dien hij bijna had veracht,
was geen nietsnut, wien het er om te doen
was een meisje met geld te trouwen, maar
een krachtige en aantrekkelijke man, op wien
ieder meisje verliefd zou worden. De vastDeraden trekken en de stevige figuur waren
Tony niet ontgaan.
Ter wille van Bam Hart klom Mavis
Casslene, die sinds zTj zich iets herinneren
kon, slechts In kostbare auto's had gereden,
vroolijk op den duo van een af gejakkerde

werk en nam als vaststaand aan, dat Hilda
Bloom haar uiterste best deed om haar te
helpen en aan te moedigen. Misschien deed
ze dat ook wel, dacht Mavis, want per slot
van rekening was ze verantwoordelijk voor
aneen latend.
Mavis voor zich te winnen, zou moeilijker de zusters van haar afdeeling. Ze moest hun
blijken dan hij zich had voorgesteld, zelfs als de les lezen en standjes uitdeelen om haar
het John Casslene gelukte, Hart naar een het werk te leeren en natuurlijk had zij de
ander deel van het land te doen verplaatsen. noodige fouten gemaakt en stommiteiten beMet de plcnic-mand onder zijn hoede, reed gaan bij het uitvoeren van de ongewone
Sam snel naar het uitgestrekte heuvelgebied, taken, die haar waren opgedragen.
Onderwijl ze nog steeds In de armen van
dat op dezen uitgelezen Zondagmorgen buitengewoon in trek bleek te zijn. Het viel niet Sam rustte, kwam een groepje pratende en
mee om een rustig plekje te vinden, waar goed gekleede menschen naderbij. Blozend
zij konden zitten praten tot het tijd was om bevrijdde Mavis zich en keek dan op.
het kostelijke maal, waar Mavis voor had
„Wel Mavis, ben jij het werkelijk?" riep
gezorgd, aan te spreken.
lady Fonthill ongeloovig uit," daarbij Sam
„We gaan nog verder op", besliste Sam. aankijkend. Allerlei praatjes hadden er over
„Ik weet tien kilometer hier vandaan een de dochter van John Casslene de ronde gedaan
daf> zij en haar vader oneenlgheid
leuke plek."
gaf
wilt",
als
Mavis
anthadden
over een of ander verschrikje
gehad
ver
ten
„Zoo
woord, „maar denk er aan, dat ik precies om kelijk Jongmensch, met wien Mavis omging,
twee uur in het ziekenhuis terug moet zijn." en waarschijnlijk berustte dit alles op waar„Tijd genoeg", verzekerde Sam haar, ter- heid. De adellijke dame verstrakte en met
een koele bulging liep zij verder zonder Ma
wijl hij zijn weg vervolgde.
Toen zij Fording Wells bereikten, was het gelegenheid te geven haar metgezel voor te
daar rustig genoeg, zelfs voor hen, rustig en stellen.
„Ik haat haar!" riep Mavis boos, toen de
mooi. Op een schaduwrijk plekje nam Sam
haar in zijn armen en kuste haar keer op schelle stemmen waren weggestorven. „Ze
keer.
was beestachtig onbeschoft tegen ons, Sam
„O, liefste, wat ben ik blij, dat Ik je weer
zie", zei Mavis. met haar hoofd op zijn schouder. ..Het lijkt zoo lang geleden sinds Ik voor
(Wordt vervolgd)
het eerst in het ziekenhuis kwam en toch
ben ik er pas kort."
Hij vroeg haar belangstellend naar haar
motorfiets en ze zette er nog een tevreden
gezicht bij ook. Op zijn lippen bijtend, reed
Tony weg, de twee geliefden, die te zeer in
elkaar opgingen om zijn vertrek te bemerken,

—
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Middelbare Techn. School.

Hn tofiatii.gs. vamen tot de MTS \ver<i algenomcn op 15, 16 en 17 Juli. Totaal aan Uil ingeschreven candidaten' 427. waarvan toegelaten
in totaal 177 Totaal niet geslaagden, afgewezen
en teruggetrokken 23«. Van de acte-examen candidaten slaagden er 6. Toegelaten tot het eerste
studiejaar van do afdeeling Weg- en Waterbouwkunde theoretici: G. H. Bernhard. Heemstede;
P. van den Broeke. Haarlem: H. Dernes, Haarlem; E. van den Haak.
Haarlem; J. Jansen.
Haarlem: C. Joustra Haarlem;
Klomp.
B
Heemskerk. C. A. M Kollmaii. Alkmaar. reSe studiejaar; J. de Koning. Medemblik: L. Nieuwenhoi, Velsen; J. Nijman, Bloemendaal; A.
Alkmaar ireserve voor het 2e jaari; J.
C van der Valk. Heemstede: J. Vogel. Haarlem.
Afgewezen en teruggetrokken: 35.
Tot dezelfde afdeeling practic: zijn toegelaten:
J. Boelhauwer. Vogelenzang; J G. Hoogvorst.
Bergen iN.-H.i; P. Schoen, Nieuwe Niedorp: A.
G. N. Warmerdam, Haarlem. Afgewezen en
teruggetrokken 4.
Tot de afdeeling Werktuigbouwkunde theoretici; J Baart de la Faille. Haarlem: P. L. Bender, Den Haag: E. J. Bloem, Den Haag; A. C.
M Bosman. Heemstede; J. D. Bovenschen. Beverwijk: J G P. Bruschke. Oegstgeest; J. B.
Ebskamp. Haarlem: L. Ebskamp. Haarlem ire■erve voor het tweede*jaar >; J. P Fortuin. Den
C. Groot
Haag: J H van Grondelle. Zeist:
Heemstede: O. Houtman. Den Haag: N. Hoxel.
Amsterdam 'reserve voor het tweede jaari; T.
Huijgen. Haarlem; D. T. M Jager. Velsen; H.
P. Kok. Noordwijk aan Zee: P. Kolk. Haarlem:
Haarlem; H. \an Lonkhuyzen.
H M Langeveld.
r
Utrecht: P. H. Nordemann. Alkmaar 'reserve
voor het tweede jaari; H. Oostenrijk. Apeldoorn;
J E Poot, Haarlem: C G. Schilperoort. Den
Haag: D. Vej, Schellinkhout: W. T Smit. Den
Haag i reserve voor het tweede jaar >; D. van der
Werff. Leiden; J. Zoon, Heiloo. Atgewezen en
teruggetrokken 31.
Tot de afdeeling Elektrotechniek theoretici: H.
Aalbers. Wormerveer; H J. G. Brukman. Aalsmeer; G Gaikhorst. Heemstede; C. J. Geudeke,
Wijk aan Zee; W Hermes. Haarlem: H. Hortensius. Oegstgeest: J de Jong. Urnuiden; W. Lispet.
Den Haag; W. de Nie. Koudekerke ireserve \oor
het tweede jaar»; A. M. H. Straatman Leiden.
Afgewezen en teruggetrokken 12,
Tot de afdeelmg Vliegtuigbouwkunde theoretici: V. J. Aalbers Breukelen; C. M L Aldenkamp. Beverwijk; T. Boersma Haarlem 'reserve
voor het tweede jaar); W. J Bouma. Beetstetzwaag: P. Geukers. Haarlem: A. van der Goot. ',
IJmuiden; M. J. H. Heine* Amsterdam .reserve
2e studiejaari; F S Groen Adam; J. J. Hoep.
Haarlem; L. J Holland Edam: H. Kenter. Amsterdam. A. J Kiebert. Beverwijk: J. Kiijn. Heiloo; E. E G. Krijgsman Epe: N. A. Lindner.
Amsterdam: J. H. Oosterveer. Amsterdam: C. J.
Plooyer. Wormerveer; W. J. van de Pol. Arnhem
nrve tweede studiejaar'; H D Ponne. Amsterdam; G. Pregel. Haarlem: H F. Rappange.
Amsterdam: A. van 't Riet Deventer; C. J.
Rome\n, Haarlem; B. Schipper. Haarlem: J. F.
N -van der Staay Nijmegen; A. var* Staveren.
Wageningen: W. F. W Tip. Baam: P. Vinitenoog. Haarlem Afgewezen en teruggetrokken 47
Toegelaten tot de bovengenoemde drie afdeelingen. eerste studiejaar practici: L. J. Boot Der-.
Haag: C Cappon. Nieuwe Niedorp: P. L. van
Delft. Rijnsburg: M. Hoedemaker. Overveen: P.
Hoogestijn. Haarlem: M A Raasveldt. Rijswijk;
P. C Smit Noord Scharwoude: L. M. M. van
Soldt, Den Haag; A. Starrevele Amsterdam: W
F Welter. Voorburg: E. J Zwaag; Heiloo. Afgewezen en teruggetrokken 38
Tot de afdeeling b>cb.eepsbouwkunde theoretici:
H Bitter Hooicidorp; E. van Dijk. Den Haag: J.

Gnllis. Heemstede: J. N. Habben-Jan*en. Geer-

VRIJDAG 25 JULI iQ4i
Tot de afdeeling

Werktuigbouwkunde

gewone

cursus, tweede studiejaar:

F C. .1 Goo." Wassenaar; T M A. ten Hangel, Deo Haag, A. J.
Koppen. Haarlem: J. H. Koppenha'gen, Haar-

lem. Afgeweten 1

Tot de afdeeling EW-ctrott-chiiiek
hijzoudei—
cursur. tuecde studiejaar: N. Boersma Btnnebroek: R. \an Brpers Rouaaru 'Heemstede; W.
F. K van cien Eynde. Haarlem: •). P. van Hpnten
Haarlem: ,1 van Hitten, Den Haag: P. C. Konmgsbrugfce. Haarlem: P. J. J var. Munster.
Berger. 'N.-H >. .1 K. Schilthuis. Santpoort. Afgewezen en teruggetrokken 8.
Tot df aldeehng ElectrotechnnW gewone rur-us. tweede studiejaar: L
E. Dougias Broers,
Haarlem: L. G. Richarci. Den Haag: L Schréder
Aerdenhout: W. F de Vries. Der. Haag.
Tot de afdeeling Vliegtuigbouw kunde bijzondere cursuk, t«cedr
G. At.ma. Den
Taag: K. van Duffelen, Amsterdam; H L. van
Erkelens. Utrecht; R. C. W. van der Heyde. De
BUt: W. Koppens. Eindhoven: G A
Molen. Geldrop: J. L. van der Molen. Geldrop;
P G. Molhuysen, Den Haag: D. OosU-rvelo
Haarlem; H. Simons. Den Haag: J. Vellinga.

vanger

Utrecht: Afgewezen en teruggetrokken 12
Tot de afdeelurg Vliegtuigbouw kunde gewone.
ursus. tweede studiejaar: H Lemstra. Zaandam
•Afgewezen
en teruggetrokken l.

Tot de atdeelmg Scheepsbouwkuude bijzondere

W

cursus, twe«-de studiejaar: R

,

Bais. Heem-

stede: A K. Granier. Hattem: B. E. Kabel Den
Haag: D. Noorrinin Leider,: E Pronker. V_»
A. Schreuder fli iiinifwdi E. L. van der Valk,
Bentveld: G. Visser. Haarlem: W. T. Vulpen.
Haarlem. Afgewezen on teruggetrokken 3.
Afdeeling Scheepsbouw kundr gewone cursus,
tweede studiejaar: Afgewezen .!.
Uitgereikt het. getuigschrift, vereistht voor toelating tot het examen voor acte L.N.O. aan de
W
heeren: H. de Jonge. Alkmaar:
Lenaar:.Haarlem: H. C A. var. tOgte/vegt. Haarlem; C.
P J. de Nijs. Alkmaar; C. A de Nijs. Warmenhuizen: P J. Steijaart. Haarlem. Afgewezen en
teruggetrokken. 2
Over 6 candidaten, ai- voor het vierde studiebeslissing gejaar zijn ingeschreven, is
: ome).

Zoo eindigde voor de Sovjets de slag aan de Duna. De vluchtende bolsjewisten moesten hun
(Atiantic-Hoiiand)
pantserwagens aan den oever achterlaten

...

.

Zoo juist

ontvangen:

Haarlem
G. A. v. d. H. bakker wonende
thans ged. ..Diefstal", acht maanden ge» straf
m. aftr. prev. hecht.
B. H.. dienstbode, wonende te Haarlem, thans
ged.. Dielstal' zeven maanden gcv.straf m. aftr.
prev. hecht
C. P.. hovenier wonende te Heemstede, thans
ged.. Diefstal", drie maanden gev_teal DL aftr.;
prev. hecht.
W. P.. slager, wonende te Haarlem thans ged..
Diefstal' acht maanden gev.straf m. aftr. prev.
hecht.
J. S.. koopman'm kleeneu wonende te Haarlem thans ged.. ..Dietotai
tien maanden
straf m aftr. prev. hecht.
wonende te HaarL. W. carnerverhuurder
lem. Heling', ze.-, maanden gev.straf.
W. C. C. rijwielhersteller, wonende te Haarlem. ..Heling", drie maanden ge- traf
H B. grondwerker wonende te IJmuiden.
gem. Velsen. than? ged., Overtr. art 249 W. v.
Str.' een jaar en /.es maanden gev.s'raf m aftr.
pre\. hecht
te
K S. timmerman, wonende
IJmuiden.
gem. Velsen. thans aed.. Diefstal" tien maanden gev.straf m. aitr. prev. hecht.
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KRUISSTRAAT 3."
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Haarlem.
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Vischbericht IJmuiden.
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Tarbot 420 en tong
IJMUIDEN. 25 Juli.
102. kleine
4.20—2.30 per K.G. Groote makreel
makreel ƒ 49. horsmakreei
13.50 -12.50. vetschol ; 80 kleine schoi ie s. f 73 57 ld. 2e s.
28-22 50 id 2e l.
56—36. pufschol ie 5.
31
ƒ 17.50—6.40 groote bot ) 44—41 kleine bot
28. kleine schar f 17.50- 17,
—21. groote schar
pufschar ; 9.50—4.60. muilen / 81. wijting
kl. roode poon t 40—34. pieterman f 74. alles per
50 K.G.
Trawler: IJM 22. Ita 200 manden, f 3138 -.
Kotter : IJM 223 f 1171.—
Loggers .KW 38 f 1968 SCH 310
1520 SCH
971.
312 f 1146, SCH 201 r 672. SCH 223
Küstvtsschers HD 95 327 UK 96 467.

•

>

.
•

veen: W. W. Kuyck, Bloemendaal; C H. J Lindeman. Zwanenburg; W. Molm Amsterdam; H.
Nagel Den Haag; J. H Pnnssen. Hilversum: W
eteensma. Hillegom: A G. N. Visser. Haarlem:
J Wesmaas Nieuw Vennep: A. J. Wond*r Er.khuizen: G A. Zuiderduin. Leiden. Afgewezen en
teruggetrokken 15.
Tot de afdeeling Scheepsbouwknnde practici:
J F. Catau Haarlem Afgewezen en teruggetrokWEDSTRIJDEN OP DE OLYMPIA-BAAN.
ken 5.
afdeeling
Wegtot
de
en
WaterToegelaten
Ter gelegenheid van het vijf-jarig bestaan.
bouwkunde bijzondere cursus twe*de studiejaar:
De Olympia-wielerbaan te Badhoevedorp
H. J. van den Berg, Deventer: G. Borger. Oegstzal
o.s. Zondag het vijfjarig bestaan herdenKoning.
Hpemstede:
J.
A.
geest;
J. van Eerde
een aardig lustrumprogramma.
Santpoort: J. D. Spaargaren, Haarlem: J. A. ken met
waarvoor o.a. de snelle Haarlemmer Cor
Wijninckx. Haarlem Afgewezen en teruggetrokBijster voor een omniumwedstrijd aan den
ken 7.
Waterbouwkunde,
Wegstart zal komen, welke bcs-taat uit een
afdeeling
en
Tot de
H HorjUi, sprint-tijdrace en een klassementwedstrijd.
jewone cursus, tweede studiejaar:
Zijn stadgenoot Paul Duijns. die eveneens de
Haarlem; D. A Capteyn. Amsterdam: A. Ntjenhuis. Haarlem; E. Schoolderman. Heemstede; H. finale van het kampioenschap van Nederland
bereikte en Ooms. de Amsterdammers FaanW. Sproet. Haarlem.
Tot de afdeeling Werktuigbouwkunde bijzon- hof. Hoek en Contelaar zullen als zijn tegendere cursus, tweede studiejaar: B. W. M. Blom. standers fungeeren.
Voorts wordt een uurwedstrijd verreden,
Haarlem: P. G. van der Breggen. Santpoort: H.
A C Dominicus. Dieren: A. Hirdes. Den Haag: waarvoor eveneens bekende amateurs uit
Noordholland hebben ingeschreven, o.a
W. S van der Laag. Heemstede; H. R. de Langen. Haarlem: H L. Moppes. Den Haag: C. J. Middelink, Laan, Verdonk, Petri. Domhofi
Nusink, Aerdenhout; R. Pott, Amsterdam: H. J. en Ott.
Nieuwelingenwedstrijden met deelneming
Steensma. Overveen; H. J. M. Timmer, Haarlem:
der
o.a. Ballangee. Bouquet. Markus en
Weijer.
Verduin.
Treebeek:
van
Haarvan
M.
A.
Bruseker zullen het lustrumprogramma vollem: W. H. Woudenberg. Heemstede; C. A.
Bisdom. Haarlem;
M. J. Yetsenga. tooien. De wedstrijden vangen om twee uur
aan.
Overveen. Afgewezen en teruggetrokken 14.

:
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3* IX teeds

Wielrennen

van de

De strijd aan het Oostfront, bovjet-nesten worden onder vuur genomen en
onschadelijk gemaakt
(Aüantie-Holland)

—

I

I
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HUIDUITSLAG
He*. frwaad in zvjn oorzaak bestrijden door
een hygiënische behandeling. Dit is de
manier om te worden veriost van de folterende jeuk en de dikwnls ondragelijke last
by eczeem en andere huidaandoeningen.
Het D.D.D.-recept van Dr. D. Dennis wordt
met succes aangewend ttgen het voortwoekerende kwaad. D.D.D. is een heldere
vloeistof, die diep in de ponen dringt en
onder de huid de ziektekiemen doodt.
Reeds de eerste druppels geven onmiddellnk verlichting en overwinnen den
Hl
landrang tot krabben.
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op het beste

Lkoad

DAT ER NU TE KOOP IS.
De broodprijzen zijn nu bij alle bakkers gelijk
Het slechtste brood kost, nu evenveel als het
beste.
U weet dat VERMAATS ECHT BOERENBROOD
het beste brood is dat er nu gebakken wordt
Wees daarom niet tevreden met brood dat
minder goed ka

W_W

Fi aCon« a 16

o.9c:c.?\
11 hek wdht

ot., fUm

en /2.5) bij Apothekers
en Drogisten.

Vraag VERMAATS
brood dat uitmunt
heid. Het kost aan
zeventien cent aan

ECHT BOERENBROOD, hot
door smakelijke voedzaamde bakkerij zestien cent. en
de carrier.

VERMAATS MODERNE BAKKERIJEN N.V.

ifcri'ftrU

Paul Krugerkade 31, Tel. 11496, Haarlem.
VACANTIE ! Laat dan eerst uw schoenen
bij on* vakkundig repareeren !

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
LANDBOLW EN VISSCHERIJ.

NOG STEEDS ZEER CONCURREERENDE PRIJZEN:

-—

Heeren zolen ƒ 1.25 Heeren hakken ƒ OJSO
Dames zolen f 1.00 Dames hakken / 0.40
GEN. CRONJESTRAAT 45

TELEFOON 17948
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kanalen, plassen en rivieren, is

aangenaam

te verblijven als de

Maai» de oogen verdragen moeilijk de
voortdurende prikkeling der weerkaaAEer/ ZONNEBRIL
te zonnestralen.
beschut Uwe oogen afdoende.

—

Goede ZONNEBRILLEN koopt men

bh:

OPTICIEN VINK
—

Terwijl de pioniers een brug bouwen om de rivier over te trekken, hebben de
Bolsjewisten dit dorp in brand gestoken. Overal waar rij terugwijken teekent
zirh den we* af in een' vlammenzee. iFoto ScherlK

SPEKSTRAAT NUMMER EEN, bij de Groote Markt.
Voor
reparaties ook: Acacialaan 2, Bloemendaal en Pegaisusstraat 75.
Haarlem-Noord.
•
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HAARLEM-N.

AAN HET STRAND,
K>
Sp

Inventarisatie griendhout

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening ui oorlogstijd
brengt het volgende ter kermis van de belanghebbenden.
Bij besluit van den secretaris-generaal van het Departement
van Landbouw en Visscherij ls bepaald, dat, een ieder die griendhout (waaronder begrepen teenhouti en of riet teelt, oogst, bewerkt, verwerkt of. hetzij in onbewerkten, hetzij in bewerkten
toestand voorhanden of in voorraad heeft, verplicht is zich voor
den eersten Augustus 1941 bij het Economisch-Statistisch Bureau
van het Departement van Landbouw en Visscherij. Wilhelmina
van Piui.senstraat 59 te 's-Gravenhage. aan te melden. Deze aanmelding dient te geschieden door inzending van een sehriflelijke
onderteekende opgave inhoudende naam. adres en woonplau';.
van dengene.ydie de opgave doet, alsmede welke van de bovenbeoelde handelingen ftelen, oogsten, enz.' door hem worden
verricht. Men wordt verzocht op de linkefbovenzijde van de
enveloppe of briefkaart te vermelden de woorden : „inventarisatie griendhout en net".
In aansluiting op het, bovenstaande kan nog worden medegedeeld, dat het m het voornemen ligt. uitgaande van de door
deze aanmeldingen verkregen gegevens, een inventarisatie te
houden van de met griendhout en riet beteelde perceelen, alsmede van de voorraden bewerkt en onbewerkt griendhout en riet.
Hiertoe zullen jte zijner tijd aan alle belanghebbenden inventarisatie-formulieren ter invulling worden toegezonden

