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Parkherstellingsoord
Omsingelde Sovjets bij Wjasma vernietigd Vooraan
den Zijlweg.
Het Bestuur van de Afdeeling Haarlcni en
Aantal Sovjet-gevangenen reeds ver boven
Omstreken van het Nederlandsche Roode
Kruis deelt ons mede :
drie millioen gestegen.
De jaarlijksche collecte van het NederV

Victorie. Duitschland wint voor Europa op alle fronten.

HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 14 steenkolen voor de industrie van Moskou heeft
i!),N8.1
Het opperbevel der weermacht geleverd. Het Donetzbekken producerrde twee
maakte gisteravond in een extra-bericht bekend: derden van de steenkolen der Sovjet-Unie en
De strijdkrachten vjn den tegenstander, die. het verlies daarvan kan in de verste verte niet
in de omgeving van Wjaarna* zijn ingesloten, zijn gecompenseerd wo.den. Voorts was een derde
deel van de «ware industrie in het bekken gethans definitief vernietigd Ook in de omsingelde gebieden rondom Brjansk schrijdt de ont- vestigd.
Naar het D.N.B, van militaire zijde verneemt
binding van den \iiand onophoudelijk voort. Het
hebben
Duitsche troepen bij hun snellen opaantal in dewn geweldigen dubbelen slag geis
inmiddels
tot
bo\cn
de
ia den centralen sector een SovjetCh
gevangenen
maakte
ii(l gestegen.
eld aangetroffen, dat nog dienst deed. In
Het totale aantal der Seejet-gevaageaaa, die een strijd van man tegen man werd de bezetting van het veld overweldigd; 13 vliegtuigen
sedert het begin vin den veldtocht in het Oosen zijn gemaakt, is reeds thans tot ver boven de werden vroverd. Sedert het begin van het
Duitsche offensief, op 2 October. heeft het Duitdries millioen gestegen.
sche
landleger in dezen sector 24 Sovjet-vliegNaar het D.N.B, verneemt, hebben de bolsjetuigen buitgemaakt.
gestoken
brand
voor
wisten de stad WJasma in
hun vertrek. De steenen gebouwen heten zij in
de lucht vliegen. Daarbij hebben zii niet de minEngelsch expeditiekorps
ste rekening gehouden met de burgerbevc'king
onder Wie talrijke slachtoffers zijn gevallen In
Archangelsk geland.
talrijke straten staan noc; slechts verkoolde muDe Berltjusehe correspondent van de N.R.Crt.
ren en fundamenten, terwijl de lichte houten en meldde
gisteravond:
leemen huizen volkomen weggebrand zijn. Bijna.
Hel tv den in Berlijn ontvangen bericht bealle straten waren door de bolsjewisten in aller- treffende cic landing van een belangrijk Kr.
ijl ondermijnd. Talrijke vrouwen en kinderen t'\p< ciitiecorps m Archaugelsk. de Sovjet-Russihaven aan de Witte Zee, heeft Ui Berlijn
yim, onbekend met hot gevaar der mijnen, cl
o\er heen geloopeo en het slachtoffer geworden niet die verrassing veroorzaakt, welke men zou
en te mogen verwachten.
van de ontploffingen Het grootste deel der mijMen ga! Ie kennen op een actie van Engelsche
nen en talrijke ladingen springstoffen en hel7,i)de vooral doordal de critiek In Engeland op
fxhe 'machines zijr. intusschen door Duitsche
tets doen ter ontlasting van de Sovjetpioniers opgeruimd.
bondgenooten steeds grooter werd, te
RusM.sche
LENINGRAD.
z.nn voorbereid.
Van militaire zijde wordt medegedeeld: In
Een groot.sch militair belang meent mei) de
richuitbraakpogtrigen
met te behoeven tor te kernen.
en
vergeefsche
kanslooze
ten de in Leningrad ingesloten Sovjet-troenen Arcbangelsk ligt meer dan duizend kilometer van
Engelsche expezich te gronde Met gebruikmaking van alle be- het eigenlijke oorlogsterrein. Het
Hps zou al he'-l sterk moeten zijn. en dit
schikbare strijdkrachten trachtten de bojgjewisom van Archangel.sk. uit
ten steeds weer opnieuw den nauwen ring der niet alleer numeriek,
den
tnocilijken
opmarsch naar liet
met
sueoes
Duit.-che troepen te verbreken. Behalve zware Ziüden te ondernemen, nog daargelaten, dat
•mateneele verhezen hebben de bolsjewisten ook men daarbij ten, zeerste door de weersrmistangroote verlieaen aan menschen ievens p
aou moeten worden begunstigd.
Vier gevangenen, die op verschillende pk
In militaire kringen te Berlijn acht men het
loten, dat deze T-xpeditic nog tijdig op het
van het front in handen van de Duitscher
den
,rijkste oorlogsterrein kan zijn om
len. deelden mede. da.t bij een dezer aai
van de 160 man van een Sovjet-compagnie er strijd daar te beïnvloeden. Van Arcbangelsk leidt
slechts zes levend terugkeerden. Op een anders een spoorweg naar Moskou, welke op de hoogte
plaats van het front bleven van 800 strijdende van Wologna nog een vertakking heeft naar
r voor het
Deze spoorweg Da
matrozen 600 dood of gewond op het slagveld vervoer:rad.
groote troepencontingenten en wavan
achter.
pens niet geachlkl zijn. Bovendien is de haven
De militaire en industrieele installaties van van Arrhangel.sk, in tegenstelluig tot Moermansk,
der
zware
Leningrad liggen onder het vuur
niet üsvrij.
Duitsche artillerie en in den hagel der Duitsche
Men vermoedt, dat de Engelschen Archangelsk
bommen. Alleen reeds cm der laatste nachten hebben gekozen, omdat Moermansk te dicht bii
rijn vele duizenden kilos tirisant- en brandbom-: de nonraeiijkste trontlinie waar generaal Dietl
met. wja troepen-staat, is gelegen.
men bii goed zicht op de aarde tutgeworoer..
Van Dn.
Zware Duitsche artillerie heeft op 13 October
cmi men de Engelsche
i
weer met saccai schepen in rie haver, en op de landing te Arcbangelsk militair beschouwd niet
reede van Leningrad en bij KroonsUd bestookt. i rustig op en cien gelooft in deze actie meer eer,
be vrachtboot werd propagandistische, clan een ernstig militaire
Op een groote bo"
een voltreffer geplaatst. Het schip bleef ktuur- manoeuvre te moeten zien.
Oct

—

in

•

loos liggen.
Tijdens de gevechten in den Zuide-nkcn secIO het Oostelijk front werd op 13 October
een door de Sovjets hardnekkig verd
plaats ingenomen. Bij de gevechten om de plaat.werd door snel optreden van cic Duitsche soldaten verhinderd, dat een groote verkei
werd opgeblaven. waartoe de
brreidingen reeds getroffen hadden.
In alle sectoren van het front* tusschen Urnen
meer en Zee van Azot hebben de Sovjets alk
eenigszins beschikbare reserve* tegen de Duitschers in den strijd gebracht. De Duttsche solaaten stieten bij hun opmarsch op tal van
plaatsen aan het front op ijlings ontboden colonnes arbeiders, bouw-bataillons, formaties fabrieksbescherming en gebrekkig afgerichte en
uitgeruste garnizoenetroeneii. Tal van zeer gemengde formaties, die opnieuw waren samengesteld uit overblijfselen van Infanterie- artillerie
en pantserafdeelmgen, zijn door de Duitscher.-.
opnieuw verslagen.
Naar het D.N.B, van militaire zijde verneemt
beteekent de slag In het Oosten ook een bedreiging voor Moskou, daar het Donctzbekken de

-

Britsche vlootformatie in
Middellandsche Zee
aangevallen.

SLAGSCHIP EN KRUISER DOOR TORPEDO'S
GETROFFEN.
Wecrmachtbericht
ROME, 14 Oct. (Stefani)
499 luidt als volgt:
„Een nieuwe nachtelijke aanvalspoging op een
van onze stellingen aan net front van Tobroek is
afgeslagen. Tijdens den strijd werd een detachement tanks van den tegenstander snel teruggedreven door het vuur vüh ons anti-tankp
met medewerking
van Duitsche paniserstrijdkrachtèn. Aan het front van Soiioem bedrijvigheid der artillerie. Tijdens een gevecht boven
Boeg en Soüoem hebben Duitsche jagers o Britsche toestellen neergeschoten. Vijandelijke toestellen hebben opnieuw Derna geoomDardeerd,
zonder slachlolfers te maken. Zij» wierpen op de
haven van TripoÜJ bommen neer, die in zee terecht kwamen. Een vliegtuig werd neergenaala
in Oost-Alrika, in den sector van net Tanaineer
hebben onze detachementen gewapende verkenningen over een grool gebied uitgevoerd.
In het Oosten van Ue lViiddcilaiidsclie Zee is
;istenmddag vroeg een vijanaelijke vlootformatie
van den vijand, beslaande uit twee slagsuiepcu
en eenige Kruisers en turpedobooljagers, verrast
~i aangevallen door onze torpedovuegtUigen, ondanks het zeer ondel houden vuur van den vijand
.agden onze koene vliegers er in met lorpeüoto
n slagschip en een kruiser van lU.OOO ton, dien

—

zag maken, te treilen. Al onze
..estellen, waarvan er een ernstig beschadigd
uerd, maar welks bemanning ongedeerd bleet,
zijn teiuggeKeeid. Ue thels der bemanningen van
o. e loestenen, die de torpedeer-ingen ten uitvoer
sgden, zijn. de luitenant vliegert cesare Graztani,
UaUMQ Eraggioni en Giuseppe Ciinicchi.
licdenocmend, bij hel aanbreken van den dag,
nebben afdeelingen jagers der italiaansche luehlmacht in scheervlueht aanvallen gedaan op het
vliegveld vah Micabba, op Malta Drie vijandelijke vliegtuigen wtyden op den grond vernield,
andere toesteilen werden doeltreffend met machinegeweervuur bestookt. Onze escorteerende
jagers, die in contact kwamen* met een vijandelijke formatie, schoten twee toestellen neer. Wij
hebben geen enkele machine verloren.
i.ien hevig

landsche Roode Kruis zal in ons geheele
land gehouden «inden op Zaterdag 25 Oct.
U. De opbrengst dezer collecte kamt ten
goede aan het maatschappelijk doel van het
Nederlandsche Roode Kruis; in Haarlem.
Bloemendaal en Heemstede in het bijzonder
aan 't Parkherstellingsoord aan den Zijlwcg.

slagzij

VERDUISTEREN

van 18.44 tot 8.06

Vliegongeluk in Indië eischte
24 dooden.
GENERAAL TER POORTEN NEEMT
VOORLOOPIG OPPERBEVEL WAAR.
BATAVIA. 14 Oct. (ANP.I ,— Omtrent, het
vliegtuigongeval te Batavia, waarbij de commandant van het Ned. Indische leger, luitenantgeneraal Berenschot, om het leven Is getomen,
worden nog de volgende bijzonderheden medegedeeld.
Kort na den start weigerde de linker-motori
waardoor het toestel om den linkervleugel
draaide en neerstortte op een vlak bii het
De bewoner kwam
vliegveld gelegen huis.
hierbii om het leven, waardoor 't aantal dooden.
met de vi.if inzittenden van het vliegtuig, tot 24
is .gestegen. Toen het toestel den grond raakte,
vloog de benzinetank in brand, zoodat het voor
ruigen onmogelijk was hulp te bieden. De
lijken van generaal Berenschot, kapitein Knapp,
de beide onderofficieren en van den Britschen
vliecerofficier Watkins. die met moeite geïdentificeerd konden worden, zijn naar het militair*
hospitaal te Batavia vervoerd.
Naar wij verder nog vernemen, is de chef van
den generaion staf in Ne<*erlandsch-Indië,
generaal-majoor Ter Poorten, die voor een
was vertrokken,
bespreking
naar
Manilla
telegrafisch teruggeroepen. Voorloopig is generaal-majoor Maurer met de waarneming van 't
legercommando belast. In den Volksraari is de
overleden legercommandant in een rede van den

voorzitter herdacht. Nader wordt gemeld, 'dat
generaal Ter Poorten vandaag te Batavia is
aangekomen en voorloopig het opperbevel over
het Ned. Indisohe leger aanvaard heeft.
NOG EEN VLIEGTUIGONGELUK.
Een ander vliegtuigongeluk» is bijna gelijktijdig
geschied te Malang. Hier is 'n Martin-bommenwerper neergestort, waarbij twee inzittenden in
rie vlammen zijn omgekomen en de derde zwaar
vond. Bovendien zipi — aldus een United
ten minste vijf
Press-bericht aan de N.R.Ct.
burgers zwaar gewond, doordat het toestel in 'n
groep menschen terecht is gekomen.

—

GROOT DEEL DER BESTE ENGELSCHE
VLIEGERS GEVALLEN.
Een der beste EnBERLIJN. 14 Oct. (D.N.8.)
gelsche vliegers, luitenant R. S. E. Aldrid£e. Il
tijdens een luchtgevecht door Duitsche jagers
neergeschoten. Bij haar mislukte aanvallen op de
kust van het Kanaal verliest de Britsche luchtmacht een groot deel van haar beste vliegers, zoo
constateert men in Duitsche militaire kringen.
Ook de aanvulling met Canarteesche, Australische,
Nicuw-Zeclandsche en Amerikaansche vliegers
kan het feit niet wegnemen, dat de Britsche piloten met rijpe ervaring met vervangen kunnen
worden door de snel in dienst gestelde nieuwe
vliegers. Zoo verklaarde een naar Amerika teruggekeerde Amerikaansche piloot, dat twintig Amerikaansche vliegtuigbestuurders gebruik gemaakt
hadden van hun recht om weer uit de Britsche
luchtmacht te treden. Zij hadden gedacht in de
Duitsche jagers tegenstanders van middelmatige
sterkte voor zich te hebben, maar bij de eerste
ontmoeting met de bemanningen van de Messerschmitts 109 deden zij heel andere ervaringen op.
Wanneer de Amerikanen wisten, aldus deze Amerikaansche piloot, hoe sterk Duitschlands positie
is, zouden geen Amerikaansche vliegers zich meer
voor de Britsche luchtmacht aanmelden.

Nog steeds voorziet het P.H.O. in een behoefte
en wordt gerekend tot de erkende verplegings-

mrichtingen

in

dr gemeente Haarlem.

Uit den aard der zaak hebben wij daar met
finanticcic moeilijkheden te kampen: de elscben
van een goede verpleging blijven onveranderd.
Versterking der geldmiddelen is noodzakelijk
en sinds jaren is de opbrengst der collecte ons
daarbu lot gTooten steun.
Moge het dn jaar ook weer 700 zijn.
Wu vertrouwen, dat er in Haarlem en omgeving wederom velen bereid zullen zijn ons te
steunen met 'n gift in de collecte-bus of anderszins het is ook noodzakelijk dat velen zich

:

aanmelden om te co'lccteeren.
Mei het aantal en de animo der collecl
staat en valt het resultaat eencr collecte ; bij
vorige

gelegenheden

—

dit

ten

duidelijkste

omsingeungsslag ten Oosten van Kiev. Een vooruitgeschoven atdee'tng nadert
onder bescherming van infanterie g e chut onverschrokken den vijand. Ontkomen
(Atlantic- Holland)
is niet meer mogelijk

De

*
Het Bestuur doet dan ook een beroep op
op 25 Oct.
en
ons.
allen, die In staat
bereid zijn
daarmede te Helpen.
Men kan zich opgeven aan de hieronder
de adressen

40 : Anegang
: Wacenweg
; Groote
Houtstr.

ibii oen heer Fl .1 Rohlfsi

17

Carel

van

ƒ6000.-

39

ibii de firma Mathotl.
Namens het Bestuur der Afdeeling.
Dr. A. A. G. LAND. voorzitter

Hees. †

boete

opdrijving.
Verscheidene bedrijven, die e, ■ aantal
artikelen verhandelen en op of on
1940 voor deze artikelen «een \,>
prfjzen hadden, doch hun pri's bopart'cien naar den
aard van den kooper. hebben sind

•

'

lcncultuur werd besloten-in de najaarsvei
ring te voorzien In de bost uursvacature, ontdoor het bedanken van den heer ir. M. D.
worden gesteld de heer
Dut Dan zal
Leo J. W. Bijvoet, die bereid is een candidatuur
te

aanvaarden.

•'

Ter voorziening: in de tcature tn het hoofdbestuur
door de periodieke aftreding van den
heer C. H Kramer te Blocmendaal. werd candigesteM rie heer P. F. Selgnette te Beerwijk. Wat betreft de vacature Com. van Dijk te
's-Oravenzande, werd besloten In de najaarsvergadering een candidaat te stellen.
Er werden geen voorstellen ingediend voor de

18 October 1941:

! rOCKI

■* ""'." !

39 Brood
'/• rants >
39 Vleesch
'/t rants /
39 Vl. waren
1 rants |
39 Melk 1
l*. liter
1", kg
39-A Aardapp
'.'; kg
óS-B Aardapp
5 October t.m I November 1941:

121 Algemeen

122 Algemeen
123 Algemeen
124-125 i Algem
~___

I

126-127
D en E Rijst

128 Algemeen
129 Algemeen

130 Algemeen
2

'

Algem

133-I34
14 October t.m

39-40 Boter
39 Vet
30 Vet
40 Vet

1 kg

250 gram
ïoo gram

, rantS
,„„,.

'

<!50 gram

250 gram
250 gram
.00 gram
,0

° eratD

,
I

•

Brood of geb»k
Vleesch of
vleeschwaren
Melk

Aardappelen

Aardappelen
Suiker
Koffie-surrogaat
Jam
Bloem, brood
of gebak
Rijst

Havermout
Gort

Verm,C^al°en.
Kaas

1 November 1911:
250 gram
Boter

Boter m. reductie
Vet
200 gr.,m
230 gram
Boterm.reductie
Brood: kinderen t.m. 3 jaar 900 gram; kinderen
4 t.m. 13 jaar 1800 gram, kinderen 14 t.m. 20 jaar
2200 gram, volwassenen 1800 gram.
Zeep: bon 120 en bon C Zeep der Zeepkaarten P
en Q. 1 tot en met 31 October 1941
Scheerzeep: Textielkaart bon J tot en met 31 Dec.

290 gram

ƒ5000.-

belooning ?

.

tot de dankbaarste opgaven, die de violisten den
genialen meester verplicht zijn. De solist speelde
het werk met vaardige techniek en gedistingeerde voordracht. Wel was zijn toon wat dun, maar

de z.eer muzikaal vertolkte groote cadens
bleek, dat de kwaliteit naar verhouding mooi was
en van gezonde expressiviteit.
#
Na de pauze bracht Blok met het orkest ook
nog het prachtige Poéme van Chausson, een stuk
dat vooral berekend is op een vohnnineuz.en toon
en een gedragen en toch vibranfe voordracht. Al
schoot de solist hierbij cenigszins te kort. hij gaf
niettemin een technisch en ook muzikaal zeer verzorgde interpretatie. Blek heeft dezen avond getoond zijn plaats aan den eersten lessenaar waarin

Duitschland strijdt voor Europa
CONVOOI AANGEVALLEN BIJ DE BRITSCHE KUST
MOTORTORPEDOBOOTEN BRACHTEN 8 HANDELSSCHEPEN TOT ZINKEN.
konvooi aan. Ondanks hevigen alweer en herhaalde gevechten met de supestrijdkrachten brachten
rieure escorteerende
de torpedomotorbooten zes gewaffende vijantot zinken, vat)
delijke koopvaardijschepen
Zij
brt.
keerden
zonder eigen
tezamen 18.000
verliezen terug.
In den afgeloopen nacht waren luchtaanvallen gericht op verscheidene Britsche vlieg■ velden.
Bij vluchten van Britsche vliegtuigen naar
de bezette gebieden aan het Kanaal leed de
vijand gisteren zware verliezen Jagers, luchtdoelartillerie en marine-artillerie schoten 31
vijandelijke vliegtuigen neer. Eén eigen toestel
ging verloren. Britsche bommenwerpers wierpen vannacht brisant- en brandbommen op
Leningrad.
nacht
verschillende plaatsen in West-Dultschland en
drongen
den
in
Torpedomotorbooten
van 12 op 13 Oct. tot de Britsche kust door ba het Noord-Duitsche kustgebied. Nachtjagers
en iuchtdoclartillerie schoten vijf
en vielen een door torpedojagers. torpaomotormachines omlaag.
vij^
vijandelijke
vliegtuigen
krachtig
en
beschermd
booten

—

12 October t.m

MAGAZIJNBEDIENDE VOOR HET HOF.
Het Hof te Amsterdam heeft gisteren een
omvangrijke zitting gewijd aan de behandeling
van een zaak tegen eer 36-jarigen magazijnbeciende, welke zich in de droevige dagen van
Mei 1940 te Haarlem heeft afgespeeld.
Een te Haarlem wonende directeur van een te
(dam gevestigde onderneming had op den
avond van de capitulatie» met zyn vrou
zoon zelfmoord genleegd m rijn woning aan de
die de vruchtbare componist in 1775. op 19-jariccn Anna van Buurenlaan. In de woning had zich
leeftijd schreef en dat met die in G en A behoort gedurende
de oorlogsdagen de

a.s. algemeene vergadering.
DR. J. E. VAN DEN AREND OVERLEDEN.
Op 62-jarigen leeftijd Ls te Heemstede overdig te zijn.
leden tic oud-leeraar in de scheikunde dr. J. E
Adam gaf smaakvolle verklanking van de Symvan den Arend. Tot voor drie maanden, toen dr.
phonie ..La Reine" van Haydn. Een zeer goede
Van den Arend om gezondheidsredenen genoodzaakt was met pensioen te gaan, was hij leeraar vertolking kreeg ook de Nachtelijke Processie van
aan het gymnasium en de Rijks H.B.S. te Breda. Rabaud; de blazers vervulden bijzonder gelukkig
a.s. om twee uur zal de tcrOp Donderdag
hun belangrijke rol en het pathetische Faust-thema
aardebestelling plaats vinden op de Algemeent klonk prachtig. Na Rabaud en Chausson, die niet
Begraaf pi.zonder invloed van Franck een inniger poëzie in
de Fransche muziek brachten, kwam darCarnaval
ORGELBESPELING.
het hrllante effect brengen van
Romain-ouverture
te
GrooteSt
Bavokerk
Haarlem
of
In de
:sche
btillante romantiek van den
en
wordt op Donderdag 16 October. des namiddags genialen eenling der Fransche muziek, Hector
van 3—4 uur, een or-elbespcling gehouden door Bcrlioz.
Jos. de Klerk.
lieer G-eorge Rjobert.
Muziekstonde.
Het programma luidt als volgt: 1, Salmo XIX,
A.s. Donderdagavond 7.30 uur. zal in de zaal
B. Marcello; 2. a. Larghetto. G B Bassini: b.
Fuga. C. F. Pollaroli; 3. Sonate f kl t. Padre van 't Leger des Heils. Ceramstr. 4. een muziekstonde worden gegeven 0.1.v. G.' Claeys. met
Martini; 4. Intermczzi. H. Andriessen: 5. Passamedewerking van den tenor Br C van Doesburg.
caglia en Fuga. B. v. d. Sigtenhorst Meyer.

HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER.
Het opperbevel van de
14 Oct. (D.N.8.)
maakt
bekend:
weermacht
In het Oosten hebben de operaties het vastgestelde verloop. De in het gebied van Brjansk
ingesloten strijdkrachten van den tegenstander
zijn in verscheidene groepen verslagen. Hun
boschterrein
vernietiging in het moeilijke
schrijdt gestadig voort. Reeds. gisteren was
het aantal gevangenen in den dubbelen» slag
van Brjansk en Wjasma gestegen tot over de
350.000. Dit aantal neemt nog voortdurend
toe. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden in
den nacht van 13 op 14 Oct. met goede uitwerking belangrijke militaire inrichtingen te

GELDIGE BONNEN.

wegens prijs-

In zun woning aan de Jan Steenstraat, is in
ie worden vereisclit
den ouderdom van 67 jaar plotseling ,roverleden, nrii/en va
van den door de
1940 no I. Het groe heer C, C M van Hees. oud-dirci i..
.-houwburg te Haarlem. Zijn loopbaan bevnlc; hiervan is. c:;i■ Ken. ter vermijding
:e berekeningen, vaak maaf wilgon de heer Van Hees als vrrt'-geirwoordiger van
een verffabriek. Het bleek echter, dat het tooneel lekeurig een bodrae vaststellen en daarbii. zoozijn volle liefde had en dat hij op cial gebied ais de praktijk wei-uitwijst, dikwijls onbewust
over groote gaven beschikte, die ontdekt werden de gissingen aan den voor hen voordeoligen kant
door den heer Boubcrg Wilson. directeur van de doen uitvallen.
Er is natuurlijk geen sprake van dat een onling .kwam de heer Van Hees aan het tooneel. overzichtelijke
prijspolitiek in het verleden het
tot
komen.
ontplooiing konden
waar zijn gaven
den handelaren, die haar toepassen, zou moeon
Vele jaren trad hij op als acteur, in 1925. na het mogelijk
maken thans extra-winsten te bc-,
overlijden van den heer Van Ga-steren. aanhalen.
vaardde hij het directeurschap van den StadsDe firma R te Amsterdam, handelaarster in
schouwburg te Haarlem, welke functie hij op
vond dat accounautomobie:
Toen
verdiensi-'lijkc wijze bekleedde tot 1933.
ken en diept-antonderzooke:
besloot de gemeenteraad den schouwburg te vergaanden aard in zulke gevallen den insp'
pachten en de directeur moest heengaan. Hij
voor de prijsbeheerschina toch het noodige
bleef het tooneel echter met hart en ziel gemateriaal kunnen verschaffen. Eenige concrete
Haarlem en elders gevallen van onjuiste prijsberekening werden
trouw en trad vervopgespoord en het te veel berekende bedra
op als ragisseur van verschillende dillettantenvereeniginsen.
bovendien had hij ook tallooae nauwkeurig worden nagegaan. Rekening houra winsten heeft cïr
dende met de gem:.
malen zitting als jurylid, daar zijn oordeel in uitersching te An
inspecteur voor
gebjreiden krim: werd gewaardeerd. In 1939 vier;.:n jubileum, hij wac (•oen dam tic firma R. neze-r dagen tot een boete van
de cic beo Van Hee
f 6000 veroordeeld
veertig inren aan het tooneel en ondervond bij
die gelegenheid, dat men zijn verdiensten door
NIEUWE ONTVANGER DER REGISTRATIE
het geheele land waardeerde.
EN SUCCESSIE.
Van Hees was een der eerste tooneelspelers die
(dat was in 1904. samen met BrondseesM naar
intranc
t
Me:
van December al de heer J H
Tooneelschool te Amsterdam. Door zijn bemiddc- rie Ruiter uit Arnhem den heer C. A. v. Menseh
Oost-Indic trok en vervolgens ook West-Indlë
Sucbezocht. Het Hn'arieinsche tooneeileven verliest
I> heer Van Mcnseh ia...
tc Haarlem
aan hem een warm voelend artist en bevorderaar naar bekend slechts tijdelijk ais ontvanger hiei
-de werkzaam on hu z.il met 1 December
van de tooneclspeelkun-f. die zich in uitgebreiden
as weer tcrugcaan naar zijn eigen bureau te
kring tallooze vrienden had weten te verwerven,
Zaandam.
want hij was een joviaal man.
Tevens zal aan den ontvanger worden toegeIdi op Vrijdagmiddag om
De bep;.
de heer A. Schaap uit Noordwijk.
voegd
aan
Alcemccne
de
Begraafplaats
2 uur op de
Kleverlaan.
VOLKSCONCERT DER H.O.V.
BLOEMBOLLENCULTUUR.
De n: i-At tweede concertmeester, .lohan Blok,
van de' 1
Tn de Dtnsdas onder voorvan Dinsdagi op het volksconcert
heer J. M. C. Hoog in café Brinkman. HoutAdam gedirigeerd w< rd.
dat
door
Marinus
avond,
plein, gehouden vergadering der afdeeling I
Joh. Blok presenteerde zich met Moz.art's vierde
lem van de Algem. Vereeniging voor Blocmbolvioolconcert (D gr.t. KV. 2IR). een van de vijf

—

ONZE OORLOGSINVALIDEN, NU EN STRAKS.
Max Blokzijl
's-GRAVENHAGE. 15 October.
spreekt hedenavond van 19.45 tot 20.00 uur vooi
de microfoon van den Nederlandschen Omroep
(Hilversum 2) over: „Onze oorlogsinvaliden, nu
en straks".

is

.-;cn.

andelijk

magazijnbediende
opgehouden, met wien. naar het schijnt, de directeur op zeer goeden voet stond. In den loop

van den laatsten dag
<1 de bediende, naar hij
voor de R'entbank te Haarlem verklaarde, twee zilveren cigarettenkokers, twee
horloges, een chro.ue. een enveloppe met negentip zilveren guldens en twee enveloppen, elk met
gekregen, waarvan hij de eene m opf 5000
dracht van zijn patroon had afgedragen aan
diens schoonvader en de andere zelf had behouden.
Een accountant, die later een onderzoek had
ingesteld naar de boeken van de N.V.. w/M tot
de ontdekking gekomen dat er ƒ5OOO,
te kort
indertijd

—

was.
Eerst

—

had de schoonvader geweigerd de enveloppe te aanvaarden, doch later had hij deze
aangenomen. Toen bleek, dat er verschillende
dingen in het huis van de familie werden vermist, herinnerde hij zich dat zijn schoonzoon
hem had meegedeeld aan de»i winkelbediende
„Sachen von Werf te hebben toevertrouwd.
Desgevraagd antwoordde de bediende voor net
Hof. dat zijn patroon hem met geschenken had
beloond, omdat hij valsche stempels in zijn opdracht op de goederen der N.V. placht te plaatsen. „Zoo verdiende ik veel geld voor hem".
De verdediger deed het Hof opmerken, dat de
patroon zeer vrijgevig is geweest, getuige het
feit, dat deze zijn auto aan een Nederlandschen

militair had aangeboden. Tijdens het langdurige
getuigenverhoor verscheen ook een meisje, dat
in dienst der N.V had gestaan en dat eerst op
zich genomen had het kind van het echtpaar
naar Engeland te brengen Toen het drama zich
voltrokten had. had verdachte haar een fototoestel van de familie aangeboden met de opmeriting: Meneer heeft gezegd, dat dit toestel voor
U is". Aan haar had verdachte toen ook verteld
dat hij de diverse gesch. .ken 'iad ontvangen.
Aanvankelijk schijnt de ovei. ien patroon het
plar te hebben gehad met zijn familie naar Engeland en zoo .mogelijk naar Amerika te vluchten. In verband daarmee had hij verschillende
voorbereidingen getroffen De president, jhr. mr
J. F. Lewe van Nijenstein. sprak er zijn verwondering over uit. dat een dergelfjke reis, die veel
geld vereischt. werd voorafgegaan door het uitdeelen van groote geschenken, o.m. sommen
gelds. Andere getuigen echter bevestigden dat
bel uitdeelen van groote geschenken gedurende
de laatste oorlogsdagen geheel in den lijn had
gelegen van het algemeen gedrag van den overledene.

Wegens het niet verschijnen van een der getuigen en het verzoek van den verdediger, mr.

O. H van Wijk. om ooW den man te hooren
aan wien de directeur zijn auto had* aangeboden, werd de behandeling geschorst tot 1« l>cember a.s.

>
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SANTPOORT
AFSCHEID ZUSTER S.

Gebruik het groentenat.

Het Voorhchtlngsburea

TULP.

Tulp van

•

wijkzuster

te Santpoort te hebben
as liet bereiken van ó»
leeftijd gepensionneerd. V
oote plaats zuster Tulp in de
:■ vele burgers heeft weten te veroveren, kwam. toen er in de consistoriekamer
der Ned. Herv. Kerk
afscheid van haar
r duidclnk
•ot Uil
.aken haar hartelijk toe Óók
bloemstukken, fruit en enkele andere stoffeliike
ontbraken niet H
oowe] op zuster Tulp als op rie
vele oud-patiénten een
■ .i indruk maakte.
BIBLIOTHEEK DER SCHAKERS.
r>
oort ziet in, dat *n
bibliotheekivoor de ontwikkeling der leden van
bijzondere wi
p het oogenblik in
het beatt van vijf-en-vijftig boeken. Hierbij zijn
twee deelen
der Practische schaakleasen van
De Hertog—Euvve. die onlangs door ir. J. Boefman zijn geschonken.

De Vereeniging voor Cultureele Films mag zich
in veel belangstelling verheugen. Duidelijk blijkt
dat het werk In
i efte voorziet. Het aantal donateurs bedraagt bijna vierhonderd en zal
laagden inzet van 't seizoen
ongetwijfeld nog beduidend toenemen.

Haarlemmermeer
MOBIELE PACHTCONTRACTEN.
[AGE.

14 Oct In de Ned Staatsheden is opgenomen een tweede
nieraal van de
lerij en

van

courant

van J

ting. Daa:

.

-rpach-

aarbinnen mon bn het pachtbureau moe> op 8 maand
verkende kracht
en In werking.

biele pachl
ten zijn

bracht. Het lx
33 Juli 1!':

dor-

erieren: (ouddoublé damesarmbandhologe,

Gevend* n

—

verba

T

verbalise

.
J. M

doch bij

onmiddellijk

te A

~

I. Lauwner is
mei tot
(parochie O.L.Vr. v. 'd.
bier

aeen geachte

vooral het Katholieke volks.--.en Als zijn
heer L

is

HEEMSTEDE
SCHAAKCLUB

„ST.

BAVO”.

Zooais reeds
zal tic HeemDam- ei.
Bavo". ter
n haar zilveren jubileum nederlaagwi
om het Persoonlijk kampa
p van Heemstede orgam-

seeren.

-

Er is aanleiding
strijden on

nog een
voor de zoogenaam

gevonden om aan de wed.schap ook

a, sp<eiaal
vs zij. die

nog mmn:
uitgekomen.
Men geve /:< h ciaarvoor zoo spoedig mogelijk
op bij den heer J. Warmerdam. Borneostraat 10

te Heemstede.

—

:

Hogendi.jk. Jan van
Gover
feuille inhoudende geld: De
20, hond; Vinken, Binn
Vries. Ber:
Kennemerstraat
no. 169. rt
no. 36 rood. Haarlem, konijn; Giesberts. Billitonstraat 9. kano; Vink. Molenwerfslaan 26.
overhemd: Van Looy. Binnenweg 138, pet; Strik.
Koediefslaan 32, portcmonnaie; De Graaf. BeetMiddeldorp. Fr. Schuhoven
Slankt' Camplaan 26
bertlaan 78
schoenen: Pol
trechter van gieter
l
tr. 20, vulpotlood:
Pia Oude P
.je.
Poli'
Terug te

b

bij

:
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ALS GEVOLMACHTIGDE

VOOR

■UAVENHAGE. 14 Oct

—

en puttuurbescherming heeft den
heer K. J. J. Lotóy op diens verzoek eervol en

dankzegging voor de vele bewezen dien-

sten ontslag verleend uit zim functie als gevolmachtigde voor de sport.
Het door der. heer LoUsy gevraagde ontslag

Vau dit groentenat zijn smakelijke gerechten houdt verbond met zijn zeer drukke werkzaamte bereiden Een aangename en gerande afwisse.1 zal de heer Lotsy echter
lieden. I.
lt! rie tusblokjes is b.v saus van groei
van het college van
De soep van groentenat kan behalve als
gevolmachtigden voor de sport deelnemen.
vulling van den warmen maaltijd en broor
,1 i Novembej
rie heer J. de Valk
tijd ook gegeven worden, als drank ter vervanjr. te Amsterdam, nu de heer H. A. Stuling afging van koffie of thee. Eenige voorbeelden1 volén als gevolmachtigde voor de
gen hier en wel recepten voor 4 personen:
sport optreden.
Spinaziewater als drank. Zes dl spinaziewater,
Secr>
ft dr. J. Miedema aan wien alle
2 flinke wortels, wat aroma.
voor den gevolmachtigde voor de sport bestaanHet spinazienat aan de kook brengen. De wortels wassenen, raspen en aan het spinaziewater de correspondentie dient te worden toegezonden.
toevoegen zonder dit weer aan de .kook te brenHet adres van het secretariaat luidt: Jan van
gen en het geheel met wat aroma op smaak
austraal 50. 's-Gravenhage, tel. T2lOOO.
afmaken
„HET GEDULD VAN JAPAN HEEFT GRENZEN”
Saus van bloemkoolwater. '.. Liter bloemkoolen taptemelk. 30 gr. bloem, boter, wat
TOKIO. 15 Oct. (D N.B )
De houding van de
aroma, fijn gehakte pieterselie of kervel.
in hel Wrr.
I
Het bloemkool water aar. de kook brengen mei wondering wekken, si bn.jt! He! bhid Nitsji-Nitsji.
zooveel taptemelk, dat een goed smakend
Het geduld van Japan heeft grenzen. Wanneer de
verkregen is. Dit met de aangemengde bloem Ver. Staten zich achter Tsjoenßking blijven stelbinden. Wat boter toevoegen en de saus afmaken len, zal .lapan tot een belangujjk besluit gedwonmet wat aroma en fijngehakte pieterselie of ker- gen worden. Japan heeft do/.en toestand met* zelfvertrouwen en moed onder het oog gezien tenvel
einde
..Soep van groentenat met grotgrutten. Groente:n oorlogsfront te werken.
nat. aangevuld met water of tapemclk tot 1. L.
AMERIKAANSCHE
DE
TRANSPORTEN NAAR
kg. aardappelen, een rest groenten ot ui.
WLAIWOSTOK.
'••
tomaat en pieterselie. zout
De a
TOKIO 15 Oct ID NB )
schoonboenen. in stukken of in dobbelst
ln?ake de Amerinnrten naar Wladiwostnk heeft de
snijden en met de fijngesneden ui en een bo-che minister van huitenlandsche zaken,
dempje water aan de kook brengen ei
lacht van de Sovjet-Unie en van
koken met het deksel op de pan Kookt,
op de volgende punten ge\
de V
min. Het erroentenat (de taptemelki en
1
het
.kAansche materiaal
■
stukken gesneden tomaat of groenteresten toedo
Sovjetunie door straat Tsoega,roe en straat
naar
voegen De soep nog even doorkoken, op
|k met het 'ransport door .laafmaken en vlak voor het opdienen, de l\
at van het
hakte pieterselie toevoe

—

-

et, kan de-, handelwijze niet
over het rrpofd zien. aangezien de Amerikaansche
ger in het
Verre 00.--ten tegen Japan gebruikt zouden kunnen
worden.

Nieuwe spoorregeling.
Oe nieuwe .-poorwpgrecelir.e heeft voor onze
plaats slechts weinige wijzigingen gebracht. Besloten werd den trein van 605 uur .- ir.
te laten vervallen Zooais bekend was dit de
eerste verbinding naar Groninger. Daar Staat
tegenover dat er van 10 November tot en met

14 Februari

twee extra-treinen worrien Ingeschakeld die te 8.21 en 8.48 uur van IJmuiden
zuilen vertrekken.
De maatregel houdt verband met de verduistering van de bedrijven. De arbe.ders begeven
zich later naar hun werk daar het tijdstip,
waarop zij «r.t aai
Is verschoven Het
is verheugend, dat bij (
andsehe Spoorwegen niet Ls geaarzeld om zich. b;.: cier. r..
toestand aan te passen Men is hierdoor de

BLOEMENDAAL
AANRIJDING.
termorgen kwart voor elf werd '>p 't Kerkplein te Blo"in''ndaal een wielrijder aangereden
door een links van dt
.denden bakf-.t
bestuurder, •
Iryder v. d. E
De bakfiftsbeSantpoort, licht gewond word.
stuurder reed de
toe onbekend
gebleven.
De politie van Bloemendaal verzoekt
hen. die getuige waren van de aanrijding, zich
te vervoegen op het bureau te Oveneen.

Het springt in het oog. dat de
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ernst

Aj\

.

In de Vischhal.

Opgave

f 1500— 10571.
f 10O0— 4881. 7628
I 400.— 655, 2878, 14960.
f 200.— 67 9037. 118.V2. 17618
f 100— 2008, 1471, 8730. 117.
79
572
1461
2587

—

—

~

■'

■■«

———.■■ II

-

Burgerlijke Stand

-

SINT

—

-

—
—

—

,

18»
712
1717

:■>

2948
3483
4178
5053
00T,
6843
Bu2
8634

2630

4041
4962
6934

4128
5004
6048

6827
7687 8025
8579 3615
8975
9617

272
814
1712

30:1

1144

1907

e

312 3151 3165
3574 3711 3782
4190 4283 4314
5111 512, 5241
6289
8677

ff*

•

8695 8701

9246

'27 13998 14082
14539 14721 1478*
1645 J 1546!) 16489
) -•376 15923 16025
16798 16816 17046
17831 17897 17922
16856 18427 18516
J ; B 19239

174 13523 13378

1410214159 14250
15520
16081
17145
17976
18679

18051. 18086. 20784.

ƒ 70.—
390
406
481
553
1214 1265 1284 1374
1008 -:j.'; 2398 2399

9629 9662 9662
10181 10263 10276 U.4CK 10523 10628
10885 xoe.VJ HOK 11035 11107 11276
1147: li o.M 11651 11781 12C»
3614 1238,5 12997 1302 13093
15662 16713
1608.7 16108
17160 L7392
18017 18073
13841 18861

3182 3185 3136
3791 3854 3943
4509 4682 4880
5248 5504 5524
6349 6394 6413
-ió 7543 7756
8126 8270 8386
8736 8781 8849
9289 ,9397 9485
H26 10088
10722 10746.10821
11354 11376 1144c:
.'129 12257 12312
13096 13170 13179
13607 13698 13856
14391 14413 14427
15735
16191
17633
18084
18906

658

1391
2574

3284

4UIB

493

„676

U

7933
8465
8878

9562

10141
10882

13386

131^9

13919

14460

-J
15804 15853 15871
16306 16670 16763
17C72 17699 178i2
18161 18201 18314
18947 19018 19142*

7

19204 19317 19323 19361 11374 19377 19447 19499 19657 19700
19762 19767 19977 20058 20122 20300 20369 20478 20539 2:i6.->3

20710 20722 20741 20760 20836 20845 20878 20906 20952 20983

GEEN PREMIEN
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AGENDA
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STTENS Glerstraat 37
Kalender voor Donderdag :
Zor.sopkouibl 8.06. Ondergang 18.45.
Maansopkomst 2.34. Ondergang ib.56.
LICHT OP : 19.15 uur.
Kalender voor Vrijdag :
Zonsopkomst 8.07. Ondergang 18 43
Maansopkomst 3.47. Ondergang 17.25.
LICHT OP : 19.13 uur.

:

,

18937.

PREMIEN VAN

49 gr F
SI gr F.

PRIMA DONNA
—
—

WOENSDAGAVOND bij

TREKKING HAIGHTON & COWETTIGE PREMIEIEENING 1912
Sa KLASSE, 10e LIJST
.REKKING VAN DINSDAG 14 OCTOBEB IS
HOOGE PBEMIËN

MARKTBERICHTEN

ZARAH' LEANDER

en

J*

Opticien

.

V

ITR,

V

.

de Bourbónlaan 1, Sintpoort Station.

KUNNEN

7ICH NOG
MM».F DAMES IN HEEREN AANSLUITEN;

VAS 8.15 TOT 10

Wj\

(

.-annacht
Stand om 10 uur

_

Gr. Houtstraat 176 - Tel. 15150

Roode Kruiscollecte.

—

is,

Dansschool W. Fortgens

keienreeks over de vliegtuigindustrie in de Ver. Staten. Hij verklaart. dat de Ver
Staten onvoldoendi
:on hebben om een
men voor de verbind.r
over Stavoren naar
te voeren. Noch in kwantiteit noch, in
Leeuwarden niet meer te 14.05. maar te 12.05 uur kwaliteit is de luchtmacht uitgerust voor den
strijd tegen ei
moet vertrekken
1 beteekems. Ei
zijn slechts een handvol eerste klas jachtvliegtuiHet is wel goed aLs we er verder even de aangen en nog minder eerste klas bommenwerpers
dacht op vestigen, dat alle treinen, die op het bij
de luchtmacht der Ver. Staten in actieven
vertrekken,
aansluiting dienst.
volle uur van IJmuiden
De aflevering van Amerikaansche oorlogsAlkmaar,
Arnhem,
Zaandam
en
op
Nijmegen.
Groot Brittannië is op grond
Dordrecht hebben. Van Velsen—lJmuiden-Oost officieele berichten onbeteekenend, ofschoon van
bet
ekken zij 46 minuten na het uur.
de helft of meer der geheele productie van de
El is. De totale rterkte der luchtmacht
Aangezien ze te IJmuiden vijf minuten over
egtx en vloot is ongeveer zesduizend vlieghet uur weeaaan. kan degene die een trein mist,
Maar het aantal werkelijk eerste-kla*
zich per fiets naar Velsen—lJmuiden-Oost beogen, dat in de voorste hnie voor den mogeven, waardoor hij toch geen oponthoud heeft.
n oorlog ecschikt is,S-bedraagt slechts
Dit geldt alleen voor de richting Haarlem
..honderden" en niet ~vele honderden" De meeste
der genoemde zesduizend toestellen zijn lesvliegtuigen en verouderde modellen, alsmede onvoldoende uitgeruste vliegtuigen.
F,r zijn vele collectanten noodig om de jaarRoode
As. Zaterdag, des namiddags te 3 uur. zai
ü'ksche collecte van het Nederi;
op "de begraafplaats
Ni«iw Kik en Duinen
Kruis te doen slapen Zooais we reeds h
en gedenkteeken voor wijlen
gedeeld, wordt deze Zaterdag 25 October
den schrijver Gerard van Huizen worden ómgehouden.
den vooDoor mede te werken- steunt men een prachtig huid rn bij'mol
tn he
doei. De Inzameling
oink, woriluitend diden
voor het Neder!andsrhe Roode Kruis. Er li
geld noodig. zoodat ieders steun noodzakeli
eren aanMen kan rlch reeds voor h<
THERMOMETER.
melden bij de heeren W. van Hagelen, arts, Kanaalstraat 51. IJmuiden; B. Oldenburg. SparrenHoogste gisteren
S 9gr F
■traal 33, IJmuiden-Oost en L. Dijkscn. Charlotte

VELSEN-NOORD

eerste zorg

:

te maken, dat er grasland wordt gescheurd. Een
ieder graslartdbezitter zal daartoe de volle medeHet is dringend
werking moeten verleenen
noodig. dat in elk geval uiterlijk in Maart 1942
de 100.000 H.A grasland is gescheurd. Het te
scheuren land zal onder meer moeten geschieden
in de nabijheid van de groote steden. De. mogelijkheid wordt overwogen de werkloosen bii bet
scheuren van het land in te schakelt
Om het scheuren aan te moedigen, zal aan
iederen graslandgebruiker. die zijn medewerking verleent, door voor 15 November as. mede
te doelen, dat hij zjeh vrijwillig vorplir: t een
zekere hoeveelheid grasland te scheuren, een
schcurpremie worden toegekend en wel f 200,--

-

-

■

per HA., indien op dezen grond extra-aardappelen zullen worden verbouwd, en ƒ 125.— per
H A indien deze met andere nie t beperkte gewassen zal worden verbouwd.
Echter, ook hier ontbreekt de stok achter de
detir niet ! Want mocht onverhoopt op 15 Nov.
binken door onvoldoende aanmelding, dat ó>
gebruikers van grasland hun plicht tot medewerking, in het belang
van de voedselvoorziening, niet beseffen, dan zullen de graslandorden gedwongen grasland te scheuren Natuurlijk is het zeker eervoller iets vrijwilligs te doen in het belang van de gemeente worden gedwongen. Er is
schap
nog iets. dat noopt tot de vrijwillige medewerking. I
en wij kunnen noemen het eigenbelang. Want voor land dat gedwongen wordt
triijk geen premie worden
worden overwogen in
bepaalde gevallen het verbouwen van
voederbieten en koolrapen als hoofdgewas te verbieden.
De Overheid verwacht en mag dat zeker met
reden verwachten, dat de graslandbezitters hun
plicht zullen begrijpen en dat ze op spontane
wijze hun medewerking zullen verleenen aan de
voedselvoorziening in Nederland Door een 10.000
zal in de daarvoor in aanmerking
Komende streken nadere bekendheid aan dezen
Izakelijken maatregel worden gegeven.

scheurd.
De helft van het in gebruik te nemen bouwland, ontstaan door het te scheuren grasland
zal worden gebruikt voor het extra telen van
aardappelen. De aardappel ls, zooais bekend, bij
uitstek geschikt voor men.sehelijfce consumptie.
Maar ze kan er ook toe bijdragen om. via het
varken, onze vetpositie te verbeteren. Voorts zal
door de uitbreiding van het bouwland de mogelijkheid worden geopend aan de suikerbietenteelt nog wat uitbreiding te geven.

V.S.HEBBEN ONVOLDOENDE VLIEGTUIGEN
OM OORLOG TE VOEREN.
YOKK.
NEW
14 0
Hl
In de
Vork World Telegram" bemnt de correspondent
romein.

.

het noodzakelijk ü-t
■ 'iakte bo;.
wordt uitgebreid. Het is in dit verband noodzakelijk dat grasland tot bouwland wordt ge-

werden hij een bomr :sche vliegers een persoon gedood
en twee anderen gewond.

het Scripps-Howard

—

is

end ien werd een volwassene licht ge

van

VAN EED.

De eed,
eerst in he: Duitsch
door den Duitschen commandant werd afgelegd
en vervolgens in het Nederlandsch door den leider der N.5.8., ir. A. A. Mussert, van 'de r.-tar
het Oostfront vertrekkende vrijwilligers werd afgenomen, had d
.-alen inhoud:
„ik zweer bij God dezen heiligen eed:
Dat ik in den strijd tegen het bolsjewisme den
opperbevelhebber der Duitsche weermacht, Adoff
Hitler, onvoorwaardelijk zal gehoorzamen en sis
dapper soldaat bereid 7al zijn te allen tijde voor
dezen eed mijn leven in te-zetten."

de hoevei
door den landbouw geleverde producten welke
direct of eventueel na een industrieele
klng te hebben ondergaan, geschikt zijn voor
menschehike consumptie dient te worden opgevoerd. Het opvoeren van de productie van liet
ter beschikking staande bouwland, dat die producten oplevert, is niet voldoende mogelijk. Dit
bouwland wordt reeds zeer goed benut Daarom

en veroorzaakten 15 dooden en 37
:dcn. In het district St. Omer werden "Hij
omaanval van Britsche vliegers twee kindevier andoio kindoren

,

gronden.
Het staat ei zoo mede. dal

—

pn

DE TEKST

's GRAVENHAGB, 14 October.

I

ENGELSCHEBOMMEN OP BOULOGNE.

ren gedood

Beëediging
Ned. nat. soc. bataljon.

In een officieele publicatie is medegedeeld,
dat de voedselvoorziening het noodig maakt, dat
ten behoeve van den oogst
ongeveer ÏOOCWO
escheurd. Bv voorH.A. grasland zal w<
keur zal dat geschieden op daarvoor ge: chikte
gronden, zoodat in de eerste .rllaats in aanmerking komen goed ontwaterde zand-, kleien

15 Oei ID NB 1
Naar officieel wordt
i. is Boulogne sur Mer Maandag tweeBritsche vliegtuigen gebombardeerd en
uur en vi
om 22 en 23 uur. De

Gisteren was de vischaanvoer zeer gering
Tarbot was zelfs heelemaal niet vertegenwoordigd. Kleine slips noteerde ƒ 2,40 oer kg.
groote ƒ 3.
Kleine tong en middeltong brachten resp.
ƒ 4.10 —5 op. terwijl de grootere tong ƒ 5,70
opleverde.
Men kocht de grove schol voor ƒ 1.20 per
T).
en van de verkoop van de zooge- 50 kc. Dezelfde hoeveelheid handschol werd ■
————,~
De opbrengst bedroeg voor f 100—110 verkocht, terwijl kleinere
ƒ 650,—, hetwelk ten goede komt aan de R.K
soorten tusschen de ƒ 70 en f 50 schommelPaiochie
den. Voor de dichte- en geslipte wijting werd
PURMEREND, 14 Oct.
KONINGSWEG
AFGESLOTEN.
Gemeentel. Kaasf 40—42 en ƒ 48 besteed.
eld 16 partijen, wegende 44000 kg.
leelte van den
Thans wordt het Zu:
De prijzen van de schar liepen uiteen van beurs.
Hoogste prijs 140
grondig onder handen genomen f 14—40 per 50 kg.
/'54—56 > t2O i ƒ40—43.50).
Koningsv
Kaas: 3 kleine boeren ƒ54—56: 1 kleine boer
len maken het noodDe bcstr
volvelte ƒ62; volvette Goudsche ƒ62.50; boter,
zakelijk, dat de weg voor het rijdend verkeer is
VOLKSONDERWIJS.
geen noteering. Runderen totaal 576 stuks. 391
gesloten
Velsen-IJmuidcn
van
VolksDe afdeeling
vette koeien, levering: 125 gelde koeien .1350-400;
onderwijs zal Donderdagavond een algemee40 melkkoeien / 380—600; 0 stieren, levering; 80
ne ledenvergadering houden. De beschrij- graskaJveren | 100—335; vette luuveren, levering;
vingsbrief voor het congres zal worden be132"nuchtere kalveren voor de slacht, levering,
IN haai: NIEUWSTE FILMWERK
handeld, terwijl er afgevaardigden moeten idem voor de fok ƒ40—65; 13 vette varkens voor
worden benoemd. Hierna wordt verslag van cic slacht, levering: 188 magere varken.-, ƒ 25-49;
het jubileumcongres uitgebracht. Overigens 236 biggen ,18—26; 886 schapen ƒ 55—80; 187
ƒ25—70: kipeieren ƒlO5 per kg.; 1800
wordt de propaganda besproken. De bijeen- bokken
oude
kippen
en hanen f 0 8*—0.90 per kg. konijVRMIIAG IN REM BRANDT.
komst heeft In het vereenigingsgebouw aan nen ƒ0.90; 200
eenden ƒ 0.80—0.90 per stuk.
■Adv 4636'
de Kalverstraat plaats en begint te acht uur.
TEXTIELKAARTEN.
De bewoners van Oud-IJmuiden en IJiruiHoofdredacteur: Ph. A. Mees, Heemstede
den-West, wier namen met de letters van T.
Plaatsverv.: J. V. Baudewyns Haarlem
tot en met Z. aanvangen, moeten DonderWOENSDAG
Binnenland: W F. Beeremans Haarlem
Buitenland: Sj. Kuiper, Haarlem
Optreden
Harald dag de nieuwe distributiebescheiden in het
STADSSCHOUWBURG.
gebouw aan de Edisonstraat halen. Zij, die
Kreutzberg 730 uur
———»ti
„De eeuwige Jood" te IJmuiden-Oost wonen en wier namen met
REMBRANÖT THEATER
M
■
II
l l I —«j—,
toegang boven 18 jaar 2.30. 630 en 845 uur de letters van L. tot en met P. beginnen,
45
8
uur
kunnen in het Patronaatsiiebouw terecht.
LUXOR-THEATER
.De Zweedsche nachte- De lokalen zijn van negen tot twaalf uur en
gaal", toegang voor aile leeftijden, 2 30. 6.30
van half twee tot vijf uur geopend.
BEVALLEN, 11 Oct.: A. B. van Heijningen-v.
845 uur (Zondag 130 345 630 en 845 uur)
van
Trauted. Hoeven, z.; 12 Oct.: P. Bakker—v. d. Aar, z.;
FRANS HALS THEATER
..Baron
JOSEPHGEZELLEN.
A. L. G Schavemaker—Bergkamp, d.; T. Tiektoegane voor eiken leeftijd 2 30. 630
Nu de §int Joseph gezellen weer geregeld bij- stra—Hoogsteen, d.; .1. de Rooij—Joharmisse, d.; A.
8 4? uur.
zoowel
te IJmuiden West Verkade—Barendregt, z.; 13 Oct.: M. Bogaardeenkomen blijkt, dat er
„Luchteskader Lützow" toegang bo- als
Pai.aGE
Oost voor afwisseling wordt gezorgd. Zoo doen Stam, d
ven 14 jaar. 2,fiH) tn» 45 uur
die van Umi#iden-West onder meer aan ontspanOVERLEDEN, 12 Oct.: G. F. Hageboud-Immers.
DGr.'OEr.DAG
ning en cursussen, terwijl zij tevens een billard76 j., Raamsteeg, J. M A. Donker Meeter, 74 j.,
OPEN
MMdne- en HvondvoorstelHngen club hebban De\ Gezellen van IJmuiden-Oost Junoplantsoen; 13 Oct.: J. A Wagner. 39 1., L.
BI
houden zich bezig met ontspanning tn hebben een Marcarethastr.; A F. Geerlings, 21 j., Lange MoNACHTDIENST APOTHEKEN.
zaag- en een tooneelclub.
lcnstr.; C. E. A. Geerlings-Louwkamp, 59 j., L.
A. KLINKHAMER. Koninginneweg 69. TeleMolenstr.; J. T. Bctz, 69 j., TcUlerstr.
TEGEN
AGENTEN
HOOGOVENLEERLINGEN.
11596
Otl
GEHUWD. 14 Oct.: H. M. Haijc en A. H MerIJSEELS en VAN HEES. Lange Veerstraat 19
Er bestaan plannen om Donderdag op het Sport- kuur.
Joon 11ortn
terrein Watervliet te Velsen-Noord een handbalHEEMSTEDE.
Frans Halsplein I wedstrijd te houden tusschen de leden der PolitieINS HALS APOTHEEK
rd iuBo
sportverceniging Velsen en leerlingen der conONDERTROUWD. —H. Nieland—G. de Groot,
["HEEK SCHOTSMAN Binnenweg 206
slruclicwerkplaats der Hoogovens.
N, G. v. d. Meer—O. M Zcbaschuts.
uigtede. Tel 28320
GEHUWD.
W. Lode—M. L. Leeuwe; A. Y.
DE KOMENDE VOETBALWEDSTRIJDEN.
\' HuKsteden —C W. Miezerus.
B.
I
ELEFOONNUMMERS
BELANGRIJKE
Worden Zondag de wedstrijden VUC—stormGEBOREN
H. J R. Ha al:—Brouwer, d.;
HRAMIWKrR 15333
vogeti en VSV—HBS Rehoudcn. een week later H Groos—Dells, d; G Flapper—Hoekstra, z.
POLITIE: I1HM»
ontmoetingen Btormvogel*— DFC en
OVERLEDEN.
AG J. Boiwscvein 71 j
(Brand»*er«*»»rn
ONGEVALLEN DIENST.
worden gespeeldon geh.
RFC—VSV
Grri'mi><» 'ludt Gracht I*lll

—

SCHEUREN VAN GRASLAND.

DE SPORT.

De secreUiLsiepartement van Opvoeding,

generaal \
Wetenschap

werklieden ter wille.
Men dient, er rekeniutr mede te houden, dat

JUBILEUMWEDSTRIJDEN BIJ DE DAM-

EN

heeft.

IJMUIDEN

la procesonvoldoende ver*
er nog-

De 7..

"or

huisvrouwen zijn al gewend rie groenten
zoo weinig mogelijk water te koken, omdat
m weten, dat er door het koken in ruim water
:. verloren gaan.
chiller.de groenten laten echter zeer veel
vocht los. wanneer zij gekookt worden en ook
esteriliseerde groenten en van hl
houdt men vocht over. dat nog voedii
met

illen handschoen, rooa-

maals aar. i.

—

/

-

BENNEBROEK
\

schri

Eervol ontslag K. J. J. Lotsy.

2864

3658 3669
■n

j4248

4260
444 b 1454
471 4 774
soïi. 5033

b

v
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576,

.789

622i.
6681.

.1252
'»611

687(

72S
73fc.

0877

7399

7573
7999 6009
7561

*

151

405

828
W95
1273

1532

1711
19.2
22:i6
16

155

235

249

1311

858
1064
1334
1554
1733

2311

3315

862
1098
1360
1570
1749
2061
2315
2707
2955
3172
3474
3730
4143

411
853

1026

418

1548
1729
1990 2019

435

2579 2627
2942 2945 2954
3114 3137 3164
3331 3333 3463
3676 3687 3702
4011 -iUZ; 4063
4290 4345 4376 4396
4490 4583 4610 4618
1377 191. 4967 499 i
si2»i 5148 5179 5206
5513 5528
0799 585, s£B i 6913
6866 J326 6437 6478
6643 6676 688.7 6738
6899 694. 7004 7006
1 13 !321 7340 7348
7417 7442 7509 7510
7552 765 i 7721 7744
8027 8087 8117 8124
166 5362 8388 8408
8551 8559 8575 8578
.-1737 8768 8772 8778
9072 9106 9122 9152
9410 943? 9476 9516
9785 9798 9814 9867

302
437
878
1168

304
462
918
1187
1397
1604

315
635
948
1191 1218
1:377
1423 1452
1599
1621 1670
1762 1817 1849 1893
2070" 2100 2102 2218
2366 2431 240/ 2443
2751 2775 2782 2800
2960 2965 i36b 2992
3178 3227 6383 6369
3518 3605 3618 3619
3784 3844 3929 3938
4177 4201 4207 4237
4405 4409 1431 4441
4631 4635 4670 4714
5025 5028 5041 5066
6291 0332 5345 5386
0ó42 5560 5656 5729
5920 3943 5993 6123
6504 6518 6528 6571
6754 6763 6825 6832
7008 7019 .7077 7159
7356 7360 7377 7385
7511 751» 7533 7541
7839 7852 7868 7962
8215 8284 8322 8340
8409 8429 8434 8466
8589 8623 8627 8701
8789 88431 8907 8908
9166 9168 9178 9253
9523 9608 9654 9690
9898 9942 9948 9970

849:< 8529
8705 8716
8940 9025
5287 9353
9706 9753
10062 10149
10187 10230 10347 10273 10274 10286 10330 10348
10450 10545 10596 10598 10612 10643 10C51 10634
1074 10780 10818 10863 10904 10996 11012 11023
11122
11131 11195 11207 K219 11293 11301 11323 11361
11383 11403 11450 11621 11535 11579 11688 11803
11872 1187(1 ,1946 11975 12030 12040 12067 12118
12192 12201 12208 12230 12250 12309 12317 12365
12412 12430 i2444 12450 12470 12505 12539 12581
12607 12701 12726 12728 12757 12795 12797 12814
12972 12998 13017 13023 13053 13081 13113 13198
18946 13351 13361 13375 13447 13535 13596 13615
13697 13704 13710 13714 13828 13880 13961 13970
14114 14ie5 14166 14188 14237 14262 14267 14293
14370 14379 14411 14412 14593 14605 14625 14652
14728 14740 14747 14749 14779 14784 14858 14865
1494.7 15011 15014 15077 15091 15110 15119 15129
15248 15291 15318 15324 15367 15407 15427 15515
15581 15589 16*93 1565') 15664 15706 15710 15742
15812 1582." 15836 15!>ri 16080 16120 16130 16143
16336 16331 16358 16375 16383 '.6427 16432 16439
16659 16660 16715 16734 16738 16936 16945 17013
17085 17116 17118 17121 ]7143 17177 17184 17222
17306 17320 1737', 17411 17428 17505 17604 17645
17765 17774 17798 17809 17838 17859 17904 17928
18069 1808* 18096 18128 18133 18163 18176 18207
18415 1641 P 8518 185S0 18619 18643 18668 18703
" 18839 18915 18955 18963 18975
1876S 11792
19155 19169
-* 19217 j9244 19256 19282
'9494 19564 19598
19343 19347 I.
1960 19Pli 19671 196 b 770 19838 19840
13 20000 20028
19885 19V05 19947 19959
I
30127 201T7 30185 20337 20318 20338 20364 20415
20664 2072* 20771 20773 20776 30779 20815 20825

•
Verbeteringen

JO9C6

310
567
931

10361 10412

10699 10706
11067 11078

11374 11383
11846 11858
12128 12172

12393 12402
12646 12693
12883

13268 13273
13632 13641
14047 14086
14336 14360
14715 14726

14906 14922

15214 15216
15540 15554
15753 15805
16174 16233
16560 16634

17052
17280
17739
17984
18246
18727
19034
19318
19601
19856

17068
17296
17759
18026 |
18410
18762
19037

19341
19603
19874

20043 20107
20429 20551

30947 30956

5e klsa»*. 9e lijst. Premie van f 70—:
30945 moet z£n 20925. Geen premie: 7188 01 tbreefrt.
ONGECORRIGEERD

•
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WOENSDAG 15 OCTOBER 1941
HOLLANDSCHE AANNEMER VRAAGT

GRONDWERKERS EN STUCADOORS,
VOOR WERK IN
schen 6 en 8 uur

:

—

OBERHAUSEN.

Aanmelden

GROOTE HOUTSTRAAT no. 13.

tus517

Transportbedrijf te Haarlem vraagt voorloopig tijdelijk :

BEKWAAM ERVAREN CHAUFFEUR
levens voor alle voorkomende bezigheden ; in alle opzichten
bekwaam met anthraciet-vergasser te rijden.
Schriftelijke sollic. met korte omschrijving waar op deze
gassers gereden, etc. Moet desgewenscht genegen zijn eenige
dagen proef te rijden. Brieven no. 4633 bureau van dit blad.-

ver-

VOOR JONGE INSTRUMENTALISTEN die:
Accordeon. Fluit, Cello, Viool, Piano. Trommel.
Gultaar, Mandoline, Trompet, Klarinet, Triangel,
Klokkenspel, en?., bespelen of willen leeren.
MUZIEK-INSTITUUT,
HAARLEMS
WILHELMINASTRAAT 51
HAARLEM.
TELEF. 15691

—

Aanmelding (tot 15 Oct. a.s.) voor
Dames en Heeren met goede stem:

Jjj '<&

HAARLEMS MUZIEK-INSTITUUT,
Wilhelminastraat 51 — Telefoon 15691.

iSft

BEETHOVEN PIANO-SONATEN
volgVolledige cyclus in chronologische

—

Eerst uitvoerige bespreking der Sonaten met toelichting en
syllabi, daarna op het klavier voorgedragen.
De volledige cyclus omvat 24 Maandagmiddagen van 2 tot
Kosten, voor den geheelen cyclus 'f 12.—.
3.30 uur.
Voor 8 middagen ƒ 5.—.
NUTTIG VOOR ALLE PIANO-STUDEERENDEN.
ONONTBEERLIJK VOOR ALLE VAK-STUDEERENDEN.
(Op examens wordt analystische kennis der Sonaten

—

w9a± i X N&*&£lnV

vereischt).

Aanmelding: vóór 15 October a-s.:

HAARLEMS MUZIEKTELEFOON 15691.
INSTITITT. WTLHELMINASTRAAT 51

TWEE MONUMENTEN
,I

ËMlifl N

fi£§|#
-"

'"*■■._;"""-

'n bonnetje uit
voor Uw kind...

orde door DIRK VAN DER STAM.

JEUGDORKEST
AANMELDING:

OPERA- EN OPERETTEKOOR.

Het mooiste monument voor onze
overledenen richten wij op in ons
hart,
SWAALF geeft vorm aan het
STOFFELIJK gedenkteeken.

C. en A. SWAALF
KLEVERLAAN 58. HAARLEM, TEL. 10298
IJMUIDEN: KENNEMERLAAN no. 3c.

Te huur gevraagd tegen 1 November

a.s.

EEN WONING

Huurprijs plm. / 32.50 per maand, liefst
Haarlem-Noord. Brieven onder no. 4588
bureau Opr. Haarlemsche Courant.

JL

M

—

OIIIC'IKEI.E FM BI 14 Ml» VAN HET DEPARTEMENT VAN
LANDBOUW EN VISSCHERIJ

•

Scheuren van grasland ten behoeve
van oogst 1942.
Onder verwijzing naar hetgeen werd gepubliceerd betreffende het
scheuren van grasland ten behoeve van oogst 1942. maakt de regeeringscommissaris voor de bodemproductie nog het volgende bekend.
Vonr iederen gebruiker van grasland wordt de gelegenheid opent;
vóór 13 November "1941 op te geven, welke oppervlakte door hem gescheurd zal worden terr behoeve van den oogs' 1942.
De ofiCHve moet op een daarvoor ingericht formulier worden ingediend
bii den Rijkslandbouwconsulcnt in het betrokken gebied Op de gemeentehuizen zullpn daarvoor formulieren worden verkrijgbaar c
Een ieder, die deze opgave verstrekt, verplicht zich deze oppervlakte
vóór 1 Maart 1942 te scheuren. Di op deze wiize aangegeven perceelen
komen voor een scheurpremie in aanmerking, welke, indien deze oppervlakte extra met aardappelen wordt bebouwd, ƒ2OO, bedraagt, voor
andere niet beperkte gewassen is deze premie f 125.— per ha
Indien vóór 15 November 1941 onvoldoende wordt opgegeven, zal ee n
verplichte scheuring worden opgelegd, scheurpremie voor deze aan te
perceelen zr.i niet worden verstrekt.
Teneinde de oppervlakte te Kfleuren grasland zon groot mogelijk te
maken, wordt overwogen den verbouw van voederbieten en koolrapen
als hoofdgewas te verbieden, tenzij op hel betreffende bedrijf bij aanweid van grasland een voldoende oppervlakte wordt gescheurd.

—

Wees Zuinig met wat Uhebt...

„Mag ik U 'n goede raad geven?" vraagt
Victorientje. ~Maak dan af en toe n broodbon
nóg voedzamer, door er tegelijk boter en suiker
op te verkrijgen. Want dat kan! Eerst moet U
natuurlijk wat broodbonnen zien over te houden:
door 's morgens wat pap te geven en 's middags
'n warm hapje: dat spaart boterhammen uit.
Koop dan voor de bonnen, die „over" zijn,
Victoria-biscuits. Dat is,,geconcentreerde voeding":
want ze bevatten maar 2 "/« vocht. Heel de rest:
98 °/0 , bestaat uit voedzame, sterkende eiwitten
en koolhydraten en verder ook nog wat boter
en suiker! Voedzamer kunt U Uw broodbon
dus heusch niet maken!"

~

ma
'ttin
%t
•.•
met een liter melk, 12 Martefjes en n lepeltje

suiker maakt U 'n heerlijke, voedzame btxuttpap !

V*

-—c%

i

,

V

fif^iA

"

„

yv

~QUKHA\
I's iß
t/N

£

.

l ft)
(.

Haal extra-votding

.

u

'jr'

,

>^

BISCUITS

KINDERKOOR

Per 15 October a.s. mü worden samengesteld een
KINDERKOOR, dat gebed volgens het ..WARJ>
SYSTEEM" geleid SÜ worden — Meer kunstMeer individueel» scholing der stem.
begrip
Kosten: ƒ 2.50
kwartaal.
Repetitie op Woensdag, of Zaterdagmiddag.

-

Aanmelding: Haarlems Muziek-lnstituut
Wilhelminastraat 51 Tel. 15691 Haarlem

-

-

KENNISGEVING
Gebruik wn horrihixt. Er xijn
■ ■■«■■«■■■M«« b.t>.

�

instellen op de zuinigheid die
wij zouden be«rael,ten,v,an neer

Zij moeten thans met nog meer
Korg worden behandeld dan

™"

dat alle. wat wij
thans hebben met meer te vervangen, niet meer aan te vullen en niet meer te reparee-

vroeger, want iedereen weet
dat tapijten sehaarseb zijn en
een vergunning voor aanschaffing van een nieuw vloerkleed
kan slechts bij uitzondering

,

wij wisten

fa

HET IS IN UW EIGEN BE>f D{ j iLLFS WA J U
TH 4VS HERT EN KRIJGT
ZOOZUINIG MOGELIJK EN
/00 poEEMATIG MOGEUJK WORDT GEBRUIKT
zoowe j wat üw VOEDING als
wgt Uw KLEEDim betreft,
zoowe op het gemed van
BRANDSTOFFEN als op het
gebied van HUISRAAD. U
hevonr drelt er U zelf in de
eerste plaats mee!

,

electnciteitsrekening. En wat
ook zeer belangrijk is: Wanneer Uw kleed geklopt moet
worden, voorzichtig kloppen.

Laten wij ons op elk gebied

M'jA
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HAARLEM :

WARMOESSTRAAT nos. 15—17—19
TELEFOON 12400

—

11700

—

12100.

r N.V. De Haarlemsche Hypotheekbank-,
HAARLEM.

k. ju.«-«-—A

üiiten

handen

„i*.

DROSTE
BONBONS

Haarlem en omstreken
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
ZandHet 0001
voort
Utrecht
Zeist

hjém

9V>V

f <W. flMfe
K

fa

N.V. K. VISSERS AUTODIENSTEN

Hng op Uw

ren zou zijn.

worden verstrekL Zorg daarom
dat U zoo lang mogelijk plezier
hebt van Lw kleed. Het hoeft
niet eiken dag gestofzuigd te
worden.; om den anderen dag
gaat net zoo goed. U spaart er
Uw kleed en Uw stofzuiger
mee èn U bezuinigt op Uw

be*pa-

Du

&
M

Ter voorkoming var» abuizen of misverstanden brengen
wrj ter kennis dat onxe bestellers brj het afhalen van
goederen verplicht zijn, daarvan een bewijs af te reven,
in den vorm van een copie van den vrachtbrief, waarop
o.a, ook de vrachtprijs dient vermeld te zijn.

Door het verbindend worden
van *Ie tweede- en slotultdelingslijst is het faillissement
van J. C. A. VAN RIJN, wonende te Haarlem, geëindigd.»
Haarlem, 13 October 1941.
De Curator :
Mr. D. DE JONO.

——

Uitsluitend verpakt

verkrijgbaar!

De Directie bericht, dat
in verband met de op handen
de
zijnde STAATSLEENING
17 October a.s. aangekondigde 3de EXTRA-UTLOTÏNG VAN 4 pCt PANDBdtIEVEN tot nader bericht WORDT UITGESTELD.
HAARLEM, 15 October 1941.

Ver

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN

HANDEL. NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.

—
f /n\%
J

Êfm\
| ( \ #[J |
%V \| J&

Kolenvoorziening voor leden der Duitsche
Weermacht, die ingekwartierd zijn bij
particulieren.

Eeonomüwhen Voorlichtingsdienst

/

INLEVERING VAN „KOHLENGUTSCHEINE" DOOR DEN HANDEL,

„Textiel ABC a 45 cc
wkrijgbearbijdeDEeon-Voorltcb.
I

tingsdienrt, de Ned. Ver. toot Hoi»Trouwen en bij den Boekhandel.

dit teeken
IN UW GEHEUGEN I U
ZULT HET MEER ZIEN.

prent

—

De secretaris-generaal van het departement van
13 OCTOBER
Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend met betrekking tot de inlevering van „KohlerTßutschetne" door den handel
Handelaren, die vaste brandstoffen tegen afgifte van deze „Kohlen-

gutschelne" hebben geleverd, moeten deze „Kohlengutschelne" om
nieuwe voorraden te verkrijgen, aan hun leveranciers zenden. De groothandelaren moeten de „Kohlengutschelne" op een nader door het Rijkskolenburenu bekend te maken wijze aan dit Rijksbureau zenden, opdat
zij een toewijzing ontvangen om vaste brandstoffen van de mijnen te
betrekken.

Altijd
welkom!

———

SOLDEEREN

ii

Koper. Tin. Blik, ook Antiek
N. LASSCHUrr, Ged. O. Gracht
132. Tel. 10651. Haarlems oudste
adres I

4

.

WOENSDAG 15 OCTOBER 1941
Heden overleed in den leef-

van

68 jaar onze Vader
CAREL CORNELIS MARIA
VAN HEES
Dud-Directcur van don Stads* schouwburg Haarlem.
A. N. J. VAN HEES.
M. B. VAN HEESVAN DER SLUIJS.
13
Haarlem.
Zaaimaand 1941
Teraardebe.'.'tellmg zal plaats
vinden op Vrijdag 17 Zaaimaand 1941 om 14 uur, op de
Alg. Begr.plaats Haarlem, ingang Kleverfaan.
4fi36
tijd

'

Condoleantie-adres: Zuider
Amstellaan 143. AmsterdamZuid.

HET

ui I
ZONDAG
7.30 uur:
NEDERL. TOONEEL

„MUISJE"
Blijspel van EDM, PAILLERON.
Norm. prijzen. Coupons geldig.
Voorverk. v.a. Vrijdag 10—3 u.
HEDKNWONI)

—

GEM. COM ERTGEBOI U_
Telef. 11372
Van 17 t.m. Zondag 19 Oct.
Aanvang half acht precies

Bouwmeester revue

EEN DAGMEISJE.

Tijd van werken nader overeen
te komen, flink loon. Aanm. des
avonds: Wüstelaan 37, Santpoort

„Sprookjesland*'

BUZIAU

Fraaie balletten

Muzikale leiding Ben Geysel
Pr. der pi. ƒ2.50. ƒ2,10, ƒ 1,40
alle r. inbegr. Kaartverkoop
en plaat.sbespr. dagelijks van
10-3 uur, vanaf Donderdag,
Telefoon 11372.

KERKCONCERT
Bakenesserkerk
ZATERDAG 18 OCT. 2.30

Helene Ludolph,

Sopraan.

Luc. Louman,

Dr. Otto Klipp's

Bariton.

Albert de Klerk,

TALENSCHOOL

Orgel.

Klcverparkweg 142, Haarlem
Telefoon 13269

Kaarten 50 et. bij Muziekhandel Alphenaar, Kruisweg 49 en Inst. v. Zangkunst. Schotersingel 101.

I

7.30 uur :

Harald Kreutzberg.

GEVRAAGD VOOR DIRECT

S. J. ietaji

Vraagt gratis prospectus!

Tliet luwt niets,

Edego

ARTIKELEN VOOR
DEZE DAGEN:
Verduisteringsgordijnen

Verduisteringspapier
Hooitoanen
Hooidoózen*
Hooikisten
Brandbluschapparaten

Vuuraanmakers
Aanmaakturfjes
Flesschen vloeibare zeep
Inmaakvaatjes
Keien voor inmaakvaatjes
Carbidlampen

Carbid
Kaarsen en kandelaars
Gummi hakken

Dr waarde van de Philips
lamp treedt in deze dagen \an
stroonirantsoeiiecring dub-

I

bel-duidelijk aan het licht. De
Philips "Bi-Arlita'" lamp, gevuld met edelgas en voorzien vaifdubbelgespiraliseerden wolframdraad verschaft
u haar blijvend-helder, royaal
licht tegen een minimum
aan electrisehen stroom!

I

J^
w^iamu^^Ê^Ê

TWi^Hfl

f

/

E
E
/

J

f

*

f

1

%

Ik

t

—r

Rubberplaten

huis aan huis

Het is niet voor niets dat Vermaat's echt
boerenbrood. in vele wijken der stad bijna
huis aan huis gegeten wordt.
Het is zooveel beter en lekkerder, dat men het
slechts éénmaal behoeft te vergelijken met
ander brood, om voor goed voor Vermeat's
Boerenbrood gewonnen te zijn.
Daarom alleen wordt het in vele wijken der
ftad bijna huis aan huis gegeten. Niet voor
niets, elk proefbrood bewijst het.
Vermaat's acht Boerenbrood kost aan rie
bakkerij zestien cent. aan de carrier zeventien
4638
cent, per groot brood.

Canvas- en rubberzolen
IJzeren zooibeslag
Lederen zooibeslag
Voorraadbussen
Theemutsen
Thermosflesschen
Zaklantaarns en hulzen
Verduisteringslampen
Verduisteringskapjes

Blauwe lampen
Spaarlampen
Spaarfittingen met

stroomrantsoeneerjng
behoorlijk licht

1

1.

'-

,

I

Vervang al uw z.g. „goedkoo;« La.
door stroombesparende Philips lampen. Met
behoud van dezelfde liehthoeveelheid, bespaart u dan vele kilowatturen,
ja, u
kunt 'dikwijls zelfs nog een tamp extra inschroeven, zonder dat uw rantsoen in het
gedrang komt!

•■

Het

{e

IS

nfa
vio

1

I

van

blijvende

bo uwt een
product ,
do
.de navolger
ö
een echten
«r«
waarac,
** uiterüj* i*>ts met
.
,
lampen
t alleen
heeft.
alleen uitervio0i gemeen
kuM
aparte
ietg gemeen
maken een
UU
uiU heeft de

meester
,

I

kunst !

kwaütettslampmet een

1

I
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transformator

VERMAAT'S MODERNE BAKKERIJEN Bijlen in diverse
Til.l KOON I]
31
HAARLEM

—

—

maten

JM Tafeibiijarts
I
I
I
■
OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
Sioelbakken
HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.
Monopolyspelen
•
Inschrijving papierverwerkers en papierhandelaren
Scheermesjes
Apparaten om scheerDe directeur van het rijksbureau voor papier, daartoe gemachtigd door den secretaris-generaal van het departement van
mesjes te slijpen
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt het volgende bekend
PAUL KRUGERKADE
■'

II

II II

"'■

T"

■"

■■!■!■

.1

--1.1...

-
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Tengevolge van een wijziging van de papierbeschikking 1939
portiers
no. 1 zijn thans ook verwerkers van er. handelaren in papier, die
in de jaren 1938 en 19,39 over een gemiddelden voorraad papier
deuropeners
van minder dan 5000 K.G. beschikten, verplicht een verzoek tot
inschrijving te richten aan het .rijksbureau voor papier.
verwarmingskussens
Deze verplichting geldt derhalVe van 15 October 1941 af voor
alle natuurlijke en rechtspersonen, die van de be- of verwerking Wij maken voor U diverse
van of den handel in papier hun normaal bedrijf maken en tot
soorten sleutels:
op dien datum niet bij genoemd rijksbureau zijn ingeschreven
De voor het verzoek tot inschrijving benoodigde formulieren
a 55 cent
dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij het Rijksbureau Lips modellen
voor papier, Schotersingel 9 te Haarlem.
a 50 cent
Klaviersleutels

Electr.

„
„

ENZ.

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.

fabrikaten.

Ter voorkoming van misverstand' deelt de directeur van het
Rijksbureau voor non-ferro metalen mede. dat de publicatie van
zijn bureau in de dagbladen van 11 October 1941 uitsluitend
betrekking heeft op de schaderegeling.betreffende door bedrijven ingeleverde metalen voorwerpen en derhalve niet
op de door de industrie ingeleverde non-ferro metalen in den
vorm van ruwmaterialen en halffabrikaten.
In verband met de schaderegeling voor ruwmaterialen en
halffabrikaten zullen aan belanghebbenden de noodige formulieren worden gezonden in volgorde van den datum van vordering
der metalen. De regeling, vervat in het rondschrijven K. 6827
CM. 29 van 26 September 1941, blijft dus onverminderd van

-

,

ENZ.

Alléén :

Schaderegeling betreffende de door de
industrie ingeleverde non-ferro metalen in
den vorm van ruwmaterialen en half-

kracht.

ENZ.

—

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.

Aanmelding van vereenigingen van

ondernemers.

De Nederlandsche Staatscourant van 13 October 1941, no. 190. bevat een
besluit van den secretaris-generaal van het departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart op grond waarvan alle vereenigingen rn
stichtingen van ondernemers, haar federaties, bonden en dergelijke organisaties zich vóór 1 November a.s. moeten aanmelden bij de afdeeling
Economische Voorlichting van het departement van Handel, Nijverheid
cri
en Scheepvaart, Rijnstraat 24 te 's Gravenhage; voor de vereenigingen en
stichtingen op het gebied van den land- en tuinbouw en van de veepluimveehouderij geldt deze verplichting niet.
De aanmeldingsplicht rust op de bestuurders van de genoemde organisaties of bij ontstentenis of belet van dezen op degenen, die met de
dagelijksche leiding zijn belast
De aanmelding dient schriftelijk te geschieden met gebruikmaking van
van koophandePen
f*n met ingang van 16 October a.s. bij de kamers
Ab/;t\ten verkrijgbaar formulier. Dit formulier moet in tweevoud worrfen Ingediend, terwijl daarbij levens moeten worden Ingezonden een
exemplaar van het laatste jaarverslag, van do statuten en het huishoudelijk reglement en van de verantwoordingsstukken over de laatste twee
boekjaren, waaruit de financieele po-itie van de betrokken, organisatie
nauwkeurig blijkt.

ZIJLSTRAAT
BI)

DE BRUG

n. i n.m. i ■iiwiiwii

■■

i ■ »y

PIANO EN ORGEL
STEMT

F. MOLENAAR
Reparatiën ook buiten de stad.

Telefoon 13795

Ged. Schalkburgergracht 38,
Haarlem-Noord.

DOBBELSTEENTJES
,I—3 regels bij vooruitbet 36 et
12 et.
ledere regel meer
Indien niet vooruitbetaald :
I—3 regels
50 et.
17 et.
ledere regel meer

Handelsadvertenties :
I—3 "regels bij vorouitbet. 85 et.
28 et.
ledere regel meer

Diversen
Haarlemsche Kappersvakschool

GRATIS KNIPPEN, SCHEREN,
wasschen, ond. en waterg. iedere
Donderd. om 7 uur in 't voorm.
A.J.C, geb Bakenessergracht 10.
D 10751

GEHEELE OLIEPERMANENT
/ 1.95; ook v. moeilijk en grijs
haar. A. de Jong. Jacobijnestr.
D 10526
13. T/>lef. 18731.

Personeel aangeb.

P. C RUYCHAVER,
Bennebroekerdtjk 40, Haarl'meer
PERMANENT!
biedt zich aan voor boekhoudinBespr. tijdig, v. Koersel. D.- er. gen, omzetbelasting, loonbelasH.-kapsalon. Kl. Houtstr. 71.
D 10778
en*.
D 10527
Tel. 21238.
BEKWAAM VAKMAN
VERLOREN :
(timmerman i b. z. a "voor alle
punten. voork. werkzaamh. Br. D 10754
en
Identiteitsbewijs
Te«en bef. terugbez. Bekker, Jan Bnr. van dit Blad.
93.
D 10773
LAAT UW TUIN
vakkundig onderh. Voor de winPersoneel gevraagd ter-, zomer- en voorj behandeBr.
ling .Bill. prijzen.
LOOPJONGEN GEVRAAGD
10758
van
dit
Blad.
Bur.
D
14-15 j.. voor de ochtenduren;
voorl. voor tijdelijk. Haarlemsch
ERVAREN COSTUMIÊRE
Boekhuis. Zijlstraat 89. D10746 vraagt nieuw- en veranderwerk.
Brieven no. D 10755 bur. v.d. bl.
NV. De Zwitsersche. Kleverparkweg 100. vraagt
ZEEMANSVROUW
NETTEN BEZORGER.
zoeJct werk. onverschillig wat.
Aanm. van 7—7.30 u. Leert, niet Br. D 10744 Bur. van dit Blad.
D10769
ouder dan 20 jaar.

.

-

NET DAGMEISJE GEVRAAGD,
v. g. g. v., zelfst. kunn. werken,
van 9—5 uur. Aanm. na 6 uur:
Zijlweg 297, Overveen. DlO7Ol

Te huur aangeboden

INKOOP V. SCHOOLBOEKEN
ZEEVISSCHERSVAARTUIG
Boekhandel H. de Vries. Adres: te koop tsloepi. Geheel vischkl
Ged. Oude Gracht 27, Tel. 10785 9 M. 1.. 2.9 M. br., met Ford
motor. Ook zonder vischtuig. Br.
Verkoopt nu uw
Dl0780 Bur. van dit Blad.
OUDE MEUBELEN.
Te kooo chique zwarte
De la Paix, geeft het mcr,ii
WOLLEN MWTEL
Dlo6r»
Ged. Oude Gracht 34.
met echt Perslaner bont. Adres
te vern. Bur. v. d. Blad. HND2329
GOUD. GOUD, HORLOGES,
kettingen, ringen, briljant, oud
HEEREN WINTERJAS
goud ƒ 1.25 per gram: Zilver te koop gevr. tn. 43, Eng. coupe;
ƒ 2.50 oer 100 gram. DocLstr. 28.
of Regenjas. Br. Dl3l Bur. van
Tel. 19957.
D10732 dit Blad.
INBOEDELS, ZOLDEROPRUIM. TE KOOP: KLNDERLEDIKANT,
alles en overal koopt Hazevoet. box, kinderauto, groot model;
Koningstraat 48, Tel. 17308, Hrl. z.g.a.n. gasstel. 3-pits; 6 Meter
sneer v. stofz. Adres te vern.
SCHRIJFMACHINE.
Bur. van dit Blad. �
D10745
Gebruikte schrijfmach. ter overname gevr., mag ook koffermod. LN EIGEN BELANG: KIJK UIT!
zijn. Brieven met opg. merk en Du: visnuisje in de Jacobstr.,
ieder die fijne vis haalt en
prijs, aan N.V. ..De Kroonduil". waar
zo goedkoop! Heden ook mossePlasweg 48, Soest 6 f Tel. 2237. len
in 't zuur. Ook halven prijs.

Van partic. te koop gevraagd

Ben kooper van partijen

SCHRIJFMACHINE.
NIEUWE ARTIKELEN
Brieven met prijs en merk no. onverschillig wat.
Br. D10749
Bur. van dit Blad.
D 10743 bur. van dit blad.

-

GEM. KAMER AANGEBODEN
SMOKING-COSTUUMTE KOOP
OUD GOUD !
met of z. pens. Inl.: Santpoortevens 1 paar
z.g.a.n.. m. 48;
Uw
adres
zilver
goud
voor
en
en
NET DAGMEISJE GEVRAAGD. terjplein 7, Haarlem.
D 10753
Voetbalschoenen,
40. Te bevr.
m.
een
goud-eerlijk
gewicht
is en
voor direct of later, Aanm. vóór
na
6
uur:
45 (gar.)
Tuinwijklaan
29.
J.
HoutHyacinjhenlaan
blijft
Kl.
Loerakker,
uur:
7
TE HUUR GR, EN KL. KAMER
Haarlem.
D10750
straat.
Let
het
numgoed
op
bij dame, voor dame. Brieven
mer,
naast
de
bioscoop.
„NET MEISJE GEVRAAGD
81,
Te koop een groote partij
in gezin met 2 kind., op boerderij no. D 10747 bur. van dit blad.
SPARRENGROEN
Haarl'meer. liefst P.G.. leeft, tot
KAMERS EN SLAAPKAMER
Santpoort.
Bosbeek,
D10667
17 j. Br. D-10777 Bur. v. d. Blad.
te huur schuin tegenover Hema. Te koop aangeboden
*,
MODERNE KINDERWAGENS
Voor twee halve dagen gevr. Br. D 10775 Bur. van dit Blad.
te
koop. geh. n. bekleed, blauw
WERKSTER
EEN NETTE
PRIMA VEENBLOKKEN
en
crème. Zandv.laan 186, te
D 10748
Tuinwijklaan 15. HZ.
Voor haarden, kachels en centr. Heemstede.
D 10770
Kost en inwoning verw., per 1000 Kg. v.a. ƒ 32.50,
MEISJE GEVRAAGD ,
per 100'Kg. ƒ 3.50. Te zien :
Z.G.A.N. HOCKEY-STTCK
voor dag of d. en n.. zelfst.
AANGEB.
Oranjeboomstraat 29.
PRETTIG TEHUIS
D 124 te koop ƒ 6; en id. hockeyschoekunn. werken en eenv. koken.
_.
~.
kan hulpbeh. dame, met hulsel, ~
nen ƒ 4; ramen voor ƒ 7.50. Laan
Sterreboschlaan 17. BTdaal.
Te koop gevraagd: een gebruikte van Boreei 18. Bloemcndaal.
verkeer. Kleverlaan 168.
doch in prima f?taat verkeerende
KAPSTER GEVRAAGD
WASCHMACHINE
Aanm. Wagenweg
Hoog loon.
Muziekinstrumenten
met
binnentrommel
roodkoperen
D 10769
100. Telef. 12229.
gevraagd
koop
Te
SAXOPHOOv S.
twee of drie vakken, inhoud ca. ACCORDEONS.
jazz-trompet,
gitaars,
banjo's
WERKSTER GEVRAAGD
50 KG. Br. D10774 Bur. v. d. 81. andere muziekinstrumenten
Horlogemakers, Goudsmeden,
Ma., Dl., Wo., Do. en Za. van
koop gevr. Muziekh. Joh. Kiek
Te koop aangeboden groote
9.30—12.30 u. Vrijdag geh. dag. Juweliers, Opkoopers en partiSmedestraat 27.
DIO
WOLLEN BABYBOEK
Br. m. verm. vorige dienst en culieren, het adres voor uw
Burgwal 71 b.
verf. loon D 10759 Bur. V» d. 81.
D 10776
é
OUDE GOUD, ZILVER
Rijwielen
en juweelen ls en blijft AntiquiTE KOOP : DRESSOIR.
DAGMEISJE GEVRAAGD
MOTORRIJWIE!
D.K.W.
van 8-7 u. goed kunn. w. en teltenhandel J. J. Heijnen, Zijl- Theekast en 2 Fauteuils. Spaarn- te koop. 3.; PK, alles Dl'
D 10429 bergstraat 18.
koken. Br. D10771 Bur. v. d 81. weg 111. Tel 17877.
1DND2327 Gr. Houtstraat 13.
Dl'
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Amerikaansche

DE NIEUWE STAATSLEENING.

garantie voor Hebt U nu VAN EMPELEN
Ruslands Oostgrens ?
al gebeld ?
BOSTON, 14 Oct 1D.N8.1 - ü .spreker van
fa* Duet U het dan vandaag nog!

(aam

-

KORT VERHAAL

Aan het pros'sURAVENHAGF.. 14 October.
Voor reorganisatie van de tuin- pectus van de :t'., pet Nederlandsche Sta
krachtens paragraaf der
beplantlng en bollen planten. ,vi:g 1941,
..Felix houdt van me!"
voor het
Rijkscommissaris
den
van
\
erordening
is liet nu tijd.
n jij houdt van hem?"
bezette Nederlandsche gebied no. 178 1940 van het
„Ja!"
nominaal
Nederlanden,
groot
Koninkrijk
der
T l 1 N B 0 I W B | D R IJ f
„Nu, dan is toch alles in orde. Wat heb je dan
100.000, ontleenen wij bet volgende:
met mij te bespreken^"
nog
verdeeld in schuldbewijzen aan
Ninon boog verlegen haar
je
CouKW,
en
ƒ5OO,f
1000,—,
toondei
Felix komt vanblond
hoofd
..Weet
Ua..
je,
De
leeau
pons betaalbaar IS M<
15 November.
Hij beeft
woning...
het
num
da,
in
iq
voor
eersl
ning beeft een looptijd van ten hoogste 20
waar
ik van
den
man
dag
kan
ik
BINNENWEG IS
Heemstede
Eén
En
verlof.
■urnen met het jnar 194 J wordt telkenjare
mij houdt, toch niet alleen onthoud
en
die
lovan
schuldbewijzen,
bij
TELEF. 28080
aantal
op 15 Nnvemor een
Ua? Daarom, zou .jij niet willen
«Adv. 4623
ng. wezen, a pari afgelost. Jaarlijks wordt vangen
-1 'en
komi
voor deze aflossing besteed 'in
„Om als chaperonne te dienen .' Dus verlang je
minste ii pet van het bedrag der leening
ik ur bij zit als jullie elkaar
dat
"
tijde
allen
te
en algeheele aflossing kan
„Toe, Ua, ben jij dan nog nooit verliefd geplaats hebben.
De schuldbewijzen met de daarbij behoorende
rRAVBNHAGE. 14 October
Vandaag
..Natuurlijk! Maar ik heb er nooit over gezullen zijn vntgcsteld van alle Nedercoupons
ia do oud-minister van Water
rof. dr.
dacht
daar toeschouwers bij te verzoeken'"
van
schuldlandsche zakelijke belastingen, welke
;
Ir .' Kraas.
-,an werelden van de
„Dat bedoel ik ook niet. Je kunt toch af en
van
bewijzen
ten
laste
Nederland
lardheid. &
den Hel bleek aan
hij is een
toe uit de kamer gaan. Felix is zoo
daarbij behoorende coupons mochten worden ge•ote belangstelling, «elke hu va
wil je?
kom
tocfa
maar.
Lia,
maar
schat.
mocht onci. i in den vorm van bioemstukheven.
zal dus de laatste zekering moeten zijn ,
vrijstelling van
sluit
een
in
..Ik
bepaling
ken en schrifl
Deze
niet
m de
lachle l.ia ~Ik moet er zijn en toch ook weer,
de persoonlijke belastingen naar inkomen en verlann
hij zich beer met rijn!" Lia's oog viel op een tafeltje, waarheefl prei Krai
en is. mogen).
1e
vraop een electrisch belletje stond.
e
bevoegd
deelnemer
is
voorkeur
bekend
in Chili gedie
I
„Waar
komt
zijner
inschrijving.
of
een
deel
werkt Hij was er
K>r het geheel
ook
1
bel
uit?"
beeen
havens aan. Zt
aarom vandaag een Bii de toewijzing zal in de eerste plaats
~ln de keuken".
bloemstuk in den vorm van de Chileensche drag, waarvoor preferentie is verzocht, va
„Dan is de oplosworden
aan
deelnemer
10.000,
eiken
te f
tonden door een In Den Haag
sing
gevonden!"
het
mogelijk,
ook
ven en daarna, indien
he dame Vereer had hij
„Hoez.oo?"
bloemen ontvangen uit ingenieurskringen van meerdere.
Ik zal vanmiddag
Bankiers, makelaars of commissionnairs in efdagbladen
hu president-cotnsoldaat
Felix
als
betrekking
hierop
mits
de
zij
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H. Klauwers Jr.. lid van ..Vooruitgang zij
Dinsdagavond ls de 34-jarige i.iscofabri- ons .streven", van Santpoort, winnaar van den
met 16(J punten. Hij kwam in de
kant. R. ter Heide, door de duisternis misleid, Goedhartbeker
afdeeling uit.
tweede
aan de Prinsengracht te Meppel te water geraakt. Hoewel hij spoedig op liet droge werd
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SCHRIFTELIJKE WEDSTRIJD.
meer baten. Het .slachtoffer was gehuwd en had
Haarlemsc-he Damclub heeft een uitnoodiDe
een kind. ging aanvaard van de damclub ..Leeuwarden"
ACADEMISCHE EXAMENS.
om niet. een twintigtal harer .sterkste spelers eer,
mas-sakamp te spelen tegen de twintig sterkste
Geslaagd aan de Vrije UniverAmsterdam.
spelers van de damclub „Leeuwarden" per corsiteit voor het cand-examen geschiedenis de respondentie.
heeren P Treurniet. Berkel en Rodenrijs en fcf.
Door alle spelers wordt gelijktijdig een partij
C. Smit. Haastrecht icum lande i. Geslaagd voor met wit en een met zwart gespeeld, zoodat deze
het examen paedagogie M.O. A: de heeren J. interessante ontmoeting dus veertig partijen zal
Altera, Rotterdam en L. Koekkoek, Den Haag.
omvatten. De zetten worden voor alle partijen
Geslaagd voor het cand.-ex. Duitsche taal en tegelijk eenmaal per week opgezonden, zoodat
letterkunde: mej. F. S. de Vrieze.
dus deze wedstrijd minstens een jaar zal duren.
LEIDEN. Geslaagd voor doctoraal examen geHOOFDKLASSE KAMPIOENSCHAP VAN
neeskunde: mej. C. Middendorf en de heeren F.
NOORD-HOLLAND.
C. W. E. van Zuylen, W. F. K.Verhoeff. N.
Zondag a.s. wordt bovengenoemde wedstrijd in
KooLsbergcn. Candidaatsexamen Indisch recht:
te IJmuiden voortgezet In deze
..Kennemerhof'
Taalkundig
candidaat-sde heer A. N. Seepers.
van Dartelen (Zandvoort) tespeelt
J.
P.
ronde
-examen tndologie: de heeren J. B. E. Ph. van gei- A Buvck (Santpoort).
Hoeve, H. R. O. Snijder.
De stand" luidt thans' 1. H. Laros. IJmuiden
LFIDEN, candidaatsexamen rechten: geslaagd 4 pC; 2. P. J. van Dartelen, Zandvoort 4 pt.: 3.
de heer T. Q. Dekker; candidaatsexamerus wif- A
Buyek.
Santpoort 2 pt.; 4. Yme de Jong.
geklaagd de heer P Haarlem 2 pt.
on natuurkunde letter i
Deze wedstrijd geldt tevens als uoorworistrijd
Heijbroek; taalkundig randidaatsexamen indo-'eslaagd de heeren J. van Olmen en P. voor den wedstrijd om den meestertitel van den

den zender van Boston komt bii 'n behandeling
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i dat een doeltrefde ondersteuning van de Sovjet-Unie eigen
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e hü, de Oostelijke grenzen van RuMand
kunnen garandeeren. zou de Br:'
bare meerling ongetwijfeld daarmede ac•d gaan De openbare meenmg der V s
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puntenplan, zou liet van pa,- zun dat de V.S.,
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en. wanneer daar Amerikaat
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dat zij straks terug zou komen, verdween Lia
even later, éen en al lach om Ninon en haar
Felix en haar angst!
De tafel was feestelijk gedekt, overal stonden
bloemen Ninon had haar beste jurk aangetrokken en zag er jong en aantrekkelijk uit als de
bloemen in haar vazen Zeker een uur te
stond Ninon al voor het raam. Stipt op tijd was
Ninon maakte het haar ;■
gelijk. Thee. gebak
was van meening, dat zij haar „wacht" beste zou
doorkomen.
„Zie zoo, Felix kan verschijnen", lachte Ua
kondigde de bel rijn
Op hetzelfde oogenblik
komst aan. Ninon rende naar de deur en Lia
sloot begrijpend de hare. Zij hoorde Feli*
en dacht: „Voorloopig zal ik wel niet noodig
zijn!" Zij stak een sigaret op, nam een tijdschrift
en dronk het eene kopje thee na het andere.
Geen signaal verstoorde haar rust. Toen alle
thee op was, alle koekjes en sigaretten verdwenen en alle tijdschriften grondig bekeken, was
haar hulp nog steeds niet noodig geweest. Lia
wandelde eens door de keuken, geeuwde eens en
dacht: „Die Felix wordt een teleurstelling". Daar
gilde het signaal door het huis! „Dat lij]
vaarlijk", glimlachte Lia, de bel houdt warempel
niet meer op!" Zij trok een zeer ernstig gezicht
en deed al haar best er waardig uit te zien, toen
zij voorzichtig de kamerdeur opende en
sprakeloos van verbazing bleef staan.
Daar zat soldaat Felix en op zijn knieën zat
Ninon. die F"clix zijn kussen met interest teruggaf. Maar de arme bel wist wel waarom zrj zoo
gilde' Want niet alleen het gewicht van soldaat
nog heel den
Felix had zij te torsen, doch ook Dat
was zelfs
last van de overgelukkige Ninon.
voor een dienstbereide electrische bel ietwat te
veel, vandaar dat zij zelfstandig signaal had gegeven!
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Oprukkende «roepen
Korte hevelen
Zware gevechten
Steunt de Ned Ambulance v. h. Oostfront
Komnginnegr. 22, Giro 87000, Den Haag.

DE AVONTUREN VAN
STILLE no. 9 (26)

DE TIJGER

DOOR

J. REGIS

e

heeft ViPtn dan om 's hemt
doodgeschoten' 1 Wijst u me den moordenaar
lar

wip

is hij?"

De spreker maakte een gTOot gebaar de
•- rond en de man m de overjas, die
luisterde, herkende nu den bn.
Aspeland.
~U kunt hem mij niet wij/er, 0 " ging de/e
Nu, en wanneer kwam u erbij, me-

neer

•

in?"

n het schot gehoord?"
Hebt o dan n
Aspeland ni
ben pas daarna hier gekomen.
/on ik me In de kamer /elf hebben bevonden, dan zou ik het schot nog niet
rd hebber.".
..Merkwaardig! Dan 7011 u misschien den
en hebben?"
vel".
.Dat mi
moorde! i gelukkig! En hoe kwam de
0
naar na den moord dr kamer uit
Kunt u me daar antwoord op geven?"
kwam er niet uit,
en mevrouw Chrisman stonden immers voor de
ri-'iir en dadelijk daarop kwam meneer
Chrisman b
Er ging een golf van beweging door de
kamer
..Dan moet hij dus nog hier binnen zijn."
tapeland peinzend en hij keek vragend

-

om zich heen.
..Ik kwam thuis juist eip het oogenblik, dat
..Nee. hij ls nooit, hier eeweest!"
de doode den geest naf". antwoordde Allan
and had /ijn blik op het lijk eeheel zacht.
op de bloote borst van den
..Kiopt dat. mevrouw Chrisman''"
ne.
Links van het borstbeen was een
.Ja. zes
rond blauwa
atje in de huid te zien.
we dus weer bij u terug Kien„Wilt u dan de soedheid hebben te verde u den overledene?"
klaren", vroeg Aspeland sarcastisch, „waar
Eerst nu bleef hel antwoord uil
andaan Is itekomen?"
voren steeds snel en op een bijna tr
hebben, naar het
..Wilt
u
de
eofdheid
olgd.
antwoordde
de man in de
an".
'
..Kende u den overleden Koprills?"
overjas, „en het huis aan den overkant beniet persoonlijk."
kijken! Wilt u verder op het derde raam
Maar u kendr hem wel?"
van rechts van de derde verdiep
■ n!
Jïlel persoonlijk.
de slechte straatverlichting
uit
ondanks
p.u
alstublieft
dn
mij
een
u
merken, dat. dit raam een heel korten tijd
antwoord: kende u Koprills of niet?"
"weest. Alle andere zijn
..Ik had vroeger wel over hem hoorer,
euwd, maar dit mam is
volkomen d;
ken.
heelemaal vrij van sneeuw pn het is bijna
..Zoo, mooi! Waarom kwam hij hi
precies tegenover de/e kamer gelegen, waarkenhij heeft zijn bedor
,Dat.
van de jaloezieën den heelen tijd waren opbaar gemaakl
rokken. Wilt u zich herinneren, dat Ko„Kunt u den aard van zijn bedoeling niet
prilis een telefonische mededeeling ontving!
Hij wierp den hoorn op de schrijftafel, deed
..Mogelijk...."
iam open en keek naar buiten. Men hield
..Was dr kwestie van dien aard dat u hem misschien voor. dat hem een gevaur
heng was voor zijn bezoek "
.er op straat stond.
dreisrde, dat er:
Daar kan ik geen antwoord op geven"
De sneeuwjacht had juist opgehouden en
et? Dan moet ik dus veronderstellen, aan de overzijde stond iemand aan het vendat u bang voor hein was. U was dus met ster. Deze pei
ag de gestalte van Kohem alleen, u vermoedde, waar voor hij
duidelijk
tegen de lichte kamer
ch
kwam. namelijk iets, dat voor u van onaan,;
afted is nauwelijks twaalf
genamen aard was ei-, voordat hi.i de /aak ire 'e
belachelijk kleine afstand voor
een
kon ui teen/et ten. kreet' hij een schol in het een moordenaar met een eoede windbuks.. ."
hart. U blijft, bij ow bewering, dat u niet
~Een windbuks", herhaalde Aspelan. ~Een
eens het schot gehoord hebt?"
ja. werkelijk
windbuks
een windbuks
..Ja".
veroorzaakt geen knal!"
■ .-..mevrouw Chrisman. nu u voor dit
De politieman was opeens zeer levendig
alles geen natuurlijke verklaring eeven kunt geworden.
Hij draalde zich om en kwam
ls het lot mijn spijt mijn plicht
recht
den
man in de overjas aan.
op
voren:
De man tn de overjas trad
..Maar
u
bent u? Van uw gezicht is
r 11 een natuurlijke verklaring hebs te zien
u eens. wie bent u?"
zegt
ben wilt", /ei hij. ~laat mij die u dun moDp ander nam /ijn hoed af. sloeg de hooge
gen geven!"
kraag van zijn jas. die zijn cp/irht bijna tot
De woorden hadden een uitwerking, alsof de oogen bedekt had neer. en trad
in het
een bom In de kamt
van de kamer.
licht
keerden
e aanwezigen
zich tot
gekon
(Wordt vervolgd)
den spreker.
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den te Philadelphia bmnengeloopen.
Naar
;erneld
uit Hartfort (Connewordt, heeft de democratische afgevaardigde Sulec
-laard. dat in Washington niemand er
san
feit, dat de Sovjet-Unie volkomen ineen zal
Storten.
Mei het Portugeceeohe «toomschip Carvalho
rhipbreukelingen der Fngelsc-he
Arnui"
Canteclcr,
John Choll en
koopvaardijschepen
Rrc'agne in I.iss-.bon aangekomen. Deze schepen
op honderd miil afstand van de A?oren door
duikbooten tot zinken gebracht Pc schipbreukelingen verklaarden, dat twintig leden der bening den dood hadden gevonden De overlevenden hadden een ewaren strijd met de golven
moeten voeren en kwamen volkomen uitgepeit tn
Delgada aan,
'a
'loor de CarValho Araujo naar Lissabon werden overgebracht
Door een grooten brand te Fall Rlver

—

'

—

van

net geheel ouder

Btaatskapellmeister F
20 20—20 '
t.raute Klaense" te beelulsterer

telden

V«T-

tend tot.

21 10 uur hoort n f

•

..So kllnpts bei ui tanU
van 21 10—22 00 uur

VRAAGGESPREK MET MB. M. M.ROST
van TONNINGEN.
Hede=r.v -.rd
'5-ORAVENHAGE 15_irx--'.>i>-r
zal over Hilvers-urn 1 i -ai 19.20 uur -of 19.J0
een vraaceesprek uitïwewncien worden me'
M M. Rost van Tonxjuigen. over het economisch Front.
VOORMALIG VOEDSELCOMMUSSARISVERO RDE LD.

-

UTRFf HT 18 Oct
Terzake van diefstal
«
een hoeveelheid kiTDlflP en stnker ten
den Staat, had
tien dagen geleden
de Utrecht.sche rxechtbank te verantwoorde 51-jarige A. J. de Goeij, uil Montfoort
voorma!'.:;
in de provincie»

van
van
voor
den

Verdachte ha

offie

suiker
ggen,
om daarvan gebruik f=ieinn-kfii vooi representstledoelelr.der, H
tn dat geval
beter ee-.i eteclaratieforastiiiiltor ripd kunnen in(Ma
van de vullen, waarop cic ri"»!--''rm gemaakte onkos
nu'
dsar ar.
Pirestone Rublier c:onipa;ij oote voorkwamen doch uit
De ,'
e eischte
gebouwen, alsmede ongeveer 30 000 ton rubber niets gekomen
dpn
-af \etx
een geva
Miei van
In de vlammen op. Drie andere gr
erdsebts
gebouwen werden he
De totale schade maarden. Dr reehtbaunk ■.
wordt op rond 13 millioen dollar geraamd. Dr •o- f 250,— boete, siibss. 1 maand hechtenis.
fabriek wa-s druk bezig met liet vervaardigen
FAILLISSEMENTEN.
van bewapenlngsma-Tiaal
ris srebrck aan aactief werd opgeh«"-er, het
BOMMEN OP ROTHENBURG AAN DE
failllsemenl vai' M k i '', F" ,v
onTAUBER.
lirhthandelaar. har.Oloxjuie onder de flnnabenaBFRU.JN 13 Oct.
He» ONB. verneemt ming Bureau ..Vasro' Ie
Mr F J. D Wltevae te Ha:militaire zijde; Tijdens verspreide vlucl
Door het verbindend «orden der slot Uitdeoder Fnfc-elsc-lien "boven Duitsch gebied werd
der oudste Duitsche steden Romenburg aan de lingslrjst is geëindigd hriet faillisssentent van.
Tauber, door bommen gei rotten Daar er zich in
ur.er.ee te
•I C. A. van Rhun. iftcdri II
Rothenburg noch inrichtingen van beteekenls Haarlem R aamsingel SOOrooci. Curator Mr. D de
voor den oorlog ncx h voor de oorlogsindus'rie .Tonc fe Haarlem
—•■

—

-

•

bevinden is de/e aanval 'n beraamde vernieling
van oude cultuurmonumenten Evenal bij voorafgaande bombardementen van Duif.sche kerken
en monumenten van cultureele waarde hebben
de Engelsche vliegen ook ditmaal weer een doel
esocht, dat zij /onder
gevaar konden

en

■■

-

-

Vischbericht IJmuiden.

-

K:
UMUIDEN 1? Sep'
soort f 4?. grool
112—ƒ 90, putschol
fB3 kleine schar -583 ■ X pu
■'22, sojtlng fGQ

/

soort

aanvallen.
2Z—
DE „BARBIER VAN SEVILLA” IN HET
ibelCENTRAAL THEATER.
Het Centraal Tooneel
<v.\ISTERDAM 14 Oct
[.lm
Besommmgen;
111 Oiympta (jo
'N.V i dir. artistiek leider Cees Laseur. zal op mnd f 3984; kot"--.Ua
233
'TOOS. TX 4
Vrijdagavond 17 Oct. a.s. in 't Centraal Theater
'6<>6; TX. 51 ,393; Cl. 92 f 357 en de KW
de première geven van Beaun
De bar109 ƒ698
bier van Sevilla" in de speciaal voor het CenAan den afslag war--™ 22 ti"n.stvL.sschers met
iraal Tooneel gemaakte bewerking van Jan
een totale bc.somming van ƒ 9.039.
Engelman, onder regie van Cees Laseur.

