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WEER HEROVERD
SJITOMIRstad
stormenderhand
genomen.
De ingesloten
Tegenaanvallen vorderen ondanks harden
tegenstand

Bolsjewistische acties
alle verijdeld
Het opperbevel van de Duitsche
weermacht maakt bekend:
den
„In de groot" bocht
van
Dnjepr en bij Tjjerkassy kwam het
tot

gisteren

plaatselijke

gevechten.

In het gevechtsgebied van Kief
rukken onze voor den tegenaanval
in den strijd geworpen divisies in
weerwil van hardnekkio I vijande-

tegenstand en van moeilijke
en ierreinomstandigheden
op.
Verscheidene heftige
onilastingsaanvallen der bolsjewisten mislukten. De eenige dagen geleden door vijandalijke strijdkrachten bezette stad Sjitomir werd door
onze troepen ingesloten en gisteren
lijken

weersverder

stormenderhand genomen. In de stad
"n bij de zuivering van het heroverde terrein vielen talrijke gevangenen
"n
een omvangrijke buit in onze
handen.
Aan weerszijden van Gomel werd ook
gisteren verbitterd gevochten. Terwijl ten
Zuidwesten van de stad de zware gevechten nog aan den gang zijn, werden ten
Noordoosten van Gomel alle bolsjewistische doorbraakpogingen, die door talriike
slagvliegtuigen gesteund werden, verijdeld en plaatselijke penetraties door tegenaanvallen opgeheven.

Ten Westen en ten Noordwesten van
Smolensk werden de bolsjewisten. die ook
gisteren met versch aangevoerde sterke
strijdkrachten aanvielen, wederom bloedig afgeslagen. Voor een deel stortten de
vijandelijke aanvallen reeds in het geconcentreerde afweervuur aan ons front ineen. In het penetratiegebied ten Zuidwesten van Newel levendige plaatselijke
gevechten.

Aan het Zuid-Italiaansche front heerschte aan weerskanten een levendige bedrijvigheid van artillerie en verkenningsafdeelingen.
Door een eigen stoottroepMignano
operatie ten Zuidwesten van
werden stellingsverbeteringen bereikt.
In het Oostelijke deel der Middellandsche Zee viel de luchtmacht een vijandelijke vlootformatie aan en bracht door
bomtreffers zware schade aan een kruiser

en een

65ste3AARGANG

torpedojager.

Formaties vijandelijke vliegtuigen drongen overdag tot aan de Duitsche westgrens en in den afgeloopen nacht tot in
Door bommen
West-Dnitschland door.
ontstonden schade en verliezen.
Zevert
vijandelijke
vliegtuigen werden hierbij
neergeschoten, twee andere werden boven den Atlantischen Oceaan neergehaald.
Duitsche vliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht opnieuw afzonderlijke doelen in Londen aan.

De taktiek der bolsjewisten
Onze correspondent te Berlijn telefo-

neerde ons gisteravond:
Den slag, die thans gaande is, noemt
een bekende militaire schrijver superdimensionaal. Hij spreekt in dit verband
van gigantomanie en wil daarmee de
grootscheepsche methoden kenschetsen
welke de Russen volgen m alles wat zij
ondernemen. Hij herinnert aan de geweldige wapenindustrie, die werd geschapen en aan de oprichting van reusachtige legers, waarbij ter wille van de
camouflage twee divisies één naam werd

gegeven.
„In het eerste gedeelte van den veldtocht in het Oosten was het Russische
leger niet m staat zijn bewegingen naar
deze principes in te richten. Het moest
zich alles door de Duitsche leiding laten
voorschrijven. In het achterland waren
echter reeds de krachten aan het werk.
om de lievelingsidee van een superdimensionale oorlogvoering voldoende
mogelijkheden te bieden. Zeker, in 1941
en 1942 ging er veel productiegebied, dat
oorspronkelijk voor de uitbreiding van
het potentieel moest dienen, verloren
Niettemin bleef er genoeg over, om de

sowjetzijde wordt erkend, dat men onder
den druk der tegenaanvallen, die met
een groot aantal pantserwagens werden
ondernomen, een deel van het heroverde
gebied

heeft

moeten prijsgeven.

De aanvallen richten zich tegen- het
Zuidelijke front van de sowjet-strijdkrachten, die als een wig naar het vVtsten zijn opgedrongen. Van Duitsche zijde
tracht men thans dit front tusschen Sjitomir en Fastof, dat ten Zuidwesten van
Kiew gelegen is, naar het Noorden terug
te dringen. Van beide zijden worden de
gevechten

met groote verbittering ge-

voerd en men kan zeggen, dat de strijd
hier een hoogtepunt bereikt heeft.
Het schijnt, dat Von Manslein, met het
oog op het feit, dat de afloop dezer gevechten van het grootste belang is vooi
het verdere verloop van den strijd, zich
niet tot overhaaste tegenmaatregelen
heeft laten verleiden, doch eerst voldoende troepen heeft willen concentreeren om met meer kans op succes een
tegenstoot te kunnen wagen De sowjetopmarsch in den sector van Sjitomir kan
intusschen thans'reeds als gestuit worden beschouwd. Ook hier, aldus de commentaar, dien men hieraan van Duitsche
zijde vastknoopt, is dus weer de sowjet
opzet, door het Duitsche front te breken
en dit vervolgens op te rollen, mislukt,
hoewel men dit doel in het kamp der
tegenpartij reeds zeer nabij zag. In dit
verband wijst men er in Duitsche militaire kringen op, dat de Duitsche taktiek er thans op gericht is, de reserves
slechts naar die punten te zenden, waar
werkelijk gevaar dreigt. Het duurt steeds
eenigen tijd voor de reserves ter plaatse
zijn daar men de ontwikkeling eerst
even wil aanzien en vervolgens met de
verplaatsing der reserves onder vaak
moeilijke omstandigheden ook nog dikwijls eenige tijd gemoeid is. Men maakt
van de natuurlijk niet onbeperkt ter beschikking staande reserves een weldoordacht gebruik en heeft zoodoende de
situatie steeds wanneer deze kritiek
werd kunnen redden.
Terwijl in het gebied ten Westen
van Kiew de bolsjewisten bij Sjitomir
teruggedrongen worden vallen zij meer
naar het Noorden, waar hun voorhoeden
de stad Korosten dicht genaderd zijn,
met onverminderde hevigheid aan, met
de kennelijke bedoeling, het operatiegebied te verbreeden Van Duitsche zijde
vertrouwt men ook aan deze aanvallen
het hoofd te kunnen bieden. De strijd
nadert hier de Pripetmoerassen, evenals
aan weerszijden van Gomel, waar de
sowjet aanvallen in de eerste plaats op
het ten Westen van Gomal op den rechteroever van den Dnjepr gelegen Resjilsja gericht zijn.

Ten Westen van Smolensk blijft de
doch alle doorbraakpogingen
van het roode leger zijn tot dusver
strijd hevig,

mislukt.

In het Donetsbekken

Volgens den Sowjet -aesHundlge, 1.
aldus meldt de „Prawda", zou zich in de
mijnen van het DonetsbekKen ongeveer
200 millioen M 3water bevinden
zoo
luidt een bericht uit Moskou ia de „Ny
Dag". Om de mijnen te leJisen moet
men dus een meer leegpompen van 3U
km lengte,, 5 km bn
m diepte.
Dat is het grootste werk bij den wederopbouw.
Als vergelijking herinnert
Lomow aan de door de Duitschers in den
vorigen wereldoorlog vermeide mijnen
\ran het departement Pas ie Caiais, welke
!10 millioen M 3water be"at'en en die

—

etm na drie jaar leeggepompt waren.
Bij een gelijk tempo zou het tien jaar
duren voor de Donetsmijnm leog zijn.

Wederopbouw
Het plan. om de steden, welke door
bombardementen schade hebben opgelopen, weer op te bouwen, dat de Führer
m zijn rede aan den vooravond van
den 9en November afkondigde, heeft
reeds in een besluit van den Führer zijn

nauwkeurige formuleering
gevonden.
Volgens dit besluit zal nog tijdens den
oorlog den wederopbouw zoo intensief

buitengewoon grooten slag mogelijk worden voorbereid. Met het opvoort te zetten. De Russen wachtten tot zicht over de bebouwingsplannen
is
hun uur geslagen had. Zij konden dat. rijksminister Speer in zijn kwaliteit van
omdat zij hun groote gebied als tijd- inspecteur-generaal voor de Rijkshoofdwinnenden factor gebruikten tot het stad belast. (C.D.I
oogenblik, dat zij hun kolossale machine

idee van den

startklaar hadden De periode tusschen
1941 en dezen zomer moet men als den
tijd van de totale mobilisatie van de
Sowjetunie beschouwen. Als voorbeeld
diende de Duitsche legerorganisatie. Ook
het operatieve denken poogde men van
de Duitschers over te nemen. Alleen
was alles op veel grootere leest geschoeid. Het startschot werd begin Juli
1943 gelost. Ofschoon de slag in de eerste
weken geweldige hoogtepunten had, was
hij nog niet tot volle grootte ontplooid
Zijn eigenlijke uitbreiding en intensiteit
zijn pas in de laatste weken merkbaar
geworden, sedert de Russen den weg
naar en over den Dnjepr hebben gevonden. Het eene vijandelijke leger staat
naast het andere. Zijn divisies worden,
als zij uiteengeslagen zijn, teruggenomen
en door nieuwe vervangen. Het ziet er
zoo uit alsof het bij de Russische oorlogsmiddelen een vat zonder bodem betreft. Maar ieder vat heeft toch een
bodem en men krijgt op het oogenblik
zelfs den indruk, dat deze bodem reeds
zichtbaar wordt, want in het huidige
stadium van den slag constateeren wij,
dat de tegenstander, waar hij over den
Dnjepr is getrokken, ook de zwaartepunten ziet. Dat is de bocht van den
Dnjepr, waarbij evenwel de Noordelijke
grens tot voorbij Kiew moet worden gezocht. De Russen beschikken echter toch
nog over zulke omvangrijke krachten,
dat zij het zich kunnen permitteeren niet
alleen hier met de massa te opereeren,
maar ook aan de grenzen van het
zwaartepunt, in het Noorden en in het
Zuiden. Het middel, dat het succes moet
opleveren, is de tangoperatie, en zij
wordt nu eens hier, dan daar geprobeerd. Onze grendelfronten verhinderen
de plannen in dit opzicht evenwel met
succes. De inschakeling van het gebied
van Kiew in den slag moet worden ge
zien als een gevolg van de mislukking
van den oorspronkelrjken Noordelijken
tangarm, die bij Kriwoi Rog in Zuidelijke richting in beweging moest komon.
Alles wat zich ten Noorden van Kiew
tusschen dit punt en Gomel voordoet,
behoort in het kader van het super
dimensionale. In het groote beeld hiervan
van past ook de slag ten Westen
Smolensk. Wat daar geschiedt, staat niet
in verband met de gebeurtenissen tusschen Gomel en de Zwarte Zee,, maar
daarom kan de indruk toch niet van de
hand worden gewezen, dat het slagveld
bij Smolensk een voorbereidende beteekenis heeft voor bewegingen, die zich
in den winter moeten afspelen, im daar
mee het oorlogstooneel van het Zuiden
en het midden tot het Noorden uil te
breiden. Dat zou overeenkomstig het
uitgestrekt
karakter zijn van de op zoo beslissing."
mogelijke gebieden gezochte

De schade

te

Milaan

De burgemeester van Milaan heelt
medegedeeld, dat door bombardementen
van de 36,000 woonhuizen van Milaan er
14,000 of totaal vernield of door zware
schade onbewoonbaar zijn geworden.
(CD.)

De slagen bij Bougainville
De ze:.ider Tokio verklaart in een commentaar op den vijfden luchtslag bij
Bougainville, dat de Vereenigde Staten
de gevechten klaarblijkelijk volkomen
willen ontkennen Wel hebben zij Dp
18 November toegegeven, dat in de wateren van Bougainville de kruiser „Nortnampton" tot zinken is gebracht Dit is
echter slechts een begin, want in werkelijkheid hebben de Vereenigde Staten 67
oorlogsschepen

verloren.

Verklaringen van
Poolsche overloopers
Naar uit de

pers blijkt, zijn

verklaringen der overloo

na de bezetting van Oost
Posen door de Sowjettroepen in het na
jaar van 1929 omvangrijke deportaties

van Polen uitgevoerd. De gedeporteerde»,
werden in dwangarbeiderskampen onder
gebracht, waar velen omkwamen door
ontberingen en lichamelijke inspanning
Zoo ging in een kamp 50 pet. der gevan
genen te gronde, daar zij niet in staat
waren den geëischten arbeid te verrichter De in begin 1943 gevormde Poolsche
d-visie „Thaddeusz Kosciuszko" was samengesteld uit de mannen der dwangarbeiderskampen, die overgebleven waren
na de. slachtpartijen in den stijl van den
massamoord van Katijn. Uit de beschrijvingen der overloopers van het eerste
optreden dezer divisie blijkt, dat, toen
het bevel tot den aanval kwam. niemand
de loopgraven verliet, waarop de joodsche
commissarissen en de bolsjewisten waren

mannen te vuren. Als
mrtief voor de omstandigheid, dat zoo
vele leden der divisie zich gevangen heb
ber laten nemen, werd door de overloo
oers eensluidend verklaard, dat zij nood
honger en koude hadden geleden, van
b.usjewistische zijde , als vee" behandeld
waren en uitgerekend hadden, dat de
heele gedachte van het z.g. herstel van
Polen onder Sowjetleiding geen aanmoediging voor hen vormde en daarom was
he* hun duidelijk geworden, dat het
Iconde te strijden Naar ten slotte nog
blijkt uit de verklaringen der overloo
pers, heeft vooral het berichten van den
massamoord van Katijn. die door d(
boisjewisten heelemaal niet meer was
verborgen, „ontzetting, verbittering en
wees" gewekt.
begonnen op de
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KULTUREEL WERK
onder de Nederlandsche
arbeiders in Duitschland

Slagers mogen

geen

bouillon bereiden

meer

.
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Leden van den Fascistischen Raad
terecht

Zeep voor vuilen arbeid

Flinke kerels melden zich nu voor Waffen-SS
en Landstorm Nederland
Het SS-Frsatzkommanledere
do ceelt mede
gezonde Nederlander in
den leeftijd van 17—45
laar kan zich vrrjwillig
brj de hieronder vermelde adressen vervoegen ten einde gekeurd
te
worden voor de
Waffen SS
of
den
Landstorm Nederland

Oude rantsoenbonnen

ging van familieleden,
duur der opleiding, ex-

tra levensmiddelen etc

Vrijwilligers,

DE DAG DER OUDE W.A.

BIJ ONZE VRIJWILLIGERS
Tijdens hun opleiding.

De persdienst der N.S.B, deelt mede:
De plechtigheid ter herdenking van dt
(Foto: SS-P.K./Heukels/0./H m.) oplichting
der WA. op 7 November 1932.
door omstandigheden moest wordoorslaggevend Beslissend voor bevordering welkeuitgesteld,
den
zal op Zondag 21 dezer
zijn: karakter gedrag prestatie
doorgang vinden op het terrein van de
21 11.43 9—12 u Leeuwaiden Huize Schaal lagere kaderschool. Doodeweg B 20 te
Breedstraat
Oud Leusden De Leider zal hier met den
22 11.43 9—14 u Amaieidam Dam 4
9—13
u
Utrecht
N V -buis. Oude. commandant der WA., mr. A. J. Zonder
23.11.43
gracnt

24.1143 9—14 u
25.11.43 9—14 u

245
Pol

Durcngangslager. Leusderweg
Den Haag, Café Den Hout

Amerst

de ziekteverzekering
Nu inwonende bloed- en aanverwanten
en inwonende stief- en pleegkinderen
onder de werking der sociale verzekeringswetten vallen, is het uiteraard overbodig voor deze personen een vrijwillige
verzekering !aan te houden, wanneer
deze hetzelfde risico dekt als de wettelijke verzekering. Het op 24 Augustus
j.l. afgekondigde besluit van den secretaris-generaal va., het departement van
Sociale Zaken betreffende de verzekering van inwonende kinderen opent derhalve voor werkgevers, die op dat tijdstip voor de onder dit besluit vallende
personen een vrijwillige verzekering
tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen hadden aangegaan, de gelegenheid
om de desbetreffende overeenkomsten
vóór 24 November a.s. schriftelijk op te
zeggen. Zij behoeven dan geen dubbele
premie te betalen. Na 24 November 1943
moet een opzegtermijn in acht worden
genomen, zoodat men dan wel over een
kortere of langere periode tot dubbele
premiebetaling verplicht zal zijn.
Voordat op 24 Aug. j 1 de afkondiging
plaats vond van het besluit van den
secretaris-generaal van het departement
van sociale zaken, betreffende de verzekering van inwonende kinderen, heeft
bij velen in den lande onzekerheid bestaan ten aanzien van den verzekeringsplicht van de in het bedrijf of ten behoeve van het beroep van den werkgever werkzame inwonende bloed- en
stief- en pleegkinderen

aanverwanten,
inbegrepen.

In verband daarmede, alsook met het
oog op het feit, dat aan voornoemd besluit terugwerkende kracht is verleend
tot 1 Januari 1943, heeft de commissaris,
belast met het toezicht op de ziekenfondsen, goedgekeurd, dat mits de aanmelding
bij een algemeen ziekenfonds uiterlijk op
30 November 1943 heeft plaats gevonden,
de inschrijving van de betrokkenen even-

eens

Bezuidenhoutsche Weg.

onbuigzamen wil. noodig om tot radica.e
verandering te geraken. Hoe die omstandigheden waren voor het Duitsche

volk is nu wel voldoende bekend en ook
hoe men daar zien heeft losgerukt van
den dooddoener, dat wat ar ook gebeurt,
de arbeider toch weer de dupe van de
historie zal zijn. Het is de logische gedachte geweest van het socialisme, gebonden aan de eigen volksgemeenschap
omdat alleen onder gelijkaarden het
die,
socialisme beleefd kan worden
door
op voor ieder begrijpelijke wijze
bezielde en begaafde leiders vertolkt,
en
het Duitsche volk gegrepen heeft
met nieuwe toekomst-energie geladen.
In 'n luttel aantal jaren neeft de practijk
bewezen, dat het mogelijk is een gemeenschap te vestigen, waarin de tegenstellingen in een volk, die het gevo.g
zijn van den ongebreidelden strijd van
het eigenbelang, van het ongebonden
egoïsme, verdwijnen. Van stond af aan
kon het niet anders of de botsing met
het kapitalisme zou komen, was het
tevens onvermijdelijk, dat ook de kruistocht tegen het bolsjewisme niet ver
meer was. Met het laatste dan als de gevaarlijkste vijand. Omdat dit internationaal de arbeider? alom bezwoer: neem
het lot in eigen ha.id, als de arbeiders
overal de macht in handen krijgen is het
uit met de klassetegenstellingen, dan
zal de arbeider niet meer behoeven te
zeggen, dat hij onder alle omstandigheden de dupe is. In deze worsteling
om andere vormen zal het kapitaal niet
meer de overwinning behalen. Het kapitalisme heeft ditmaal te veel gevergd
van de volkeren de arbeider zal nergens ter wereld meer genoegen nemen
met den terugkeer van voorbije toestanden. Dat is de groote kans voor het
bolsjewisme, de kans voor Stalin om zijn
eed in 1924 bij het graf van Lenin, gestand te doen. Die eed luidt: „Wij zweren u, kameraad L^mn, dat wij zelfs
ons leven niet zullen ontzien om het
bondgenootschap der arbeiders van de
geheele wereld, de communistische internationale, te vers'erken en uit te breiden". Die eed is niet teruggenomen door
de z.g. opheffing van de „Komintern",
waarom zou anders de Engelsche communistenleider Gallacher in een telegram ter gelegenheid van den 26en verjaardag van de bolsjewistische revolutie
Stalin namens de Engelsche communisten dank hebben gezegd, dat hij „zijn
verheven en edelmoedige eed aan het
graf van Lenin steeds heeft "gehouden"?

met terugwerkende

kracht

geschiedt

—

.

Slechts zij die het bolsjewisme van
en wel tot aan den dag, waarop hun verzekeringsplicht begon, doch niet verder nabij kennen weten wat het beteekent
dan 1 Januari 1943. Hetgeen beteekent, dat Stalin zijn eed houdt. De volkeren
dat de kosten van geneeskundige behan- van Duitschland. Roemenië, Hongarije,
deling, die door hen in dien tijd mochten Finland zij zijn er thans in hun geheel
zijn gemaakt, door de algemeene zieken- van doordrongen, dat het nimmer het
fondsen zullen worden vergoed, voor bolsjewisme kan zijn. dat de wereld
zoover het hierbij om verstrekkingen beter bewoonfcaar zal maken voot iedergaat, waarop het Ziekenfondsenbesluit een. Zij weten dat het bolsjewisme de
leer van de gelijkschakeling van den
recht geeft.
mensch, welke dan tot het levensgeluk
van 'n ieder zou noeten leiden, immers
een ander doel kan het nooit beweren
te hebben, alleen toepassen kan na een
onmetelijke
zee van ellende over de
politiek
week- =
De titel van het
= praatje
van Max Blokzijl, uit te = menschen te hebben gebracht, een niet
=
H zenuen op Maandag 22 November = meer te dempen zee Want het staat
1 om 18.45 = voor niets. Uitermate lezenswaard was in
=E 1943. over Hilversumkaartje
naar = dit verband hetgeen de Rijkscommissaris
uur. luidt: „Het
dag der
= in zijn rede ta Utrecht op denvan
= Itrecht.
solidariteit over het wezen
het
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Brandbommen op het
openluchtmuseum
bekende openluchtmuseum te
Arnhem, dat op aanschouwelijke
wijze een beeld van de Nederlandsche cultuurgeschiedenis geeft, heeft
gisteren
ernstige schade geleden
Het

door brandbommen uit Amerikaansche vliegtuigen. Drie der historische
objecten

brandden af.

Ned. krijgsgevangenen
op Java

bolsjewisme heeft gezegd Het bolsjewisme, zoo luidde de diepzinnige ontleding,
heeft het positie.-e het goede van den
Russischen boer onderdrukt en het heeft
twee eigenschappen, die in deze menschen

altijd sluimeren, te voorschijn gebracht.
Eigenschappen, w<»lke uit het landschap
kunnen worden afgeleid Dit landschap
immers is oneindig groot. De steppe

maakt melancholiek,

zij maakt bereid om
onbegrensdheid van de
steppe maakt tevens losbandig en teugelte lijden. De

loos. Deze beide eigenschappen heeft het

bolsjewisme tot een „politicum" gevormd.
Het laat de menschen lijden door hun
alles te ontnemen wat eenigszins mogelijk is. Dat kan bet zich veroorloven
omdat deze menschen in het lijden zelf

een bevrediging vinden en wel voor een
deel, dat weer sterk losbandig is. voor
wereldrevolutie. Uit deze
Er kunnen thans inlichtingen worden de proletarische
eigenschappen en haar politieke
verstrekt omtrent krijgsgevangenen be- twee
neden den rang van officier, beginnende uitwerking is het wezen van het bolsjeden bolsjewistischen
met de letter W toi en met de letter Z. wisme en van
Zij. die inlichtingen wenschen omtrent massamensch te verklaren.
En daaruit we^r, zoo betoogde de
vorenbedoelde krijgsgevangenen, gelie- Rijkscommissaris
blijkt dat het bolsjeven zich te wenden tot het informatiebureau van het Nederlandsche Roode wisme het individu neerdrukt tot een
Kruis, Korte Voornout 14, 's-Gravenhage, minimale levenshouding en alle prestatie
onder opgave van naam, voornamen, ge- opeischt voor de proletarische wereldrevolutie met haar vernietigend karakboortedatum en -plaats en zoo mogelijk ter,
immers blijkt uit den opzet om
stamboeknummer. militairen rang en een dat
bepaalde economische laag tot de
laatst bekende standplaats.
alleen geroepen en bevoegde klasse te

Treinbotsing in denBosch

Op het stationsemplacement te 's-Hertogenbosch is Woensdagavond een binnenkomende goederentrein op een stilstaan-den rangeertrein gereden, waardoor
beide treinen zwaar werden gehavend,
en groote materieele schade werd aangericht. Tengevolge van de botsing werd
het verkeer in één richting versperd, terwijl het electrische net werd beschadigd,
zoodat het treinverkeer van en naar
Eindhoven grooten hinder ondervond. Bij
de botsing werd de machinist van den
goederentrein licht gewond. Andere per-

soonlijke ongelukken deden zich

voor.

niet

De stem der SS

Luister' op Zondag 21 November
van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415
meter naar de stem der-SS, onderwerp: SS-Standarte Kurt EggerL

Persoonlijke of schriftelijke aanmelding
bij het SS-Ersatzkommando. den Haag,

Korte Vijverberg 5

Bommen

op Zweedsche stad
De te Stockholm verschijnende nieuwsbladen maken zeer uitvoerig mcl'"tg
van het neerwerpen van bommen aoor
een vreemd vliegtuig op de Zuid-Zweedv?
het woord voeren.
sche universiteitsstad Lund Volgens deze
Zondagmorgen loopt van 10 uur af een berichten heeft een vliegtuig waarschijnspeciale busdienst van het station Amersijk van Engelsche nationaliteit, op Lund
foort naar de halte „Laan 1914", die een aantal bommen neergeworpen, die
enkele minuten van de kaderschool lig>. o.m. een. kweekerij hebben vernield.

.

Het is geen wonder, dat onder arbeiders in vele landen de meening zich
heeft vastgezet, dat wat er ook in de
wereld wordt overhoop gehaald zij toch
altijd weer de dupe zijn, dat het ten
slotte vrijwel eender is of ze door den
hond of door den kater worden gebeten,
immers gebeten worden ze toch. En
werkelijk het zal onder het maatschappelijk stelsel, dat in de 19e eeuw overheerschte en dat in de 20e eeuw tot
twee wereldoorlogen leidde niet mogelijk zijn tot een wereldorde te komen,
waarin aan de prestatie van arbeid in
het algemeen volle recht wordt gedaan.
Tot een dergelijke bekentenis is men
uiteraard niet het eerst gekomen in
landen met een hoogen levensstandaard,
waar de arbeider ook onder de minst
gunstige verhoudingen nog rondkomen
kon. Voor die erkenning waren andere
omstandigheden noodig en ook voor d<-n

Inwonende kinderen en —

Musici
den
Landstorm Nederland

In.lens de keuringen
worden alle Inlichtin
nen verstrekt mei be'rekklng tot de verzor-

Nederland

yijli^

De aandacht wordt er nogmaals op gealle rantsoenbonnen van oud
model, behalve de wisselbonnen voor M
rantsoen brood. Vt, rantsoen vleesch.
Va. rantsoen kaas, Vi rantsoen melk.
voor
V 7 rantsoen taptemelk en '/-,„ rantsoen
ongeldig
boter, na 27 Novermber a.s.
zijn Na 27 November a.s. zijn uitsluitend
Het SS-Ersatzkommando deelt mede:
de rantsoenbonnen van het nieuwe model
Voor de militaire kapel van den Landèdat zijn dus de in de kleuren groen en storm
Nederland worden musici gebruin uitgevoerde bonnen! geldig.
vraagd. Ook amateurs kunnen
zich
meloen. Voor een muzikale opleiding
wordt zorg gedragen
vestigd, dat

van 16.45 uur tot 7.45 uur

Ditmaal niet de dupe

In de maand December per persoon een kwart
flesch olie 'n pond stroop en 'n ons suikerwerk
Er zal wel niemand in den lande zijn, soen van 100 gram suikerwerken bij zijn
die niet overtuigd is van de geweldige be- winkelier vóór inleveren.
teekenis voor de volksgezondheid van een Ter verkrijging van het extra rantsoen
zoo goed mogelijke vetvoorziening. Nu is van 180 gram slaolie (raapolie) moet men
de Nederlandsche bevolking, sinds het bon „Algemeen 708" en de bonnen „Reoogenblik, waarop van de reeds voor den serve M73" en „Reserve M69" (resp. van
oorlog gevormden belangrijken voorraad de bonkaarten voor zwaren en zeer zwavet niets meer aanwezig was. voor haar ren arbeid) in hetzelfde tijdvak vóór invetvoorziening
vrijwel aangewezen ge- leveren. De aflevering van deze artikelen
op de boterproductie, derhalve op door den winkelier kan eerst op 12 Dec.
de grondstof melk. want de voortbren- een aanvang nemen.
Voor deze artikelen zal geen aparte
ging van slachtvetten. waaraan men over
worden aangewezen, zoohet algemeen nog te groot belang toe- afleveringsbon
kent, heeft voor de vetvoorziening weinig dat de handelaren voor de bonnen „Algete beteekenen. Het wegvallen van den im- meen 706, 707, 708" en „Reserve M73" en
ontvangstport van krachtvoeder en de om die reden „Reserve M69" desgewenscht
uitgevoerde verkleining van den veestapel bewijzen dienen af te geven.
Met nadruk wordt er de aandacht op
hebben een oe'augrijk verminderde melkgevestigd,
dat men zijn bonnen slechts
verooraaaict,
productie en dus van boter
zijn gebruikelijken winzoodat het op den duur onn-tigelijK zou kan inleveren bij handelaren,
die tot duszijn geworden een eenigszins redelijke vet- kelier, daar de
Vrouwen werken in de fabriek.
verre geen stroop, suikerwerken of olie
rekete
handhaven.
Zelfs
zou
voorziening
(Foto:
0./ Hm.) ning gehouden moeten worden met een verkochten, niet bevoorraad zullen worden.
e.d.
Schippers,
woonwagenbewoners
ineenstorting van onze vetpositie met alle
catastrophale gevolgen van dien. Het is kunnen de bonnen „Algemeen 706, 707.
M73" en „M69" tot 4
om die dwingende reden geweest, dat de 708" en „Reserve
bij den plaatselijken distriDecember
a.s.
voedselvoorziening
bede
de
zorg
met
voor
rantsoenbonnen inlaste autoriteiten tijdig, ter voorkoming butiedienst tegen
wisselen.
situatie,
eer,
tot
van een dergelijke ernstige
Personen, die binnenkort moeten evagroote uitbreiding van de teelt van olie- cueeren en dus kunnen
verwachten, dat
houdende zaden (kool-, raap- en blauw- zij zich in het tijdvak van 12 tot en met
maanzaad) hebben besloten, die het in
Sinds den eersten dag van de tewerk- ieder geval mogelijk moet maken onze vet- 25 December a.s. in een andere gemeente
stelling van
Ned. werkkrachten in positie op het peil te houden, waarop wij zullen bevinden, dan waar zij thans woonachtig ziin. worden hiertoe tot 4 DecemDuitschland was het voor de Nederland- ons
tot dusver hebben kunnen handhaven.
sche kunstenaars een eerezaak om ginds
ber eveneens in de gelegenheid gesteld.
■hun kunst te bieden aan hen, die verHet doel bereikt
stoken waren van ontspanning en kunstzinnige verheffing in de eigen taal, aldus
De verbouw van oliehoudende zaden
ongeveer de heer M. Wolters, wnd. hoofd
voornamelijk koolzaad, heeft dit jaar tot
der afdeeling Theater en Dans van hel
geleid. In dit verband
dept. van Volksvoorlichting en Kunsten een goed resultaat
is een woord van erkentelijkheid jegens de
in de persconferentie
Vrijdag.
van
van de oliehoudende gewassen
Variète-artisten trokken als vanouds :n verbouwers
zijn plaats, want, al is de uitbreiding
op
Duitschland,
maar
b.-eede scharen, naar
Een regeling voor de verhoofdzaak tot stand gede kunstenaar van het tooneel in enge- van de teelt in
de
dwingende
maatregelen,
komen
onder
strekking van beenderen
len en hongeren zin bleven in verzuim,
ligt tenslotte bij de boeren. Het
hoewel Joris Diels uit Antwerpen in uitvoering
zij den Blijkens
en
dank
beoogde
doel
is
bereikt
het „Voedselvoorzieningsblad'
dezen een goed voorbeeld gaf. Eenige pobeschikt ons land is bij verordening van het bedrijfschap
gingen van Jan Boezer en Jan C. de Vol geslaagden verbouw
grondstoffen voor de voor vee en vleesch het aftrekken van
faalden door verschillende omstandig- thans overdie,eigen de
boter, verstrekking
met
margarine,
met het doel dit aftreksel aan
heden.
belangrijke voedingsvet op de1 ►beenderen, verkoopen, verboden. Hierdoor
van
het
zoo
derden
te
Thans echter kan een gelukkige sa
heeft
menwerking van N.A.F, en departement tegenwoordige basis verzekert. Zelfs het wordt een verbod gesteld op het bereikoolzaadverbouw
De sladen
met de bevoegde Duitsche instanties toi het resultaat van den
afleveren van bouillon..
op enkele punten een gers en
de
beendegemaakt
mogelijk
hun
klanten
dienen
zij
„Verbinresultaten leiden dank
een
toch altijd germg te ren, waarop aan
zij volgens de door hen gedungsstelle vom N.A.F, beim Amt für aanvulling van het
brengen.
te
recht hebArbeitseinsatz in der D.A.F.". Deze Ver- noemen vetrantsoen tot «tand eenigen
tijd leverde distributiebescheiden
en mogen deze niet
leveren
af
te
tindungsstelle staat onder leiding van Zoo is niet alleen reeds sedert
ben
iets beter aan
achterhouden, teneinde hiervan
den leider derrij ksgemeenschap Vreugde het rantsoen der kinderen
ook meer
en Arbeid J. Ph. W. Dieterich, terwijl de gepast aan de behoefte, er wordt
te trekken.
bouillon
de
centrale
gezorg voor de afdeeling tooneel dier Ver- vet gegeven voor het eten vanDat de uit
Zooals reeds eerder werd bekend
z.g
fabriekskeukens.
en
de
geven de distributiebonnen aanbindungsstelle in Berlijn, naar onlangs
maakt,
eenigen
al
gewezen voor het koopen van vleesch,
kon worden gemeld, is opgedragen aan koolzaad verkregen grondstoffen
tijd in de margarine worden verwerkt mag
van vleesch met
dr Wijnand Frans.
te zijn De recht op het koopen
bekend
worden
verondersteld
per bon reentkunstenaars,
eerste
die
moeten
slagers
groep
De
ondei
bespeurd hebben, been De
deze nieuwe regeling een tournee dooi consument zal overigens margarine is ver- gevende op het koopen van 100 gram
Duitschland voor de Ned. Arbeiders al- dat de smaak van de moeilijkheden voor vleesch met been. ten minste 75 gram
verstrekken, benedaar heeft aangevangen, is het koor „De beterd nu de techniek
ten gevolge van vleesch zonder been
been.
hoeveelheid
zoodanige
Ned. Sangherskonste" onder leiding v;<r de margai-me-bereiding
vervaardiging alleen vens een
■lef Somers als onderdeel van de Ned het feit, dat voor de vrijwel overwonnen dat tezamen 100 gram vleesch en been
Kameropera, waarbij de Ned.-Duitscnr raapolie is gebruikt,
-releverd wordt. Hiervan mag onder geen
Kultuurgemeenschap haar krachtiger heeft.
beding afgeweken worden. Aangezien
steun verleende.
Kwart flesch olie het echter praetisch niet doenlijk is beenDe geschiedenis van „De Ned. Sangde voedselvoorzie- deren in kleine hoeveelheden nauwkeuvoor
rijksbureau
gherskonste" is bekend en nog versen Het
bovendien aan- rig af te wegen, zal het veelal noodzake'kan
oorlogstijd
liggen in het geheugen haar uitvoering»;, ning in
is gebleken lijk zijn het afleveren daarvan eerst te
mogelijk
ui de Rolzaal en voor de radio. Het is kondigen, dat het extra-verstrekking vet
een bepaald
doen plaatsvinden, nadatingenomen,
dan ook te begrijpen, dat het vooruitst'-e- dezen winter een raapolie
met
is
geven,
uit te
aantal vleeschonnen
den vorm van
-'"ende ensemble in Duitschland met in
gelegenheid krijgt dien verstande, dat de klant steeds tenbevolking
waardoor
de
enthousiasme werd begroet en reeds
per ingeleverd
in dezen vorm kennis te maken met minste 75 gram vleesch
kwamen geestdriftige berichten binnen ook product
hoeveelbiibehoorende
van
bodem.
de
eigen
en
over successen der zangers en hun leider hetTer gele-gcnheid van Kerstmis en Qe rantsoen
ontvangen.
moet
heid
been
van
danserer
Jef Somers alsmede
de
hoeveelheid van
Steffa Wine. die de tournee meemaakt. Oudejaarsviering zal e<.n
Bewijs voor den klant
flesch olie. overMogen vele andere ensembles volgen 180 gram d.i. een kwart
ongevetwaarde
van
eenkomende
met
de
om hun kunst te geven aan de Neder- veer 225 gram boter, beschikbaar worden Teneinde de klanten in de gelegenheid
zelf na te gaan op welke hoelandsche arbeiders in Duitschland.
gesteld per hoofd der bevolking, onge te stellen
is
beenderen zij recht hebben dat
acht leeftijd. Zij die over toeslagkaarten veelheidslagers
thans voorgeschreven,
de
beaan
voor zwaren of zeer zwaren arbeid
vervolg aan hun afnemers bij
schikken, zullen in aanmerking komen zij in het
rantsoen vleesch een be
aangekocht
elk
voor 360 gram olie.
(voorzien van
moeten
verstrekken
De tegenwoordige voorraadpositie laat wijsje
waarop
slager),
van
den
thans een algemeene verhooging van het den firmanaam
het recht heefstaan
afnemer
vermeld
is.
dat
de
niet
toe.
vetrantsoen
regelen vol- binnen een bepaald tijdvak een hoeveelHet bijzondere gerechtshof tot welks Het blijkt uit bovenstaande
overeeninspanning
heeft heid beenderen aan te koopen,
oprichting is besloten in de jongste bij- doende, dat het groote
de hoeveelheid geleverd vleesch
eenkomst van den Ilaiiaanschen minister- gekost. eenige verbeteringen in de vet- komstig
de slager vast m overraad en dat moet recht spreken over de voorziening tot stand te brengen Hetge-is Dit tijdvak stelle
klant, en wel zoo, dat wordt
verbeteringen
leg
dat
met
den
belang,
aller
deze
19 leden van den grooten fascistischen
raad, die in de vergadering van i 5 Ju'i handhaafd en. eventueel, uitgebreid wor- voorkomen, dat op een bepaald moment
worden
de motie van Grandi tegen den Duce den. Mogelijkheden daartoe zullen even- zooveel beenderbonnen -kunnen
geen
hebben onderteekend, zal, naar verluidt, wel alleen aanwezig zijn, indien het aangeboden, dat de slager daarvoor
Een
binnen zeer korten tijd worden samenge- uiterste wordt gegeven, zoowel voor den been ter beschikking zou hebben.
is daarom
steld. Het gerechtshof zal uit negen leden verbouw en de aflevering van koolzaad looptüd langer dan 8 weken
oestaan, t.w, generaals van de fascisti- als voor de voortbrenging en de afleve- in het algemeen zeker niet aanbevelenswaardig. Anderzijds kan van den slager
sche militie hooge rechters en staats- ring van melk.
ambtenaren, alsmede oude beproefde iashet afgeven van te kleine hoeveelheden
Stroop en suikerwerk been
cistische strijders. Voor dit bijzondere
niet worden- verlangd. Een hoeveelgerechtshof zal het geheele proces tegen
heid
van 250 gram moet de slager inHet heeft verder in de bedoeling gede 19 leden van den grooten fascistischen legen voor het oud-vaderlandsche feest dien de klant zulks verlangt, evenwel afraad in behandeling komen Elk afzon- van Sinterklaas een pond stroop en een leveren en indien een bepaalde klant m
looptijd der bonnen
derlijk geval zal afgescheiden van de anons suikerwerk extra per persoon be- verband met den
dere gevallen worden onderzocht. De ge- schikbaar te stellen. De beslissing kon niet in staat zou zijn zich een zoodanig
vluchte of onvindbare leden van den evenwel pas zeer recent genomen worden, aantal bonnen te verschaffen, dat hu
fascistischen raad zullen bij vers-tek ver- gezien het directe verband tusschen deze recht heeft op 250 gram been, zou ook
oordeeld worden
aangelegenheid en onze suikerpositie. een kleinere hoeveelheid afgegeven moeVolgens de geldende rechtspraak ko- Daardoor is het jammer genoeg te laat ten worden.
men ais straffen in aanmerking de dood- geworden om de verstrekking nog voor
Het bovenstaande geldt niet ten aanstraf, gevangenisstraf, onteigening van Sinterklaas te regelen. Toch zal er voor zien van vleeschwaren. Bij aankoop van
alle bezittingen en ontneming van alle gezorgd worden, dat een en ander zoo vleeschwaren behoeven geen beenderen
burgerlijke eererechten. Van de betrok- spoedig mogelijk zijn beslag zal krijgen of beenderbonnen te worden verstrekt
ken 19 leoen van den grooten fascisti- om op korten termijn na Sinterklaas tot Knoesten en mergpijpen mogen slechts
schen raad bevinden zich thans de vroe- de aflevering van de extra stroop en het stukgehakt en gezamenlijk met andere
gere minister van buitenlandsche zaken, suikerwerk te kunnen overgaan.
soepbeenderen verkocht worden.
graaf Ciano. de vroegere minister voor
zal
De olie zal omstreeks Kerstmis beschikHet aftrekken van beenderen
de corporaties, Cianetti. de vroegere mi- baar kunnen komen. De voorbereiding
zijn toegestaan, indien men in het
slechts
nister van landbouw, Pareschi, maar- heeft n.l. meer tijd noodig dan in het
verbezit is van een speciaal daartoe
schalk de Bono alsmede het raadslid Ma- geval van de stroop en het suikerwerk leende
vergunning van het bedrijfschap
arrest.
overige
aangeklaagrinelli in
De
door de werkzaamheden voor het tappen
vergunningen zullen echter slechts
de leden van den grooten fascistischen van de olie in flesschen en de moeilijker Deze
verstrekt woruitzonderingsgevallen
in
raad zijn deels, zooals Grandi, gevlucht, verzending
den. De vergunning moet worden aangedeels tot dusver nog niet gevonden.
vermeld,
Tenslotte zij
en
dat de drie extra
De procedure van het bijzondere ge- verstrekkingen gebonden zullen zijn aan vraagd bij het bedrijfschap voor vee
rechtshof tegen de 19 leden van den fas- het systeem van voor-inlevering van bon- vleesch.
cistischen raad zal vermoedelijk eenige nen, hetgeen op nader bekend te maken
weken in beslag nemen. Het gerechtshof wijze geregeld zal worden.
zal, naar het zich laat aanzien, eind November of begin December met zijn
Vóórinlevering van bonnen Met ingang van 1 December a.s. komen
werkzaamheden beginnen. Op grond van
den
In
het besluit van
ministerraad worden
verband met het bovenstaande moet personen, die zgn. vuilen arbeid verricher voorts in alle provincies bijzondere men gedurende het tijdvak van 22 tot en ten, voor een tijevak van twee maanden
gerechtshoven opgericht om vonnis te met 27 November bon „Algemeen 706" in aanmerking voor extra-rantsoenen
spreken over verraderlijke fascisten Ook ter verkrijging van het extra rantsoen eenheidszeep en waschpoeder. Zij dienen
deze gerechtshoven zullen binnenkort van 500 gram stroop en bon „Algemeen zich in de week van 21 tot en met 27 Nohun taak aanvangea
707" ter verkrijging van het extra rant- vember a.s. tot den plaatseli.jken distributiedienst te v. enden, ten einde een
aanvraagformuliei MD 233-71 af te halen
Dit aanvraagformulier dienen zij in de
week van 28 November tot en met 4
December a.s. weder in te leveren. Belanghebbenden worden voorts verwr-zcn
naar de publicatie van den plaatselijken
distributiedienst.
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EEN KERSTVERRASSING

die om bepaalde redenen in
moeten blijven, kunnen dienst
nemen by den l ..uitstorm Nederland of
'ill het SS Wachtbataillon te Amersfoort
Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden: zij die tot
de Germaansche SS-Nederland
toetreden
willen, kunnen zich eveneens aanmelden
Personen tusschen 19 en 30 jaar. die lanmeldinKsplichtig zijn voor de tewerkstelling
De A.N.P.-correspondenl meldt uit
zich eveneens aanmelden en worBerlijn:
i kunnen
»■
den gedurende hun verbintenis van de teDe belangrijkste gebeurtenis aan hel t Werp geen scherp
4 werkstelling vrijgesteld
Oostelijke front is de Duitsche tegenaantusschen de
J Offic er in de Waffen-SS kan leder wor*
val in het gebied van Sjitomir. De re "
aardappelschillen J den die na tenminste een iaai diensttild
serves, die Von Manstein hier samenge4 zijn
geschiktheid voor de officiersopleiding
trokken heeft, zijn zeer sterk en van rYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYY heeft bewezen, zijn schoolopleiding Is niet

De Duitsche tegenaanval
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maken ter vernietiging van alle anderen.
Zie dat heeft het Nederlandsche volk
nu net niet noodig. We kunnen ons best
voorstellen, dat ;en Nederlandsche volksgemeenschap mogelijk is, die socialistisch moet zijn. rechtvaardig voor elk
lid dier gemeenschap, dat zijn normale
plichten verricht. Zij is niet te verwachten van Moskou en evenmin van de
Engelschen en Amerikanen, die trouwens reeds hun zeggingschap, mochten
ze den oorlog wuinen, aan de Sowjet
Unie hebben overgedaan. Huil, de
Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken h.-eft dit wel als ongeveer vaststaand omlijnd, toen hij onder
de vraagstukken, welke op grond van
hun karakter tot het einde van de
vijandelijkheden
niet in behandeling
kunnen worden genom>in, noemde het
vraagstuk " van de regeling der grenzen.
Het is en het blijft waar dat het lot
van Europa, dat ook ons lot in het
oosten wordt beslist en daarom is het
wel eens goed na de geweldige krachtsinspanning* van de bolsjewieken in hun
zomerveldtocht te vernemen, dat in een
vraaggesprek in den Londenschen zender
tusschen den radiuspreker Mc. Geachy
en den militai en deskundige majoor
Hastings laatstgenoemde 0.a., volgens een
bericht in de D Ztg. i d.N. opmerkte: „Ja,
het is altijd dom den vijand te onderschatten. Wij kunnen als zeker aannemen, dat het 't doel der Duitsche leiding
is, te zijner tijd een linie, met kortere
verbindingslijnen. Onder alle omstandigheden te behouden. Het feit, dat de
bolsjewistische troppen op eenige plaatsen niet ver meer van de Poolsche grens
van 1939 staan, ncteft eigenlijk geen

_

militaire beteekenis".
Dit is volkomen het Duitsche standpunt. Heel merkwaardig, dat een Engelsche militaire deskundige het deelt
doch belangrij kr-r is. dat daarmede
tevens erkend w «rit, dat Duitschland en
zijn bondgenooten

in staat zijn het
bolsjewistisch gevaar af te
wenden.
Want dat is het voornaamste, wil
Europa als een deel der wereld uit
dezei»
oorlog komen dat nog bewoonbaar
ia
en in de toekomst goed bewoonbaar zal
worden. Dan, doch ook dan alleen, ia
de arbeider niet opnieuw de dupe.

t/^\"

tershoek, 11.30 uur; B: CJS—Unilever
9.30 u„ Deto—Activitas, 2 u., AVO—Germinal, 11.30 u., DRZ—St. Ignatius, 2 u
2e Kl. A: Postef—DOH. 9.30 u., SVWR
—DKSR 12 u., SVDP—Noorderkwartier,
12 u.; B: OV—GLZ, 9.30 u., Nado/Vooruitgang—Roga, 9.30 u., Zw. Wit—SVDPW De Leider reikt haar het eeredraag9.30 u.; C: Rood Groen—Voorwaarts, 10
Jeugdstorm uit
van
u., ZVC—MSCR, 9.30 uur, Demos—SingelDe
kwartier, 12 u.
Vrijdagmiddag werd de beke.ide zwemIn 2 B van district II kan C.V.V., de 3e Klasse A: Glück Auf-DBW, 2 uur, trainster
M. de Doi d—Koenen
club, die op de eerste plaats staat, haar Luno—Telefoon, 11.30 u„ BSVR—GB, 9.30 ontvangen mevr.
op het kabinet van den Leider
in
tegen
versterken,
nu
positie
MET
ze
S.V.W.
u.: B: Blijdorp-^St. Vooruit, 9.30 u., GBR
Den Haag.
het veld komt. C.V.V. heeft met de Gor- —NRC. 9.30 U.; C: GTH—VGLSC, 9.30 u., te Geruimen
tijd onderhield de Leider
schillen,
appeltje
te
cummers nog een
Overschie—Oldi, 9.30 u.. P.v.R—DLB id zich met groepleidster de Dood—Koenen,
V.U.C, en
onge- daar zij in het eerste treffen zich met een
Res. klasse A: Leonidas 2—SVV 5, 12 die de beoefening van de zwemsport in
gelijk spel moest tevreden stellen. Tot u Excelsior R's—Neptunus 5 Langepad. den Jeugdstorm
WASCH,
leidt. Uit waardeering
slagen
dusver heeft C.V.V. alle thuiswedstrijden 9.30 u., Feijenoord 5 -RFC 5, 9.30 uur,
baanbrekende werk, dat zij in
en VAAT
royaal gewonnen en er is weinig reden Xerxes S—CXC 2, 12 u.: B: Neptunus 6— voor het
jeugdbeweging heeft verricht
en
Na een onderbreking in verband met
BENT U ALTIJD
te nemen, dat zij nu niet op de Overmaas 4, 10 u„ Het Noorden 2—Sparta deze
jaar tot de opmerkeverleden
den Technischen Dag wordt morgen de om aan
dat
o.a.
punten beslag zou leggen. Unitas, dat 6. 10 u„ CW 4-Spartaan '203. 2 u., Coal lijke
prestaties van de stormers en stormcompetitie voortgezet, waarbij in de mees- twee
I
met een gelijk aantal punten C.V.V. op 3—Feijenoord 6, 9.30 u.; C: Belvédère 2— sters op de Euroo ;esche jeugdwedstrijgevallen
te
VOOR WINKELIERS:
dezelfde clubs tegenover el- den voet volgt, heeft een wel wat moei- Hion 2. 11.30 u., HWS 2-Saturnus 2. 2 u, den
te Milaan heeft geleid, overhandigkaar staan, die in September J.l. voor de lijker taak. Immers Excelsior, de tegenHaagscha Handelsondem.
Hillegersberg 2—HOV 3. 9.30 u.. Bolnes 2 de de Leider haar bij deze gelegenheid
eerste
ronde
geopend
het
seizoen
hebben
twee
verliespunten
PARKSTRAAT 105
B
heeft slechts
—Sunrise 2. 10.30 u.: D: DRZ 2—PFC 2,
%
eeredraagteeken van den JeugdDe leidende ploegen in district I spelen partij,dan
% TeL 117764 Den Haag
de leiders, weshalve zij natuur- 11.30 u., Fortuna 4-SVV 6. 10.15 u.. Ursus het
(
storm.
Leider liet zich uitvoerig inthuis en het ziet er niet naar uit, dat de meer
lijk er alles op zal zetten om te probeeren 2-VFC 4, 12 u.; E: NHS 2—Hillesluis 2, lichten De
over
__^^ewssmm\U\\\
I
stand van de beoefesituatie aan den kop van de ranglijst zal dezen
*^*
achterstand weg te werken. Onder 10 u„ Slikkerveer 2—EDS 3. 10.30 u., DEH ning van de den
zwemsport in den Jeugdveranderen. H.D.V.S. treedt tegen Storm- deze omstandigheden kan men een span- 2—AVS 2, 2 u., DCV 3-Schiebroek 2, 10.30
storm en sprak als zijn meening uit, dat
vogels aan. waarvan ze in Santpoort met
\m9eVi^mCll3}lmmmmm*m^*m\
nenden strijd verwachten, waarbij een u.: F; Excelsior R '6—Excelsior '20/4 het een eerste vereisehte is, dat de
7—o gewonnen heeft en al zullen ditmaal gelijk
spel -- dit was ook het resultaat Langepad, 12 u., VFC S—CW 5, 10.30 u„
Nederlandsche jeugd in ons waterrijke
de cijfers wellicht iets bescheidener zijn.
geen onwaar- Sparte
de eerste ontmoeting
van
7—Neotunus 7. 10 u.: G: Herman- land kan zwemmen. Hij verwacht, dat de
als vaststaand mag toch zeker worden schijnlijke uitslag zal zijn.
mmmW^
3. leden van den Jeugdstorm in dezen een
aangenomen, dat de punten in Schiedam S.V.V. heeft thuis met 6—3 van Slie- dad 2—RFC 6. 2 u.. Ursus 3—Saturnusu.;
mfa
2 u., Neptunus B—Hillegersberg 3. 12
voorbeeld zullen zijn voor de geheele
blijven. Dat is trouwens ook noodig, wil
gewonnen,
uitwedstrijd
in den
H: SVDP 2-Germinal 2, 2 u., EDS 4- Nederlandsche jeugd.
]H.D.V.S. voor den titel in aanmerking drecht
evenwel zal het haar vermoedelijk meer
uur,
blijven komen, want in de laatste drie moeite kosten met den vollen buit te gaan DJS 4, 10 u.. Dilettant 2—GB 2, 10
wedstrijden heeft de club van Stolk het strijken. Want van de vijf tot dusver ln Noorderkwartier 2—HOV 4, 12 u.: I: RFC
'20/s—Sparta
leelijk laten liggen en is zij niet minder Sliedrecht gespeelde wedstrijden heeft de 7-Xerxes 6. 10 u.. Excelsior
4, 12 U., Feijendan vijf punten kwijt geraakt. Verwach- club van dezen naam er vier gewonnen, 9 12 u., Aeolus 3—VOC
oord B—Excelsior R/7, 9.30 u.; J: Soag 2
Vraag gerust om
ten we dus "n overwinning voor H.D.V.S..
S.V.V. wel op haar hoede dient te —Poortugaal 4, 11.30 u.. LMO 2—Feijenook Volewijckers zal haar slag wel weer zoodat
zijn.
Correspondentie deze rubriek
9, 9.30 u., GVRAJO 2—Unilever 2,
slaan. De hoofdstedelijke club. die met Overmaas en Neptunus zijn olubs, die oord
12
te richten aan Aart
u.,
'20
betreffende
Spartaan
9.30
4—Overmaas
5.
zulke fraaie cijfers de leiding heeft, gaat ook nog voor den titel in aanmerking ko- u.: K- DZB 2—Voorwaarts 2, 11.30 uur,
Oüevanger, Westwal 21, Leerdam.
op het Ajax-terrein D.F.C, bekampen, dat
en dat zij elkaar niet veel zullen toeAuf 2—CXC 3, 12 u.; L: Hermes
Wit geeft mat in twee zetten.
in Dordt met 4—o verloren heeft. Sinds- men
geven, moge blijken uit het feit, dat de Glück
dien echter heeft D.P.C, eenige verdien- eerste wedstrijd in een gelijk spel geëin- DVS 7—DCV 4, 12 u., GB 3—Nado /VoorOpgave
No. 272
uitgang 2, terrein Gordelweg, 11.30 uur
stelijke prestaties verricht en men kan
Wti Vele winkeliers reserdigd is. Ook ditmaal kon het wel eens op St Hooger 3—OV 2, 2 u.; M: DBW 2er dan ook stellig op rekenen, dat zij zich een puntenverdeeling uitdraaien.
Bi veeren dit buitengewone IM
Saturnus 4, 9.30 u., Activitas 2-St. Volharniet zonder meer onder den voet zal laheeft in de Merwestad van O.D.S. den 3 12 u.: C: Diwero 2—Spartaan '20/5
Coal
■ f gelaatspoeder voor vaste |H
D.F.C,
Maar
hoe
loopen.
energiek
ten
zich gewonnen en het ligt dus in de lijn dei2, 9.30 u..
ook te weer zal stellen, de nederlaag zal verwachtingen, dat zij ook op eigen veld 12 u.. de Musschen 5-GVRAJO
11 klanten, omdat het zoo
* Cze
3—Gr.
2,
9.30
u..
Hillesluis
CW
6-BSVR
toch niet kunnen ontloopen.
precies is, wal de huid lm
zal zegevieren.
Witten 2. 10 u.; P: VOC 5-Feijenoord 10
In het andere Westelijke district zijn de
10.30 u.. Hermes DVS B—Neptunus 10
der vrouw noodig heeft.
t
twee
kopploegen, V.U.C, en V.S.V. nog
Martinit, 10 u., Leonidas 3—Belveterr.
vrij
groot,
de
is
ongeslagen
en
kans
dat
B/g Stel Uw winkelier ech- %ffi
3,
2 u„ Excelsior R/9-Sparta 10, 9.30
dère
geval
zijn.
zulks ook na morgen het
zal
,er éeru,,: hij kan zijn
6—St. Lodewijk 3. 12 u.,
lS Toch
Overmaas
u:
Rkrijgt V.U.C, een lastigen wedstrijd
District lt 2e klasse A: West-Frisia- BSVR 3—ODI 2, 2 ,11., St Ignatius 2—
voorraad aanvullen en
1 spelen, daar ze in Haarlem bij de rood- KFC, Alkmaarsche Boys—Alcmaria Vic'te
4. 12 u.. The Ris-ng Hope 3broeken op visite gaat. Haarlem heeft trix RCH—Santpoort; 2e klasse B: HVC Hillesluis
U dus een voorraadje
2—Coal 4, 9.30 u.,
wel is waar het eerste treffen met 3—l —De Spartaan, Watergraafsmeer—Vnen- SW 8, 10 u.: S: NestoroZestienhoven,
9.30
Il Andrélon Gelaatspoeder fn
GB 4—DEH 3. Laag
verloren, doch men bedenke, dat zij nu denschaar, Hercules—DOS.
11.30
u.
u„
Hion
Huis
3.
3-Ons
vecht,
voor haar allerlaatste kans
zoodat
W geven I Doosjes > 95 et,
District II: 2e klasse A: UVS—EhnkV.U.C, geducht op haar tellen zal dienen wijk HVV—VIOS, Gouda—BMT, Quick
Bl en hooger, zakjes: 40 et,
te passen. Onmogelijk is het o.i. niet, dat —Velox UW—VDL; 3e klasse A: Blauw
V.U.C, het niet verder dan tot een gelijk Zwart—ASC,
Roodenburg—Wassenaar.
spel zal brengen.
Hillinen—Lugdunum.
Westerkwartier—
V.S.V. heeft het gemakkelijker, immers LFC; TONEGIDO—AIphen; 3e klasse B:
Programma voor Zondag:
ln Rotterdam heeft ze eenige maanden Cromvliet—De Postduiven, Terla?k—
Heeren Oost. Ie klas: Deventer—Up
Auteur: Mr. A v. d Ven, Arnhem.
geleden met 6—4 gewonnen en de veron- Laakkwartier, Scheveningen—ONA, VCS
Arnhem—Union, PW—Zutphen.
ward,
Wit geeft mat in twee zetten.
derstelling ligt dan ook wel min of meer —GSV, GDA—Olympia; 3e klasse C: DKS—Hengelo.
Stand: Wit: Kb 2, I")gl, TdB. Rc2 en d2,
voor de hand, dat de Velzenaren ander- Concordia—VFC. BEC—Hoek van HolDames. West. Ie klas: HOC—BDHC Pe3, pions b 5en f 4 (acht stukken).
maal aan het langste eind zullen trekken land Excelsior 1920—De Hollandiaan; HDM—HHIJC,
Fair,
Am Zwart: Kd4, Rg4.
Hilversum—Be
Pa 2en d5, pions c 7,
In Rotterdam worden twee wedstrijden 3e klasse D: DHZ—CKC, DCV—DCL,
TOGO-RW.
en c 5(zeven stukken).
c
6.
gespeeld, Sparta .ontmoet E.D.O. op Span- DDC—Fortuna; 3e klasse E: Fluks—Leer- fcterdam-SCHC,
Promotieklas A: Victoria-RBC, HHIJC Oplossingen in te zenden aan bovengen en Xerxes ontvangt H.B.S. aan het
Musschen—EDS, EBCH—Zwijn- 11-MRHC ICGO ll—Kieviten: B: HBS staand adres
De
dam.
heeft
vóór Vrijdagavond 26 Noden eer- drecht, LSV—Leonidas; 4e klasse A:
Schie-Schiekanaal. Sparta
Amsterdam H-FIT. BDHC
vember 1943
sten wedstrijd teeen E.D.O. gelijk gespeeld Alphia—WSß, ZLC—VOGEL. Teijlingen —Leiden,
II; C: Laren—Voordaan, Kameleon
De oplossing van probleem No. 270
maar op grond daarvan kan men niet zoo —DOCOS, DOSR—Lisse; 4e klasse B: —RW
Amersfoort—Baarn.
—Blauwvoet,
tweezet
J. Hartong is 1. Dg6—gs!
zij
de
morgen
concludeeren,
dat
maar
VDS—Rouwkoop, HDV—Celeritas; Naald2e klas A: SOS-Tempo, Cl. te Werve—
beste papieren zal hebben. E.D.O. toch is wijk—Archipel; 4e klasse C: Texas—
ook een kampioenscandidaat en het is bij- RAVA, Maasstraat—DSO, BTC—Spoor- Aeolus, Leonidas—Dordrecht.
Oost: Ie klas: Arnhem—Union, Quick—
gevolg klaar, dat zij haar beste beentje
Ja, waarom? Als er zal voorzetten om 't er zonder kleerscheu- wijk, ESDO—WIK, Quick Steps—Te Nijmegen, PW—Zutphen, DKS—EHV.
Werve; 4e klasse D: Zwart Blauw—SOA,
af te brengen. Sparta heeft 't een en Oranje Blauw—DUNO, Postalia—RVC,
AKKERTJES rfln, ren
ander goed te maken na de smadelijke WP—Rijswijk, DDC—Fortuna; 4e klasse
de pijnlijke boeten verbreken. nederlaag tegen D.F.C., maar of zij dat E: Haastrecht—Schoonhoven, Waddinxzal doen door nu te winnen staat te be- veen— Stolwijk,
Bodegraven—DONK.
Het hoofd weer helder maken
zien. Als 't weer een gelijk spel wordt, Gouderak—Ammerstolsche SV; 4e klasse
Programma voor Zondag:
Het 3e vraagstuk van deza serie ziet
zijn.
mogen
tevreden
Sparta
reeds
Delfia-DVK—HPSV,
een kwartier. Heb se /-gs zal
Ie klas: DEl>-Switt er als volgt uitF:
DVC—Transvalia:
Noord-Holland.
A.D.0..
achtereenvolgens
Xerxes heeft
OLIVEO—KRVC, SFC—Delft; 4e klasse
Wit—Oosterkwartier.
-6e serie, no. 3.
dus daarom altijd bij de band.
Nederlandsche kampioensclub en het G: DHL—Belvédère, GVR-AJO—Sieeds Blauw
\Y de
Ie klas: Gymnasiastenwelnu,
Auteur:
G. Pors, Dordrecht.
dan moet Volharden, Slikkerveer—Bloemhof, Sint Zuid-Holland.
sterke H.D.V.S. geklopt,
HSV-DKC,
Ons
Achilles-Deetos,
HKV.
de
zijn
H.B.S.
beide
ook
in
staat
ze toch
Lodewijk—DlNDUA: 4e klasse H: FZC- Eibernest—Het Zuiden.
punten te ontnemen. Spelen Lagendaal Schiedam,
Het
NHS—FSV-Pretoria,
Gelderland. Ie klas: EKCA-VADA
als
in
de
laaten de zijnen even agressief
ZKC—Hellas, 't Over
Zwervers—Aeolus:
Nadarlandseh,
Noorden—Florissant,
Wilskracht-SOS,
PQnstillar
op
Pm
een
ste wedstrijden, dan zien we het
SlOD—Poortugaal. USCI:
schotje—Rapiditas.
4e
klasse
nieuwe overwinning voor Xerxes uit- DEH,
Steeds Hooger—PFC, Wit-Rood- Overijsel. Ie klas: AKC—Naas. Rigtersdraaien,
Oud-Beijeriand—OW; 4e b'.eek -Groen Zwart.
Wit—DRL,
overhaar
tweede
A.D.O. kan wellicht
Ja, Mevrouw...
Dat imaakt
Noord. Ie klas: LDO—Nie. Hermeswinning binnen halen, want D.W.S. be- klasse J: VND—Dilettant, SMV—HerBolnes—
DZB—Hillegersberg,
mandad.
WWMD.
hoort niet tot de sterkste clubs. In Am- Lekkerkerk, HION—DJS; 4e klasse K:
...'t is ook
uitstekend,
Zuid ie klas: Deto-Odillo (Zaterdag)
sterdam won D.W.S. met 2—l. nu houden SSW—'s-Gravendeel. Merwede—Dubbel- Ona-PSV,
Sportlust—Volt.
het
op
we
A.D.O.
dat moet
dam,
Papendrecht—lFC.
Olympisch
Feijenoord wacht in het
District III: Ie klasse: Quick—Enschegeen gemakkeStadion tegen Blauw Wit laatstgenoemde
f«e,d!
desche Boys, Enschede—AGOW. Go
lijke taak, ook al neemt
op de ranglijst slechts een bescheiden po- Ahead—Tubsntia, Wapeningen—NEC.
sitie in. Blauw Wit echter pakt tegen District IV: Ie klasse: NAC—MW.
11, Districtskampioenschap R'dam. De uitFeijenoord meestal flink uit en de waar- Eindhoven—PSV, NOAD—Willem
Spechten.
slagen van de gisteren in Rotterdam
toeschijnt,
LONGA—Maurits.
BW—De
schijnlijkheid is, naar het ons
voortgezette wedstrijden om het districtsQu-ck—HSC,
District
Vi
Ie klasse: Be
niet gering, dat de Rotterdammers een
drrn.Leeu- kampioenschap 2e klas groot-biljart drieVelocitas
LSC—Veer
—Achilles.
zullen
moeten
laten.
veer
banden luiden als volgt:
't Gooi kan haar positie aanmerkelijk warden—Sneek, Heerenveen—GVAV.
4
D.H.C,
er
onder
76
0.526
zij
40
verbeteren, wanneer
Roos
3
0.276
76
houdt in Hilversum. In Delft won D.H.C
Ter Hofstede ..21
57
7
0.701
met I—o. misschien neemt thans 't Gooi
40
Schram
3
0.526#
revanche.
30
57
Van
Aken
In cijfers. Zwart: 12/15, 20, 23, 33 en
Emma heeft in de Meer met 5—3 van
programma voor Zondag luidt: Roos
61
6
0.655 35. Dam op 29 (8 sch.. 1 Dam).
40
verloren,
"Wat Hilling met „Nettie" heeft
maar het is lang niet onAjax
0.540
33
61
3
Wit: 22, 25 30, 32 40/42. 44, 45 en 50.
Ie Klasse A: Schiebroek—Hillesluis, 2 Van Aken
mogelijk, dat het terreinvoordeel juist van
0.606
bereikt, houdt de beste belofte
40
66
6
speelt en wint.
Wit
voldoenden invloed is om morgen de pun- u„ Schiedamsche Boys—Groen Witten. 2 Schram
0.333
66
2
Oplossingen behoeven pas na plaatsing
u„ Ons Huis-TAG, 11.30 u„ Radio—Put- Ter Hofstede ..22
in voor wat Hilling straks weer
ten in Dordrecht te houden.
van No. 4 te worden ingezonden.
(jn echte thee zal
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Voeding en hygiëne
Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft De Hollandsche huisvrouw is bekend om haar zindelijuheid
wat betreft het schoonhouden van huis

Het

-NETïIE..^T~J?.NET ECHT f
C.J.M. HItLINQ

Kinderverhaal

. Amsterdam-C.

en huisraad. We hooren soms zeggen:
„Men kan er va.i den vloer eten". De
reinheid op lichaam en voeding laat echter wel eens te w; 'schen over en toch
is zindelijkheid op dit gebied van groot
belang, vooral in dezen tijd nu verkoudheden en andere besmettelijke ziekten
rondwaren. Denk aan hygiëne in keuken
,aan tafel en bij cic waschtafel! Het
steekt nauwer dar u denkt, nonchalance
op

ONS KNIPPATROON

Straks kunt U

weer

fotografeeren.'
Da baroamda brug «wt toren ta lolara an eoovefe andere mooie dingen.
Da» levert ledara rotohandelaar U
waar camera i an BessapanMms

van

Voigttande»

De geboortedag van den populairen
kindervriend nadert snel. Wel is het thans
moeilijker dan ooit om een aardige verrassing te bedenken en veelal zullen wij
surprises moeten maken van kleine niemendalletjes. Ook kunnen hiervoor artikelen in aanmerking komen welke wij
vroeger in een kast hebben gezet en
vergeten. Zoekt U de kasten maar eens
na; wellicht vindt ü nog iets, dat ü zeil
best zoudt kunnen missen, b.v een kleedje,

shawltje, hoek- of wandversiering. Verder

kunt U veel succes behalen met het vermaken van oude kleeding tot iets nieuws.
Uit een ouden peignoir kunt D een nieuw
exemplaartje voor Uw dochtertje maken.
Hierbij is alleen een couponnetje fleurige
zijde noodig om te garneeren. Indien de
binnenvoering van
nog goed is, kunt

den ouden

peignoir

u ook hiermee garHet patroon is zeer eenvoudig en ge
makkelijk na te maken, zoodat ook minneeren.

dit gebied kin

ernstige

gevolgen

hebben.

ROTTERDAM

BELASTINGEN Ie AFD.
(AFD. LOONBELASTING) TE ROTTERDAM
SCHEPENSTRAAT 100.
I. VOOR ALLE WERKGEVERS.
Tusschen 15 Nov. en 1 Dec. 1943 zal aan
altle werkgevers
ook voor huispersoneel
het voor 1944 benoodigde materieel Loonbelasting worden toegezonden.
Zij, die op 1 Dec. 1943 geen materieel
mochten hebben ontvangen, worden verzocht tusschen I—ls Dec. 1943 een en
ander te willen laten afhalen. (S.v.p. opgaaf van aantal benoodigde werknemersverklaringen en loonbelastingkaarten, alsmede
stamnummer mede te brengen).
Voor de Inlevering van de ingevulde
werknemersverklaringen 1944 (in te leveren
uiterlijk 15 Januari 1944) wordt verwezen
naar de noot, links onderaan op de werknemersverkiaringen. Inlevering der werknemersverklaringen in alphabetisch lexicografische volgorde zal zeer op prijs worden gesteld. Voor de in Januari 1944 in te leveren
loonbelastingkaart 1943, waarbij ook moeten
worden gevoegd de beschikkingen 1943 (geel)
REGIONALE
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Op Uw toiletzeepbon kunt
I
U nog Adelaar-Kinderzeep
krijgen van oude
kwaliteit' VCjk^-rx

loonbelasting,
wegens vermindering van
wordt gaarne rangschikking in alphabetischlexicografische volgorde per woongemeente
van de werknemers tegemoet gezien. In
Janua.i 1944 moeten tegelijkertijd de verzamelloonstaten 1943 worden ingeleverd. Overtollig materieel 1943 moet eveneens worden
bijgevoegd.

11. VOOR ALLE WERKNEMERS
Alle voor 1943 verleende verminderingen
van loonbelasting zijn per 31 December 1943
vervallen. Voor 1944 geldt voor b<
noemde inspectie de navolgende regeling:
1. Alle verzoeken om verminder.ng van
loonbelasting, alsmede verzoeken om Kinderaftrek voor meerderjarige kinderen, moeten
op de Inspectie van de woonplaats van belanghebbenden schriftelijk worden ingediend,
zoo spoedig mogelijk en uiteiirjk vóór 15
December 1943. Voor werknemers, wonende
onder de Inspectie Rotterdam, de verzoeken
te adresseeren: Inspectie Belastingen Ie Afd.,
Afd. Loonbelasting-, Schepenstraat 100 te Rotterdam. Bij verzending per post enveloppe
te frankeeren!
2. De verzoeken moeten inhouden: anaam, voornamen en adres van den verzoeker; b. naam, adres en stamnummer van
werkgever met opgaaf van week- of maandloon; c. reden waarom vermindering van
.oonbelasting wordt verzocht en tot welk
bedrag; d. naam, voornamen en adres van
degene aan wie uitkeering moet geschieden;
e. voor het verkrijgen van kinderaftrek voor
meerderjarige kinderen bovendien: voornamen, geboortejaar, geboortedatum en adres
van hel meerderjarige kind en welk onderwijs wordit genoten of voor welk beroep opleiding' plaats
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doen
ons best!

De vraag naar
Wybert isoverstel
pend. Wij doen
echter ons best,
om ieder van tijd
tot tijd aan een
doosje Wybert te
helpen.
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heeft.

3. Het indienen van een verzoek heeft over
het a'gemeen geen zin, indien belanghebbende een aanslag Inkomstenbelasting ontvangt
(b.v. bij een loon van meer dan
4000-.—.
bij twee' of meer dienstbetrekkingen, gehuwe.d.).
de vrouw
4. Dadelijk na 1 December 1943 worden de
belanghebbenden zoonoodig ter inspectie opgeroepen tot toelichting van het ingediende
verzoek. In de maand December 1943 zullen uitsluitend de weeklooners worden opgeroepen: in de maand Januari 1944 komen de
maandlooners in behandeling.
5. Brj oproep ter inspectie mede te bren*en alle op de oproepingskaart vermelde
bescheiden!
6. leder wordt verzocht rustig een oproep
van de inspectie af te wachten. Mondelinge
verzoeken om een vermindering vnn loonbelasting zu'len. teneinde een regelmatige afwerking der aanvragen mogelijk te maken,
niet in behandeling Wurmen wordfcn ge-

’

nomen.

De aandacht wordt er

od

gevestigd, dat " de

..Ik bid U, Huig....,
zend een koerier!"

werknemersverklaringen '944 door de werk
n niet rechtstreeks aan de inspectie
moeten worden gezonden, maar behooren te
worden ingeleverd bij den werkgever.
Afzonderlijke kennisgevingen kunnen dit
'aar niet aan de werkgevers worden beschik-

Het wekeiijksche salet

tJ-Wra

Mededeelingen Plaatselijke
Distributiediensten

PEYNENBURG

ROTTERDAM
UITREIKING BONKAARTEN ENZ.
13E PERIODE 1943
In het Hulpgebouw achter het Raadhuis
en in de Polderstraat lo zal ais volgt worden uitgereikt:
Maandag 22 November 1943: 8.30—9.30 uur:
Schouwburg t/m Schweers,- 9.30—10.30 uur:
Schwegmans t/m N. Sinoo; 10.30—11.30 uur:
P. Sinoo t/m J. van der Sluis; 11.30—1330
uur: K. van der SJuis t/m J. Smits; 13.30—
14.30 uur: K. Smits t/m Sold; 14.30—15.30
uur: Soldaat t.'m Spil; 15.30—17.00 uur:
Spildooren t/m Stap.
Dinsdag 23 November 1943: 8.30—930 uur:
van der Stap t/m Stelten; 9.30—10.30 uur:
van Stelten t/m G. Stoof; 10.30—11.30 uur:
H. Stoof t/m Stüven; 11.30—13.30 uur-,StuiJ
t/m einde S, begin T t/m G. Tempelman;
13.30—14.30 uur: H. Tempelman t/m van
e; 14.30—15.30 uur: van Tiggelen t/m
C. van der Torre; 15 30—17.00 uur: D. van
der Torre tm Tijsselink.
Stamkaart en inlegvel medebrengen!

EXTRA RANTSOEN ZEEP EN WASCHPOEDER VOOR VUILEN ARBEID

(Periode December—Januari).
Het indienen van
dient te geschieden ten kantore Gaffelstraat
86 voor de bewoners van den Rechter Maasoever, ten kantore Polderstraat 10, voor de
bewoners van den Linker Maasoever; voor
de bewoners van de voormalige randgemeenten btj de aldaar gevestigde distributiekanloren, volgens onderstaand schema:
A t/m F op Maandag 22 November '43.
G t/m L op Dinsdag 23 November '43.
M t/m R op Woensdag 24 November '43.
S t/m Z op Donderdag 25 November '43.
De formulieren moeten zijn vergezeld van
een lijst in tweevoud, bevattende de namen,
stamkaartnummers en de werkzaamheden
van diegenen, die voor een extra rantsoen
zeep en waschpoeder in aanmerking komen.
Onvolledige, te laat ingediende, of ongeteekende formulieren worden niet in behandeling genomen.
De uitreiking geschiedt als volgt:
A en B Maandag 6 December 1943; C t/m
F Dinsdag 7 Dec. '43; G en H Woensdag 8
Dec. '43; I t/m L Donderdag 9 Dec. '43;
M t/m P Vrijdag 10 Dec. '43; Q en R Zaterdag 11 Dec. '43; S en T Maandag 13 Dec. '43;
U t/m W Dinsdag 14 Dec. '43; X t/m Z
Woensdag 15 December 1943.
Voor de bewoners van den Rechter Maasbeoever ten kantore Baan 163, voor de kanwoners van den Linker Maasoever ten
tore Afrikaanderplein 3, voor de bewoners
van de voormalige randgemeenten ten kantore ter plaatse.
Medegebracht dienen te worden de distri-

aanvraagformulieren

van de gezantsvroifi»
van Reigersberch was bijzonder in trek

bij de Parijsche dames. Maar niemand ver*
moedde, hoeveel moeite het Hugo de Grool
kostte om zijn vrouw steeds te helpen aan
versche Oud-Hollandsche honing Krick-Kracks
de groote attractie van haar saletl Peynenburg)"
doet zijn best, zooveel mogelijk Krick-Kj-.ciu
te bekken.

baar gesteld.
De Inspecteur Belastingen ie Afd.

Oa fabriek, dia zoovaal honing door haar koek doef»

PRIMA SIROOP
DE SMAKELIJKSTE
Lat op dat hij tapt
uit hat goedevaatje
mat mark W.S.R. der

Wester
Suikerraffinaderij
Amsterdam

SiieroON

tact

GRONiNGSCH
ROGGEBROOD
(uit eigen Bakkerij)

'N ZUIVER
NATUUR PRODUCT

GE VRAAGD
voor

spoedige

indiensttreding:

eenige NETTE WERKSTERS
—
Hoog loon.
Aanmelden bij den
Personeelchef N.V. Mrj. voor Woninginrichting P. van Rieuwijk, Jongkindstraat 22, Rotterdam.
Firma Wed. L. den Adel, Noodwinkel Goudschesingel 473. vraagt voor haar smederij
SMID en HALFWAS SMID. bekend m. haarden kachelwerk. Aanm. Exercitiestraat 7a.

RADIONIEUWS

ZONDAG 21 NOVEMBER
Werk netjes in de keuken en ruim
HILV. I. 414.4 M. 7.30 Muz. voor strijkers.
rommel direct op.
8.00 De zin vaji het boer zijn. 8.15 Progr.
overz. 8 30 Gram.muz of sportn. 8.35 Prima,
Wees schoon op keuken en keukenballerina. 8.46 Godssd. uitz. 9.00 8.N.0. 9.15
inventaris.
Zondagmorgen zonder zorgen. 10.00 En overal
Wasch groenten -m aardappelen zorgdavert de arbeid. 11.00 De Melodisten. 11.30
vuldig.
De stem der SS. 11.40 Marschen 11.45 Voorvoor
zoover
butiestamkaarten,
melkkoker
uitsluitend
op
pannen
er
en
Let
dal
kameraden. 12.00 BNO. 13.15 Violoncel
het betreft bedrijven met 5 of minder ar- waarts
schoon zijn.
beiders, die voor extra zeep in aanmerking en org. 12.45 Als ik het voor het zeggen had.
gelegen
en piano. -13.30 De Schijnwergrond
op
Sopraan
Wasch iets dat
den
13.00
komen.
per.
ork. 15.00 Wekel. luisterheeft af.
Bij het afhalen der bonnen ontvangt men spel 14.00 Residentie
De roode Ring". 15.45 Orkest Ger. v.
gewaarRaak het eten ioo min mogelijk met het door den Distributiedienst
retour; Krevelen en Damesk. „Aethercharme". 18.30
de handen aan vn wasch uw handen merkte duplicaat der namenlijst
Ork. Bandi Balogh. 16.55 SporUritsl. 17.00
werkplaats te worof
deze
dient
in
fabriek
kardergelijke
"n
deeg
kneden
voor
17.30 Wereldschlagerss
den opgehangen, opdat een ieder zich kan Zondafimiddugcabaret.
18.15 Nederl Volksklanken. 19.00 8.N.0. 19.10
weitjes.
overtuigen, of hij al dan niet voor extra
Van 19.15 af all. v. d. R.-C.
v. d. dag. dag.
Proef de spijzen goed maar steek de rantsoen zeep en waschpoeder in aanmer- Sp.VselSport
19.30 De Bruiloft van
v. d.
19.15
afgelikte lepel flfie: voor de tweede maal king komt.
(In de pauze: Een praatje
opera.
Figaro,
in de pan.
over Mozart). 22.00 8.N.0. 22.15 Een bezoek
Spoel het etenopakje van de kat of de
aan „Auerbachs Keiler". 23.15—24.00 Serenade

hond, nadat alles afgewasschen is, in
het afwaschwater r>m.
Geef ieder zoo mogelijk een eigen

kop en schotel.
Houd het eetgerei van zieken apart.
Laat anderen geen etensresten van zie
ken opmaken.

en

„Denk» U aan de Speelgoedinzameling van den Jeugdstorm?"

KRUISWOORDRAADSEL

ft-lpPTTcnlUlf
Hoc?

■ajk

Officieele Mededeelingen

der vaardige lezeressen zich er aan kun-| kant en de voorkant worden omgezoomd.
Om de taille kan een breede band wornen wagen
Men vergroot alle deelen volgens de den gestrikt, ook kan een dik koord dienst
aangegeven maten en knipt. de patroon doen. De ceintuur, van dubbele garneerdeelen uit de dubbel gevouwen panden stof. is ongeveer 1.60 m. lang en 15 cm
van den ouden peignoir doch met naden
Het patroon is geschikt voor meisjes
er aan. De patronen van den shawlkraag,
de manchet en het zakpasje worden ook met een bovenwijdte van 90—100 cm. de
lengte is 125 cm. De gelukkigen, die over
éénmaal van de garneerzijde geknipt.
Men rijgt en stikt de zij- en schouder- nieuwe stof kunnen beschikken, zullen
naden en sluit den ondernaad van de ongeveer 2.60 m. stof van 120 cm. breedte
mouw. De manchet wordt met de gar- noodig hebben en van de garneerstof
neerzijde afgezet en daarna aan den on- 0.80 m. van 80 cm. breedte.
B. v. d. BOSCH
derkant van de mouw gestikt en omge
Men gelieve eventueele correspondentie
slagen. De mouwen rijgt men in het
armsgat met den mouwnaad op den zij- te richten aan de Redactie van ons blad
naad. Men stikt ze en werkt ze verdei af Voor de knippatronen (uitsl. verkrijgbaai
De shawlkraag, weiken men eveneens voor bovenwijdte 90 100 cm.i wordt 80 et
heeft overtrokken met de gameerstol in rekening gebraoht plus 10 et. porto-op
wordt langs den voorkant en halsronding kosten. Na overmaking van 90 et.
geregen. Nadat deze is aangestikt en om- postrekening no 60600 worden de patro
gezoomd, kan men het zakje maken en nen franco toegezonden
afzetten met een pasje. Het zakje wordt
(Teekening B. v. d. Bosch)
op het rechtervoorpand gestikt. De onder-

bérceuse.

HILV. 11. 10.00 Godsd. uitz. 11.00 Koor en
ork. 12.00 8.N.0. 12.15 Lunchconcert. 13.00
Toespr. d. G. 3.

Zwertbroek. 13.15 Symphonie-orkestcn. 14.00 V. d. jeugd. 14.30 Amu15.25
sementsork.
Ork. Will Glahé. 16.00
Meisje-koor v. h. Blindeninstituut Bi*ssum.
16.30 Omroep Symphome Ork. 17,30 CharleS
Trenet-progr. 18.15 Zie Hilversum I. 19.00
8.N.0. 19.10 Zondagsdiamsje. (19.30-19.40 Voetbalreportage). 20.00 Zoeklicht. 20.15 De ri 'm
Horizontaal: 1. onaanks, komt in Uw kamer.
2100 Variété
6. mestjhoop, 11. degen, 13. 21.45 Avondwüding.
22.00 8.N.0
vr. munt. 14. drank, 16.
smak. 17 voertuig. 19 vr.
MAANDAG 22 NOVEMBER
titel, 21. voorz 23 muziekHILV. I. 414.4 M. 6.45 De speellieden met
op zang.
24. ligt
instrument,
7.00 8.N.0. 7.10 Ochtendgymn. 7.18
Hondo (Japan), 26. geldJean Steurs en Georg Freundorfer met hun
stuk. 27. pers. vnw.. 28 ork.
7 40 Sportn. 7.50 Progr. overz. 8.00 B.N.
touw (scheepst.), 30. muO. 8.10 Morgenconc (8.45—8.50 Voor de huil.
zieknoot. 31 haak 33. hond. vrouw)
9.00 Symphonie orkesten. 9.45 Godsd.
35. metaal. 36 kleedinguitz. 10.00 Ork. Gerard v. Krevelen en orgel.
stuk. 37. zijtak v d. Donau. U.OO
Voor de kleuters. 11.30 Tenor, bas-bari39. zijtak v. d. Donau, 41
ton en piano. 12.00 Almanak. 12.15 Salonc.rt.
afk., 42 ligt in Nederland
12.45 8.N.0. 13.00 Land en volk brengt....
45 klein kind, 47 stop, 49
13.05 Melodisten en solist 14.00 Sopraan en
tent, 50 portret, 52 visch.
piano.
15.00 Godsd. uitz. 15.15 Elck wat wils.
j 4 familielid. 55 inhoudsmaat, 56 veeren 58. eiland 16.45 8.N.0. 17.00 V. d. jeugd. 17.20 Oraroepork.
en solist. 18.00 8.N.0. 18.05 Balladen
i d. Oostzee, 59 wltteling,
60. kleur. 62 middeleeuwsch 18.45 Pol. weekpr. 19.00 8.N.0. V. 19.15 af all.
de R.-C. 19.15 Viool en piano. 20 00 Omroep
schip, 63 zangspel
Verticaal: 1. sleepnet, 2. Symphonde ork. en solist. 20.35 Voordr. 20.55
appel. 3 voorz.. 4 wollen Omroep Symphonfe ork. 21.40 Sop; aan, baa
stof. 5 teeken, 6 vat, 7. en piano, 22.00 Nieuws en cult. ber. 22.15
plant. 8. klaar. 9 verborgen. Instr. en voc. concert. 23.15 Pianovoordr..
10. wijze, 12 muziekriot, 23.40—24.00 Organ. spelen eigen composities.
HILV. II 17.00 Operaconc 18.00 Dansmuz.
13 muzieknoot, 15. richel.
19.00 8.N.0 19.15 Voor dé kleuters. 19.20
16 voordeel. 18 vaartuig
graar
20
22. jongenmaam. Ork. Willy Kok en greim.muz. 30.15 Onze
24 dorp in Utrecht, 25 ligt vrrhd Lampe 20.30 Is hierbij ook Uw faln België 28 leenman 29. voriet. 21.46 Avondwrjding. 22.00 8.N.0.
provincie fn
Duitschland.
32 twijg. 34. afk., 37 beeld.
38 bekwaam. 40 kapman-v
ZON EN MAAN
tel. 41. zoon van Jupiter
43 godheid. 44 hanrfelinr'
Zondag 21 Nov Zon op 8.10 u., onder
46 sportman. 47 stijf. 48
boos. 50 afs'andsmaa» 51 1fi.40 u Maan op 0.34 u., onder 14.40 u.
Maandag 22 November: Zon op 8.12 u.,
eiland in de Middell. 7pp
53. gehed. 55. opgeld. 57 onder 16.39 u. Maan op 1.38 u., onder
windrichting, 61. le.
14.59 uur.

maatregel op hem oe 'e passen, een
voor Zondag
aanwijzing, dat verdachte ook in de ge\
zonder overRotterdam. Ger. Gem., R'dam 2... Mijnsgeven omstandigheden
wegend bezwaar in de uitoefening van heerenplein 10: v.m. 10 en n.m. 3 ü. leesOud Ger. Gem., Dubbelstraat:
zijn ambt kan worden gehandhaafd. Om dienst.
deze redenen is het hof van oordeel, on- v.m. 10 en n.m. 3 u. ds. Kraaieveld. Zaal
naar een
danks den ernst wn het door verdachte Riederlaan: Donderdag n.m. 2.30 u. dhr.
revue
Ger. Gem. H.V., Boezemgepleegde strafb: r t feit, met de op- Woudwijk.
van
legging van een lichte straf. nameli.JK de singel 56: v.m 9.30 en n.m. 3 u. ds. D. C.
Als er iets is, waarvan het welslagen
Baptiste Gem., R'dam C,
hoogste door de wet te dezer zake toe- Overduin.
en het su«ces van een revue voor een aan28: v.m. 10 en n.m. 4 u.
Molenwaterweg
gelaten
geldboe*e
i
te
zienlijk deel afhangen, dan is het wel de
aa
verdachte
kunvredesgerechtshof
veroordeelde den
Het
Hooghwinkel van Alds.
H.
D.
Donald
aankïecding en wat dat betreft voldoet
naar
nen
volstaan.
rector van het Leidsche gymnasium, met
melo. Groepstraat 27: v.m. 10 en n.m.
het nieuwe product van het gezelschap
vonnis
van
den
vernietiging
het
van
Vrije Evang.
opera,
4.30 u. dhr. J. A. Scholte.
Bouwmeester en Van Tol Licht en
te 's-Gravenhage, waarbij
gebouw De Samaritaan, L. RotteGem.,
In den tijd, dat de film voor het eerst vrederechter
Luchtig in vrijwel alle opzichten goed.
van
8
dagevangenissstraf
een
kade 99: v.m. 10 u ds. P. B. Muller van
blijken gaf boven de kennisattributen van verdachte
De decors zijn voor het meerendeel heel
gen werd opgelegd, tot een geldboete
Nijverdal: n.m. 4 u. ds. Visser: Vrijdag
weleer ook onmiskenbaar kunstzinnige van
fleurig en zij zijn bovendien vaak met
gulden of 90 dagen hechzeshonderd
n.m. 7.30 u. bidstond. Jagershuis. Weite
herbergen
opuitgeonmiskenbaren zwier en smaak
elementen
en men zich
De procureur-generaal had bevesmansweg 70: v.m. 9 en 10.45 u. ds. Visser;
maakte om een codex te formuleeren van tenis.
voerd, evenals trouwens de costumes, die
tiging van het vonnis van den vreden.m. 4 u. ds. Muller: Woensdag n.m. 3.45 u.
filmkunstige wetten, is de verhouding tuser verzorgd uitzien in hun gedempte tingeëischt.
..Kan ik kool op zolder bewaren" vraagt bijbellezing: Zaterdag n.m. 4.45 u. bidten, waardoor élke lawaaierigheid naar
schen filminhoud (scenario) en filmvorm rechter
Aan het betreffende arrest van het me een lezer. Welzeker kan
Evang.kring Delfshaven, Cath.
(regie) wel eens heel scherp gesteld, namedat. De koo stond.
bulten toe is vermeden. Indien de balletVredesgerechtshof wordt o.m. ontleend:
len
moeten
al
29- n.m. 4 u. dhr A
lijk in den trant van: het slechtste scenagerooid
dan
met
stronk
en
Beersmansstraat
regie nog wat straffer de touwtjes aanVerdachte heeft niet Detwist dat hij worden en aan een draad of ba.k opge- Bakker.
Eglise Réformée Wallonne,
trekt (het was den eersten avond nog
rio kan onder knappe regie nog waarlijk geweigerd
burgemeesdoor
den
heeft een
hangen worden.
wat erg rommelig en ongelijk) dan vorDe rottende bladerer Baan 133: Dimanche matin a 11 i
filmkunst opleveren, het beste scenario ter van Leiden
vastgestelde bijeenkomst, moeten goed verwijderd zijn
Monsieur A. E. F. Junod de Wassen;.
men, als in elke revue, de danstafereelen
onder slappe regie evenwel nooit en te
deskundige
door een
een voor- opnieuw worden verwijderd. enBijtelkens
Evang. Luth. Gem., Lutherkapel. Nozeongetwijfeld een sterk punt in deze voorzeer
nimmer. Zelfs indien de filmtheorie daar waarin
dracht gehouden zou worden over on- strenge vorst kan men nog papier (kran- manstraat 10: v.m. 10 u. ds. G. J. Duyvenstelling. Maar dan moet toch ook Steffa
thans niet meer precies eender over denkt derwijs
en opvoeding in nationaal-socia- ten) om de kooien binden.
dak, pred. te Utrecht. Wijklokaal, RotterWine wat méér werk van haar sol!
en ook op andere punten wel eenige afbij te wonen, hoewel de
zin,
listischen
bepaald
onder
de
Kool
Alleen
de
damsci-.estraat 36: v.m. 10 u. ds. Jaanus.
blijft
gave.
gemaken
ze
nu
volkomen
wijkingen vertoont, die uit de praktijk bijwoning dezer bijeenkomst voor he
matig zware kooien bestemmen Gymnastieklokaal. Kegelstraat 11: v.m. 10
maat voor een danseres met haar naam
zonde
en
zijn gevolgd, de grondprincipes hebben
onderwijzend personeel, waartoe verRem. Ger. Gem.,
en haar reputatie! Over een .enkelmankebewaring op hoopen of in kui- u. ds. Ten Bruggencate.
echter hoegenaamd niets van hun geldig- dachte behoort, verplicht was gesteld door we voor
Westersingel 76: v.m. 10.30 u. ds. MispelOp
opgehangen
ment heeft zij zich overigens dapper
len.
zolder
kunnen
verloren,
de
ook
op
zorgheid
wat wèl duidt
Doopsgez. Gem., Diacoweten heen te zetten. Een danspaar als
DE SLEDEN WACHTEN OP DE SNEEUW
andere exemplaren bewaard worden, mits blom Beyer.
vuldigheid» en de zuiverheid, waarmede curatoren.
Verdachte heeft ontkend, dat curatoren ze maar telkens gecontroleerd
nessenhuis, Westersinpel 111 (oude ingang)
Anny Prancis & Capi, dat nimmer met
(Foto: PK. Zimmermann-0.-H. m.
worden.
het filmprobleem toen reeds is verkend. bevoegd
waren de bijwoning van be
Chr. Ger.
de zwaarte van den serieuzen dans is
De kooien, ontdaan van de buitenbla v.m. 10.30 u. ds. Gorter.
Niet ten onrechte is uit één en ander de doelde bijeenkomst
voor het betrokken deren, worden, als het om kleine hoeveel- Gem., kerkgebouw Snellemanstraat: v.m.
belast geweest, maar in het cabaretgenro
plaats van den regisseui
domineerende
verplicht te stellen heden gaat
11.30 u. ds. Holtrop. pred. te Hilversum.
steeds hoog aangeschreven kon worden gelden, zoo goed als vast. Reeds ruim woonde op een woonschuit in landelijk als eenig verantwoordelijk kunstenaal onderwijspersoneelzijn
en men ze op hoopen wil be- Wijkgebouw
weigering bedoeld waren,
door
Rotterdamschestraat 36: n.m.
en
ontkende
om de onmiskenbare distinctie van hun 10.000 gulden
enke!
geuitgelegd
op
den vloer
is gestort, waarvan door Rotterdam en op een mooien zomeuachen voor het uiteindelijke filmresultaat
stremming in de uitoeféninp
godsdienstoefening.
hebben,
Dr. Fabiusdansen, om het eigen cachet en de gra
te
3.30
u.
stroo
zonder zakken er onder
firma 5.000 gulden om de ouverture Zondag kwam een baas van een konijn. isteld en de juistheid van deze stelling is van den openbaren dienst, bepaaldelijk zonder
Bergsingel: n.m. 4 u. ds. Holtrop.
cieuze élégance, heeft thans weinig een
school.
vrij
op
grond
en
vlak
den
zolder
keinog
na
zooveel
eens
ln
van
jaren
avontuurlijke
j
„Leichte
Cavalerie"
te
hooren
met
neizelfs
idem
Suppé
van
naar het. scheen
het openbaar onderwijs, te veroorzaken der of schuur. Bij groote kwanta moet Delfshaven, Coloniastraat 25: v.m. 10 en
moeite om de choreografische eerepalm spelen. Een scheepvaartfirma
stelt een gingen en zeebeenen, de loopplank van j volle glorie bevestigd. Niet dat men het
aan zich te trekken, hoewel daar direct groot
Het hof is van oordeel, dat in de hui- gestapeld worden Hooger dan 8 koo'.en n.m. 3 u. ds. Groen. R'dam Z.. Goede Hooosp
zich
criterium
Die
Rei
nach
opgehuppeld
voor
bedrag beschikbaar
het is in tlie de schuit
en vleide
op moet volgen, dat de Rettichini's, die
omstandigheden het recht der over- is niet gewenscht Het stapelen moet met straat 29 en Putschelaan 225: v.m. 10 en
dige
stellen,
scherp
zou moeten
voor neer op het dek. Dat was het verhaal T ils it nu zóó
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dat de verzonder één hiaat manifest wordt. De
de ont- het getuigenverhoor bleek,
kwamen oppikken.
gezag zelf aantast. van hem wilde weten. En toen volgde de d; H C Blüemink —Mannj z; D van Digwerpen al lang gereed liggen. Een
alge- dachte als huisvriend van den winkelier,
nij voor den officier, die hem teere, plastische muzikale illustratie van komen en aldus het
En
zooals
gele—Wiggelinkhuizen d: J M L de Weijer
meene regeling, die ook voor den export diens volle vertrouwen genoot. Hij woon- verhoort, staat, bevestigt zijn geheele Hans Otto Borgmann vormt daarbij een dan moet verdachte naar 's hofs oordeel ontmoeting, die den heer voor de groene —Snepvangers
d: A Groos—Klein d; R
broodnoodig is, leert de konijnenhouders de op kamers in hetzelfde pand waar houding dit verhaal. Zijn uniform be- integreerend bestanddeel van den alge onder deze omstandigheden tevens het tafel bracht
d; 3 G Nooriander—van
den weg naar het openbare slachthuis de winkelier zijn zaak had gevestigd en staat nog slechts uit lompen, een warrig meenen stijl, die verder nog in de diffuse oogmerk hebben gehad den regelmatiger,
Bc heb er spijt van, edelachtbare, Volbeda—Bakker
d;
Griensven
J
A
Smit—Berkhout z; P F
diepe
openbare
gang van het
te gaan. Vooral heeft dat beteekenis in vond er steeds een gastvrij tehuis. De baardje woekert om zijn kin. In het in- fotografie van Bruno Mondi in haar
oestuur schade maar zooals gezegd, ik had een glaasje te- Maljers—Timmers d: A v d Gaag—Geluk d;
een tijd als deze, nu het aantal konijnen- huisvriend deed den winkelier een ver- gevallen gezicht zijn de oogen diep weg- half- en ondertonen gefixeerd is. Veit toe te brengen en
de uitoefening veel op. zei hij met een knoop van berouw ,1 den Ouden—Veldhuis z; P C Kerssen—
houders zoo ontzaglijk is toegenomen.
van Stuijvenberg d; J C van Herwijnor.—
haaltje over het waardeloos worden van gezonken. Zij hebben niets meer van den Harlan's echtgenoote. Kristina Söder van den openbaren dienst in het alge- in zijn stem.
In het bijzonder voor de volksgezoid- bankbiljetten en raadde hem er aandee- overmoedigen glans, waarmede hij ons baum, en Anna Dammann. tw-ee van meen en van den gemeentelijken dienst De vriendin van het Juffie, een Rem Keesmaat d; A Mahn—Schotel z; F A J
heid is de regeling een voordeel. Zonder len Nederlandsche Handelmaatschappij op zijn pasfoto aankijkt. De vragen die Duitschland's intelligentste filmspeelsters van het onderwij», in het bijzonder te brandtieke verschijning, vertelde dat ze Roos—Westerhof z: S Teekenc—Willemse d:
d; J H Spruijt
de konijnenhouders nu bang te willen voor te koopen. Hij zou dat zaakje wel hem gesteld worden, beantwoordt hij doen niet minder superieur werk: zij door stremmen, hetgeen daarmede bepaalde- ■toen Jan aan het klappen uitdeelen ging. J Verhagen—van Gerdingen
menschelijke lijk bij de huidite verhoudingen immers er tusschen was gesprongen en ook een d;
maken, wil dr. te Hennepe toch ook
het
van
gemelijk
zijn
spreken
loopen
directeur
van
kort
en
stem
het
scala
geheele
en
uit
H van Naamen—de Gast d; A P A
nog opknappen, want de
wijzen op ziekten als de
ook maar onafscheidelijk is veerbonden.
paar tikken had gekregen Zelfs een Spuijbroek—van Putten z: A Thiessens—
tuularaemie kantoor in een plattelandsstadje was zijn resignatie en ontgoocheling. Dat is niet aandoeningen zonder accenten
zooals die indertijd in Rusland, Poten vriend De winkelier gaf hem ’8775 in meer de zich boven al wat ..continental" ergens te zwaar aan te zetten en naar
blauw oog. De. vriendin was zichtbaar v d Luur z; E S Kamers—Donker d.
OVERLEDEN: H J Witjes, man v E ,T
verontwaardigd over deze lichamelijke
en Californië is voorgekomen, die hun klein papier en van D. kocht twee aan- is hemelhoog verheven voelende Glenn expressieve vertolkingen worden door die
Ruties. 48 j: H C S v Trigt. wede v T v
Dongen
gevaren voor den mensch meebrengen
van
beleediging.
den
winhand
bladen
het
Frits
begaafden
Thomas,
één
aan
uit
den
hij
er
wiens
de
van
deelen waarvan
't Hoff, 80 j; W J Molendijk. 4 j; B VanEen ander en niet onbelangrijk voor- kelier gaf Hij zei, dat de andere aan- dagboek vulde, dat voor ons op tafel ligt. knap aangevuld, met op den achtergrond Wat de aan verdachte op te legyen
Deze heer moet leeren zijn handen derloo.
gesch v J F Meurs, 50 j; P J Blad,
deel van het slachten in de abattoirs is deden moeilijk te krijgen waren, doch Hij schreef deze eerste bladzijden tijdens nog zuivere typeeringen van Albert straf betreft overweegt het hof eene*-- thuis te houden, zei de officier en eischte man v M S Blauw, 6n j; J Kamps, msn v
behalve de dierenbescherming, die in het beloofde op 26 Juni. nadat de winkelier den overtocht, naar Sicilië: ..Nu gaan wij Florath, Ernst Legal en nog enkeie zijds, dat onder de huidege omstandig- f 30 boete, of 15 dagen zitten.
J A Val, 4? j; A M Penders, wede v P J
de Werd. 93 j: B K Sijtsma, wede v K
heden, waarin nau vvgezette plichtsvervakkundig dooden is gelegen
Valt u zeker nog al mee? vroeg de Dijkstra.
af- herhaalde malen op afdoening had aan- naar Rome. Wij zullen de hunnen over anderen.
G v Woerkum man v A
79
I
grijselijke verhalen hoort men over de
achter
van
jagen
vulling
overheidspersoneel
politierechter
pas
te
den
Brenner
.dat
ze
Harlan's
zooveelste
meesterstuk
het
een
aan
den
heer.
zaak
Veit
geheel
gedrongen op 28 Juni de
Schreuder, 77 j: G Hoolboom 70 j: G Dunallergrootste
instemmend,
mishandeling die de dieren soms onder- zullen
hebzaak
van
het
fk
heb
Vandaag
Berlijn
belang
is,
Ja,
tot
komen.
knikte
deze
staan
weg, man v K Straatman, 74 j; M L de
afdoen en öf het geld, óf de aangaan
het feit. dat men de vellen cen. man v J Bos, 32 j: J W A Rijsmus
geven. Dit gebeurde ben we daar al op geklonken. Majoor Leopold Hainisch heeft, samen met aen aan verdachte he* door hem gepleegde haar laatst nog gesproken en we zijn ln
te
traal bijeenbrengt. Voor de bont- en deelen niet, zullen verdween uit het ge- Mac Early is alleen maar bang, dat de scenarioschrijver Haiald Bratt, op ander misdrijf zeer zwaar moet worden aan- goede vriendschap van elkaar gegaan 3 j; C W v Vliet 1 j; M C Jansen. 77 j;
van
D.
echter
hachelijk
experigerekend.
Assendelft,
viltindustrie heeft het zijn bijzond-re zicht.
wedr v M E v Liummel,
Amerikanen nog vóór ons de Alpen over terrein nog eens een
Het hof ziet echter anderzijds lichtte hij den politierechter nog nader tn P v
A v d Molen. 20 j: J Hellemans,
bc.eekenis, zeker in dezen tijd, dat van
Bc veroordeel u conform den eisch 63 j; A Verhoeven,
speu- trekken De tocht van daar naar Berlijn, ment ondernomen: een vrije verwerking in de omstandigheid, dat de bevoegde
zijn
gingen
winkelier
zoons
De
en
j: C F Hettich, wede
69
P
den beginne af ook de vellen vakkundi"
'die paar mijl, knappen we dan in een van de Paljas-stof tot film. De idee. autoriteiten geen aanleiding hebben ge- van meneer den officier, mee m verband v Gi: v Tol. 92 j; G 1 Lotte,
De verdachte had een postbox en paar dagen op
vr v K Koelewerkelijkheid
allen
verdichWij
zijn
behandeld en geprepareerd worden ren gaf
waren
in
van
en
daad
van
met
wees
wegen>
vonden verdachte
uw vlekkeloos verleden. Maar
fantasie
wijn. 43 j: E Fi-onchet. wede v W H V
houvast. Op den morgen van 26 dp beste stemming, ondanks het ruwe een
België kende al lang zulk'een regeling dat
den
figuur
burgerlijke
de
van
dienstweigering
zijn
handtastelijk.
te weven rond
uit
ambt in het vervolg minder
Henne, 86 j; A M Duis, wede v L v Gent,
Juli gaf een zoon van den winkelier een weer. Wij zongen een nieuwen tekst op ting
in het belang van deze industrie
Hetgeen de heer beloofde.
85 j.
componist Ruggiero Leoncavallo zelf en te ontslaan of eenigen disciplinairen
zijn vader, dat van
door
aan
boodschap
liedje:
schrijven
Dr. te Hennepe heeft ook de konijnendeze tot het
kapsalon in een oud
de wijze, waarop
It 's a short way to the Brenner
rokkersvereenigingen, in welker raad D onder het mes zat in den
zijn eenige succesrijke opera zou zijn
van
Hofplein.
Toen
hal
station
van het
van beheer voor tentoonstellingen hij de
lt 's a short way to Rom.
gekomen, is op zichzelf zeker niet s.echt,
zitting heeft, op de wenschelijkheid van hij deze verliet, werd hij door den winHopelijk zijn we er eerder dan de maar eens te meer is wel bewezen, dat
„gearresgenomen,
Uw costuum of jas keeren gaat
een regeling als de onderhavige attent kelier bij zijn jasje uitdrukte, en mee- Yank.ees."
opcradramatiek en filmdramaturgie elniet meer
Bij ons Is het
en op de voordcelen die zij teerd", zooals dezt het
In dien toon gaat het verder. Deze kanders gezworen vijanden zijn. De film
S?
slechts 5 punten
nen naar diens huis. De winkelier Nieuw-Zeelander schat de afwcerkracht verloopt uiterst traag en kan slechts
biedt. Ook uit dien kring is hem medeBergschelaan 229
hield hem vier uren vast en van D. tee- van de Duitsche troepen wel bijzonder
Maatkleermaker A. DIJNER
werking toegezegd.
zelden waarlijk boeien, ondanks
Spoorsingel 39
Telef. 40227
kende een verklaring van schuld. Toen laag. Wat moet men luitenant Thomas hoogst
Schmidt-Gendtner
Willy
moeite,
de
die
en
bij
48405
haalde de winkelier de politie er
en zijn kameraden niet allemaal voorge- zich heeft gegeven om Leoncavallo's mulogen hebben, dat zulke denkbeelden in
van D. werd ingesloten.
ziek pasklaar te maken voor de verfilDe verdachte deed een verward ver- zijn hoofd wortel konden schieten.
ming, ondanks de medewerking van een
Reparaties van alle merlcerj
Hij
omstandigheden.
bijzondere
haal van
In later dagen worden de aanteekenin- schitterenden zanger (maar nog altijd
LEDERWAREN
RADIO-TOESTELLEN
eo
kon niet vertellen waar het geld of de gen kortei en gedempter Over het edje slechten acteur) als Benlamino Gigli, onSLAGHEKSTR. «7 " Tel 70355
STOFZUIGERS
MAAKT PORTEMONNAIES
door hem gekochte aandeelen wsren. van de „short way to the Brenner" wordt danks de verder op zichzelf zeer loffelijke
EN PORTEFEUILLES VAN
Op 4 December a.s. zal, zooals wij
te hebben niet meer gerept. Maar wel over 'rarden
Plaatsen en schoonmaken
Dagny Servaes. Monika
reeds Hij zei ’5OOO aan een vriend had,
van
LEEREN TASSCHEN
vertolkingen
van HAARDEN
hebben gemeld, in de Rivièrahal een groot gegeven, die drie aandeelen
maar Duitschen tegenstand. Ook over de Ame Burg, Paul Hörbiger, Karl Martel!
Als
te
nij
wapenbroeders
keuzeconcert worden gegeven, dat geheel wiens naam
niet wilde noemen.
rikaansche
is \hii slecht
en hoe zij verder mogen
ten bate van het Winterhulpwerk komt. de rechtbank hem echter vrij liet. was spreken. „Ik begrijp niet," schrijft hij. Gustav Waldau
Jammer,
heeten.
ook van de fraaie fotoBekend adres voor betere
Populaire orkesten en solisten werken hij in staat ’5OOO op tafel te leggen.
„waarom zij ons niet beter ondersteunen, grafie
van
Erich
Nitzschmann.
altijd
compagnie
zei
weer
sta
presimijn
illusies,
hieraan belangeloos mee. Dit zijn in de
de
ik
met
geen
Maak u
Ad. Wiesehaan Jr.l
alleen in de vuurlinie. Waar blijven de
plaats ..De Melodisten" van Piet dent, u komt niet vrij.
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R'dam.

Winterhuip keuze-concert

—

Lustenhouwer, welk. orkest onder ieidinc De officier, mr. van Dedem. achtte het
zal staan van Karel Stoete. De Nederland- ten laste gelegde wettig en overtuigend
sche zanseres Pau.a Stevenskv en de po- bewezen. De verdachte verkeert in staat
e zanger Henk Fortuin zullen vocale van faillissement en staat ongunstig bemedewerking verleenen. Voorts za! de Staf- kend. Hij heeft met het geld van den
: van de Rotterdamsche
met
Politie dit winkelier een rekening geopend
muzikale feest opluisteren.
I
f 5700, het saldo daarvan was nog ’2l.
De concertleiding heeft in overleg met Toen verdachte gearresteerd werd had
beide orkesten, een programma samenge- hij ’1 op zak. Eisch: 10 maanden gevansteld, het z.g. keuzeprogramma. Wie nu een genisstraf.
bepaald numme- graag wü hooren geeft
Uitspraak over 14 dagen.
zijn verlangen aan het stedelijk kantoor
te
van den NV.D., Mathenesserlaan 408. te Uitspraken rechtbank. De rechtbank
Wegens
heeft
veroordeeld:
tegelijk
kennen en
Rotterdam
stort
een door hem-

—

zelf te bepalen bedraa op girorekening diefstal: G. H„ 23 jaar, fabrieksarbeider
500538 ten name van: N.V.D. concerten ten te Rotterdam, tot 5 maanden gevangenisbate van W.H:N. Rotterdam. Want om dit straf, met aftrek der preventieve hechlaatste gaat het toch Een keuzeconcert tenis: J. v. d. H., 25 jaar, kellner te
"heeft ten doel de kas van Winterhuip. de R'dam. tot 5 maanden sev.str met aftrek:
ln het koude jaargetijde op 200 zware "T. P. K., 45 jaar. bijrijder te R'dam. tot
proef wordt gesteld, nog eens goed te spek- fi maanden gev.str.; P. W. H„ 20 jaar.
ken. De tienduizenden aanvragen van arme ijzerslijper te R'dam, tot 5 maanden gev.
volksgenooten moeten zooveel mogelijk str. met aftrek. Wegens zedenmisdrijven:
-worden uitgevoerd, zoo heeft de leiding D. v. Z., 67 jaar, petroleumventer te
z:ch voorgenomen en het enorme bedrag Vlaardingen. tot 2 maanden gev.str. met
aan geld dat hiervoor^ïood: t, is, kan niet gratieclausule; H. C. 54 jaar. zonder bealleen uit collecten en andere bijdragen roep te R'dam. tot 9 maanden gev.s^raf
worden bestreden Daarom zal ieder, die
Antje. een bedaagde
zich door een goed or.;esi. een nummer wil Konijnenmoord.
laten voorspelen, dat bodrag zoo hoog matrone van ruim vijftig lentes had ver
>aken. Het doel is immers naar schil van meening met den politierech-

—
—
—

ZONDER PUNTEN...

-

—

W.v. DONGEN
Hygiënische

Amerikanen?" De aanteekeningen vervolgen, met verbluffende openhartigheid:
„Onze verliezen zijn enorm. In deze
vervl... rotsen vloeit te veel bloed. Wanneer zal dat eindelijk voorbij eijn?"
En dan lezen wij, in groote blokletters,
op een pagina „prisoned" gevangen. Luitenant Glenn Thomas werd op dezen dag
door Duitsche troepen gevangen genomen Maar dan komt Badoglio's verraad
„N u is mijn uur gekomen." schrijft de
luitenant, reeds twee dagen voor de
capitulatie bekend werd De gevangenen
beschikten blijkbaar over een uitstekenden inlichtingendienst. „Alles" zoo gaat
het dagboek verder, „is klaar Vandaag
trekken wij de bergen in om op onze
bondgenooten-troepen te wachten Naar
de laatste berichten moeten zij weldra
hier zijn
".

Hier eindigt het dagboek. Maar het is
gemakkelijk de slotbladzijden zelf te
schrijven. Dagen en weken van vruchteloos wachten en bijna ondragelijke ontbering volgden. Van tijd tot tijd waagde
hij zich aan den rand van een dorp om
te hooren of zijn bevrijders niet eindelijk naderden Maar het resultaat bleef
negatief. Luitenant Thomas wachtte tevergeefs
tot eindelijk onze OT.-mannen hem vonden om hem den weg te
wijzen naar den Brenner
en mis
ter, zij moest terecht staan wegens dief- schien wel naai bei lijn.
twee kanten goed!
SS-Oorlogsverslaggever
Dat het concert een succes zal worden, stal van en moord op een konijn, dat zij
Guenther Honolka.
£*ttat. e-ezten de nu reeds binnengekomen niet haar eigendom kon noemen. Antje

—

MEUBELEN

Palenlgeneesmiddelen.

v.h. J. SPIERDIJK

FILM

Cineac
„Kunst en graoie" is een film voor
liefhebbers van danskunst, klassieke zoowel als moderne De gezusters Hedi en
Margot Höpfnei spreiden haar talenten
tentoon in het ballet en in de hypermoderne stepdans, waardoor deze interessante film tevens een goed beeld geeft
én de jvereenvan de verschillen
komsten
van den ouden en den
nieuwen dans Voorts zien wij in het
Cineac-prcgramma een reportage van
den Hailinget, het intelligente sterke
paard der bergen, dat in vredestijd den
boer ter zijde stond en nu in den oorlog
vooral in de bergen voor het leger van
heel groot belang is. „Zilvervossen" is
een in de Italiaansche taal toegelichte
lïlm, die op een kweekerij is opgenomen
en loont hoeveel
besteed wordt aan
deze diersoort wier vel vooral voor de
dames zoon aantiekkingskracht heeft.
Tot besluit van de bij films een iilmreportage van Brussel, de mooie Belgische huufds.ad Hei afwisselende en
gecominu ji<e.-«ame programma wordt
pleteerd met de binnen- en buitenlandJ. L. Schildert.
sche journaals.

—

—

(Kaasmarkt)

Alléén

Heemraadssingel 265
Rotterdam.
(nabij
Nieuwe

Noodwinlc;l

Binnenweg)

Aanbevelend:

J. VOS.

Gummi handschoenen.
Breukbanden
Verpakte geneeskundige krulden. WITTE WINKEL. Putschelaan lia. R'dam Z. Tel. 72458
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CHR. STEVENS
Speciaal gesorteerd Banket
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' AAN ALLE WEDEROPBOUWT

Schiedamscheweg 54. Tel.
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Muroplast lovert nog betoiiematlle tn diverse Litvoeringen

'Vanvr. Postbus 1-Gouda, Telefoon 2710 (K. 1820).
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Koffergramofoons

Mandolines
Guitaren, Veeren

en electr. gramo- I
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foonmotoren
te koop gevraagd.
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Gramofoonplaten
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ADRES:

atlio Technisch I
Bureau BAY 0 1
Hilledijk 202, Tel. 40574.
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BEDRIJFSKLEDING
OTTERDAM
Goudsrhesinftil

ii
Groei "" llillcdiik I»

■THTEDAM

Hoi «straat 33
TLLEF. «7MM

i

Voor de zeer ve»e blijken
belangstelling.
betoond
door Familie, Buren en Be
kenden bij het overlijden van

van

onzen eenigen lieveling

ADRIANUS JAN.
betuigen wij hiermede onzen
hartelijken dank.
A. H. MAASBACH
W. MAASBACH—Molenaai
Rotterdam, November 1943.
Persoonshaven 51.
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VEERENDE BEDSTELLEN
Goede kwaliteit

J

MEISJES

BEIJERLANDSCHELAAN 27-22
JELEF.7S3Q7 7O9i0RDAMt

lichte fabriekswerkzaamheden. Aanmelden dagelijks
(behalve Zaterdags) van 2— 4
uur en des Dinsdags tot 6 uur.

ACCORDEON

aannemen van meisjes, die nog nimmer of gedurende de 3
afgeloopen maanden niet gewerkt
hebben, zal zonder bemiddeling van een Gewestelijk
Arbeidsbureau geschieden.)

Wij repareeren en
vermaken Uw

~~ Welk

NET MEISJE
helpt mij

in de morgenuren
8—12 uur met lichte
huiselijke bezigheden.
Mevrouw PETERSE,
Mijnsheerenlaan 62 c.

met behoud van het
model keurig alge
werkt.
EN REPARATÏECENTRUM

37637

OOSTZEEDIJK 2S6, TEL. 26177
ROTTERDAM

IJ ZE RWAR9N

GEREEDSCH.-HUISH.ART.
I V1ERAMBACHTSTR.82* I
KLOOSTERTAFEL f 75.
Bankgarnituren vanaf
250.
L. VOOGT, SCHIEKADE 122
Tel. 42414.

Begrafenissen-Crematie
Transporten

’
HAARWERKEN

geheel
Door
Nederland
er-middellijk te ontbieden

W, H. J. v, d, Toorn N,V.
SPIEGELNISSERKADE
',
R'DAM, h. Roezemsingel,
t.o. Kon. kerk.
Tel. Rotterdam 26194
b g.g. 437S4.
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TROUWEN ?

KLEERMAKERIJ MODERN

Beijerl. laan 30
Tel. 72291 R'dam-Z.
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Alle voorkomende
reparaties op radiogebied

Stofzuigers.
Erkenfe Philips «ervlce
Concurreerende prrjzen
Coulante bedlening
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llw TELEF. 71600 më

V. D. STERRE'S BAKKERIJ
HEERLIJK

18 et. p 800
Winkels Bergschelaan 322 en
Stadhoudersweg 108

beantwoorden vragen.
Middenst-diploma
(alg. ontw.). 2.85 p.m.
Nederlandsche Taal

Correspondentie
1.50, Boekh. f 1—

en

NED. TALEN INST.
ROTTERDAM
Gratf» oroefln ie*

I
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briefkaart

PTT

639a. eindpunt lijn

..

,
115603 )
1! 5604 ) Ziekengelduitkeermgen
115605 ) Kraamgeld
115606 Directie
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«taanden bon direct invult,
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Tel. 37119
StoKeerderö

Reparaties

en Transporten

Binnen- en Buitenland
Bjrfc'plaatsen
voor
inboedel:
ondci garantie
NoorderhAvenkade 46. TeL 40322

v

LOGEMENT UNION

West-Kruiskade 2
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Men neme...

[jl

llO\H,Silil\nt!

'I Is moeilijk, maar wij hebben J
nog leulee cadeaux voorradig *\
loa :
J
\ Rookte/el! RookstancUardj /
Borstelhangers " Bloempotten f
mj
Wandver lichting en vel*
*\
andere aardige artikelen.
/»

-

Ipoorjtlck wat wils"bij:

BUREAUX

ZANDinGSI ND

WIJNSTEKERS
SCHOONDERLOOSTR. 70-72
TELEF. 38539 - ROTTERDAM

MEUBELEN

Recept 2

Reparatie-Inrichting
Strijkijzers
electrische

l

—

uit
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in uw woning;

SMAAKVOLLE WAND-

behangsel MAASKMT

2o MIDDELLANDSTRAAT i '

TBL. 33192
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Gramof.verstcrkers uit voorBerjerlandschelaan 4— 6
raad leverbaar. Te koop gevraagd,
Electr.-Gramof.-piek.
TELEFOON 70038
Luidspr., enz. Radio-Ultra,
TE KOOP GEVRAAGD ups,
Beyerlandschelaan
110. TeleGramofoonmotor niet Piek Up foon 74048. Rotterdam.
kast. Groote
gevr. met of zonder
Saris-Radio, Bergschelaan 380a. I 12.50. koffers te koop vanaf
J. Westein, Zuid1592 oolderstraat
Tel. 46180.
34b (Z.)
gedeelten
ol
inboedels
Heele
v. Winger- Te koop aangeb.: Zwart marINKOOP CENTRALE
te koop gevraagd. Van
CLAES DE VRIESELAAN 153 a den, Van der Takstraat no. 6. mer Klokstel m. slagw. f 85.— ,
zinken waschteil / 6.50.
5002 Gr.
Telefoon 33067
Telef 27673. R/dam.
,d. waschketel
6.50, Vrekké.
Inboedels. Vloerkleeden, oprui- Tidemanstraat 25 B.
mingen en sloopmeubelen gevr.
hooge prijzen, v. Bebberen.
MEUBELEN KLEEDINO
Boomgaardstraat 36 klein 2.
Anker
Wikkelen. Wees zuinig
geMuziekinstrumenten te koop
op uw stofzuiger. Laat hem
vraagd. (Piano, Guitaar. Banjo. vakkundig
behandelen. Saris
TELEFOON 26676
Koffergramofoon
enz Oude Electro
Technische Dienst.
gramofoonplaten v.a. / 3 p. kg) Bergschelaan
380a. Tel. 46120.
Aanb C Quispel, Bergweg 248
n M. Tel.
Brinkman
Zoon,
&
v.h. GoudSTEEDS WELKOM
scheweg thans Herlaerstr 28b
Oud Paardenhaar Crin en (Noordsingel
t.o Gerechtsgeb
Snringvecren te koop gevraagd
n Vijverhofstr.) WaschmachiFa. J Peters. Dirk Smitsstraat nes,
Stofzuigers. Vakkundige
7219 reparaties
61. Telefoon 26094.
Telef 49207.
6794
Oude Vulpenhouders te koop J Brouwer, van ouds bekend
Inkoop en Verkoop
gevraagd. Hoogen prijs Rep
Gediplomeerd
mr. Schieweg 9, Tel. 42738 Kachelsmid.
Muziekhandel JAC. MEKES
schoorsteenveger. Reparatie aan
R'dam.
Haarden,
Fornuizen
Polderlaan 43
enz. Hilledijk 285, Rotterdam.
9617
Rotterdam-Z
Stofzuigers gevr. defect geen
Telef. 74087
bezwaar Aanb. met prijsop. Eiken zitkamers Goede afwergaaf. Saris-Radio. Bergschelaan king Bestaande uit 2 clubfau380 a. Telef. 46120.
1590 teuils, 4 stoelen, 1 dressoir en
bijpassende
Compleet
tafel.
Stofzuigers (alle merken) te
325
/ 395, / 435 enz. „De
koop gevraagd. Defect geen Meubelbeurs". Groote Vissche■zwaar Schrijf briefkaart of rijstraat B—lo.8—10. bij de Mathebel 47806. J. A. v. d. Spek. nesserbrug) Rotterdam
2221
V '-''"
aat 28a. R'dam
Haarden en Haardkarhels. Ook
Y_
WIJ HEBBEN
Reparatie
Te koop gevr. Gereedschappen, schoonmaken
kleine Machinerieën oo elk ge- Verplaatsing S van Duyn Azn
bied Zendt briefkaart J C M. Burg Roosstr. 2a-h lel 4089ALLE MERKEN
He:jnen. Van Brakelstraat 34
PHILIPS,-V.1.*..- SPLENDOR, E.A. I
Tel. 24003. Rotterdam.
9600 Haarden. Kachels, Fornuizen
In- en verkoop L. Mesman
VÓÓROORLOGSCHE PRIJZEN
Smederij. Gashouderkoop gevraagd, alle soorten Electr
EN KWALITEITEN
.£" Te
7891
Schoenwerk, ook het slechtste straat 37c. Telef. 26008.
Serieus. Keren Keren. Costuum
/>N Vlaardingerstraatbij30.R.Schiedam
17.50
RECLA M E !
Demi / 13. Heeft U stof, cosBij aankoop / vy 1
I 40. Repareren
■e omaVloerkleed gevraagd, nieuw of uum maken
jud nieuw. Karreman, Bree 33, Schreurs, Tollensstraat 30a
\ menten geen
Te'.efoon 71501.
\ Inlevering l
Kleermakerij Cheap.
Persen
I
oude
repareeren, veranderen.'keeren
Wij kopen oude stoelen, faulampen
Tuitel,
Hondiusstr
2
hk.
Cl
T.
teuils, divans enz. Kapot of de
Telefoon 31432.
Vrieselaan.
bezwaar.
Ook
geen
versleten
oude stoelveren en gebruikte M. Mourik, Erk Installateur,
Beyerlandschelaan
Stoffeer28b. Tel.
stoffeermater.alen
derij. v. Speykstraat 66b. Tele- 71154. R'dam.-Zuid. Uw adres
8920 voor moderne verlichting, leesfoon 30380
lampen.
schemerlampen, kronen, beeldlampen enz. ConAANGEBODEN
TE KOOP
curreerende prijzen
8558

VANGERTJES

’

GOUDSCHERIJWEG \f
- Telef. 26428 ! V VOORRADIG
.

brenffitz*yMV
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NOBLITO

-

Hoek Vlietkade

Voor de fijne wasch... niets beter dan:
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X L bouillon van 2 Maggi's Huishoudblokjts,M gr.
(I lepel) boter of meer, 1 lepel knnsteiwit. iets
zout, 1 niet te grote rauwe aardappel (± 44 gr.)
Smelt de boter in een koekepan, voeg hierbij het
droge kunsteiwit en verwarm dit langzaam, onder
voortdurend roeren, tot het geheel een bruine kleur
heelt. Giet er een deel van de bouillon bij, roer de
massa glad en voeg dan de rest van de bouillon toe
met de zeer lijn geraspte, rauwe aardappel. Laat de
jus ± 5 min. zachtjes doorkoken en giet ze naar
verkiezing door een zeef. Voeg naar smaak nog
een weinig zout toe.

Gramofoonplaten

h

RADIOHANDEL

schen van dat
't allerbeste ECHFALON gebruiken Dan ben je
in ieder geval zeker, dat ie ïaponnehe mooi blijft!

f

—MUZIEKINSTRUMENTEN—

afdeeling

■BEsraa
m\/

fJ HOP")
HUL (f

ISOIO

SM

U BENT BIJ ONS

ALLES VOOR UW BABY

-
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yfaéb

OE KOFFIE- EN tHEEWINKEL.

H. KLEY

STATENWEG 191 ■ Tel. «1823
v.h. Strooveer

voor Stofzuigers
en alle andere

■

GOUD,
ZILVER, JUWEELEN

„DE OOIEVAAR"
Spec.

Telefoon 28278

Honig's ABINDA is een nieuw en
onontbeerlijk ingrediënt in de keuken.
Speciaal voor 't bereiden van pap,
. pudding en vla. Het beste vervangmiddel van Honig's Maizena.

/*

GROND. MEST

MODERNE

—

Te bereiken met ltjn 1, 4, S, », IS en 161
U VOELT ZICH BIJ ONS THUISI

J

—■--—

V,

apparaten.

Kunstvoorwerpen

Cas den Otter

LOGEERT DAN IN HET

Huishoudblokjes

GPASZOÓEN

Ik betaal f 16- meen. fgiro
4142001 ïk betaal f 2.- per
maand en heb de eerst*
j^_ gestort op giro 414200.
fDoorhalen wat niet luist is).

goed gezien Voor 't wasnieuwe zomerjaponnetie kun je

I

MAGGI*

v. EMBDEN'S

——

\l

Smakelijke jus mei

COR VAN GINK

btj.
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/'.'/ SBI

t-m* t/et.

HOMC'S MAIZENA

Vanaf J 59.— tot J 210
Grootste sorteering.

wit van den
er nog gratis

et. postzegel verzenden)

I/i
POSTBUS S 0 HILVEISUM

J.J.F.Rachenberger f
D011y.... dat heb je
Middellandplein 19
Mooi collectie

..

mUXmtan/

t*xH -____/*«

met een schitterenden

kunt haar

cursus een aardig cadeau
amn mooi Handwerkboekte
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Willem de Jong

Toch is het een felicitatie waard,
wanneer Ude echte Honig's Maizena
op Uw bonnetjes kunt kragen!

KwenLun

Knip- en Naaicursus varj_ Miep Olff-van Boven f32
>«»sen met 182 teekeniYigenJ. Wanneer U onder-
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fruit uit de fabrieken van

en

Ledenadministratie, Premiën,

Electr. Apparaten

een Sinterklaas-fT^Ë-Z TOCH voor
Uw vrouw !
Jf*\| verrassing
/
■'-«
%
verrassen
-^^H
W\^E^'

-?^^\
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PLATEN-ALBUMS
en diverse accessoires,
uit voorraad leverbaar.

>y—"""""en dat in dezen tfjrj
Jam van versch Nederlandsch

Kinderbijslag

3

|

"CÖMPÏÊfEMEUBILEERIN.G
-

a».

*^J^

/
VO//

Va

PLATEN-REKKEN

telefonisch te bereiken
onder de volgende nummers:

TolsteeffSingel

emm%mmmmmm\^^^ff^WSWmUmZ2a

Behanger!]

met 2 verschil
avonturen v. Henkie Heas
carton,

PLATEN-BOEKEN
PLATEN-KOFFERS
PLATEN-BOXEN

I

*"

I

WAGENSTRAAT I, DEN HAAG

REPARATIES
aan alle Radio's en

aan

ft

Verhni7iTigen

(Na 4* I N.«i

'.endt een

i.. nttSin6EL7l»TEL49g«
UUA J*

—

Vouwprenteboek stevig**

Wasserij

"****"'
Adreat

Qehm

kleeding thuis!!

Wilt U dit vakkundig laten doen,
dan is Uw adres:

Sim** U» «Tnlp- mm

y-

Poppenxttje uit zeer stevig multiple* vervaardigd,
In divers* leuke tintjer

I ■

is verplaatst naar

REPAREEREN EN SCHOONMAKEN

IHtTITUUT IMOVA

Ij JfM/eki

'Oq^èj^l^m^*

M

Bedrijfsvereeniging voor Ziekengelden kinderbijslagverzekering

BEIJERLANDSCHELAAN ».
RIEDERLAAN 83,
TEL. 73181.

yui'\ INSTITUUT

Dordtschestraatweg

OVERMAASTARWEBROOD
gr

Geen tocht door
duisternis of koude.
Leert DUITSCHot
ENGELSCH in 8 mnd.
Nieuwste schriftelijke
opleiding f 2.05 p.m.
Ervaren M.0.-leeraren

—

GEBRS. DE JONG

JOHAN C. KLIJSEN

r IILVER OPTIEK

voor

E_3

ma<-himnr

-

WERKPLAATS

en Meisjes
Maakt nu zelf uw

, Cjr—oA-or/rt

etmU

Heeft de Fa. A. BERG een goede sort
ln Schilderijen, Etsen en Fotolijst«n.
OUDE BINNENWEG 144 TEL. 26579
ROTTERDAM
Zie de 2 Etalages.

i I DE CENTRALE ONDERLINGE

Haarden en Kachels

.RADIO ZUID"

Adr—r

A

Utm

MEUBELMAGAZIJN

IA.IWUWENBURG
51815

m^\GrUm_m*1r

*<?

295

RADIO TECHNISCHE

M Utrecht
voorzien van een duidelijk adres, beplakt met 35 cent aan
postzegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model) en wij
zenden U een mooi boek met ruim 100 maten en modellen,
en tevens een gratis apparaat om V te laten zien hoe
gemakkelijk onze method^ is om THUIS zonder rekenen en
teekenen alle kleedinp te leeren mak#»ri »»n vermaken, ook
uit oude stoffen

MEUBELEN
B'ONrHOuo ons aooes.'
GEBR. RATH fm VOOS GOEDE MEUBELEN
TELEFOOM

R'dam

Dames

mi'

Spec

58

■I

Tel. 47250

E. N. S. A. I. D.

W^^^^y r\*\ 'm " '? I

en winterjassen.

STATIONSSINGEL 28.
Telefoon 48332—46666
BlUdorrj
Rotterdam
Speciale Reparatie-Inrichting

,

S^f,
X^^^Y
üjé^^Z^'C^^St '^/t.-.
rf
f-^ ''tf^&Lm *~-^*^

w*#rv*n 4 ,A Q£
I yï*o"**"*oo*
v#,,cn'"*nd# pl«»*j«s "et |
Br ,*<ir rljmpjej
gelegdk»n worden

115608 )
115609 ) Boekhouding

ENS AID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

M„-

Dames- en Herenkleding naa
maat. Keren costuums, regen

fj^lfj

"**

Willebrordusplein 9

Iran SU ONS uw MEUBUEN UITZOEKEM I

\)j^T7 ii

Defect geen bezwaar
RADIOSHOP. Hllledrjk 253 a.
Telef. 71853. Rotterdam " Zuid l

1

-

".■■;■"■" ■".■.V-. : '.'.-c:.^rrw_-—

_-QS--B_-----3

Crooswijkschestraat 3,
Rotterdam
Tel 27716

\\
83 V\

//e &*JU€4të

en

4|NI HOLLANDER- & WOLF
-

en

Let op juiste adres:
Polderlaan
LINDEMAN.

NlllA
ll£ E
K mJHt ■
***

115607

MODERNE
MEUBELEN

V. electr. gramofoon-motoren
pick-upg. accordeons, banjo's
mandolines, guitaren, saxofoon!
enz
Alles op muziekgebied

*"*

5U7 y V

-

en

v. d. BURG

tBEtoC-"^

20 jaar gevestigd : Schiedamscheweg

DE EERSTE Rotterdamsche HULPBANK

(brj geen gehoor 303 8 0)
MEUBELEN
STOFFEERREPARATEUR
Gratis advies en prijs.
Meubelmakers
Behangers
Stoffeerders
Beddenmakers.
Winkel: v. SPEYKSTRAAT 60a, ook voor Uw nieuwe meubelen.

Mandoline-

Wij geven den hoogsten prijs

—
FOTO BAKKERS

DfcL» V/r

Banjo

—

soorten versterkers, pick-up's, luidsprekers, enz.
SANTEN REPAREERT BETER EN VOORDEELIGER.
TIEND STRAAT 53—55
TELEF. 34296.
.——

met Winstuitkeering N.V.
Opgericht ln 1908. Kantoor: CLAES DE VRIESELAAN 61a,
Rotterdam. (Voorheen Boschje 14a ) Telef. 37799
Vnnrephntton °P u'*6l"s* reëele voorw aan particulieren en
f UUIöuMUUSII personeel brj Rijk, Gemeente. Spoorw., enz

GANTEVOORTS
MUZIEKSCHOOL
Jan Porcellisstraat 25i

L.

KRISTAL. PICK-UP's

MAAKT UW FOTO-BRIEFKAARTEN
HILLEGERSBERG, STRAATWEG 46.

Onze naam BLIJFT onze faam

Betimmeringen onder
volle
Ook op
garantie.
teekening Vr. ons advies!!
Spec. Reparatie-Inrichting

m\\ïMe* &-«1^

OOK NU...

v h

m^^^^t^^^^mm^^em^mmmm^^emmm^^^mmmmmmi^^^mmmm^^^^m^^m^

Buigplaten

_KIrttSIWAGENS

Telefoon 37016

sorteering

BOLSWARD

"

VOOR ENKELE DAGEN IN DE MAASSTAD?

van Betonscharen, leveren van

FRIS

West Kruiskade

—— —

VERKOOPKANTOOR: VAN DER PLAATS

Vergeet niet Uw winkelier il Uw leege
„De Beruwe"-potten (en inder „De Betuwe"glaswerk) terug te geven!

M»l3'-jE^

ZILVER
UURWERKEN-OPTIEK

VAN

en

HM

GOUD

Bouwondernemers

is:
Laschbedrijf „HET ZUIDEN".
Putschestr 12 a-c
R'dam-Z.
Telefoon 74150.

van den Heuvel
32,

■

Telefoon 27852 I^^M

Plooi-ijzers

MlËMfa

ffilW^^O'
ijßiH €?£*£:

„Voor geschenken aan KOK denken !"

J 26.50
t 25.95
J 27.50
J 31.—. KRISTAL MICROFOONS
Speciale Reparatie-inrichting voor alle
en STANDAARDS.

Uw adres voor het repareeren L

Banketbakkerij

A,

—

Zoojuist ontvangen mooie

'4e huls v.a. Oude B.weg)

v^^Mf^

Pim's prima koffiesurrogaat

RADIO TECHN DIENST VAN SANTEN

MAURITSWEG 55

Unicum j^

iLjK

frissche kleuren, 33 cM.
lang, voord, aanbieding

'

ROTTERDAM, COOLSINGEL 11S

JOH. G. GONLAG

VULPEN DEFECT?
REPAREEREN ALLE MERKEN

//
\WLWf
zakdoek/U yÊBr
MIJ,

VOOR ARBEID IN HET BUITENLAND

4.- en 8.-, Eugène 7.50

Het is iedere keer
Nu niet langer, gewacht
Vlug naar de Haan gebracht
Vulcaniseerlnr. H. de Haan
Dordt.str.weg 695. tel. 74004

Kij

ADVIESBUREAU

voor elke haarsoort
een speciale m<*tnode

I

~^St>^

JEUNESSE"

Alléénverkoop: Fa. W. G. F. v. d. LELIE,
Haarkundige, Nieuwe Binnenweg 56, Tele-

speciale wenschen.

PERMANENTEN,

O. jé, al wéér

„LA

Hebt U voorkeur....

en Heeren

onberispelijk ln kleur.

WIJ

Pim

Ik heb nu zes verschillende pakje» «an gehad! Vertelt ü me nu, welk costuum ik
voortaan moet dragen ? U doet me er 'n reuze
plezier mee! Bijna net zooveel, als wanneer
U bij Uw winkelier vraagt om Van der
Plaats thee-tabletten en om

GOEREESCHESTRAAT 5
TELEFOON 73818.

INUW

em.egm..

van Dr. FRANQOIS CHALET. Het Is
onschadelijk, geeft niet af en TJ kunt het
haar gewoon wasschen. Prijs J 2.50. Men

voor een bepaalde plaats in Duitschland,
wendt U dan tot ons. Wij houden indien
eenigszins mogelijk rekening met Uw

HAARVERVEN

i

vraagt

ALLEEN GEVESTIGD

Trewwegentje, indivene

r

Heeft U me steeds uitgeknipt?

(DE VULPENSPECIALIST)

EVEN
'NKNOOP

.

kers. Dressoirs, Haarden, Kachels. Tafels, Stoelen.
Voorts: oude en moderne SCHILDERIJEN EN AQUARELLEN, fraaie PERZISCHB TAPIJTEN en KLEEDJES.
GOUD. ZILVER en JUWEELEN, Persianer e.a. BONTMANTELS, PIANO (Knaus) en hetgeen verder ter
veiling zal worden aangeboden.
KIJKDA G E N : ZONDAG 21, MAANDAG 22 NOV.
van 10 tot 4 en DINSDAG 23 Nov. van 10 tot 2 uur.

GROENEVELD

BRILLEN

Vloerbedekking, Foto- en Filmtoestellen,

Loopers,

Verkrijgbaar bij de N.V.D.-kantoren:

Hergeef grijze haren hun oorspronkelijke
Kleur door enkele malen per jaar te kammen met het wett. ged. haarkleurmiddel

Rankenkast, palis balpoot Kast, mah
L XVI Kabinet, 17e Eeuw O.H. Kast, Empire klap Buffet,
Meubelen,
antieke en klein
Gothische Boeken e.a. Kasten,
fraaie Ameublementen voor Salon-, Eet- en Slaapkamer
Fauteuils,
e.a.
Bureaux. led. haardKronen en Lampen.
Chineesch en Delftsch Porselein, Kunstvoorwerpen, Koperwerk. batik e.a. Doeken, Klokken en Pendules.
Kristal. Serviezen, Deventer, Smyrna e.a. Taprjten en

OOSTZEEDIJK 49

van Piet Lustennouwer
Stafmuziek van de Rotterd. Politie
De bekende zangeres Paula Stevensky
De populaire radiozanger Henk Fortuin
PROGRAMMA'S EN TOEG ANGSKAARTEN f 1.25

fjfa—""

Behoudt de charme van de jeugd!

w.o. ant. notenh.

TORENVLIED
TELEFOON

—

Zeer Fraaie MEUBILAIRE GOEDEREN en ANTIEK,

MANUFACTURENHANDEL

Ij \y ""'S? 1*"
"**—

tmf

Mathenesserlaan 414, Joubertstraat 13
Duylstraat 38, Meidoornstraat 48
Stort Uw giH op giro-No. 500538 ten name
van de N.V.D.-concerten te Rotterdam.
U kunt
dan keus maken uit het zeer uitgebreid programma

25
November '43. des v.m. ten 10 uur, zal door
den Beëed. Makelaar A. F. M. DEN EXTER
ten overstaan, van Deurw. J. H. v. DALEN
publiek a contant worden verkocht:

et/
WEê^geCm
\**\m\\ mm

REIMBRANDT- EN
STUDIE OLIEVERVEN

JJ\ "J4
/Ij V
Èff] /~/J\
[7 H /«/4fi»l

van

aen de Veilinitzalen, Nassauplein 2,
's-Gravenhage
Telefoon 114136
-Op WOENSDAG 24 en DONDERDAG

ft

binnen 10 dagen

(.

J

Belangrijke Openbare Verkooping
AV

.X fSïIH
/V\^\

en

■

ONDERKLEEDfNG

van

HUWELIJK. Jongeman, werkman, zoekt kennism. m. Dame
oi Weduwe, 30-40 j.. P.G.. één
kind geen bezwaar. Brieven
onder no. 11671 bur. v. d. blad

V»

rieden SCHILDERKISTEN.
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K i e f f e r's Boekhandel
fl[\ ft\

„De Melodisten"

(Het

■

BEZOEKT HET GROOTE
tan bats van W.H.N, op Zaterdag 4 Dac. 1943
in de RIVIÈRAHAL, Rotterdam
Aanvang 1 5 uur
Medewerking yan :

voor

Op verzoek van den OrtskomSPELDJES EN MUZIEK
mandant alhier, breng ik ter
'■
voorradig in
algemeene kennis, dat deze
ZIIIDER
MUZIEKHANDEL
voor de burgerij te spreken is
op Dinsdag, Woensdag, DonW. J. C. DE RUITER Jr.
derdag en Vrijdag- van 9—11 Telefoon 73069.
Hillelaan 42
4,
op
kamer no.
uur en wel
le verdieping der Ortskommandantur.
Gorinchem, 18 Nov. 1943.
De Burg. v. Gorinchem:
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Naaimachine-reparatie-inrich-

ting. Oudste en vertrouwdste

adres. Vermeulen, v. d. Takstraat 19. Rotterdam. Tel. 25989
Overtrekken 2 fauteuils, 4 stoelen / 7.50. Bedden 3 deelig
maken / 5.75 Stoffeerderij
Zaagmolenstr. 134.

Rotterd. Industrie v. Kleedingverzorging, Aelbrechtskade 135
Telefoon 34287. keeren repareeren. vermaken, stoppage,
chemisch reinigen, oppersen
van alle kleedingstukken Goederen worden afgehaald en
bezorgd.
9443
Smederij den Adel. Vakkundig
repareeren van haarden, kachels, fornuizen enz. Nieuw
binnenwerk voor alle merken.
Uw haard als nieuw terug
wanneer hit bij ons onafbrandbaar gelakt wordt. WerkExcercitiestraat
7
plaats:
Goudschesingel
Noodwinkel.
8556
473. Telef. 26105.
Sluis'
Cylinder-Sleutels zijn
niet van zin>k en dus onbreekbaar. Even naar
De Sleutelkoning", Zwaanshals 378, Tel.
■■i:el v.a. Noordp'.ein

Dames en Heeren. De Zuider.
post, Putschelaan 82c, Rotterdam-Zuid is het aangewezen
adres voor Gummiwaren, Bal.
spuiten, Patentgeneesmiddelen
enz. Bediening door Dame of
Heer.
5801

©De

Rotterdamsche

Reparaties aan

alle soorten Vulpenhouders. Voor-

radig

een pracht

sorteering

NICOLAAS-CADEAUX ! 1

ST.

Vulpotlooden

Lederen
Vulpenetui'f en
Bureau-Kalenders.
Het Pijpenparadijs, voorheen
Moriaanstr, (onder 't Viaduct)
Thans Coolsingel B 3 (Fas"■> Piipen, Barnsteen Byouterieën Tel 25549.
1919

Fa.

Kooren

voor:

kanaries,

vogelkooien, aquaria, Rustieke
eens, voebloembakk*

den tuin Tuin! derhulzen voor
Zwart
77,

kabouters.

Janstraat
Rotterdam Tel. 41005. De zaak
Smederij. Reparatiewerkplaats met meer dan 40-jarige repu5813
v. Haarden en Kachels, Schoon- tatie.
maken of plaatsen van haar- A. W J. Kuipers, Fotohandel
den. L. v d Burgh & Co., „Perfect" Zwart Janstr. 125c.
Mathenesserdijk 327, Tel. 37107. ■ Uw adres voor Fotowerk. PasAutog en electr. lasch-inrich- foto's 3 stuks / 0.50.
8443
9382
ting.
Schrijfmachines
Indien Uw
Uw Stofzuiger weer als nieuw
machine defect is, bel dan
Vraagt u eens prijs. Eenvoudige even 34981. Wii repareeren
alle
revisie I 1.90. Bergschelaan systemen onder garantie Jon380 a Saris Electro Technische kers
Kantoormachinehandel,
Dienst. Tel. 46120.
1685 Haringpakkerstraat 44.
1976
Uw kous Gered. Thans ook Rijwielbanden
Vulcaniseeren?
stoppen. Puntenvrij
housen
I'nicum", HenneDan naar
Kousenreparatie-inrichting
wierstraat 8. Tel. 30489.
7212
Twenthe, Bergweg 293. Tele- "
41681
foon
720»

-

Vakkundige reparaties aan alle
soorten naaimachines onder
garantie.
Th.
Vermeulen.
Surinamesingel 71. Vlaardingen
V.h. pers. Spierdijk Kaasmarkt
Van ouds bekende adres solide

Meubelen, Heemraadsstraat 14.
f. Boonstra. Telef. 39623. 54< (

_____

Wordt wakker! Koopt Uw
meubelen bij Bakker, Bergweg 162—164 Tel. 49153.

DIVERSEN

Schoorsteenveger,
Metselaar.
C. van Kooij. Tollensstraat 13,
Teef 443"8 Sneciaal

v. alle soorten Witwerk
' adres
en Terrazzo-gootsteenen. 8345
' Uittenbroek bestel, en bood.
schappendienst

voor

binnen

de stad. Kootschej en buiten
kade 20, B berg. Tel. 45220.

Aan bovenstaand adres een
flinke Carrierriider gevraagd.

Verhuizingen!!- Spec. ' lage tavoor buiten-transporten
< Concurr onmogelijk. Vr Krijs

*

t rieven

Jac. den Hollander, Maashaven
28 B R'd#m Tel. 7324Ö
11,10
Besteldienst „De Combinatie"
Afhalen bezorgen, verzenden W'.'vlrr Be'tcrd'ens*. I.
NIEUWE BINNENWEG 260
maler, schoenen, ook
Vnnir-Thine defect? I.even- van goederen door Rotte: rlani
' *d.
NOORDMOLENSTR.
stein repa'eert
correct
In en om^. Verhuizen m carré s Verzenden ook buiten Rotterkindermaten, geregeld te koop
h. TOLLLNSSTR R. Serieus, Vlaardingerstraat Rotterdam uitsluitend Mathe- Gasl.i'iiderstraat 35, Cauwati- ! dam. Billijk. Correct. Ruwaird-,
iteg
straat 13. Telel. 21688.
nesserplein 20. Tele.. 38084
ROCHUSSENSTRAAT 42 30, ben. Schiedam.
8815 i straat 9b. TeL 39015.

