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Onsociaal en strafbaar
Straffen worden verzwaard
tegen ontduiking
maatregelen.

van

de overheids-

Strafbaar

Niet alleen echter, dat hier sprake
is van een anti-sociale daad, men stelt
zich bovendien bloot aan scherpe strafmaatregelen, zelfs gevangenisstraf, en
deze treffen niet alleen den verkooper,
doch tevens den kooper. Aan het overtreden van overheidsmaatregelen op
het gebied der distributie en der prijzen zijn gevoelige strafsancties verbonden. En de overheid is zeker niet
voornemens de strafmaat ten opzichte
van deze delicten te verzachten. Integendeel, in de volle overtuiging, dat
haar maatregelen onder de nu eenmaal
gegeven verhoudingen alleen en uitsluitend het belang van onze volksgemeenschap op het oog hebben, zal zij
ook, zoo noodig, niet terugdeinzen voor
het in belangrijke mate verscherpen
van de strafbepalingen. Zij vertrouwt
echter nog, dat dit niet noodig zal zijn.
ledereen, op welke plaats hij ook
staat hetzij op die van verbruiker,
Doel der distributie
hetzij op die van groot, of kleinhandeHet algemeene doel der distributie- laar, hetzij op die van producent, onthoude zieh er van de maatregelen te
en prijspolitiek kan kort en scherp als
ontduiken, welke de overheid heeft gevolgt worden geformuleerd: een waarnomen of nog zal nemen voor een
borg te scheppen, dat de geheele be- rechtvaardige verdeeling van dc ter
komende
verbruiksartivolking
voor een te overzien tijdvak beschikking
kelen.
in het bezit kan komen van die goeop
langen
termijn
Hierin reiken
deren, welke noodig zijn ter voorziening
gezien
eigen belang en algemeen
in de eerste levensbehoeften, en wel belang elkander de hand.
tegen prijzen, die ook de minder koopkrachtigcn in staat stellen zich het noo—
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Het is in vele gevallen niet gemakkelijk. staande op een bepaalde plaats
in het economisch leven, zich een juist
oordeel te vormen omtrent hetgeen zich
op andere gebieden van dat leven afspeelt. En dit is ongetwijfeld thans in
bijzondere mate het geval, nu de overheid zich op verscheidene onderdeden
moet laten gelden en tot het nemen van
meer of minder diep ingrijpende maatregelen moet overgaan, schrijft men
van bevoegde zijde aan het A.N.P.
Onder de huidige omstandigheden
ziet de overheid zich dikwijls genoodzaakt zeer ver strekkende beslissingen
betreffen
te nemen, die in hoofdzaak
een rantsocnccring van het verbruik
van een groot aantal artikelen, benevens het stellen van maximum-prijzen,
of in elk geval het afhankelijk maken
van prijsverhooging van een speciale
vergunning. Aan velen ontgaan in de
meeste gevallen achtergrond en doel
van deze maatregelen.

Uitgave:

Flik vair» de mert li p»enirnmienlK?
bouwen van- het broodbonboekj e geeft va.n Maandag 11 bo 1 en met
Zondag 17 Novèmbar rwh<t op het k«»
van een rantsoen gebaik. Dit
raniteoem b'dragn. voer die verschik-rode. folie-ronder g*wemde\ soorten gel«a.k Wi m-inste l»et tekens daarachgenoemd» gewicht: Beschuit 75
ter
eram. Biscuits en wafels 90 gram.
Speculaas 1W gram, Andere koekjes
200 gram, Kolk ICO gram. Cake 300
giram. oevuld klein kerstgebak (bijv.
a-m.a-ndefifaraod'j») 400 giram, gevuld'
(b/v. boterfl|eller)
snooi
komtwbak
"j.OO giram, taart en gebakje 600 gram.
geheel
Voor
of ten deele uit meel "*f
getiakloen airfcfooeften, welke
bloem
IVerbn-v*»n rvi<M zij>n gemoernd, weidt,
dat een rantsoen om-rat een txx»veelhie-i'd, waarin 70 gira-m meel ob bloem
i« wrwerkt.
op 17 November
De b>nnen,
rviiet geb-uekit zijn, Wijven gwkiig tof
en met Zondag 2i November me' dien
vea-sta-nde, dat zij gedurendie de week
Man 18 tot en met 2-i November nie<
moaen worden gebruikt in hiO-tie.s,
nc-stauna&ts e.d.
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De pasfoto's, noodig voor het definitieve identiteitsbewijs, zullen, naar op
het departement van Binnenlandsche
Zaken wordt vernomen, afgedrukt behooren te zijn op papier, waarop geen
druk, schrift of stempel aan de achter
zijde voorkomt.
Reeds bij de mededeelingen omtrent
de voorloop ige bewijzen werd op de
wenschelijkheid hiervan gewezen.

De m het buitenland verspreide geruchten over een Duilech—Fransch
vredesverdrag, dat 11 November zou
worden onderteekend, worden „buitengewoon naiief" genoemd, meldt het
A.N.P uit Berlijn.
Men wijst er op, dat het ondenkbaar
is, dat Duitschland een afzonderlijke
vrede met Frankrijk zou sluiten. Voor
liet oogenblik worden tusßchcn Frankrijk en Italië geen onderhandelingen
gevoerd. Welingerichte kringen verklaren, dat veel belangrijker dan de
vaststelling van een datum voor de
onderteekenine \an het vredesverdrag
het feit is, dat Pétain definitief namens- de Fransche regeermg het beginsel van samenwerking met Duitsch
land heeft aanvaard.

regeling
Binnenkort is een landelijke regeling
te verwachten inzake de sluiting der
winkels. In verband
met het reeds
vroeg invallen van de duisternis zal
het tijdstip
der sluiting aanzienlijk
vervroegd worden. Tot heden is
de
toestand zoo. dat iedere winkel voor
zichzelf uitmaakt, op welk uur er gesloten wordt, mits men zich houdt aan
de bepalingen van de winkelsluitingswet. De eene zaak kan wel en de andere niet verduisteren, zoodat een gedeelte der winkels bij het invallen der
duisternis sluit en een ander gedeelte
tot 8 uur openblijft.
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Hertzog zou aftreden

verduisteren
Zaterdag

17.58-8.51

Zondag

17.56-8.53

als partijleider

Duitsche vrouwen
en kinderen in
Indië vrijgelaten

—

No. 19.210

gelegenheid van

de jaarlijksche

herdenking

van de oude strijders der natlo-

naal-socialistische partij in den Löwenbraukeller U Miinchen heeft Hitier gisteren een redevoering uitgesproken, waarin hij zeide den vrede t< hebben gewild,
doch den

oorlog

te hebben aanvaard toen die hem werd opgedrongen. De strijd

wordt voortgezet tot wij hem beëindigen, zeide de Fuhrer, en hy zal beëindigd
worden met onze overwinning.

MAAR HET EINDE ZAL
DUITSCHLAND DE
ZEGE BRENGEN
Hitier begon zijn rede met te herinneren aan het jaar 1923, een „hoogtepunt van den strijd om de macht in
Duitschland', en herdacht daarbij ook
het Duitschland uit den tijd van voor
1914. Voor alles was het toenmalige
Duitschland een land des vredes; men
hoopte in zoover gaande mate op den
vrede, dat men in een tijd, waarin ongetwijfeld de overige wereld zich
tegen Duitschland wapende,
reeds
ieder voor ons gunstig oogenblik
onvermijdelijken strijd liet
den
voor
voorbijgaan. Ik ben geen criticus van
toenmaligen
tijd, aldus de Rijksden
kanselier, ofschoon ik het zou kunnen
zijn, want ik heb
als wellicht nauwelijks een tweede in de geschiedeleering
nis
uit het verleden getrok-l
ken en die ter harte genomen.
Destijds reeds was Engeland onze
vijand. Als ik „Engeland" zeg, dan
weet ik zeer wel, dat ook daar volk
en leiding niet een en hetzelfde zijn.
Een klein hoopje internationale democraten.
Joden en plutocraten
behecrscht dit land en dit troepje heeft
ook destijds reeds de ophitserij tot
den oorlog uitgevoerd. Het zijn zelfs
dezelfde personen als thans. Ook destijds hebbep de Britsche oorlogshitsers er kans toe gezien een geheele
wereld tegen Duitschland te mobiliseeren. Zoo kwam de oorlog, dien
Duitschland niet wilde. Als voormalige soldaat uit den wereldoorlog kan
ik zeggen: ze zouden ook destijds
Duitschland niet overwonnen hebben,
als hun bondgenoot in het binnenland
ons niet gebroken had. Het was noodig eerst een Amerikaansche tooverpriester te doen ontstaan, die de formule uitvond, waardoor het Duitsche
volk zich in vertrouwen op het eerewoord van een buitenlandschen president liet beetnemen. Deze gocdgcloovigheid is ons betaald gezet. De toenmalige „overwinnaars" hebben geen
enkele belofte gehouden, de grootste
woordbreuk aller tijden begon.
de
In bijzonderheden schilderde
Führer de periode van lijden, ellende
en vertwijfeling, die toen voor het
Duitsche volk volgde en het begin van
zijn eigen strijd. Hij maakte melding
van de eerste poging om de macht in
handen te krijgen, die „schijnbare ineenstorting van het jaar 1923" en den
unieken zegetocht van zijn beweging
in de volgende jaren. Met vredelievenHitier,
de gedachten, zoo vervolgde
aanvaardde ik in 1933 de macht, want
wat is er beter dan in vrede te kunnen werken? Duitschland begon op te
bloeien. Maar in precies
dezelfde
mate, waarin Duitschland omhoog
steeg, groeide weer de afgunst van
dezelfde mannen, die Duitschland eenmaal in den oorlog hadden gestort. De
hceren Churchill en consorten begonnen terstond weer te stoken. Hun inslechts één ding: is men
bereid zich te laten uitplunderen
of
niet.
Als wij al die offers hadden gebracht
waarmede de internationale plutocratieën ons bezwaarden, dan had men
gezegd: eindelijk een verstandig bewind in Duitschland.
—

—

tc dringen, dat het goud op zichzelf
volkomen xonder beteekenis is. Dit inzicht kan gevaarlijk worden voor hen,
die in het goud een element van hira
strijd om de macht zien en het ook
steeds als zoodanig getaxeerd en gebruikt hebben.

ledere poging om door verdragen en
afspraakjes staten tegen ons te mo'oilisceren, zoo vervolgde Hitier, leidde
er slechts toe, dat ik de bewapening
weer wat sterker opvoerde.
Ik heb daarbij het doel geh»d de*
vrede te handhaven; ik wilde
de
nauwste vriendschappelijke betrekkingen met Engeland tot stand brengen, ik wilde diezelfde verhouding
met Italië. Ik dacht voorts aan Japan als een mogendheid, met welker
belangen de onze parallel
konden
loopen. Helaas is het met Engeland
mislukt; dat was niet onze schuld:
integendeel, ik heb tot op het laatste
oogenblik, nog tot weinige dagen voor
gehet uitbreken var. den oorlog,
tracht het oude doel van mijn buipolitiek
verwezenlijken,
tenlandsche
te
Bepaalde belanghebbenden bij
een
oorlog stookten echter sedert jaren.
Daartegen heb ik reeds in 1933-1939
gewaarschuwd *n met name in een
rede te Saarbrucken heb ik betoogd,
dat het zoo niet kon voortgaan.

Het besluit
Het oogenblik kwam, zoo vervolgde de Fiihrer, waarop het niet meer
de vraag: was of het nog wel mogelijk zon zijn den oorlog te vermijden,
doch alleen nog of hij misschien een,
twee of drie jaar lang tegengehonden

zou kunnen worden en wel door zeer
zware vernederingen voor Duitschland. Op dat oogenblik, waarop .ik
tijd
besefte, dat Engeland slechts
wilde winnen, terwijl men evenwel
besloten was den oorlos: onder alle
omstandigheden te voeren, had
ik
slechts één enkelen wcnsch: als zi.j
oorlog
dan al besloten waren den
tc
verklaren, dat zij het dan openlijk
nog zouden doen, terwijl ik leefde.
Want ik weet, dat dit de hardste
strijd moet worden, die het Duitsche
volk ooit is opgelegd.
(Vervolg

le blad pag. 2).

De Gaulle verovert

Fransch Lambarene
LIBREVILLE OPNIEUW DOOR
BRITSCHE VLIEGTUIGEN
GEBOMBARDEERD

teresseert

Naar uit Vichy wordt gemeld beeff
het Fransche ministerie van koloniën
bevestigd,
dat Lambarene in Fransch
Gabon door de troepen van De Gaulle
is ingenomen. In een communiqué
wordt hierover o.a. medegedeeld, „dat
Het goud in den strijd het kleine marktplaatsje door vliegtuigen is gebombardeerd en van drie
De Führer betoogde, dat hij bij de kanten door de troepen
van de opstanoverneming van de macht bereid was
vrede te sluiten. Ik was bereid, zoo delingen Dr Gaulle en Larminat is ingesloten waarop het door de bevolking
/.cide hij, te ontwapenen. Als-de Engelschen
daarop waren ingegaan, meest worden ontruimd.
goed; zij zijn er niet op in gegaan,
Bijzonderheden ontbroken nog. De
ook goed! Dan echter consequent en
positie van Gabon wordt echter hiergeen half werk. Ik heb een besluit gedjrr
op geen enkele wijze-getroffen,
zijn
nomen: óf wij
heelemaal geen soldaten óf wij zijn de beste ter wereld daar de voornaamste centra Libreville
Port
Gentil aan de Atlantische kust
voorbereidingen
geen ik heb toen de
en
troffen en wel grondig.
2ich vast in Fransche hand bevinden
en volkomen loyaal blijven, hetgeen
Het Duitsche volk is daarbij van olijkt uit de door den gouverneur der
niets beroofd, integendeel: wij hebben kolonie gegeven verzekeringen"
zeven milliocn menschen weer in het
Uit Libreville in Fransch Equatoproductieproces opgenomen. Wij be- riaal-Afrika wordt gemeld, dat de stad
leefden het toen, dat de goudstatcn op 5 November opnieuw hevig is gemet hun muntstelsels kapot
gingen, bombardeerd door Engelsche vliegtuiterwijl wij, de niet goede staat, onze gen. De Fransche autoriteiten te Libremunteenheid handhaafden. Enkele anville hebben aangedrongen op hot zendere landen hebben nn het goud binden van een hospitaalschip, dat tevens
nengehaald en opgestapeld en
thans de burgerbevolking in veiligheid zou
dreigt het inzicht in de wereld door n.oeten brengen.

i

PARIJSCH NIEUWTJE

ROOSEVELT WIL 12.000
VLIEGTUIGEN LEVEREN
AAN ENGELAND

Ter

DER WINKELS

Een der criteria van een goede distributie- en prijspolitiek is, dat zij met
de toekomst rekening houdt Zij moet
er op ingesteld zijn, dat de toestand
van goederenschaarschte, zooals deze
door de oorlogsomstandigheden is ontstaan, zich over zoo'n lang tijdvak
kan uitstrekken, dat alleen door een
bijzonder ingrijpen van overheidswege
het ontstaan van gebrek aan de allerkan
noodzakelijkste levensbehoeften
worden voorkomen.
oppervlakkig
beHet laat zich
schouwd
verstaan, dat de neiging
opkomt de door de overheid getroffen
maatregelen tc omzeilen. Ook in den
wereldoorlog 1914 —1918 was dit verschijnsel
zelfs op groote schaal
waar te nemen. En wie zal het loochenen, dat deze ontduiking een „oogenbnkkelijk" voordeel kan brengen: aar
oen kooper, doordat hij in het bezit
komt van goederen, waaraan hij op het
btlrokken oogenblik in meer of minder
sterke mate behoefte gevoelt, en aan
dun verkooper, doordat hij zich een
w; »st kan toeëigenen, welke hem anders geheel zou zijn ontgaan, of die in
elk geval van aanzienlijk kleinere proporties zou zijn geweest?
Niet zonder bedoeling werd echter
de toevoeging „oogenblikkelijk" tusschc-n aanhalingsteekens geplaatst.
Bij eenig nader overwegen zal men
toch tot de conclusie moeten komen, dat
hier slechts sprake kan zijn van een
(Polygoon)
irtcidenteele, een oogenblikkelijke benaar open
van zichzelf. Op langoren Een Daitsche torpedoboot convoyeert een duikboot door de mijnenvelden
yoordeeling
termijn gezien springen
torpedoboot
passeert
de
doorbreekt,
gecamoufleerd
schip,
Een
dat
de
blokkade
de
immers
na- zee.
ocelen direct in het oog. Zij kunnen als
volgt v.orden samengevat: bemoeilijking
om zich aan den kop van het conoooi te plaatsen, dat de duikboot door
EEN
van de overheid,
in haar streven, voor
de mijnenvelden loodst
«n langer tijdvak
garantie
een
te
eppen, dat de voorziening in de
eerste levensbehoeften der bevolking
verzekerd is het in de hand werken van
Pnjsstijgende tendenzen. welke op den
duur steeds ten nadeele van de minder
moeten werken en het
v' uwrden
scheppen
van een sfeer van onderling
wantrouwen en afgunst
Er is Van officieele Amerikaansche
zijde niets bekend gemaakt over de
vergadering van de subcommissie van
het
ontduiken van de distributie- den nationalen verdedigingsraad, die Nederlandsche vrouwen in
cn pnjsvoorschriften
kan daarom, in besluit over de kwesties van preferente
Duitschland nu ook
dit licht
van bewapeningsorders en
beschouwd, niet anders wor- uitvoeringover
de in aansluiting daarop
evenmin
den gezien dan een
scherp af te keuren gehouden beraadslagingen met presiOfficieel is heden medegedeeld dat
onsociale handeling.
yan dent Roosevelt. Tegenover journalisten de Nederlandsch-Indische regeering er
zich
te onthouden, voorkomt
den verdedide
voorzitter
van
wees
voort,
men het
toe is overgegaan de vrouwen en kingingsraad er echter op, dat het initiawoekeren van allerlei
invloeden welke tief van Roosevelt betreffende een aan- deren van de Rijks-Duitschers in onze
P
Cn
UU
gewesten,
die zich daar
!,- ?roote SCbade
«3e vullende levering van 12.000 vlieg- overzeesche
volkshuishouding moeten
berokkenen. tuigen aan Engeland hierbij besproken sinds de Mei-gebeurtenissen m hechledereen is daarom nit
tenis bevinden, vrij te laten.
sociale over- is.
wegingen verplicht zich
te verzetten
Een deel van de Duitsche eischen ls
daarmede dus ingewilligd en de hoop
mag worden gekoesterd, dat in de toekomst inzake deze kwestie geheel en
al overeenstemming zal worden
bereikt.
Zoo ver is het nog lang niet, maar
Engelsche
gemeld,
Uit
bron wordt
(Scherl)
dat generaal Hertzog zijn functie als deze eerste stap wijst zonder twijfel
in de goede richting.
leider van de nationaal-socialistische
Parijs
wordl tegenwoordig veel
partij in den Oranje Vrijstaat heeft
Als gevolg van dezen maatregel zijn Ook in
neergelegd. Zijn aftreden ton een ge- de Duitsche autoriteiten er onmiddelgefietst. Een Pan] zenaar, die op zijn fiets
lijk toe overgegaan de Nederlandsche
volg zijn van de scherpere houding van
goed beschermd is tegen koude en
�rouwen, die in Mei jJ. op Duitsch
den rechtervleugel der partij nopens
grondgebied werden geïnterneerd, uit
nattigheid
den te volgen politickcn koers.
haar hechtenis te ontslaan.
—
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WIJ ZULLEN HEM BEEINDIGEN

EENHEID IN DE SLUITING

EEN CONVOOI WORDT GEVORMD

te schaffen,
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DE STRIJD IS ONS OPGEDRONGEN,

Binnenkort algemeene

identiteitsbewijs

PER NUMMER

HITLER SPREEKT TE MUNCHEN:

GEEN SPRAKE VAN EEN
FRANSCH-DUITSCH
VREDESVERDRAG

Het definitieve

—
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ZATERDAG

2

EERSTE BLAD

HITIER SPREEKT TE MUNCHEN:

DE AS STERK GENOEG
OM AAN lEDERE COMBINATIE
HET HOOFD TE BIEDEN
ONAFHANKELIJK VAN
AFSLUITING EN
BLOKKADE
(Vervolg van de voorpagina)

1

gegeven.

voren. Wij zijn èn in materieel opzicht
èn wat de menschen betreft voorbereid.
De weermacht buit iederen dag uit
en wanneer het uur van den aanval op
groote schaal weer slaat,
hoop ik
precies dezelfde resultaten te bereiken,
als wij reeds hebben behaald. Wij hebben alles uiterst grondig voorbereid
om snel en stoutmoedig te handelen.
Het

Ik verbeeld mij niet slechts, dat
ik de hardste man ben, die het Duitsche volk sedert vele tientallen jaren, misschien sedert eeuwen heeft
gehad, doch ik bezit ook de grootste
autoriteit. Voor alles evenwel geloof
ik aan mijn succes en wel onvoorwaardelijk. Ik ben er vast van overtuigd, dat deze strijd geen grein anders zal afloopen dan de strijd, dien
ik eens in mijn binnenste heb uitgevochten. Ik ben er van overtuigd, dat
dt voorzienigheid mij slechts
tot
dusverre heeft geleid en alle rampspoeden verre van mij heeft gehouden
om mij dezen strijd van het Duitsche
volk te laten voeren. En tenslotte:
ik heb nóg een grooten strijd meegemaakt en ik behoor ook tot degenen, wien destijds het succes door
bedrog is ontnomen en het is daarom
mijn onverzettelijk besluit, dat
de
huidige strijd niet eindigt zooals destijds.
De Führer herinnerde daarop aan
den toestand van een jaar geleden
en aan de beslissingen, die intusschen
volkomen anders zijn uitgevallen dan
do tegenstanders verwachtten. Een
jaar geleden, zoo zeide hij, was met
Polen afgerekend; thans, een jaar later, kan ik nieuwe successen melden:
terwijl 't tot zelfbezinning komt, mobiliseert het vasteland zich langzaam
tegen den vijand van het vasteland.
Duitschland heeft dit continent in weinige maanden inderdaad de vrijheid
%

De Britsche poging om Europa te
balkaniseeren
dat kunnen de Britsche staatslieden zich voor gezegd
houden
behoort tot het verleden
en heeft afgedaan. Engeland wilde
Europa
desorganiseeren,
Duitschland en Italië zullen Europa organiseeren. Als men thans in Engeland
verklaart, dat de strijd wordt voortgezet, dan is mij dat volkomen onverschillig. De strijd wordt zoolang
voortgezet, tot wij hem zullen beëindigen en wij zullen hem beëindigen, daarvan kunnen zij verzekerd
zijn! En hij zal beëindigd worden
met onze overwinning, dat kunnen
zij eveneens van mij aannemen.
—

—

oogenblik

zal komen, waarop de

heeren, die thans de geheele wereld
reeds weer met den mond veroveren,
met de wapens stand zullen moeten
houden. Duitschland is met zijn bondgenoot sterk genoeg om aan iedere
combinatie op deze wereld het hoofd te
bieden. Er is geen coalitie van machten, die tegen ons opgewassen kan zijn.
In economisch opzicht loonen zich
de lange voorbereidingen, die wij
reeds in vredestijd hebben getroffen,
het vierjarenplan heeft ons talrijke
reserves opgeleverd. Het heeft ons onafhankelijk moeten maken yan iedere
afsluiting of blokkade. Overigens willen wij wel eens zien, wie in enkele
maanden geblokkeerd zal zijn: wij of
anderen. Wij zullen hen nog tarten,
kapitalistische
deze
internationale
leugenaars. Eens zal er zeker geen
Churchill meer zijn, doch Duitsche,
Duitsche duikbooten en nog eens Duitsche duikbooten.
Het is een geniaal idee van Churchill geweest, speciaal met het wapen,
waarin Engeland in vergelijking met
ons het allerzwakste is, den luchtoorlog te beginnen. Gij weet, dat ik de
wereld jarenlang heb voorgesteld, een
einde te maken aan den bommenoorlog,
in het bijzonder tegen de burgerbevolking Engeland echter heeft dit afgewezen, goed. Ik heb desondanks in
dezen oorlog den strijd nooit tegen
burgerbevolking laten voeren.
Ik liet in hoofdzaak slechts bij dag
aanvallen en altijd alleen militaire doelen; ik heb dat in Polen, in Noorwegen,
in Nederland, in België en Frankrijk
gedaan. Toen kwam de heer Churchill
op de gedachte, nadat de Britsche luchtmacht overdag in het geheel niet meer
over Duitsch gebied kwam vliegen, de
Duitsche burgerbevolking met nachtelijke aanvallen te teisteren. Ik heb
langer dan drie maanden gewacht, doch
toen heb ik op zekeren dag het bevel
gegeven: ik neem dezen strijd aan met
de vastbeslotenheid, waarmede ik nog
steeds ïederen strijd heb aangenomen.
Dat wou zeggen: thans strijd tot het
einde toe. Ik zal hun thans laten zien,
wie wordt vernietigd.

De luchtstrijd

De heer Churchill heeft met dezen
De strijd heeft tot dusver tot unieke
strijd zijn grootsten militairen flater
resultaten geleid. In de eerste
begaan, die ooit een staatsman of een
plaats: hij heeft wat het menschenveldheer kon maken: hij heeft geaantal betreft voor het Duitsche
streden met het wapen, waarmede hij
volksgoed zoo goed als geen offers
he'. zwakst Is. Wij zullen dezen strijd
geëischt. In totaal is het aantal
doorzetten. Ik betreur het, dat hij nanauwelijks
slachtoffers
iets meer
tuurlijk aan onze zijde offers eischt.
dan de nelft van dat, hetwelk de
Churchill heeft gemeend wellicht het
.oorlog van 1870/71 heeft geëischt.
Duitsche volk murw te kunnen maken.
Al de gereed gehouden reusachtige
Hij heeft glad vergeten, dat thans
vervangingsploegen, die wij voor
een ander Duitschland is opgestaan;
verliezen in reserve hadden gedit Duitschland wordt door iederen
houden, hebben wij niet behoeven
bom fanatieker, zijn vastbeslotenheid
aan te tasten.
wordt alleen nog maar grooter. Het
weet bovenal: aan dit schandaal moet
De materieele offers zijn alleszins onwij
beteekenend. Wat
tot dusver als eens en voor altijd een einde worden
munitie hebben verschoten, is feitelijk gemaakt en daartoe zijn wij vastbeslechts een deel van een maand-'
besloten.
productie. De reserves zijn zoo enorm,
dat ik op menig gebied thans de proGeen wapenstilstand:
ductie moet staken, omdat er geen
mogelijkheid bestaat,
deze massa's
strijd tot het einde
onder te brengen. Ik heb de productie
Wij weten zeer goed, zoo vervolgde
daarom laten leiden naar gebieden,
waarop ik bijzonder sterk meen te Hitier, dat iedere wapenstilstand thans
moeten zijn.
feitelijk niet meer dan een wapenstilstand zou zijn. Zij zouden hopen, dat
Op de toekomst voorbereid
ik dan wellicht na eenige jaren niet
Gij verneemt immers de dreigemenmeer aan het hoofd van het rijk zou
anderen,
zij
prozullen
ten der
wat
staan en dat dan de strijd opnieuw zou
duceeren: Australië heeft zes of zeven kunnen beginnen. Het is derhalve mijn
millioen inwoners met inbegrip van
onwrikbaar besluit, het conflict thans
den boschneger. Doch desondanks willen zij acht maal zoovee! vliegtuigen tot een duidelijke beslissing te brengen.
produceeren als Duitsch'.and. Canada Zij wilden dezen strijd, zij zullen hem
heeft negen millioen inwoners, doch thans hebben; het Duitsche volk zal
zij willen twaalf maai zooveel vlieghem tot het einde voeren.
tuigen bouwen als Duitschland. Wat
de Amerikaansche productie betreft
Het gevaar, dat over een of twee of
deze kan men niet eens met astronodrie jaar de strijd weer zal ontbranden,
getallen
Op
mische
voorstellen.
dit moet uit den weg worden geruimd; het
gebied zou ik dan ook geen concurrent Duitsche volk wil eindelijk vrede hebzijn.
Willen
ben. Ik heb geen reden om eenig
belang oorlog te voeren; voor
Doch van één ding kan ik u dc verons kan hij slechts treurig zijn, ons,
zekering geven: de Duitsche productiehet Duitsche volk en de geheele gecapaciteit is de grootste der wereld en meenschap, ontneemt hij oneindig veel
wij zullen deze niet laten verminderen, tijd en arbeidskracht. Ik zou gelukkig
zijn, wanneer wij weer zouden kunnen
want wij zijn in staat thans zoo ongearbeiden, zooals ik vroeger voor mijn
veer de krachten van geheel Europa volk heb gearbeid.
te mobiliseeren
en dat ik dit inDoch deze internationale misdadigers
zijn tevens de grootste wapenzwendustrieel doe, kan men van mij aandelaars,
die er bestaan. Aan hen benemen. De matericele uitrusting is
hooren de fabrieken, zij doen de zaken.
derhalve een enorme en zij neemt pas
zijn
Dat
dezelfde lieden als wij vroeger
4lians toe. Ik kan derhalve samenvat- ook in Duitschland hadden; met deze
wij
ding
zeggen:
zijn
op
tend één
de lieden is slechts een oplossing mogelijk:
toekomst voorbereid als nog nooit te hier moet er een breken en dat zal
—
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onder geen omstandigheden Duitschland zijn.
Wanneer echter dit Duitschland thans
een andere houding bezit, komt dit
daarom, omdat het nationaal-socialisme het Duitsche volk weer heeft verheven. ledere soldaat weet en moet
weten, dat de legers, die thans onder
onze vaan marcheeren, de revolutielegers van het derde rijk zijn. Zij
dragen in het hart het geloof aan
het Duitschland, dat ons allen in de
toekomst voor oogen staat, het geloof
aan een beter rijk, waarin de groote
doelstellingen van onze nationale en
sociale beweging worden verwezenlijkt.
Dat wij thans dit Duitschland bezitten,
hebben wij te danken aan hen, die in
1923 hebben gemarcheerd en bovenal
ook aan hen, die destijds als eerste
bloedoffers voor de beweging zijn gevallen.
Het was bijna tien jaren lang een
enkele weg van martelaren. Maar de
overwinning kwam en dit alles vond
zijn uitgangspunt in dezen Bstert en
9den November 1923.
Daarom gedenken wij de nagedachtenis van deze mannen met bijzondere
ontroering thans meer nog dan toen.
want zij allen hebben ook de smaad
van de ineenstorting van 1918 —1919
in het hart gedragen. In hen heeft dere
smaad gevreten en gewoeld. Hoe dikwijls hebben wij tezamen gezeten,
steeds doorglocid van die eene gedachte: dat moet in onze geschiedenis
worden hersteld. Wij zullen weder oprichten een Duitschland van macht
en van kracht en van heerlijkheid,
Duitschland moet weder opstaan, koste
wat het kost. In dezen geest hebben zij
destijds gestreden, in dezen geest
werd daarop de strijd pas goed verder gevoerd en in dezen geest staan
wij hier thans voor de overige wereld
en zullen wij datgene volbrengen, waarvoor ook zij eens zijn gevallen. Zij
gelooven Duitschland te vernietigen,
zij zullen zich vergissen: uit den strijd
zal Duitschland eerst werkelijk op-

DUITSCH WEERMACHTSBERICHT

BRITSCH KONVOOI OP DEN ATLANTISCHEN
OCEAAN GEHEEL VERNIETIGD
Zeestrijdkrachten bij de
kust van Vlaanderen
verdreven
Het opperbevel van de Duitsche
weermacht deelde gisteren mede:

U moei ook eens onze heerlijke
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Zooals reeds in een afzonderlijk bericht is vermeld, hebben bovenwaterstrijdkrachten der marine in den Atlantischen Oceaan op de noordelijke
Atlantische route een Britsch konvooi
volkomen vernietigd en daarbij 86-000
b.r.t. vijandelijke koopvaardij-scheepsruimte tot zinken gebracht.
Het luchtwapen deed op 7 November en in den nacht van 7 op 3 November talrijke aanvallen op voor de oorlogvoering belangrijke doelen in Londen, Zuid- en Midden- Engeland en
in de Engelsche wateren. Bij aanvallen op de Tilbury-dokcs te Londen
ontstonden ontploffingen en verscheidene groote en kleine branden, welke

een grooten omvang aannamen.

Ontploffingen en branden

31966

In de vliegtuigmotorenfabriek en
fabriekscomplexen van Coventry ontstonden na het werpen van bommen
ontploffingen en een groote brand.
Het vliegveld Scampton werd tijdens de Britsche voorbereidingen voor
staan.
nachtelijke vluchten van zeer geringe
hoogte in een duikvlucht met bommen
WERKZAAMHEDEN SPOEDIG en
machinegcweervuur aangevallen,
verscheidene vliegtuigen werden beGEREED
schadigd en twee hangars geraakten
in brand- In Brixton gelukte het, opNaar uit Algeciras wordt gemeld,
slagplaatsen door voltreffers, te verstaan de Engelschen op het punt de woesten. In Dover konden treffers
nabij de haven worden waargenomen.
werkzaamheden te beëindigen, waardoor de landengte, welke Gibraltar met
zeestrijdkrachten, welBUITENLANDSCHE GERUCHTEN het Iberisch schiereiland verbindt, Vijandelijke
ke onder bescherming van den nacht
doorgestoken.
hoopt
Men
zoowordt
GEDEMENTEERD
de kust van Vlaanderen trachtten te
doende de Engelsche vesting in een naderen,
werden door het vuur van
Eiland te veranderen en haar dus van
Naar Transocean meldt, heeft
de vlootartilleric, van het leger en
landzijde
ontoegankelijk
de
en
evende Zweedeche minister van Defensie,
door een zware luchtdoelbatterij verSkoe-ld, zrich tijdens de laatste zitting evenzeer onkwetsbaar te maken.
dreven.
van den Rijksdag, toen de begrootdng
brug
voor den bouw van een
over ae
Een formatie duikbommenwerpers
Lulea Elf bij Caeddvik in het district
deed, zooals reeds gemeld, voor de
ZWITSERSCHE MINISTERS
Boden, werd behandeld, gekeerd tegen
monding
van de Theems een aanval op
de in het buitenland verspreide geAFGETREDEN.
een groot konvooi. Daarbij werd een
ruchten, als zouden bepaalde buitenlandsche mogendheden den eisch geDe Zwitsersche ministers Minder en kruiser van 10.000 ton getroffen en
steld hebben bepaalde militaire in- Barmann, resp. minister van Defensie zwaar beschadigd. Een koopvaardijstallaties in Noord-Zwedon te vesti en minister van Justitie, zijn uit den schip van gelijke grootte kreeg een
gen. De minister dementeerde categovoltreffer op het voorschip en bleef
risch, dat welke buitenlandsche mo- Bondsraad getreden, waarvan zij aan
gendheid ook eischen in deze richting het einde van dit jaar geen deel meer met slagzij liggen. Een vrachtschip van
zullen
uitmaken.
5.000
b.r.t. werd door een voltreffer gegesteld.
had

GIBRALTAR WORDT EEN
EILAND

GEEN EISCHEN AAN
ZWEDEN GESTELD

BUITENLANDSCH OVERZICHT

de politiek in het hart
van de oude wereld.

DE

Frankrijks zorg
in deze zware
dagen

deelingen. De Italianen melden vorderingen in den Epirus, vorderingen, die
vertraagd
weliswaar
worden
door
slecht weer en terreinmoeilijkheden.
gestaag
Tiaar die
worden voortgezet.
De Grieken hebben blijkbaar goed materiaal en profiteeren van hun ervaring
in den bergoorlog en hun terreinvoordeel, maar ze verliezen terrein en dat
kan funest worden voor een leger, dat
wat technischen steun betreft altijd in
kwantiteit en kwaliteit bij den tegenstander achter moet staan. Hier zou
Engeland bij moeten springen, „tot de
grens van zijn kunnen" volgens Churchill'-s verklaring. Over den aard van
den Britschen bijstand liet Churchill
zich niet uit ; slechts maakte Londen
officieel bekend, dat Britsche troepen
op Kreta zijn geland, hetgeen voor de
Britsche vloot- en luchtmacht inderdaad van beteekenis kan zijn,
maar
den strijd der Grieken in den Epirus
stellig niet zal verlichten. Wil Engeland
zijn garantieverplichtingen aan Ankara
delegeeren, waar stafchef Smith reeds
voor rle tweede keer sinds het uitbreDe situatie op dit nieuwe oorlogs- ken v;m den Griekschen oorlog te gast
terrein is nog niet volkomen duidelijk ; is ? De Turksche houding is er nog
de eerste phase van een uitbrekenden -teeds een van bezonnen cn rustig afstrijd is voor den buitenstaander altijd wachten.
een periode vol weinig zeggende beV
richten. Maar dan wordt het schema
brengt dit jongste oorlogsder operaties uitgezet, dat veelal betooneel nog geen beslissing: de
slissend is voor het verloop van den
strijd, en men moet het geduld hebben
tijd speelt zijn rol. Maar deze
het ontwikkelen van dat schema af te tijd wil rijk aan gebeurtenissen zijn,
wachten. Intusschen kan men losse deze tijd heeft haast. Zoo wachten de
conclusies bouwen op de losse mede- asgenooten den vrede niet af om hun
—

—
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Chamberlain
ernstig ziek
De

ond-minister-president

Britsche

Chamberlain is,

een Kenterbericht, ernstig ziek. Kenter heeft
het volgende telegram ontvangen van
volgens

mevrouw Chamberlain:
„Neville Chamberlain wordt de laatste dagen steeds zwakker. Hij is thans
ernstig ziek."

DE STRIJD TEGEN ENGELAND

ONTPLOFFINGEN EN
BRANDEN TE
LONDEN
Nachtelijke aanvallen

DE OORLOG AAN DE RANDEN,

oorlog blijft laaien aan de
randen van het Europeesche
continent. De invloed van de
asstaten heeft zich over dat continent zelf gelegd, er den strijd
bannend en den grondslag leggend
voor de geconcipieerde orde. Europa is een besloten geheel geworden, aan welks muren Duitschland
en Italië den strijd tegen den
vijand voortzetten: over het Kanaal, aan de Egyptische grens en
thans ook in Griekenland. Want de
strijd tegen Griekenland is in wezen een strijd tegen Engeland:
tegen Engelands posities in het
Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee. Ook hier ,weer het
juist in dezen hoek
verschijnsel
zoo wonderlijk
dat het oorlogsvuur weigert het vasteland op te
jagen. Ondanks verwachtingen en
speculaties, ondanks bommen op
Zuid-Slavisch gebied zelfs, die militaire objecten troffen en dooden
en gewonden maakten, blijft het
aan de randen en vliedt het steeds
meer van het middelpunt.

dwongen te stoppen en geraakte in
brand. Een ander koopvaardijschip van
5.000 b.r.t. zonk onder sterke /arsch'jnsenlen van een ontploffing.
In het zeegebied voor het graafschap Norfolk gelukte het een vijandelijk koopvaardijschip tot zinken te
brengen en een ander vaartuig in
brand te schieten. Meer zuidwaarts
werd een koopvaardijschip van 6 000
b.r.t. door twee bommen zoo zwaar beschadigd. dat het in groote rookwolken
gehuld bleef liggen:
In de luchtgevechten welke hierbij
ontstonden werden verscheidene vijandelijke vliegtuigen neergeschoten.
In den nacht van 7 op 8 Novenber
vlögen
Britsche vliegtuigen West
Duitschland binnen en wierpen brisant- en brandbommen. In eenige st-i-den van het Rijnland ontstond schade
aan huizen. Er vallen eenige dooden
te betreuren en er werden eenige menschen gewond.
De . gezamelijke verliezen vnn den
vijand bedroegen Donderdag elf vliegtuigen en een versperringsballon. Drie
eigen toestellen worden vermist. Majoor Wieck behaalde op 6 en 7 November door het neerschieten van zes vijandelijke vliegtuigen zijn 48e tot 53e
luchtoverwinning.
Onlangs is gemeld dat de tweede
luitenant—ter-zee Barth, commandant
van een vliegtuig, een schip van 6.000
b.r.t. tot zinken heeft gebracht aan de
oostkust van Schotland. Hiermede
heeft hij in totaal 30.000 b.r.t. vijandelijke scheepsruimte vernietigd.

Europeesche plannen op te zetten.
..Thans is het tijd een aanvang te maken met de economische en sociale
reorganisatie van Europa", aldus minister Goebbels te Praag. Spanje, verscheidene staten in Zuid-Oost-Eur<spa
en thans ook de regeering te Vichy
hebben zich met de plannen solidair
verklaard : die van Bonnet heeft zich
bij de vele Fransche stemmen gevoegd,
die in samenwerking met
de as
Frankrijks heil verkonden, Pétain zelf
knoopte den band voor die samenwerking
Pétains naam werd deze week nog
in ander verband genoemd : hij ontving
een boodschap van Roosevelt en antwoordde met een persoonlijk schrijven
Onmiddellijk gingen geruchten om die
inmiddels reed* weer haar vele zusters
in de vergetelheid volgden: er was
peen
sprake van vredesvoorstellen,
deelde Berlijn mee waarom zou de as
vredesvoorstellen
doen ? zoo vroeg
men. Het is thans wel te raden welk
onderwerp de Amerikaansche en Fran
sche brieven behandelden.
Amerika
maakte zich zorgen om het Fransche
Westelijke
om
halfrond,
op
bezit
het
Martinique in het bijzonder, en
het
•■vilde weten waaraan die toe waren.
Thans zijn Amerikanen op Martinique
aangekomen om samen met de Franc.chen de hangende kwesties te regelen.
Dat is een van de vele zorgen van
net beproefde Frankrijk. Een tweede
is die om Indo-China Moeizaam slepen
de besprekingen met Siam zich voort:
Bangkok volhardt in zijn gebieds
eischen, de Franschen volharden in hun
weigering en de spanning duurt voort.
In het klein een beeld van de spanningen, die in het Verre Oosten groeien
tusschen meer beteekenepde staten dan
het kleine, militante Siam in het wel
groote, maar geslagen Frankrijk.
;

voortgezet
,

De aanvallen op Londen zijn gisteonderbreking voortgezet.
ren zonder
Boven de Britsche hoofdstad en het
Zuidoosten
van Engeland ontwikkelden zich verscheidene luchtgevechten,
waarbij
dertien Britsche vliegtuigen
neergeschoten. Aan Duitsche
werden
zijde werden geen verliezen geleden.
Donderdagnacht werden in bijna alle Londensche stadsdeelen voor den
oorlog belangrijke doeien en ravitailleeringsinstallaties met bommen bestookt. Het weer begunstigde de acties,
zoodat groote effecten werden bereikt
en konden worden waargenomen. Een
geweldige brand met explosies en steek
vlammen brak uit en op vele plaatsen
ontstonden grootere en kleinere branden, welke zich uitbreidden. Vooral in
de Tilbury-docks braicen branden uit,
na drie groote ontploffingen. Aan den
rand van Londen is een zoeklichtinstalgelatie door verscheidene bommen
troffen.
bij
heeft
Moelders,
jachteskader
Het
de luchtgevechten van gisteren zijn
overwinning
Kapitein
600ste
behaald.
Storp, commandant van een groep geheeft bij buitengevechtsvliegtuigen,
wone bevordering den rang van maomdat hij zich bij de
joor gekregen,
krijgsverrichtingen van den laatsten
tijd heeft onderscheiden door buitengewone vaardigheid en door voorbeeldige aanvoering van zijn groep.

Raad der Hispaniteit in
Spanje opgericht
Het Spaansche staatsblad van 7 N<h
v-e-mber publuceert een wet, waardoor
de „raad der hispaniteit" wordt opgericht. De taak van dezxj commissie
moet zijn het bevorderen van de cultureele en geestelijke betrekkingen
tusschcn de Iliero-Amerikaansche landen en Spanje. De raad der Hispaniteit moet ernaar streven, dat Spanjo.
de Spaansch—Amerikaansche
voor
volkeren de gezaghebbende vertegen-,
woordiger in Europa wordt.

EERSTE

BLAD

3

Speenhoff's

aan

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

antwoorden

Nieuwsblad-vrgtn

.

tranen!

AN. Ik zond u nog een!ge brieven en
er oog een paar te hebben. Daar
we elkander volstrekt niet kennen, is
geheimzinnigheid overbodig. Deze antwoorden moeten openhartig zijn, evenals de vragen. Dat uw omgeving niets
is
mag weten van uw trouwplannen,
begrijpelijk. Nu verder zelf maar eens
uitzien. Desnoods maar eens een 25
gld. veradverteerd. Het huwelijk is het

nicen

waard.
NOTARIS.

Een baas en zonder bon
en wel voor mijn verjaardag. Leve
Twente! Tot wederdienst bereid. En....
mag ik het er bij zeggen? Dat pondje
boter viel als op een gloeiende plaat.
Dank voor dit verjaarsgeschenk Zoodra ik te E. optreed, kom ik te uwen
bureele om een liedje te kweelen; getiteld: „Geduld overwint alles, bijna".

POSTZEGELS.

Dat wordt weer een
fijn werkje Maar. . ik mag eischen,
dat de gegadigden of hun ouders abonné's van het Nieuwsblad zijn. Dat
is niet té veel gevergd. D. M. B. LOKan nog meer bekomen, maar
series heb ik niet. L. v. KL. ALPHEN
a. d. RIJN. Krijgt nog wat dubbele
Hindenburg. G. O. PLEINWEG. Gelegenheidszegels heb ik niet. Dank voor
de bijgevoegde ex., ik ga ze verdeelen.
Verder voldeed ik gaarne aan alle aanvragen en ik ben tevreden met de antwoorden. Als men verder weet, dat Ik
jaarlijks voor een paar honderd gulden aan Hollandsche postzegels bezig
voor mijn briefwisseling, begrijpt men,
dat ik bijvoeging van zegels voor antwoord best kan gebruiken. TOT DE
BEGUNSTIGERS. Ik raak blut
Bericht
ik,
RANDOM-RUBRIEK.
dat de heer R. W. te H-BERG zijn tirren en insecten ter bezichtiging
beschikbaar stelt en dat hij zijn vrouw
mag mede brengen om haar te bekeeren. Zoo goed?
SERIEUS. Is een meisje van 30 jaar,
dat zoo graag zou trouwen, zij het met
een weduwnaar met een tweetal kinderen, want zij houdt zoo van kinderen. Ze had al dikwerf kennis aan aardige jongens, maar die vonden haar
te serieus en dat is tegenwoordig niet
meer zoo gewenscht Kom, R-damsche
jongens van rond de dertig .
hier
is een huiselijk vrouwtje vol levenslust
en werkkracht
KEES EN ZIJN OPA. Danken me
voor de gezonden zegels. Beiden genieten bij het plakken en vervolmaken van de series. In de Tochtstraat
26b te R-dam is al veel liefhebberij.
RODO. Kan jubileumzegels krijgen.
.

.

Adres?

MEISJESGEK.

Vriendschap tusschen
meisje en jongen eindigt in liefde. Dat
bemerk ik nu weer. De woorden hebben kleuren en aan de kleur van zoo
een woord bevroedt men den innigen
drang naar het huwelijk. Nog dit: het
vrouw-zijn kan men beschouwen
als
een roeping, een werkkring, een vak
Vrouwen, die een beroep maken van
een moederschap, zijn wel degelijk
onschatbaar rijk. Nu die Beppie, die
wél een vriendje wil, maar geen echtgenoot
wel dat loopt op den
trouwring uit. Ik vrees, Albert, dat het
best met ulieden afloopt Maar geen
vriendschap, jó!
F. W. of EEN R-DAMMER, DIE WIL
SMULLEN. Leven met hun drieën van
per week aan
ƒ 13.
steun en
kan
men geen stokvisch of mosselen
eten.
Ik heb een stokvisch van een pond
gekocht voor twintig ets., dan een
paar
kop uien en aardappelen en het kookwater van de visch werd gebezigd als
doop. Dat smaakte best.
Nu zal deze
R-dnmmer zeggen en hij zegt het inderdaad: „Ja maar, ik krijg nooit eens
een kip cadeau". En nu leest hij al
weer van een notaris In Twente, die
me behaasde. Sja, dat gaat zoo, maar
ik verzoek F. W. te gelooven, dat
die
geschenken hooge uitzonderingen zijn
en ik werk er voor op mijn manier.
Maar dat die stokvisch zóó duur was
wist ik niet.
HAN. De heb je kiekje ontvangen,
zittende op de brugleuning. Door het
bombardement ben je uit je evenwicht
en je piekert en je wilt een man. die je
tot andere gedachten brengt en dat
wordt alweer trouwen. Maarrrr . . j e
gaat niet uit en hoe kan nu een bloem
opvallen, als zij achter een heining
groeit? Ik ga weer een voor-oorlogsche
lijst aanleggen en daar sta je op. meisje. Je hebt anders een gezonden glimlach!
..

.

.

HOPELOOS. Dagelijks gaat er In
zijn gemeente een aardig meisje voorbij- Hij fietste haar na en sprak
haar
aan, maar erg vlot was
ze niet Hij ls

<

|

I

iCHEM.

en wil weten wat hij moet
Haar beleefd schrijze op straat niet wil worden
aangesproken. Dat ge aan een-Handschriftkundig Verslag geen geloof kan
hechten, moet ge zelf weten. Wel zie ik
aan uw potloodschrift, dat ge zijti. ongedurig,
onvoorzichtig,
gauw
gul,
kwaad, niet vlug, wat zachtaardig en
vrij.
18 jaar oud

doen.

Antwoord:

ven, als

DRAADNAGEL. Zoo noemt zich een
meisje. Maar dit meisje zorgt voor
haar ouders en die moeten het goed
hebben, want ze is kokkin Ze wil »en
hulpkeuken oprichten en haar medemenschen warm voedsel geven. Antwoord: Ze moet zich vervoegen bij het
gemeentebestuur.

DE NIEUWE BEURS. Reeds vele malen ontving ik klachten over de mindere mooiheid van onze nieuwe beurs.
Smaken verschillen. Ik vond de oude
ook mooier, maar we moeten ons aanpassen. Misschien maakt de tijd het
gebouw indrukwekkender.
SCHOOLGAAN. Droomt van alles,
wat hij leert en dat griezelig is: krabben en spinnen 'en padden en kikkers
en vleermuizen. Die dieren komen hem
kwellen in zijn slaap. Waarom moet
de jeugd dat tocl- leeren, 0.K.? Antwoord: Om zich te ontwikkelen tot weihij
onderwezen menschen. Maar als
nu 's avonds eens niet te veel at, voorbezocht, niet
al geen bioscoop
rookte en wat wandelde, zouden dan
die overigens nuttige dieren zijn slaap
niet ongemoeid laten?
JAWEL. JAWEL. MENEER! Daar
is-t-ie weer. Daar komt-ie weer terug,
meneer de man van het gezin. Jawel,
jawel .
u maar zitv.'ii. Eti-n
klaar? Ja! Happen dan maar. Kinderen zwijgen.
Vrouw mond houden,
Radio aan.
Dat is het, 0.K., wat ik
maandelijks meemaak. Antwoord: We
hebben hier met een avontuurlijk karakter van doen. Hij is een zwijger en
dat zijn gewoonlijk beste bazen.
Maarrrrr . . als moeder de vrouw nog
zóo aan O.K. schrijft over dien lastpost dan moet zij hem heelemaal maar
zijn gang laten gaan. Verricht hij ar.

weervoorspellende
FIDO.
Is een
hond, schrijft me de eigenares. Dat
kan. Honden en andere dieren voorvoelen storm en aardbevingen en zelfs den
dood. Natte neuzen en koude ooren en
droog haar, dat glanst, zijn teekenen
van goede gezondheid. Verder is dat
voorspellen: instinct.
DE WERKSTER. Het zijn geen hartelijke dingen die ge schrijft. Als ik
STOTTERAAR Ik kan n geen betewerkster was. ging ik elders de ganren raad geven dan naar den
gen en trappen doen. Met wat geneleeraar te gaan, maar vooral, u nooit genheid bereikt men tien maal
meer
te schamen voor uw stotteren. Steeds dan met zeuren en kwaad spreken.
doen of het heel gewoon is. U nooit Toon me uw werkster en ik zal u verspreken
met
haasten en langzaam
klaren wie ge zijt.
drukke ademhaling Cicero stotterde
O. KOOS.
ook een tikje, meen ik?

WINTERHULP

=

=

.

.

.

.

.

Door een zuivere verdeeling
Weren we hier lijfsgebrek
Strenge zuinigheid en orde
Schaffen allen dak en dek.
Maar nog méér is er te reglen:_
Daar moet geld zijn in de kas
Dan komt er, met vriend'lijk

In de hoekjes en de gaatjes
Ligt nog altijd wat apart
lets om graag wat van te geven
Met de goedheid van ons hart
Zoo maar zorgen voor elkander
Dat het niemand karig gaat
Met een halfje en een centje
. Winterhulp gebaat
Is de
.

Vult de bussen en de schalen
Uwe gaven neergeteld
In de zware portefeuilles
Ritselt het papieren geld.
. bruine blaadjes
Van die
gulden
Worden zakken vol gebeurd
Ook wel duizendgulden reuzen
Hoe zijn die ook weer gekleurd?
.

.

L
Tot de meest populaire treneesmiddelen behoorcn wel de u allen bekende kleine witte kininepilletjes-, welke
u voor ee>n klein bedrag worden verstrekt en bij velen, niet zonder reden,
in hooge eer worden gehouden.
Wanneer men wat hoofdpijn heeft
zich wat koortsig gevoe/t en waf huiverig is, kortom als men behept is met
oen kwaaltje, waarvoor men het nog
niet noodzakelijk acht
den
dokier
lastig te vallen, dan grijpr»n velen naar
de beroemde kaninepilletjes, welke ook
inderdaad vaak uitkomst brengen.
De kinine kan men in dit opzicht
op één lijn stellen met het niet minder befaamde aspirientje. Wij weten
uit ervaring, dat ook dit laatste soms
wonderen verricht en ons.vaak
in
staat stelt ons dagelijksch werk te
blijven doen, wanneer wij er ons eigenijk niet toe in staat achtten.
Wat er eigenlijk met dergelijke middelen in ons lichaam geschiedt, deert
ons weinig. Wij voelen ons eenigen
lijd na het gebruik weer vrij fit en
dat is de hoofdzaak.
Het nwerendaol onzer geneesmiddelen berust op de zoogenaamde „empirie", dat wij zeggen zij zijn niet toegepast
oorspronkelijk althans niet
op wetenschappelijke gronden en
onderzoekingen, het waren louter en
alleen ervaringsfeiten, welke de menschen er toe brachten deze of gene stof
tot zich te nemen om de één of andere
kwaal, welke last en pijn veroorzaakte, tot bedaren te brengen en zoo mocelijk te genezen. Tot deze middelen
behoort ook do kinine,
ook wel
chinine genaamd. Het is een product,
dat zeer langen tijd geheim werd gehouden en gewonnen werd van den
bast van boomen, die in Zuid-Amen-

ka en vooral in Bolivia en Peru op
zeer groote hoogten, van 2000—3000
meter, werden gevonden..
Het duurde dan ook eeivwen alvorens wij, Europeanen eveneens van
dit kostbare product konden
profi-

teeren..
Eerst in IfMO werd de kinine naar
hier overgebracht en wei naar Spanje
en Frankrijk. Toch bleef nog een geheim-zinnige sluier over deze
stof
hangen en het duurde niet minder
dan een halve eeuw, voordat de medici
van die dagen in de werking van dit
schorsproduct werden gemengd.
De bewoners van de streken, waar
deze boomen groeiden, hadden opgemerkt, dat het gebruik van den bast
een weldadige werking placht uit te
oefenen op de ziekten, welke daar
veelvuldig voorkwamen. De meest op
de voorgrond tredende was, zooals in
!ateren tijd natuurlijk eerst bleek, de
ma'aria.
Wanneer wij dit alles eens overdenken, dan kunnen wij ons gelukkig
prijzen thans de beschikking te hebben over zulk een waardevol product, dat wij ons gemakkelijk in den
vorm van kleine pilletjes kunnen aansohaffen. Het is verbazingwekkend to
zien, hoe de malaria-patiënt met zijn
hooge temperaturen, waarbij hij ligt
te rillen in bed, in korten tijd weer
een pezond mensch wordt, mits hij
de kinine nog een tijdje regelmatig
inneemt.
Tuist echter omdat dit geneesmlddel zoo populair is, mag een waarschuwend
woord
niet achterwege
blijven, Kinine is namelijk niei zuik
een onschuldig middel als men. waarschijnlijk aanvankelijk heeft gedacht.
(Nadruk

verbod-en).

MEDICUS.

Gram. mui
11.30 Ber. fEng.)
11.45
Esmeralda en sol.
12.30 Ber. (D.)
12.45 ANP.
1.00 Gram. muz.
1.301.45 Ber. (Eng.)
2.00-2.15 Ber. (D.)
en rechtvaardigen
2.30 Ber. (Eng.) 2.45 Opera Ernani,
3.30 Verzoekprogr. voor de'
(gr. p\)
Sommige beweringen schijnen on6.00 Gram.
Duitsche Weermacht
7-00 aantastbaar, alleen door het gezag van
muz.
6.30—6.45 Ber. (Eng.)
—7.15 ANP., sluiting.
hem, die ze uitspreekt. De invloed van
aanmatiging en brutaliteit is vaak
Maandag 11 November.
groot en anderzijds spelen domheid en
traagheid een rol.
HILVERSUM I. 415 m. VARA.
Menigeen kan, met den besten wü
10.00
8.00 ANP, gram. muz.
geen keuze doen uit de tegengestelde
Morgenwijd.
10.20 DeclamaVPRO.
leeringen,
welke door rechtschapen
11.10 Declamatie
tie
1040 Piano
12.00—12.15 meesters worden verkondigd. Hoe zal
11.30 VARA-ork.
weg
men den
vinden? De ernstige onGram. muz.
1.00 Es12.45 ANP.
2.Of' derzoeker wil niet naast de vela
meralda en sol., gram. muz.
330 manieren om de waarheid te benaderen
Voor de vrouwen
3.00 Orgel
4.00 Gram. muz.
4.30 nog eens een nieuwe stellen. Maar
Gram. muz5.30 VARA- wanneer een bepaalde denkwijze
Esmera'da
5.15 ANP.
Land
cauwenscht te gelden als het echte kennen
zicht,
strijkork.
6.00
m
6.45 Repor- der waarheid, kan een simpele beserie
6.15 VARA-ork.
7.00-7.15 ANP., sluiting. wering dienaangaande niet worden
tage of muz.
aanvaard. Zij beteekent niet meer dan
HILVERSUM IL 301.5 m. NCRV.
de verzekering van het tegengestelde
en loopt gevaar als ijdele grootspraak
8.10
en
mediSchriftlex.
8.00 ANP.
8.25 Gew. muz. (opn.)
8-35 veracht en verworpen te worden.
tatie
11.00
10.30 Morgend.
Gram. muz.
11.15 Pia.nokwartei
Gram. muz.
12.25 ReDie Haghe en gram muz.
-1.00 Molto
12.46 ANP.
portace
Hoe zal het ernstige denken rijn uit2.00 Voor
Cantabile en gram. muz.
3.25 spraken rechtvaardigen?
scholen
2.35 Postillons
Het zal beginnen met iedere manier
3.45 Bijbellez.
415
Gram. muz.
over de waarheid te spreken eer4.30 Voor de kinderen om
Gram. muz.
lijk
te aanvaarden, de opvattingen er5.00 VPRO Cyclus: Het gezin in onvan
zuiver ondei woorden te brengen,
5-30
tijd
zen
Ber.
515 ANP.
600
beoordeelen en tot hun uiterste ge5.35 Soli en duetten met piano
volgtrekkingen
Sted.
Ork.
te laten gelden. Blijkt
Gram. muz.
6.25 Utr.
7.00—7.15 een inzicht zich te handhaven, dan
(opn.)
6.45 Gram. muz.
sluiting.
wordt
dit
erkend.
Maar wanneer het
ANP.,
praatje,
Friesch
innerlijke tegenstrijdigheden openbaart
KOOTWIJK. 1875 m. AVRO.
en zich daaraan opheft, zal ook die uit7.00 Ber. (D.)
7.15 Gram. muz.
komst zonder eenig beding worden aan7.30-7.45 Ber. (Eng.) 8.00-8.15 ANP vaard. Alles mag gelden voorzoover
9.00—9.15 Ber. (D.)
10.00 Morgenh'et blijkt te gelden; alles wordt prijs10.30 gegeven voorzoover het zich onhoudwijd.
10.15 Gram. muz.
11.15 Gram. muz. baar
Orpei en a-ltviool
toont. Waartoe dit lelden zal kan
12.00 Ber.
11.30—11.45 Ber. (Eng.)
niemand van tevoren weten; schrede
12.30 Ber. (D.)
12.15 Gram. muz.
voor schrede mag slechts waarheid
1.00 AVRO-Amusement? de richting bepalen.
12.45 ANP.
orkest
1.30—1.45 Ber. (Eng.)
2.00
Onze meeningen, die soms niet meer
—2.15 Ber. (D.)
2.30 Ber. (Eng.)
dan stokpaardjes, maar dikwijls ook
2.45 Concertgeb.-ork. en sol. (opn.)
ernstige overtuigingen zijn. komen
zeer
3.45 Omroepork en
3-30 Ber. (Eng.)
op den duur alle in het geding. De
500 Ber. (D)
5.15 ANP.
sol.
vurige
hoop. dat een dierbare gedachte
5.30 AVRO's salonork. en söl.
630
Ber (Eng.)
645 Gram. muz.
7.00 juist zal blijken, kan in vervulling
zij kan ook worden bemaar
gaan.
—7.15 Friesch praatje, ANP., sluiting
schaamd. Dit zal misschien pijnlijk zijn,
waarheid
aanneemt als
maar wie de
gids. zij bereid ieder vooroordeel op
te offeren om harentwiL
—

Winterhulp is nu de leuze
En het praatje van den dag.
Dat die menschelijke voorzorg
Ons millioenen geven mag.
Holland zorgt, dat bij die koude
Niemand in ellende leeft
En hoe meer wij noodig hebben
Des te meer men gaarne geeft
J. H. Speenhoff.

—

—

—

Beweren...

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

BRIEF UIT BELGIE. Heb ik ontvangen, maar het is een begonnen werk om
hier in al die vluchtelingenkampen
Zondag 10 November.
naar een meisje te gaan zoeken. Tenminste, ik zie er gqen kans toe. RenHILVERSUM L 415 m. 8.00 KRO.
kum noemt men, welnu, dat is niet zoo
groot en bij de politie staan alle vreem 1.00—7.15 AVRO.
8.15 Wij beginnen den
8.00 ANP.
delingen ingeschreven.
dag
8.30 MiniwBtr-.e>n en gram
nichmijn
v.
TR-N
Noemt
zich
J.B.
9.00 Gram.
muz.
10 00
muz.
12.00
tje van het Nieuwsblad en die heb Hoogmis
11.15 Gram. muz.
ik er zeker bij honderden. Maarrrr
Declamatie
12.15 Rott Pbilh. Orkest
100 Omroepork.
nichtjes moeten niet driemaal schrij- (opn.)
12.45 ANP.
(ca. Ll5 Interview)
ven over denzelfden jongen en niet net en sol. (opn.)
doen of er geen antwoord is geweest. 1.45 Contact tusschen school en huis,
en sol.
Concertgeb.-ork.
lening
2.00
Het gaat weer over die verwenschte
(ca 2.50 Cyclus: Onze volksdicoroode nagels en poederdoozen en lipters)
(opn.)
4.15
Radiotooneel
5.05
gesteld
op
is
penstiften. Als Coba zóó
(ANP.)
dien jongen, dan ook alles voor hem Gram. muz. Sportnieuws
gedachtenwisseling
(ANP)
5.15
Wekel.
opgeofferd. Luiers spoelen met lakna5.30 Cabaretprogr.
615 Russisch
gels is bezwaarlijk. Adam heeft gelijk
7.00
progr.
6.45 Reportage of muz.
in dit geval.
—7.15 ANP., sluiting.
GEEN LEVEN. Zes kinderen, steun
HILVERSUM n. 301.5 m. 8.00 NCRV.
en een meheer, die kuiert Een veel ge8.30 VPRO. 9.30 NCRV. 1.00 KRO. 4.00
hoorde klacht. Lees dit eens, moedige
NCRV.
5-15—7.15 KRO.
moeder: het geluk komt uit ons zelf en
8.10 Gew. muz (opn.)
8.00 ANP.
niet van anderen. Och. we kunnen wel
8.30
Studiodiens-t
9.30 Gram. muz.
eens een paar dagen tevreden zijn,
11.15 Geestel. muz. (gr. pl.)
12.00
gelukkig
wie
niet
in
is,
zichzelf
maar
Reportage
gij uw Bijbe ?,
12.25
Kent
kan het niet door anderen worden. Zes
lezing
12.45 ANP.
1.00 Graai
die
kuierende
ge,
schatten hebt
dan
muz.
1.10 KRO-Kamerork. -koor en
moet hij thuis zitten en kouman
1.45 Voor middenstanders
2 00
sol.
sen stoppen? Spreek dit met me af. dat Collegium
2.15—2.30
Musica Divina
ge
eiken morgen bij het opstaan tot Gram. muz.
2.45 Inleiding volgende
zegt:
gelukkig
zijn
u-zelve
ik wil
en ik uitzending
3.00 Radiotooneel 4.00
wil overwinnen! En uw man moet ge Wijdingswoord
5.15 Wekel. gedachvertroetelen.
tenwisseling (ANP.)
5.30 KROrijd
WILGENPLAS. Ik
er wel eens Kamerork.
6.00—615 Gram. muz.
7-00—7.15 ANP. en
langs en betreur ook het verdwijnen, 6.45 Gram. muz.
maar de tijd wil het zoo. Een boekje sluiting.
er over schrijven is wel aardig. Mijn
KOOTWIJK. 1875 m. VARA.
dichtje uit het Nieuwsblad schenk
7.00 Ber. (D.)
7.15 Gram. muz.
ik u. Met de insecten- en plantentrom- 7.30—7.45 Ber. (Eng.)
8 00- ANP.
10.45
mel is er wel wat te doen met de lente. 10.00 Ber. (D.) 10.15 Orgel
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EENZAAM. Ik kan uw eenzaamheid"
ik
niet verdrijven, mevrouw. Zoodra
een adres voor u weet om te briefwisselen, waarschuw ik u in het Nieuws
b 1 a d. U staat op de lijst.
bedrage: „Aan de
ZEILEN. Uw
schooten" is heet aardig voor den lezer,
scheepswoorden
begrijpt,
die al die
maar wat moet een banketbakker nu
denken van kluisgaten en heklichten
en vleugels? Als ge over zeilen wilt
schrijven, doe het dan in gewone taal.
Ik weet er geen weg mede. Opzenden?
WINTERHULP. Een soort dwang uitoefenen moet ik u ernstig ontraden en
ook niet al te veel met speldjes werken. Zeker kunt ge er van zijn, dat in
ons land de distributieverdeeling uitnemend geregeld is en ge zult zien, dat
In
de hoeveelheden grooter worden.
'16 was het erger. Ik heb al mijn kaarten nog van die jaren Ik herinner me,
dat we toen eens drie maanden achter
elkaar bokking hebben gegeten, in alle
vormen toebereid.
WEDUWE KR. Negen jaar geleden
voer haar man naar Zuid-Amenka en
jaar geleden vernam zij, dat hij
dood was. Ze kreeg een ambtelijke mededeeling uit die verre landen. Ze verlooide zich met nummer twee: nu ook

als middel tegen
griep en kouvatten.

—

Winterhulp zoo aan van pas.

Als we thuis het deeltje hebben
Van wat ons is toebedacht
Kan men daarvan pas genieten
Als ook anderen iets wacht.
Als ook anderen verzorgd zijn
Naar de hoogste billijkheid
Voelen we ons pas tevreden
En tot nieuwe hulp bereid.

Kinine

—

nooden,

.

beid?

RADIO. Ge móet toch gevoelen, dat
ik daar niets over te zeggen heb. Ik
kan niet naar binnen stappen en voor
gaan staan en liedjes
de microfoon
zingen? Die brieven moet men mij niet
weg
zenden. De
naar de radio gaat
voor een zanger langs de directie.
BERD. GER. Zeker kan men aan een
handschrift afwijkingen zien betreffende de spijsvertering, maar we moeien
daar niet geleerd over gaan uitleggen. leder handschrift, waarvan de
regels op het einde dalen, wijst op vermoeidheid of weemoed of lusteloosheid. Woorden ver van elkander
weifel of angst. Dansende ongeregelboosheid of
de letters op den regel
humeurigheid. Zoek nu zelf maar uit.
Zeker kunt ge lijden aan de maag,maar daar let uw geneesheer op.
OUWE JOOST. Is even zeventig en
danst nog en fietst en rijdt schaats en
als hij zich kwaad maakt eet hij nog
een pot soep met kluiven leeg. Goed
zoo. Nu vroeg hij zijn zestigjarige
buurvrouw te bruid en die antwoordde: Joost je bent me te oud! Wat zeg
je me daar van 0.K.? Antwoord: Er Is
geen reden om zoo overstuur te zijn
Zingen van: Rosa, Rosa, voor jou een
ander, ja, ja! Als ik Joost was, zou ik
me maar stiekem houden en niet heel
de buurt er over lastig vallen. Trouwen is houwen en
bouwen.
HERMAN en THILDA. "Zullen gaan
erven, maar ze moesten zich verbinden
bij de oude vrouw te komen inwonen,
haar te verplegen en lief te hebben. Is
. liefhebben om geld?
dat wel eerlijk
Antwoord: Zeker, is dat eerlijk, en nuttig ook. U behoeft toch niet te gaan
mouwvegen en aaien? Wees menschelijk hartelijk. Spreek niet over de baten en volbreng de lasten. Een goede
raad: trouwen en tante thuis opnemen.
Misschien knapt ze op?
Z-BURG te BOSCH. Onthoud dit nu
eens goed: Bemoei u niet met andermans gedoe, laat praten wat babbelt
en wees rechtvaardig. Het gaat uw
zoon goed.

ZATERDAG 9 NOVEMBER 1 94ff

NOG EENS. Henk en Jes en Valk en
Rolf moeten weten, dat ik geen series
postzegels geef. opzettelijk niet. 't Volmaken van een uitgave is het genoegen. Ook moet men me niet vragen:
Equador en Egypte of Perzië of Ned.
Indië.
Ik stuur voor de greep weg,
maar steeds verschillende zegels. Voor
Brussel weet ik adressen. MEVR. v. B.
Een catalogus kan ik u niet zenden.
Als men 45 jaar bezig is, is zoo een
bock onnoodig.

j

Een verschil in leeftijd
jaar
groot, vooral over een
wel
wat
is
twintig.
nog
Maar er is
wel
jaar of
en geluk. Ten eerste
hoop op harmonie
ze
moet ge de zaken nemen, zooals
zeer kort,
zijn. Uw stiefzoon moet ge
het
deel' beleefd, precies zeggen waar
zorgen
op staat. Ge draagt eervol de
van uw ge'.m. laat hij dat dan waarzijn.
bescheiden
Hem
niet
deuren. Niet
sparen, maar verstandig optreden. Ten
storten,
ophouden
met tranen
tweede:
juist opgewekt zijn en niet treuren
het had kunnen zijn, maar
over hoeworden
kan. Uw stiefdochterhoe het
is en wachten tot
tje laten waar zij
ge alleen, dan u met
Zit
komt
ze zelf
werk bezig houden. De familie verder
gaar laten koken. Alleen uw man in
ieder opzicht achten en helpen. Weg

HEIMWEE..

lusschen man teen vrouw van 24

de

al weer twee jaar her en daar komt
nummer één op de proppen. Springlevend en goed voorzien van geld en nog
even verliefd . . Antwoord: Wettelijk
blijft nummer één de meester en man
en nr. twee moet dus het veld ruimen.
GOES TR. Ik meen zoo, dat Zeeuwsch
bij Zeeuwsch past en hoort. Er zijn
banden tusschen volksstammen en de
Zeeuwen
of wel Schwabcn zijn zeer
eenhoorig. Een Friesche jongen kan gelukkig
worden met een Bevelandsch
meisje,
maar zekere verschillen in
volksaard zijn niet weg te praten. Mijn
raad is: trouw mtt een Zeeuw.
ALLEEN EN STIL. Nog een vrouw
op leeftijd, die klaagt over eenzaamheid.
Als die eenzamen eens wisten
hoevele honderden vrouwen er in Den
Haag alleen wonen van kleine renten
en kapitaaltjes. Ook deze zoekende zet
ik op de nieuwe lijst.
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DE WONDERLIJKE GESCHIEDENIS VAN TRIPJE

•

(VOOR ONZE JEUGDIGE LEZERS)

•
•

Intusschen brengt het onderzoek
zelfs de vertroosting mede. Een bepaalde vorm van weten wordt verworpen
als hij aan zijn eigen inwendige tegenstellingen zichzelf blijkt op te heffen,
Dit schijnt dan eerst een verlies. Ma«c
men weet, dat een onjuist inzicht in
het licht der waarheid zijn gebrefc
heeft geopenbaard en overwonnen is.
Dit weten is nu de nieuwe inhoud van
het bewustzijn. Men heeft dus een
schrede voorwaarts gedaan, die door
de zelfopheffing van het vorige onjuist
gebleken inzicht gerechtvaardigd is.

KOERSEN NEDERLANDSCH
CLEARING INSTITUUT

Koersen voor stortingen op 9 Novem1940 tegen verplichtingen luidende in:
Reichsmarken 75.36. Belga's 30.1432,
Zwitsersche francs 43.56. lires 9.87. DeenMaar
ach, daar overkomt haar een ongeluk: sche kronen 36.40. Noorsche kronen 42.80,
opeens slaat de vlam in de pan ! Hoge vlammen Zweedsche kronen 44.85.
Tsjechische
(nieuwe
6.42,
schieten er uit op en Llezebertha geeft een gil van kronen (oude schulden) (oude
schulden)
schulden) 7.54,
dinar
schrik
Wat moet ze zo gauw doen ? Even weet ze 3,43, (nieuwe
schulden) 4,23,
Turkscüa
geen raad...^«
ponden 1,45}.
ber

Liezabertha is in de keuken druk bezig; ze gaat het eten
klaarmaken en heeft juist een pan met vet op het vuur
staan. Ze is van plan, iets erg lekkers te maken, dan zullen
te allemaal smullen straks......

EERSTE BLAD

4

-

FAMILIEBERICHTEN

,

9

November 1940.

Heden overleed
wezen. de Heer
JACOB

12832

12844 10

.

I—

tot ons leed-

KUNSTTANDEN en GEBITTEN

VOLLEDIG

cn ONDERGEBIT

BOVEN-

2

299 a

GEVESTIGD

De Erven de Wed
J. VAN NELLE N.V.
Rotteroam, 6 November 1940

KNAPPERTLAAN

BURGEM.

-

SCHIEDAM.

Beursgebouw
Vergaderzaal No. 3

Dinsdag a s op de Alg. begraafplaats Crooswijk om 2 uur.

SAMENKOMST

in dc Koninginnekerk
singel). Onderwerp:

NEDERLAAG

WILLEM VERHEY
den ouderdom van 20 jaar..
Uit aller naam
J. VERHEY
N VERHEY-van Kampen
Poortugaal-Zalmplaat
De teraardebestelling zal plaats
hebben a s. Maandag 11 Novem:

Zondag-MIDDAG. 10 Nov.. 2 45 uur
DE VRIES EN ZONNEVELD Opvoering „INTERVIEW
OVER
Schouwburgzaal
E. DE LEAU TANDARTS DEN
DOOD"
SCHIEK ADE 155a.
.Odeon". Gouvernestraat 56. KaarNieuw Teleloonnummer 41247
ten a / 0 25 aan de zaal \-erkriigbaar.
12452 10
12813 10

v.h.

L

Poortugaal.

Eenige Algemeene Kennisgeving

voorheen te Rotterdam,

Heden overleed, zacht en kalm,
onze lieve Vader. Behuwd- en
Grootvader. Broeder Bchuwdbroeder cn Oom, de Heer
JACOB V. d. WAAL
in den ouderdom van 69 jaren.
Uit aller naam :
L v. d. WAAL.
Rotterdam. 7 November 1940.
Eendrachtsstraat 138"

thans
bij halte

vlak

L

Woensdagmiddag 3—4
Zaterdagmiddag 3—5

onze

Bezichtigt

Slaap-

collectie

y|p|
VO^RRA^LEVERBAAR

vennootschap

der

42730

-

11735

IN UW TAS
zijn de volgende voorwerpen niet alleen aar-

K. VAN EESTEREN
Rotterdam. 9 November 1940.
Directie en commissarissen
N.V AANNEMING MIJ.
J P. VAN EESTEREN

poederdoos
spiegel

ons nr van 8/11, staat abusievelijk
koopprijs vermeld ƒ 21001.- dit
moet zijn ƒ 21.250 k.k. Bevr. Milders
Huizenbeheer N.V., W. de Withstr. 8.
tel 33779-34779, na 6 uur 46406
12839 B

haarkam
zilveren vulpotlood
1.35
U EENS KIJKEN
HEET M A N
Oostzeedijk 197, Telef. 46344
■ ben dijks bij de Nw. Plantage
pleet

als

...

KOMT

?

„Lommerrijk"

12804 18

12852 16

(Zonder

GOUDSCHESINGEL D 12

Madeira Saus
Doperwten
Versche aardappelen

in
Wasch- en
Linnenen aanverwante artikelen

Moffel-,

Voor de vele blijken van deelneming
betoond tijdens de kortstondige
ziekte, overlijden en teraardebestelling van mijn innig geliefden Man.
den Heer

Saus.

N.V. „RENATA"
Chroomen Zandstraal-

12838

15

12826 6

•

Straatweg
Hillegersberg, Telet. 43270
Halte 10—14

BARTELTS

KLEIN-PIftNO f. 495.-

Wed. G SILVIUS-Lindhout
Rotterdam. November 1940.

Vraagt omgaand inlichtingen
het oude vertrouwde adres:

Kodcnrijschestraat 91a

aan I

thans: HEEMRAADSPLEIN

Rotterd. Begrafenis

9

v/h.

mevr
'

19

AUBERT

Dirk Smitsstraat 26
bovenhuis) ROTTERDAM
(Deze straat is een zijstraat der
Jonkerfransstraat)
Gratis Spreekuren. Dag v. 10 tot 10 uur nam.
(Ook per brief).
(Verz.
geheel

12440 20

)

Nederland, als rembours).

MAISON ANNIE
STRAATWEG 59, nabij Kleiweg,

10

BREUKBANDEN
BUIKBANDEN
ELASTIEKEN KOUSEN

I
I

Anno 1885
NIEUWE BINNENWEG 203a
Rotterdam, telefoon 3T79S
20

1

II
Bf'

JUL. JANITSCHEK
12845

>yHillegersherg. Lijn 10 en 14

friÜ) KROON-RADIO

door H.H Doktoren aanbevolen
vakkundig adres

(alleen

Tc Zie Ow naam nooit in de krant,
En toch verwacht ge mij als klant.

wij weder een moderne zaak en een
grote sortering in DAMESHOEDEN.

Thans hebben

%

,

e U7S4

~

U kocht vroeger Uw hoed in één onzer bekende zaken
.Jonker Fransstraat 128 of Oude Binnenweg 30.

thans:
12829

"t Vertrouwdste adres voor alle
Hygiënische
soorten
Artikelen,
Spuiten en alle Patent Geneesmiddelen, enz. is reeds 25 j. gevestigdbij

Wassenaar 9081

Hoogstraat 255.

aSi
'

RUIME KEUS UIT 5 MERKEN
VAN 75-75 TOT 500,—
INRUIL VAN OUDE TOESTELLEN
00K 0P CONDITIE
-

Schiedamscheweg

'28 in Winkelstand Blijdorp.
v/h D.g.1., Statenw. (Blijd.) T. «0447
BRESSER, E Leeraar D., E., Fr.Vert., Roeh.str. 253 a. T. 30932
ORIFT, GEBRS. VAN DER, ASSURADEUREN, MEENT 106.
TELEFOON 38614.
DRUKKERIJ. „PLANTIJN". Spangenschekade 16. Tel. 37729.
DUPONT, W. F. Delicat., v.h. Zeev.m., Cools. B 11. Te|. 37988.
ENGELENBURG Jr„ L. A. v., Grossier in Verbandstoffen,
Viérambachtsslraat 109 Tel. 33235, v.h. Goudscheweg 88.
Hoogstraat 250. tban»
ENGERS, DIRK, HeerenWeeding, v h
Noordmolenstraat 56. De kleine winkel met de gr sorteenng
N.V.
KLEEDINGMACAZIJNEN,
ROTTERDAM,
ESDERS'
Tijdelijke verkoop; Erasmuhstraat 37. Telefoon 40.315.
159.
PIETERS,
W
J.
Schiekade
Tel.
4.6.0.1.0.
GLASHANDEL
GLASHANDEL E. ZEVENHUIZEN, Aolbr.kolk 41. Tel. 30 780
GOUDSMIT, S., Pelterijen, v.h Bovmansstraat 4, thans Broitnerstraat s'2a. Tramlijnen 1, 6, 8. 10, 11, 14 en 16.
PIET HENICER, Hoeden, Petten en Heerenmodee, v.h. Kipetraat 41—13. thans N. Binnenweg 38. Tel. 36.167.
HONINCH. Fa. K. J. HUIGEN, Benth-uizerstr. 127. Tel. 43664
HOOGENBOOM & Co.'s Mach.-Eabr., Vijverhof«tr. 18-20. T. 41041
HULS, H. w. d., Kl.fourn., r.h. Molenst., Havenatr. 37. T. 37704
N. V. KEY'S Asfaltfabr., v.h. Leuveh. 28. W. Huia. Tel. 73.475.
KOURIMSKY, THEO, v.h. Stationsweg 6—17, thane JosepbJaan s.Tel. 3.4.8.0.1. 2de huis vanaf de West Kruiskade. Te
9
15.
bereiken met tramlijnen 1
4
WildKROON", "DE, Stationssingel 44, Tel. 47588, Blijdorp.
a 1.25. Dagscb. a 90 c.
Erwtensoep,
diner
Mosselen
scbotels
Laimböck Dames-Heerenm.. v.h. Noordbl. Jongkindstr. 7, T.33897
LANGEJAN Azn., J., Timmerman, Metselaar, Aannemer, Mait
vaste Goed., v.h. Dijkstr. 57, Voorschoterlaan 33. Tel. 46951
LOO, Fa. C. H. F. VAN DER, Likeurfabr., Wijnh., Raamp str
40. T. 44.941, W. Kruiskade 63, T. 32.484, Croosw.weg 101,
Pleinw. 140, T. 71.101, Weenastr. 7, Raadsk. 3 bog. T. 44.941
LUCAS, Schilder, en Teekenben.h., N Binnenw. 48. Tel. 30020.
PEKOHAR.
MAH EZ, N. V.. AMSTERDAM. Vertegen». H
Café-Restaurant DU NOHD Bergsingel. Tel. «2299.
15, Tel. 38.496
MEUWSEN Hoeden- en Heerenmodes,
MOLL 4 Zn., P„ Maatkl.m.. W de Withstraat 88a. Tel. 37039
MULLER, G. Wafelen en Poffertjes'. Bestellingen thuis. Geen
filialen. OPNIEUW GERESTAUREERD a.
oude adres
en verfraaid, tUsseheu Kruiskade-Stationsw. Coolsingel 3HOUT, M. J., Kleermakerij, Bergweg 247. Tel. 40281.
PRAAT, SCHEEPSBEVRACHTER, D. Hotfstraat 7. Tel. 30469
ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD N.V. Directie, Redactie.
Advertenties. Abonnementen: Eendrachtswag 42 Tel. 35195.
Sittert's Tearoom A Bank.bakk. Hofplein Math.l. 33 Tel. 38486
SLUYS & ZONEN, Groee m Por»., Atjehstraat ifl Tel. 73«23.
■«PIEKERMAN, PARAPLUIES, Ooojsingel A 16, Tel. 37903.
STROUCKEN & Co., A., Glaa in Lood, Meerm-str. 45. T. «0«32
N.V. Vendu Notarishuis, v.h. Wijnatr.. Harmiprl. 96. Tel. «0.440
C. VERBIEST N.V., Wildhandol, v. Oldenb str. 148. Tel. 38.676
VERFFABRIEK PI ETER SCHOEN EN ZOON NV. ZAANDAM
Vertegenwoordigers te Rotterdam:
G. fl ALTENA, Walonb.weg 105 A Tel. «7200 (tijd. filiaal)
J. KOOPAL, P. de Hoochstraat 23a Tel. 3706«.
J. E. LAMEIJER. Scbooneborgerweg 768 Tel. 33802.
VISSER'» GLASHANDEL, r.h. Benth-etr., Vgrerhofatraat lb
WALG'» Snelfot. en Fotoh. Oooleingel Bl h. Bt. L.etr. Tel. 3«681
thans

Stationssingel

BLOEMENH. BARENDSE,

—

DAMES!!

winkelstad Blijdorp.

ALG. BECRAFENIS-OND. BOSHART, Plant.w. 74. Tel. «78M
ANGLO HOLLAND, Kleedingmagazijn, v/h. Hofstraat tt>s,

-

MAGAZIJN „SPLENDID"

STATIONSSINGEL 28

GUMMIWAREN

Telefoon
Rotterdam 40194

fl

Telef oonaansluitingen
en Adreswijzigingen

—

Ueftdn-

jassen on Heercncostuums. In keuze en betaling:- gècn moellijkb.
.
Afdeeling Kleeding, VOLLEBREGT's Filiaal BEYERLAND2,
SC HE LAAN 5—7—9. Telef. 70144.
Tram
3 en 9.

KLEEDING
naar Magazijn
A N G L 0 HOLLAND

12761 15

W.H.J.v.d.TOORNnv

59

12767 10

Tel. 31555.

Onderneming

—

Kleiwe^^^l

JOH. DE HEER

16

HEEFT u BONS
EN
collectie TEGEN OUDE PRIJZEN!
Ook kunt U nog kous maken uit een groote sorteering

—

Smeedijzeren
I Schemerlampen.
Kronen,
m

Zandstralen van geroeste machine12803 10

oprechten

en -MANTELS
WINTERJASSEN
A
AA? Wij hebben nog een prachtige

—

I Voor Wandverlichting

onderdeelen

dank.

JAENICKE, VIOOLBOUWER,
—

10 uur, opefirma J. M.
ning
ROTTEVEEL, Goudschesingel C 14.
Noodwinkel. V.h. sinds 1865 Spul 5
Aanvelend, P. Schutter.

Dijkstraat 123a, Rotterdam
is nog steeds aangesloten onder
NUMMER 41425

bedrijf

aanbevelend, P. E. VAN Ï>IËR MEOR

Beëedigd Makelaar, opnieuw gevestigd ALLARD PIERSONSTR.AAT 32A
12782-10
Pirastro-snaren.
Tel. 31Ó39.
In- en verkoop van alle STRIJKINSTRUMENTEN.

Hijstepudding

Abrikozen

Telefoon-rectificatie

12853 16

een DAGELIJKSCHEN

—

Hclecfd

Ossentong

HET ADRES VOOR REPARATIES
t 1 Nov. v.m.
12812 15 Maandag
Heerenkapsalon

DANKBETUIGING.

met

OP AMSTERDAM. Goederen kunnen aangeafgehaald worden AELBRECHTSSKAOE t.o. No. 158
Tel, tijd. 30116.
Ook afhalen wan partijgoederen per boot.
Er bestaat tevens gelegenheid tot het medesleepen wan schepen
achter onze sleopbooten.

F.

Gebonden Soep

banken

voort

haar

Nieuwe

,

3776 18

ÜN HANDEL

zelfstandig

?.og

WÊÊBÊÊÊBÊÊÊKKBiW

ana f /
en vast partieu—i Ambtenaren
J lier personeel
tot
maandinkomen zonder
borg. Wettelijk tarief. Vlug en discreet, lnl.
mondeling en schnftelijk (postz. v. antw.)
1B

bracht en

Huzarensalade

Ruim gesorteerd
Fietsmanden.

Het Personeel der
N V. AANNEMING MIJ.
J. P. VAN EESTEREN

I
I
I
I
I
P

Van 11 November 1940 af zet de

NACHTDIENST

Bon)

v.h.

Binnenweg 7, is thans gevestigd in den NOODWINKEL

K. VAN EESTEREN
Rotterdam. 9 November 1940.

prosp.

■

MENU

RIETMEUBELHUIS

vervullen wij den
treurigen plicht kennis te geven
van het overlijden van onzen
Collega en Vriend, den Heer

Vlot spreken

BEURTVAARTONDERNENiING P. E, VAN DER MEER
bedrijf

weer

ZONDAG 10 NOVEMBER 1940

Het vanouds bekende

Hiermede

Hillegersberg

-

Toegang

AAN

de adv. tc koop dubbel pand
Bellevovsstraat. prima belegging,
huuruitkomst / 1808.- p.j . gepl. in

1.75
2.25

•

HÉM-WïflVil-tOT?*» Da gel. 8.30—1 30. Zaterd. 8.30—1.30.

In

1.00

met

-

MAURITSWEG 45. Tel. 37723, ROTTERDAM

RECTIFICATIE

pleet

model
pleet
mooie

MAKELAARS

V.

12818

ij verklaart dat complexen: angstgevoelens, gebrek aan 7.elfvermenscbensrhuwheid, stotteren, autoriteitsvrees, gebrek aan welbespraaktheid, onzeker optreden in het beroeps-, vereeni[£ings-, gezelschapsleven (ook voor zanger of pianist)
enz gevolgen zijn van inwendige ang-t- en minderwaardigheidsgevoelens en hoe door zijn spvehologischo behandelingsmethoden
onmiddellijke resultaten bereikt worden.
128.50-4-2

YgBH P
B
g

19 Deskundige (schrift) opleiding in
alle branche? der makelaardij Uitvoerige
prosp. op aanvr. bij het
Secr : Valkenboschl. 295, den Haag
12262 8

dig maar ook handig '.
geldbeursje, leuk

vervullen wij den
plicht kennis te geven

IH

_

12785 25

NED. INST.

6527 10

Met lagere of hoogere schivilnplciding, zonder het onberispelijke, krachtige, boeiende en tegelijkertijd svmnathieke spreken 15 een succesvolle
persoonlijkheid in het geheel niet denkbaar. A.s. Zondag 10 Nov, om
hall 12 (einde tegen 1 uur) in Hotel Central, Kruiskade, R'dam, houdt
de bekende Psycholoog FRANK HEUSCH een voordracht over:

trouwen, verlegenheid,

's-Gravenhage. 9 November 1940.
DE RAAD VAN BEHEER

Janton-Fabrloken

Oraraehl*.

HEERLIJK VAN SMAAK

Spreekangst

schap.

1250 KIIOGR.
VERBRUIK 1 = V K.M.

22

2241

kantore

draagvermogen

T«L

GEVO PRODUCT

uur
uur

Koninginnegracht 11, 's-Gravenhage.
12800 6 De onderwerpen van behandeling
liggen ten kantore der vennootschap
voor certificaathouders ter inzage
Certificaathouders hebben toegang
tot de vergadering, indien zij hun
certificaten tegen depótbewijs hetwelk tot bewijs van toegang strekt,
uiterlijk ,15 November hebben gedeponeerd ton kantore der vennoot-

Tel. 31399

UIT

ten

„

DRUIVEN EN ANANAS
LIMONADE 16 cent per tlesch
VRAAGT Uw winkelier OIT

uur
uur

N.V. Vereenigd
der Maatschappij voor Chemische
Waren N.V. gevestigd te Rotterdam.
Vergadering van certificaathouders
op 20 November 1940 te 10 uur 45,

kamers, Eetkamers en Zitkamers.
Schönau, Witte de Withstraat 37.

„

1 broodbon óf t bloembonnen)

VERKADE'S FABRIEKEN N.V.

„WELARO"

12820 16
Bezit van aandeelen

I—21 —2
en volgens schriftelijke of telefonische aanvraag TeL 773466
12760 20

van het overlijden van onzen
hooggeachten Heer

B g

LELIESTRAAT 1

voor Tandheelkunde
van

cn Algem. Kennisgeving
Hiermede geven wij U kennis
van het overliiden van onze geliefde Zu=ter. Behuwdzuster en
Tante. Mevrouw
SUSANNA JOHANNA PIERA
weduwe van den heer
A. G. J. Beker.
in den ouderdom van 82 jaren.
Namens dc Familie :
Mevr, Wed M. MALADEPiera.

12823

Maandagmiddag 2—4
Vrijdagmiddag 2 —4

van N.O. Indic

=

M

12834 19

Met ingang van 11 November a s
zijn de bijkantoren weder voor het
publick geopend op dc volgende

uren:
St. LIDUINAPLEIN 4

100

M

onder opgave van de grootte van Uw gezin (eventueel
ook het aantal kinderen tusschen 14 en 21 jaar). Brieven
te richten aan Verkade's Fabrieken n.v. Afdeeling V.A.C.
Zaaadam. Wij staan als steeds geheel voor U gereed!

1820

ANNO

.

„

„

Verkade's Adviesbureau
voor Consumenten <v.a.c.)

te Schiedam.

MAURICE DE VRIES

Spreekuur

Eenige

J. SILVIUS
betuig ik hiermede mijn

DE SPAARBANK

JULIANAvan STOLBERGLAAN 145

Corresp -adres: Jagerslaan 43c
De begrafenis zal plaats hebben
Maandag a s op de Algemeene
Begraafplaats Crooswijk. Aan12825 25
komst c a 10 uur.

!

F

PRAKTIJK HERVAT
TE 'S-GRAVENHAGE

12817 17

.

„

over het

12522 65

NIEUWBOUWEN
VERBOUWINGEN

.

Uw leverancier heeft een volledige lijst. Wenscht U
meest doelmatige gebruik van Uw brood- en
bloembonnen nadere inlichtingen, wendt U dan tot onze
nieuwe Afdeeling:

é

%

OF

NEDERLANDSCHE
PROTESTANTEN BOND

Rotterdamsche
Tantiheelk. Inrichting

in

treurigen

naast de Zegwaardstraat

(lOC ffraw\

'

Sprekers: Ds. W. A. Zeydner en
Dr. J. H. Landwehr.
Toegang vrij
12818 10

2574 14

bchuwdbroeder,

Hiermede

(Boezem-

**

.

biscuit per ons

8

Zwart Janstraat

OVERWINNING
IN HUWELIJK EN GEZIN.

overleed in het
ziekenhuis Eudokia te Rotterdam. na een kortstondig lijden
geliefde
zoon,
onze
broeder en
Hedenmorgen

12821

I

UUR

.

..

F. G. HOLTHUIZEN

12768 7

ZONDAGAVOND 6—7

1285123

Hillegersberg.
Bergluststraat 2a

.....

Meent 110
Toeg. vrij

-

35.-

.

Koopt bij den vaksmid

UNIVERSEELE EEREDIENST
ZONDAG 10 NOVEMBER, 11 uur

12807 10

Rotterdam. 9 November 1940.
Verzoeke geen bloemen.
De begrafenis zal plaat? vinden

geëmailleerd.

SOEFI-BEWEGING

10—12 cn 2—4. Tel. 30490.

Spr.

Schermlaan 37a

Speciale aanbieding

Huishoudkachels

Allerzielen-HcrProtestants
onder doden. (Kerkkoor)
12776 9

denking,

*

-

Dü

vanaf

*

OOALS U weet mogen onze Beschuit-, Koeken Biscuitsoorten uitsluitend tegen inlevering
van brood respectievelijk bloembonnen worden gekocht
In den eersten tijd staat U wellicht wat vreemd tegenover deze nieuwe maatregelen, maar spoedig zult U bemerken, dat U door het reserveeren van slechts enkele
bónnen per persoon per week, evenals vroeger regelmatig Verkade's artikelen in huis kunt némen. Rekent
U zelf maar na:
rol groote beschuit.
100 gr. bons
pakje lange beschuitjes
100
groote honing-ontbijtkoek
250
kleine Ruyter-ontbijtkoek
150
w

Compleet geplaatst nncn

Ds. G. WESTMIJSE
Ons

Henegouwerlaan 4ljl

Woudenbcrg

-

10 „ODEON", GOUVERNESTRAAT 72
Zondag half elf v.m.

voorheen Hoogstraat 222
Alleen persoonlijk bespreken

:

De zuinigste in gebruik
VEEL WARMTE!
WEINIG KOLEN!

Vrijzinnige Hervormden

156

12819

Eb. Hundt
a

C. v. EESTEREN-

*

Schoonheidsspecialist e)
Masseur(sc). Pedicure. Org dipl.
Académie Scientifigue de
H'berg
BEAUTÉ
Straatweg 200
12598 6

Chem. Docta

Heden overleed tot onze diepe
droefheid mijn beste Man, Behuwdzoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer
KLAAS VAN EESTEREN
in den ouderdom van 62 jaren.
Uit aller naam

I■

OPLEIDING TOT:

:

C. DUYSTER-JAMIN, Arts

4 ff

kunt blijven gebruiken

■

Bergweg

Spreekuren: 8-9; 12-13.

uur te

ff

/

OFT*I IMf. fl
n week
tl.-p.
BETALING:

die vele jaren bij ons werkzaam
was en daarna gcruimen tijd
van de door hem welverdiende
rust heeft mogen genieten. Zijn
nagedachtenis zal steeds bij ons
in eere blijven.
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jaar schriftelijke garantie
Inlichtingen van I—2 en van 7—B uur:
henegouwerlaan 6i,
Oudedijk
244, Statenweg 55 Korte Dreef 20.
Putschelaan 47 (Linker Maasoever)
2984-20
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Juist ontvangen
een groote sorteering

Met blijdschap neven wij kennis van
de geboorte van onze dochter
MARIA JAANTJE
M. W. DIJKSHOORN
Ringdijk?lB.
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STADSNIEUWS

GOUDEN BRUIDSPAAR

Verkeersbepalingen.

Verschenen

ri)n de gecaeenteb'.aden
en 66, waarin zijni opgenomen
wijriging van het besluit van
Burg. en W«rh. betreffende h«; rijden
in sommige straten, de wijziging van
het besluit tot regeling van het parioeren van motorrijtuigen, aanhangwagens, rijwielen op meer dan twee
wielen en voertuigen e-n wijziging van
het besluit betreffende dc indee.ir.g
van enkele straten.

VERGOEDING

63, M

resp.

VOOR

Helpt de post en...

VERRICHTIN-

Arts-examens.
'Drnstfag 12 ilnzrv h'operu de ochi«o
Aan dc rijksuniversiteit tc Leiden d-Mi H. H. J. Tijsennaad cn B Tijiscnzijn geslaagd voor het eerste gedeelte raad —Ras.
K Sc.lvo'onrt'crlo:)van het artscnexamen mej. S. E. Tim- slipaa't 10b, alhier. dien dagi 4c her :
mers en de hccren H. A. de Lange cn dien>ken, w aarop zij 50 jaair geiliod'on in
C. Zundcr, allen alhier.
h-et buweitijk tradia
Apotheken

op

Zondag.

In de week van 9 tot 16 November
de Zondags- cn nachtdienst
wordt
waargenomen door de apotheken P. S.
Exler, Noordplein 51 b, dr. D. Gcrhardt, Schickade W.z. 99a. R. Krull,
Burg. Meineszlaan 57b, Overschiesche
apotheek, Rottcrdamsche Rijweg. OverRamlch-apotheek,
Ramlehweg
schie,
Kiosk geplunderd.
Vannacht heeft men dc bij de Tweede 43 c, dr. A. H. C. van Sonus, Avenue
Concordia 98, W. H. van der Vecht,
Coolhavenbrug staande kiosk opengebroken en daaruit een grootc hoevee) Mathenesserwcg 111, A. Verdam. Bcrgapotheek,
schclaan
133 b, Westcr
heid pakjes koffie, thee, sigaren, sigaretten, stukken zeep. plakken chocolade Nieuwe Binnenweg 115 en H. C. Zeelt
fa.
10a,
Hugo
dc Grootstraat
Van der
en pakjes boter gestolen van J. V. uit
Laan, Roscstraat 4a, dr. Th.
Exler,
de Havenstraat
Wolphaertsbocht 395.
fa. J. C. Pclle,
12, P. Ror.d, DordtschoPutschebocht
bakkerij.
Nieuwe
laan 166
W. Tjaarda, BeijerlandTr> ipand 101 aian >i? Miiddellaodstraat
troeft zich jacv-etsligd de firma F. schelaan 177.
Tein-lir>gß. Hoewel
«r hner minder
ru'.nve is dan in hie>t oud>e pand aan
helt Oostplei-n, ib de aannemer, de heer
Sleein'la.nd urit Gouda, er m geslaagd
moeten op werkdagen tot 8 uur
zoowel bakkerij aks wlinkdl in het
's avonds geopend zijn.
pond onder Je breraeen. Enkele
volgens bovenstaande
Daarna
bloemstukken
van clcënten en le"
dienstregeling.
gavem giatittron a«m de
"vera-nc iers
opening een feeote'ïijk .t'. nlje.
Recl. 12765 10

a cn

ALLE APOTHEKEN

y—yr

wacht allen, die uit hoofde van hun beroep,
de juiste brievenbussen moeten weten te
V vinden een moeilijk jaargetijde. In het bijronder geldt dit voor de post en voor de Nieuwsblad-bezorgers. In volkomen duisternis zullen zij
overal in de stad en daar buiten de hun toeverrouwde papieren last te bestemder plaatse dienen
c deponeeren en men rekent erop, dat daarbij geen
outen worden gemaakt. Vooral zij die het Nieuwsblad verwachten, vinden het vanzelfsprekend, dat
iun huisvriend precies 'op tijd in de bus wordt geworpen; zij geven zich weinig rekenschap van de
noeilijkheden waarvoor de bezorgers zich geplaatst
zien, om in de volslagen verduisterde stad toch
■naar de juiste adressen te vinden en de brievenbussen die bij deze adressen behooren.
De Nieuwsblad-bezorgers zullen binnenkort van
clectrische lantaarns worden voorzien, maar daarmede is aan de bezwaren nog niet volledig tegemoet
gekomen. Daartoe is ook de medewerking van de
Nieuwsblad-lezers noodig. Immers de huisnummers
bevinden zich meestal op een zoodanige hoogte, dat
bij het opsporen daarvan de lantaarns opwaarts
moeten worden gericht ... wat verboden is. In verband hiermede wordt een dringend beroep gedaan
op alle stadgenooten. om hun huisnummer ook nog
eens boven de brievenbus aan te brengen en dan
liefst met witte cijfers op zwarten ondergrond, zooals op de foto is weergegeven. En buitendien zal het
aanbeveling verdienen de brievenbus een wit randje
te geven, zooals de foto eveneens laat zien.
Op deze wijze kan iedereen ertoe medewerken,
dat de taak van hen, die in het duister hun brood
moeten verdienen, aanmerkelijk wordt verlicht.
Men geeft door aldus te handelen een blijk van
naastenliefde; wat door hen die zich aan de andere
de ongezellige zijde
van de deur bevinzijde
den zeer zeker op hoogen prijs zal worden gesteld.
<Elgen foto)

Belanghebbenden worden er aan!
herinnerd, dat verzoeken om vergoeding voor leveringen en verrichtingen
ten behoeve
de Duitsche weer
rnacht in Nederland (z.g. R.-verrichingen), welke in de maand October
1940 zijn geschied, vóór 16 November a.s. moeten worden ingediend bij
de afdeeling „Ver goeding voor verrichtingen ten behoeve van de Dui'lsChe weenmacht", kamer 23 ten Raadhuize. Met nadruk wordt er op gewezen, dat verzoeken, welke na dezen
datum worden ingediend, volgens de
bepalingen van de desbetreffende verordening niet in behandeling kunnen
worden genomen.
Voor ccn vlotte afwikkeling ven de
aanvragen verdient het aanbeveling
Jat de rekeningen, welke ten Stadhuize worden ingediend, vergezeld zijn
van het doop-don vorderend-en militair
afgegeven
ontvangstbewijs c-q. voor
'Ontvangst zijn afgeteekend door denpene, die de goederen heeft aangenomen. Mocht geen ontvangstbewijs
zijn afgegeven of de rekening nog niet
zijn afgeteekend, dan diene men toch
de rekening vóór lö November a.s. in,
daaf anders de vergoedingaarovrage
onherroepelijk terzijde moet worden
gelegd.
Nogmaals wordt onder de aandacht
gebracht, dat geen rekeningen rechtstreeks aan liet Bureau
van
de
Hoofdintendant moeten word en Socgezonden, aangezien hierdoor noodelooze
vertraging in de afdoening ontstaat.
Correspondentie
met deze autoriteit
over diens beslissingen, alsmede over
Nederlandsche
instanties,
die van de
betreffende vergoedingen wegens Rverrichtingen, dient eveneens achterwege te blijven, aangezien van deze
beslissingen, die bindend zijn, in geen
geval wordt teruggekomen.
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WANNEEP ZOU MEN ZE
KUNNEN DRAGEN?
oorlogsomstandigheden met de

D<?

daaruit voortvloeiende d6tributie en
zorgenvolle stemmingen hebben haar
gevolgen in velerlei opzicht op de klee
tling. Men kon dit zonder een Sherlock
Holmes te zijn veronderstellen, doch
enkele leiders van modehuizen te Rotterdam, behalve die van één firma,
welke het seizoen nog te jong vond om
gevolgtrekkingen te maken, hebben
dat
bet Nieuwsblad verzekerd,
de weerslag daarvan in de betrokken
bedrijven zeer zeker is waar te nemen.
publiek,
waarbij
Ten eerste is het
wij dan speciaal het oog hebben op de
dames, uitermate kieskeurig geworden. Men geeft bij aankoop tegenwoordig twee dingen uit, geld en punten.
rekbaar, men kan
Geld is eenigszine van
uitgeven, maar
er veel of weinig
punten zijn 6treng gerantsoeneerd.
Men verkoopt zijn punten dus zoo
duur mogelijk, hetgeen beteekent, dat,
wie 't zich maar eenigszins kan veroorloven, zoo degelijk mogelij.k goed
koopt, vooral wol. De beperking drukt
naar vanzelf spreekt de animo tot
koopen, want men doet niet alloen af
stand van geld, maar ook van punten
en zoo was de nieuwe faciliteit, waarbij per gezin één wintermantel of
winterjas kon
worden aangeschaft
•"doen wij dö dames heel veel onrecht
dat het
wij
als
veronderstellen,
aan,
zijn
Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotterdam heelt een enorme uitbreiding van
in de meeste gevallen wel op een mantaak gekregen, na zoovele duizenden personen in aanmerking komen voor de tel zal zijn uitgedraaid?) voor de mangoederen, die ait het geheele land zijn samengestroomd. Boven: In een groote loods telzaken zeer welkom. in huizen en in
Er zijn in onze stad
aan de Lekhaven worden de goederen gesorteerd. Onder: een klein deel van den groote magazijnen zeer belangrijke
textielwaren verloren
hoeveelheden
enormen voorraad dekens, welke wordt opgestapeld
textielpegaan, dus de behoefte
(Polygoon)
waren is hier zeer groot. Voor een
zicb
dank
gedupeerden
kunnen
deel
zij speciale vergunningen weer van
het noodzakelijkste ook in deze distributieperiode voorzien, al zullen velen bij het ontvangen van hun vertijd gelgunning, die niet onbeperkten
dig iü, verzucht hebben, dat men liet
geld voer den aankoop van de niet
bepaald goedkooper geworden artikelen wel meteen had mogen insluiten.
Doch ook klecdingstukken van meer
vervanluxueusen aard vragen om
ging. Men denke bijv. aan bontmantels. Reeds in één der modehuizen, die
rich voor hun cliënteele met het bewaren van bontmantels gedurende de
zomermaanden belastten, zijn bij den
eToot<?n brand niet minder dan
en er
bontmantels verloren gegaan,
waren in de binnenstad heel wat zaderden
die
voor
bontwerkers,
ken en
bont bewaarden. Uiteraard zullen de
aldus verloren gegane bontmantels
wel niet eens van de goedkoopste
soorten zijn geweest.
Toch blijft bet een vraag, of er daaris
om te Rotterdam een bont-hausse
te verwachten. Want kleeding is ook
stemming
en
de
stem
kwestie
van
een
ming te Rotterdam is allerminst van
dien aard, dat de Rotterdammer alle
zorgen zoo maar op zij zet. In onze
sljad doet zich verdeT een verschijnsel
voor, dat typisch van Rotterdam 1940
is, het is een
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De aanmeldingskantorcn van boven(Centraal
fonds
bureau

genoemd

Mvcklenburglaan 55, telefoon

4072-4)

Zijn gevestigd:

Voor

den Rechter Maasoever

vernestraat 56.

Gon-

Voor den Linker Maasoever fNoordere.land inbegrepen): Heidestraat 3
Ingang Ericaplein.
In aanmerking

komen aJle Rotterva® MaatscbappeHulpbetoon
ontvangen,
9teun
zij een lager inkomen hebben dan fli per week voor alleenstaande personen; f2O per week voor
gezinnen met ten hoogste 4 kinderen
*>en. 16 j.; f22 per week voor gezinnen
mot o of 6 kanderen ben. 16 j.; f 2-i per
v.eck \oor gezinnen met meer dan f>
hinderen ben. 16 j. (gezinsinkomsten
worden voor de
helft bij het loon van
Gen kostwinner
gerekend).
e.
vrager moet de volgende
stukken medebrengen.
dammers, di« niet

"Jk

J'oorzoover

~

é. identiteitsbewijs en/of
1.
3.

trouwboekje.

stamkaart.

laatste belastingbiljetten.
a jVd ïn '? loondienst: werkgeI
door werkeever
goteekend en met etempel
voorzien;
b. indien zelfstandig: ecn door
kost-

to

"

»

winner

voni
zelfstandigen (blauw),
cwer k
verklanng van de
werkende
kinde(formulieren
ren;
zijn op aJl e politiebureaux verkrijgbaar.
5. huirrkaart
Voor aanmelding komen
thans In
aanmerking alle gezinnen met
dxle
vier kinderen ben. 16 j. Maandag 11
Novomber tnsschen 9 en 5 nnr wier
naam eveneens begint mot A tot en
mot K, op Dinsdag 12 November tnsschen 9 en/ 5 uur, wier naam begint
mot de letters L tol en mei Z eo op
Woensdag 13 November tnsschen 9
en 1 nor voor gezinnen, wier naam
*®Blnt met de letters L tot en met 2.

ming

mes dan, eigenlijk alleen daarom bezocht werden, doch deze veronderstelling zouden wij niet gaarne onderschrijven. Maar hoe dan ook, de concerten schiepen een zekere behoefte
aan avondkleeding, die niet eens zoo
gering was, want tweemaal in dezelfMengelberg
de avondjapon
naar
„ging" niet! Nu is dit, maar men hoopt
heel voorloopig, gedaan, de avondconcerten werden middagconcerten c.f
kerkconcerten en de reactie in de modebranche is wel degelijk te bespeuren
Voor avondjaponnen bestaat zeer weinig animo. Aan den angst voor liet
uitgeven van punten mag men bel
:s
niet wijten, want avondkleeding
voornamelijk
vrij. Dat deze baisse
aan bovengenoemde oorzaak te wijten
is, blijkt wel hieruit, dat zaken, die .n
andere gTOOte steden filialen bezitten,
daar niet zoo'n sterken terugval in de
vrouwelijke
verschijnselen
der
coquetterie con-stateercn.
Zoo weten wij dus meteen, dat
Schuurman,
Mengelberg,
Ffipse,
maestro Edmundo di Vecchi e.a. zonwisten,
dat
hetzelf
misschien
zij
der
bondgenooten van de modehuizen waren, dat zij niet alleen de strijkstokken heten gaan, maar dat zij ook nijvere, rappe naalden en vingertjes op
ateliers m beweging hielden, want de
avondjapon werd meestal naar maat
gemaakt en gaf meer werkgelegenheid, dan men oppervlakkig zou denken. Deze ie nu weg
Binnenkort gaat nu te Rotterdam
de Kleine Comedie openen, ipaar de
menschen van het vak verwachten
daarvan geenszins een daverenden
ommekeer. Gebrek aaa vervoergelegcn
heid, duisternis en een nog altijd bemet verstaande ring van straten
minkt plaveisel maken een late> wandeling in avondkleediüfc allesbehalve
tot een genoegen.

Doch de onmiskenbare versobering
in do mode, welke zich reeds jarenlang in de mode-centra der wereld
aankondigde en daar reeds had geleid tot vereenvoudigingen, welke men
als semi-dree betitelde en waarbij men
zelfs wollen sloffen toepaste, zal misbieden, die voor
schien oplossingen
het Rotterdam van beden wèl practisch zijn.
De conclusie van één en ander is,
dat de hervatting van het muziekleven in daartoe geëigende gebouwen
maar
nret alleen een zuiver cultureel
ook een economisch belang is.

Vischmarkt.
Heden werden aan den vischafslag
alhier van Moerdijk, Monnikendam
en elders aangevoerd 80 pond schar,
130 p, levende bot. 130 p. riviervisch
S9O p. spiering en S kistjes ger. sprot.
De prijzen waren: schar G—2o, brasem
13—15, voorn 12—13, groote levende
bot 35—50, kleine levende bot 20—30,
spiering 18—22 cent, alles per pond;
gerookte sprot ƒ3.20—ƒ3.70 per kistje,
alles plus omzct'beasting.

HOOG WATER TE

van

zijn eigendommen.

inventarissen en inboedels
verzekert men tegen oorlogsmolest bij

Gebouwen,

ROTTERDAM

Zaterdag 9 November.
2e getij 13.35
Baisse in avondkleeding. lo getij'o.43
Zondag
10 November.
lang
niet
de
reden
behoeft
men
Naar
vindt men Le getij 2.53
£e getij 15.1
te »oeken. Hoefdzakelijk
haar in het ontbreken van schouwMaandag 11
11 November.
burgen en concertgelegenheden. Daar
2e getij 16.1
vverd hoofdzakelijk de avondkleedmg Ie getij 3.51 .
gedragen. Een lede neon oer t van de
ZON EN MAAN.
van
de
concerten
Harmonrie,
Societeit
Zaterdag 9 November.
Eruditio Musice, de VrijdagavondconZonsonderg. 17.53
certcn van het Rotterdamsch Philhar- Zonsopgang 8.49
de
de
avonden
van
Orkest,
monisoh
Maan op 3.53 n.m. Maan ond. 2.45 v.m.
Italiaannch-e en ook van de Nederland
Zondag 10 November.
sche Opera, 'de concerten van Toonkunst, Excelsior enz., de tooneelavon- Zonsopgang 8.51
Zonsonderg. 17.56
den, de revue, het waren even zoo vele Maan po 4.15 n.m. Maan ond. 3.48 v.m.
gelegenheden zich met de producten
Maandag 11 November.
der Rotterdamsche haute couture
Zonsonderg. 17.51
tooien. Kwaaddenkende lieden, die de Zonsopgang 8-53
wereld nu eenmaal telt, veronderstel- Maan op 4.36 n.m. Maan ond. 4.51 v.gi.
den zelfs, dal sommige van deze conWassende
maan.
certen door enkele, hèèl enkele da-
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Voor Rotterdammers

Dat is iederen dag anders, maar iederea
dag hetzelfde blijft de noodzaak om alle
redelijke voorzorgen te nemen ter bescher-

üiaauuay

NIEUW MOLEST-RISICO
Vraagt

kantoor

inlichtingen en prospectus aan het
Recl. 12771 20

SINGEL 126—130, Amsterdam (C.)
o

Bijkantoor: ROTTERDAM,

Tel.. 47190
Schepenstr. 100
Tel. 45530

Dies natalis Economische
Hoogeschool
Rede prof. Gonggrijp
Ter gelegenheid van de dies natalis
van de Nedcrlandsche Economische
Hoogeschool heeft prof. dr. G. Gonggrijp in de groote zaal van de Hoogeschool aan den Pieter de Hooghweg
een rede gehouden waarin hij gedachten ontwikkelde omtrent onde cn
nieuwe mecningcn over het cultuurstelsel in Ned. Indie.
Na een inleiding over het begrip historische waardeering, zeide spr. ojh.
dat van 1816 —1830 in Nederland onzekerheid heerschte omtrent de te
volgen koloniale politiek. Daarop volgt
de periode van de dwangcultures. Het
cultuurstelsel heeft ernstige misstanden niet weggeruimd. Gerretson heeft
gesproken van de grootste weldaad
voor Nederlandsch-Indie. Spr. betoogde, dat de eerste twintig jaar van heli
cultuurstelsel
Nederlands
schande
zijn. Het stelsel is voordeelig geweest
voor de moederlandsche financiën,
maar geenszins voor de inlandirhe bevolking. In dit verband herinnerde hij
speciaal aan de indigo-cultuur. De
gouverneur-generaal Van den Bosch
zag slechts vergrooting van den export. Als Indisch staatsman had deze
gouverneur een vernauwd bewustzijn.
Trouwens: niets is voor groote mannen zoo moeilijk als zelfbeheersching
in het succes. Van den Bosch had nog
grooter succes kunnen boekei met een
fatsoenlijker cultuurstelsel, wanneer
hij niet verblind "was geweest door de
exportsaldi. Bovendien moet men niet
vergeten, dat de dwangcultures eerder
afkeer dan liefde voor den arbeid hebben gekweekt.
Toch moet men niet vergeten, dat
zonder Van den Bosch Java pas in de
jaren 50 of 60 inplaats van in 1830
een belangrijk exporteerend land zou
zijn geworden.
Spr. besloot zijn rede met een citaat
van een Engelsch schrijver en een
citaat van een Duitsch-auteur, waarin
deze schrijver er op wijst, dat in den
tijd toen Duitschland economisch en
politiek verpletterd was, er maar één
kleine staat was, welke zich fatsoenlijk
tegenover Duitschland
gedroeg. Dat
was Nederland. In de Nederlandsche
koloniën,
zoo zegt deze Duitsche
schrijver, konden Duitschers vrijelijk
werken en hij besluit, dat het te
hopen is, dat Duitschland dit nimmec
zal vergeten.

G

Rijkscommissaris

Hoe laat moet men verduisteren?

Kleeding in oorlogstijd
Rotterdam baisse in avondkleeding

HUISRAAD EN DEKENS VOOR ROTTERDAM

Notstandsbeihilfe
van den

de Nieuwsblad-bezorgers

GEN TEN BEHOEVE VAN DE
DUITSCHE WEERMACHT.

<+*

Overgeplaatst.
Dc heer K. F. van der Wal. accounbij
tant
den rijksaecountantsdienst is
verplaatst van het 2e bureau van den
rijksaccountantsdienst, hier ter stede,
raar het bureau van dien dienst te
Arnhem.

ROTTERDAMSCHE
GEMEENTE PUBLICATIE

NOVEMBER T9l 0

ZATERDAG 9
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Jubileum J. H. van Wely.
Vandtaag waa hiet 25 jaar geraden»
dad de lieer J- H. van Wefliy afls airdiar bij den hiwöhoudiel'ij'ken- en varpilegiingsdrenst in het voMtuMg ziekenhui aan den CoolstTMg'el in func"
■tie lirad. Ter gelegenheid van diït feit
heeft een d-e<putatn>e uit h>ett p'eirsoneel,
dat thans in V.er deelen is geepßitfet,
den juWlaris 6e rijmen huiiro giecompiSroenteord en een pasohenlk un co<|*
wt owJuaodigfd.

2

BINNENLAND

Anti-Duitsche uitlatingen bestraft

Atofbellen doen de rest. Radox
Ideaal voor
Uw teint en 't I* nog voordcollg óók, want
met Rado>£ In Uw waschwater, hebt U minder
zeep noodlg.

r

—
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niet tot dit ver-

HOOFDSTUK 12

(Nadruk verboden)

Toen mijn bewustzijn terugkeerde, begon Gucljer het relaas van zijn
bevond ik mij tot mijn
wedervaren,
verbazing in een der merkwaardigste
ruimten, die ik ooit heb gezien. Het
was een groot, donker gewelf met
rotsachtige muren, waarin door middel van ijzeren ringen een aantal laaiende fakkels was geplaatst, die slechts
een spaarzaam licht verspreidden. In
een halven cirkel om mij heen zaten
acht of tien mannen. Onder normale
omstandigheden zou deze enscéneering misschien een ietwat lachwekkenden indruk hebben gemaakt, maar ik
kan je verzekeren, dat alleen al het
touw om mijn polsen verlammend op
mijn lachspieren werkte!
Waarom zouden ze ons eigenlijk
hebben gescheiden? viel Floyd hem
in de rede.
Waarschijnlijk hielden zij
mij
voor het meest waardevolle deel van
hun buit. Het was een college
van
mannen, die in een of ander circus
of een wassenbeeldenspel ongetwijfeld
furore zouden hebben gemaakt. Net
met perkament .beplakte geraamten
kaalhoofdige hongerlijders met somber flikkerende oogen. Het eenige behoorlijke aan hen was hun gebrekkige
kleedij, die uit een paar vuile, om de
heupen gewonden lappen bestond. Zij
—

—

De Hindoe, door zijn adviseur in den
steek gelaten, moest het antwoord
schuldig blijven. Een paar maal nam
hij een aanloop om wat te zeggen,
maar tenslotte scheen hij het toch verstandiger te vinden te zwijgen, waardoor hij tenminste geen gevaar liep
een of andere onvergeeflyke domheid
te debiteeren.
Been liet de revolver in zijn zak
glijden.
Kom over een uur bij mij in de
tent! zei hij tot Ali Mohammed en
daarna keerde hij naar Ellen Boyard

||

terug.
Hij wilde eerst met haar overleggen, alvorens den Hindoe een verhoor
af te nemen. Zou hij nu maar meteen
schoon schip maken? Of was het verstandiger nog wat te wachten?
In ieder geval zou hij dien Mohammedaan eens flink onder handen nemen. Hij moest er nu maar meteen
van overtuigd raken, dat zij hem volledig door hadden.

AGENDA VAN GEBOORTEDAGEN
10 November.
Mevir. C. W. Frum; oud-presid'enV-Teonl sf ng „NedTland-Frank
rijik";
Legioen van Eer.
1890 Prof dr. J- J. Lijnst Zwikkfr;
toooirlceiraair te Lv-idtm; oud-gemeeniie-«pot bclk/er

—

—

—

—

—

—

1

j

BERICHT

De Nieuwsblad-

distributiemap

11 Ncvember.

zaten met gekruiste beenen om mij
heen en staarden mij onafgebroken
aan. Waarschijnlijk benijdden ze mij
in stille om mijn welgedaan uiterlijk.
Uit het duister klonk Vischwa's melodieuse stc-m.
Het waren de ouderen van Siddhab. Uw lot, Sahib, lag in hun handen.
Daar heb ik geen oogenblik aan
getwijfeld, want de geheele vertooning
liet aan duidelijkheid niets te wenschen over. Nochtans was ik zoo beleefd om mij aan de heeren voor te
stellen, maar zij maakten geen aanstalten om dat eveneens te doen. Onbeschaafd gepeupel, dacht ik, voor
geen cent manieren! Eindelijk kwam
ér één overeind om een soort toespraak te houden. Ik verstond de helft
met, want het dialect was eenvoudig
verschrikkelijk. Maar zooveel begreep
ik tenslotte toch wel, dat ze iets met
me voor hadden, wat me allerminst
gelegen kwam. Het was één der voorschriften van hun boetvaardig en alle
aardsche geneugten verachtend leven,
dat wie den vrede van Siddhab verstoorde, evenmin als zij ooit weer
naar het schrille, zondige licht der
menschelijke samenleving zouden terugkeeren.
Een interessante parallel met de
Lamahkloosters in Tibet!
Voor den wetenschappelijken kant
van deze onthulling had ik uiteraard
op dat oogenblik bitter weinig be'langstelling, want de heeren commissie-j

R.N

Er zijn dan ook weinig componisten
te noemen, wier levensloop zoo monotoon en zonder eenige „gebeurtenis"
verliep, als dif bij Franck het geval was.
Geboren te Luik, op io December
1822, ontving hij zijn eerste muzikale
opleiding aan het conservatorium aldaar. Zijn vader, die in hem een toekomstigen pianovirtuoos zag, liet hem
reeds op elfjarigen leeftijd in het openbaar optreden. Kort daarop verhuisde
dc* familie naar Parijs, waar betere mogelijkheden voor de ontwikkeling van
den jeugdigen pianist voorhanden waren. Hij werd in 1837 toegelaten tot
het Conservatoire en na eenige prijzen
voor piano- en orgelspel alsook voor
de fdga-compositie behaald te hebben
legde hij zich toe op het mededingen
naar den Prix de Rome Bezorgd echter
voor de mogelijkheid, dat het componeeren hem van zijn loopbaan als
pianovirtuoos zou afbrengen, nam zijn
vader hem van het Conservatoire.
waarop de familie naar België terugkeerde. Twee jaar later echter keerde

Mej. E- 'Ba«ldi\ eere-lid afd. Rotterilam Vereenrgilng „Toss>e!schadi "; oud-prttsideniie RoLferdam
sdhe-Vrouwenraad; ridder Onanjie-N a?sa uorde.
1862 J- P. Stok Ilzn,; archnfect
1888 P!i»?it 't llart; rmu2l:fkdrnrecrtieuir.
1.890 J.H Misorugr, bureelchef Parket
Kaniongeneoht,

om half zeven ever
zendkns wonden tKir-

Maar het kwam
hoor.

FEUILLETON

21)

(Archlcf-foto

Ter terechtzitting Tan het kantongerecht te Haarlem werden op 6 November twee personen veroordeeld wegens
overtreding van de verordening betreffende den identificatieplicht.
Zij
werden veroordeeld tot boeten
van
resp. vijf gulden, subsidiair drie dagen
hechtenis en drie gulden subsidiair
'wee daaen hechtenis.
Op dezelfde zitting sond één persoon
terecht w egens overtreding van de verordening betreffende het al reizende
uitoefenen van een bedrijf. Hij werd
veroordeeld tot een geldboete van drie
gulden subsidiair twee dagen hechtenis.
De kantonrechter Ie De'*ft heeft
dezeT dagen ter zake van overtreding
\an de \erord-ening aangaande
ver
keersbeperkingen straffen opgelegd,
varieerende van drie gulden boete
subsidiair twee dagen hechtenis tot
zeven gulden vijftig boete subsidiair
vijf dagen hechtenis.

REDE VAN DEN

-

NOODLANDING
IN DE WOESTIJN

Straffen op overtreding van
verordeningen

|

-

.

'

service

—

I

%

—

FUEHRER.
D-e rede van dien Fuehrer, welkie hij
Vjiijdag in Muenchien heeft gvihou'd&n,
DE

Een halve eeuw geleden stierf te Parijs één der merkwaardigste figuren
uit het Fransehe muziekleven van de
19e eeuw. de componist César Auguste
Franck. Voor zijn tijdgcSooten beteekende dit heengaan slechts het verlies
van een uitstekend organist aan de St.
Clothilde en een niet minder voortreffelijk leeraar in het orgelspel aan het
Conservatoire.
Slechts enkele intieme
vrienden en een aantal jonge componisten,
die hun muzikale vorming aan
hem te danken hadden, beseften, dat in
werkelijkheid
de Fransehe kunst één
geniaalste vertegenwoordigers
harer
had verloren. Ook Francks leven stond
dus geheel in het tecken van die, bij
waarlijk groote kunstenaars bijna stereotiepe, lotsbeschikking, dat het inzicht in de beteekenis van hun werk
zich eerst onder het nageslacht baanbreekt. Het is hem zelfs nooit vergund
geweest één zijner groote scheppingen
zooals b.v. de Symphonie in d, of het
oratorium „Les Béatitudes", werken
die nu tot de hoogtepunten der Fransehe
muziekliteratuur gerekend worden, in
een behoorlijke uitvoering te beluis-

Met de uitbreiding van het aanta..
overheidsmaatregelen, waarmee
het
publiek rechistreeks te maken heeft,
wordt ongetwijfeld de behoefte grooter,
concrete injichiingen te verkrijgen
op
aangaunde overheidsmaatrepe.en
waarbij in de
gebied,
economiïch
eerste plaa-ts wordt gedacht aan de
ilistributiemaat regelen.
Gebleken is, dat men zich om voorlichting dikwij.s wendt, tot de burgemeesters, die
voorzoover een inliclr Tg niet dadelijk kan worden gegeven
de vragers veelaj ver wijzei.
naar het departement van Handel.
Nijverheid en Scheepvaart.
Do secretaris-generaal van Binnenlandsclu- Zaken vestigt er de aandacht
van de burgemeesters op, dat voor
inlichtingen manke overheidsmaatregelen op economisch gebied in eerste
instantie moet worden verwezen naar
<io daarvoor in aanmerking komende teren.
Kamer van Koophandel en Fabrieken,
aangezien deze Kamers omtrent bedoelde, maatregelen van volledige documentatie aijn voorzien.
Het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart blijft bereid
die geval.en in behandeling te nemen,
welke naar het inzicht van de burgemeesters niet in aanmerking komen
voor verwijzing naar een Kamer van
Koophandel.
Verzoeken om inlichtingen, van de
burgemeesters ze'.tf uitgaande, kunnen eveneens aan genoemd departement worden gericht. Alle verzoeken
om inlichtingen moeten worden geadresseerd aan den Economische Voorlichtingsdienst, Rijnstraat 2-i, 'sGravenlhage.

Radio

snel za'l
vakkundig
le Middqllandstr. 72, Tel. 30340-31293 aiïtte Duitbchie
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Aangaande overheidsmaatregelen.
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Weekoverzicht van A. Makkreel.
MATS. Deze week wat
een enkel postje
mals te koop. de eigenlijke verdeel Ine vindt
volgende week plaats.
zijn
Veel malsbonnen verer niet in omloop, zoodat mag worden
wacht dat de vraag niet zoo overweldigend
zal zijn als de vorige maanden.
GERST. Ook de verdeeling
bultenlandsche gerst volgende weck van
do
weer aan
beurt Indien de NAC tenminste deze maand
gerst beschikbaar stelt.
Inlandsche zomergerst wordt weinig aangeboden.
HAVER. Jnlandsche haver werd deze weck
wederom beschikbaar gesteld, dit Is dan
ook het eenlge artikel dat eenlg leven ln
de brouwerij gebracht heeft.
Inlandsche haver werd "aangeboden In de
provinciën Groningen, Brabant
en een
kleinigheid in Zuid-Holland.
De vraag naar haver blijft groot.
Inlandsche bakrogge wordt aanROGGE.
geboden disponibel
Rotterdam en af opslagplaats in de provincie.
Voerrogge
geen aanbod, behalve eenlge
partijtjes afgekeurd voor menschelljke consumptie.

weer naar de Fransehe hoofdstad
terug (1844). De voorliefde van Franck
was (naast de compositie) geleidelijk
van de piano op het orgel overgegaan.
Hij werd achtereenvolgens organist aan
de Nolrc- Dame de Lorette, de St. Jean
St Frangois nu Marais en in 1858 aan
de St. Clothilde. In 1872 volgde nog zijn
benoeming tot leeraar in het orgelspel
aan het Conservatoire. Zijn liefde voor
Frankrijk was zoo sterk, dat hij, hoewel dus eigenlijk Belg van geboorte,
zich geheel als Franschman voelde en
zich ook als zoodanig liet naturaliseeren. Behalve voor uitstapjes in de
zomervacantie
heeft hij Parijs nooit
verlaten. Van den vroegen morgen tot
den laten avond gaf hij les om in het
onderhoud van zijn gezin te voorzien,
terwijl alle beschikbare vrije tijd aan de
compositie werd besteed.
Deze -sobere leefwijze, gekenmerkt
door liefdevolle overgave aan de dagelijksche werkzaamheden en een nauwgezette plichtsbetrachting, paste geheel
bij den eenvoud en ontroerde naïveteit
van zijn karakter, waaraan ieder uiterlijk vertoon ten eenenmale vreemd
was. Ook innerlijk kende hij de groote
polariteiten, de scherpe contrasten tusschen licht en duisternis in het zieleleven,
zooals
dezt- zijn romantische
tijdgenooten beheerschten.
niet Zijn
muziek
levert er het bewijs van.
Francks
romantiek leeft zich uit in
geïmpulseerde,
een sterk religieus
bijna mystieke vervoering. Het daegeheel
monische was hem
vreemd.
Vandaar ook, dat zijn muziek wordt
gekenmerkt door die pure welluidendheid en hymnische verheerlijking, die
slechts haar aequivalent vindt in de
groote kerkmuziekeh
van vroegere
eeuwen, b.v. van een Palestrina en andere meesters uit den bloeitijd der religieuze
vocaalmuziek. Vandaar ook.
dat zijn pogingen op het gebied
van
de opera (..Hulda" en „GhiselJe") een
fiasco werden.
Misschien in dit opzicht wel het
meest typeerende werk zijn de ,Béatltudes", (soli, koor en orkest) een gedramatiseerde vertolking van de acht
Zaligsprekingen van Christus. De ruiengelenkoren
schende
de prachtige,
sobere Christus-partij, de vredige, verheerlijkende werking in het algemeen
van deze muziek zijn van een ongeëvenaarde sereniteit. Doch ook de orgelwerken, de symphonie en vooral de kadenke
(men
mermuziek—composities
slechts aan de vioolsonate) bewegen
zich in een dergelijke sfeer.
Francks ook in technisch en formeelcompositorisch
zoo belangwekkende
levenswerk vormde den grondslag voor
een belangrijk deel der Fransche muziek, zooals die zich na ziin dood verder ontwikkelde. De „School van
Franck",
waaronder figuren als Vincent d'lndy, Gabriel Pierné. heeft de
traditie van den „docteur angélique"
op baardige
wijze voortgezet en de
op
gebied
vernieuwingen
velerlei
vruchtbaar verder ontwikkeld
Zoo zien wij Franrk dus heden ten
dage ?ls één der rijkste en vruchtbaarste vertegenwoordigers van de
Fransche
muziek in de vorige eeuw,
wiens
invloed zelfs tot in onzen tijd
te bespeuren is en als zoodanig moge
men hem heden, een halve eeuw na
zijn dood. herdenken.

TARWE. Ultmaaltarwe wordt aangeboden
In Brabant, koopers kompn evenwel wegens
de hooge vraagprijzen niet opdagen.

zij
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leden lieten niet den minsten twijfel]
bestaan omtrent het weinig benijdens-,
waardige lot, dat mij wachtte. Alleen
over de wijze, waarop zij mij naar
gene zijde zouden helpen, schenen zij
het nog niet geheel eens te zijn.
Het debat, dat zich daarover ontspon, begon mij tenslotte te vervelen
en om aan alle oneenighcid een einde
te maken, kwam ik met een ander
voorstel. Zij zouden mij een vrijen
aftocht garandeeren waarbij ik mij
dan verplichtte aan mijn ontdekking
geen ruchtbaarheid te geven. Ik probeerde den heeren aan het verstand
te brengen, hoe kortzichtig het was
om mij te laten verdwijnen. Er zou
natuurlijk naar mij worden gezocht
en tenslotte zou het dan slechts een
kwestie van tijd zijn, dat aan hun
idyllisch bestaan voor goed een einde
werd gemaakt.
En dacht je werkelijk in ernst,
dat zij daarop zouden ingaan?
Je zult het misschien niet gelooven m'n waarde, maar ze zijn er
inderdaad op ingegaan! Aangemoedigd
door dit succes, eischte ik ook jouw
uitlevering, maar het geachte college
verklaarde botweg, dat je niet meer
in leven was. Je zult je kunnen voorstellen, hoe ik die mededeeling opnam!
Ik wilde hot eenvoudig niet gelooven.
In ieder geval was ik vast besloten
deze plaats niet eerder te verlaten,
voor ik mij daaromtrent zekerheid
had verschaft. Ik deed mij nog kapotter voor dan ik in werkelijkheid
—

BUITENLANDSCHE GRANEN.

WONING-INKICHTMG

I

was en slaagde er in mijn vrienden
ervan te overtuigen, dat ik in mijn
toestand niet in staat was den verwoestijn
moeienden tocht door de
naar het stption aan het Gainer meer
te ondernemen. Tenslotte bleef den
acteurs van het wassenbeeldenspel du
niets anders over dan mij hun gastvrijheid aan te bieden, tot ik weer
wat op krachten zou zijn gekomen.
Professor Floyd barstte in een schaterlach uit.
Aan jou is een voortreffelijk diplomaat verloren gegaan. Ik kan me
wel voorstellen, hoe het verder is gegaan. Nadat zij de onvoorzichtigheid
hadden begaan je vrij te laten rondloopen, snuffelde je net zoo lang tot
het je was gelukt mijn verblijfplaats
te weten te komen. Je verschafte je
op een of andere manier een touw,
maar op het laatste oogenblik kregen
ze je bedoelingen door en staken zij
een spaak in het wiel. Je had voorzichtiger te werk moeten gaan, want
nu heb jc niet alleen voor jezelf,
maar ook voor mij alle mogelijkheden
om te ontvluchten, afgesneden.
Of
dacht je soms, dat ze je hier wel weer
uit zouden halen?
Dat niet! Maar desondanks staan
onze kansen nog niet zoo slecht, als
het op hei oogenblik lijkt.
Neen? Dat zul je me dan wat
nauwkeuriger moeten uitleggen.
Graag. Kun jij je niet voorstellen. dat er in Siddhab ontevredenen
en opposanten zijn?

j

j

voorraad!

drog. 41 ct. enlsct. lnd. verh. 0.8.
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radio-verordening
luidde de uitspraak
4
maanden gevangenisstraf, 100 gulden en inbeslagneming.
Van T. hteft herhaaldelijk naar verboden zenders geluisterd. Daar hij bekend heeft en het ging om een lichte
Het Duitsche Landsgcrecht uit Den overtreding van h~t verbod, kwam hij
Haag heeft een zjtting in Arnhem ge- er af met genoegde straf, waarbij hij
houden,
waarbij eenige uitspraken boden zenuers geluisterd. Daar hij van
werden gedaan.
neergelegd.
zich dadelijk
In de strafzaak tegen den bode J. J.
uit Arnhem werd wegens anti-Duitschc
WINTERHULP EN POLITIE
uitlatingen 4 maanden gevangenisstraf
opgelegd. De eisch was 5 maanden.
Do inspecteur-generaal der NederJ. heeft in het midden van Juli in
Arnhem een blufferige smaadrede te- landsche politie heeft zich per circulaire gewend tot alle geumiformde legen het Duitsche volk gehouden en in
den van de Nederandsche politie, waar
het bijzonder de Duitsche soldaten bc- in hij een beroep op hen doel, niet zooleedigd. Hij heeft bekend en zijn daad zeer om hen aan te sporen tot het
ernstig betreurd en heeft voor de gebrengen van een offer, omdat hij overuite beleediging verontschuldiging aan- tuigd i6, dat zij daarvoor geen aangeboden. Met het oog hierop is hem een sporing noodig hebben, doch om hun
medewerking te verleenen, opdat du
milde straf opgelegd.
Nederlandsche politic op sponDe opperman N. uit Nijmegen werd seheele
tane wijze van haar offervaardigheid
veroordeeld tot 10 maanden gevange- kan doen blijken Daartoe zullen de
nisstraf, de eisch was 1 jaar en 6 maan
door de politie ambtenaren geofferde
den. N. is reeds verscheidene keeren gelden centraal worden verzameld en
veroordeeld. Hij was in Duitschland te verantwoord.
hij
werk gesteld, heeft daar, zooals
mededeelde, goed verdiend, doch heeft
Kerknieuws
zijn arbeid gestaakt. Op grond hiervan
heeft hij van de Nederlandsche instanties geen ondersteuning ontvangen.
Geiyf. Kerken. Benoemd tot hulpUit ergernis daarvoor heeft hij op 1
prediker te Ouddorp cand. L. v. d.«
Nijmegen
October in
in de Korte
Linde te Weme-ldinge.
Burchtstraat een ophitsende rede tegen
het Duitsche rijk gehouden. Voor een
plakkaat, waarbij tot arbeid in Duitsch
land opgeroepen werd, stonden ongeveer 20 personen. N. verkondigde de
onjuiste bewering, dat de arbeiders
in
Duitschland
slecht worden behandeld
op
wijze
en trachtte ook
andere
stemStraffen zijn streng
ming tegen het rijk te maken. Verdachte gaf dit toe, doch probeerde zich er
mee te verontschuldigen, dat hij zich
Het Rijksbureau voor de voedselnaar aanleiding van de weigering van
voorziening in Oorlogstijd deelt mee,
ondersteuning geergerd en opgewondat
ten behoeve van de distributieden had. De Duitsche Generalstaatsanwalt vorderde een gevangenisstraf maatregelen het noodzakelijk is, dat de
overheid
een overzicht heeft van de
van 1 jaar en 6 maanden, ter motiveering -van welken eisch hij aanvoerde: voorraden, die in het land aanwezig
zijn.
Ten dien einde is ten aanzien van
Het gaat hier om een zeer onbeschaamde ophitsing tegen het rijk, diverse producten bepaald, dat degewaartoe de beklaagde niet de geringste nen, die meer dan een bepaalde hoeveelheid in voorraad hadden op een
aanleiding heef', gehad.
datum, daarvan
bepaalden
opgave
Dergelijke aanvallen tegen Duitschstreng
gestraft,
land moeten
worden
moesten doen aan een daarvoor aanvooral
wanneer zij in het openbaar gewezen orgaan. Dit is ook geschied
geschieden.
met betrekking tot boter.
Dezer dagen is aan het licht gekoHet gerecht liet uit overweging, dat
men,
dat een handelaar in boter een
N. 6 kinderen heeft en het zevende
wordt verwacht, eer vérgaande mild- deel van zijn voorraad had verzwegen
heid gelden en stelde op de in verhouen had afgeleverd buiten de distribuding ernstige daad slechts een gevantieregeling om. Als gevolg daarvan is
genisstraf van 10 maanden, waarvan deze handelaar door het dagtflijksch
ook nog het ondergane voorarrest in bestuur van de afdeeling zuivel van de
mindering komt
Nederlandsche Zuivelcentrale a"ls geTegen den politie-beambte M. J. uit organiseerde geschorst in afwachting
Nijmegen luidde de uitspraak wfegens van de uitspraak van de commissie voor
anti-Duitsche uitingen 6 maanden gede crisis-tuchtrechtspraak.
vangenisstraf; eisch 8 maanden.
J. heeft midden Juni in een gesprek Niet alleen is het den handelaar
met buren het Duitsche volk op min- thans niet meer mogelijk zijn boterhanderwaardige wijze beschimpt en in het del uit te oefenen, maar ook andere
bijzonder de vijandige uitlating ge- bevoegdheden, die hij als
georganiseerbruikt: De Engelschen moesten met
genoemde centrale had, zijn hem
eenige
duizenden • vliegtuigen naar de bij
Duitschland vliegen en daar alles doo- ontnomen. Zoo kan hij thans niet landen, van de pasgeboren kinderen
tot ger boter verpakken; het is hem verdc grijsaards.
boden kaas te wegen voor kaasproduTe zijnen nadeele moest in aanmerking . worden genomen, dat hij zijn centen als waaghouder en zijn vergunning als kaashandelaar is vervallen,
plicht tot loyaliteit, welke hem als pohetgeen beteekent stopzetting van zijn
litie-bcambte in het bijzonder was opgelegd, op grove wijze heeft verzaakt. kaashandel.
In zijn voordeel werd echter aangemerkt,
dat zijn daad slechts eenige
Het bovenstaande moge voor iederna den intocht van het Duit- een, wien dit aangaat, een waarschuweken
sche leger in Nederland werd gepleegd. wing zijn, dat de overheid tegen hen,
niettegenstaande die de regelingen op het gebied der
Daarom werd hij
de buitengewone vijandigheid van zijn voedselvoorziening moedwillig overtreaanval tegen Duit?chland
tot een den, zeer streng zal optreden.
gevangenisstraf van slechts 6 maanden veroordeeld, waarvan boveidiec 3
maanden voorarrest in mindering ko-

PROFITEER

César Franck

—

Vier tot tienmaanden
gevangenis

men.
In de strafzaak tr-gen den schipper
r v. T. wegens overtreding van de
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Die ontsierende PUISTJES EN VETWOEMPJES kunt ge gemakkelijk doen verdwijnen.
Radox-zuurntof! lederen morgen een beetje
Rndox In Uw waschwater en de Radox zuur-
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SCHELDEVAART
8 November, voor 1 uur
en bestemd naar:
ROTTERDAM* Elvlre. Bondewel. phlllpp»
Bouman. Telegraaf 9. Visser.
UTRECHT: Verandering. De Jonge.
GELDERMALSEN: Preference 8, Teurfs.
GOt'DA. Vertrouwen, Van Denderen.
AMSTERDAM: Betsy, Hameiink.
DUITSCHLAND: Kanto 3. Woodlnck. Carl
Gustaaf. Bauhardt. Hans en Grete, Napp.
Dranaco XI, Llgtonberg. Express 28. Fhllipp.
Raab Karcher 9, Schaaf. Fluviale 8, Rosenbrand. Baden 49, Saukel.
Gelderland 4,
Loorh. Eduard, Van Dricl.
BELGIE: Amstel 9. Willemse. Amstel 12,
v. d. Ree. Jeannette. Vermeulen. Anna Gertrud. Ludwlg. Rosenhügel. Becker. Badenla
18, Schaden. Josephlne, Bcec-kman. Nervia,
Eenhoorn. Fanto 2, Schups. Arthur Gllle,
Schmltt. Hermann. Schule. Emerance. Costers. Actlo. v d Meersche. Zogoel, Meskens.
Scheldestad, Wauters. Hanlel 87, Crezelius.
1. Klssel DAPG 19, Volgt.
Fllla
Fanto
Rhenl, Maas. Gullan,
Bal. Storno, Wagenmakers. Palatlnla, Suydam. Gustav, Krapp.
Der Rhein, Kaufer.

HAN'SWEERT,

gepasseerd

RIJNVAART
voorm. 12 uur.
naar:

LOBITH, 6 November,

passeerd

en

bestemd

DUITSCHLAND:

st. Fiat Vol 3. st.

ge-

Heinrlch. st. Theodorus,
Maria, st. Bertha,

Everhardus. Express 20, Fuchs.
Spera in
Deo, Stahl. Tuistco 2, Musslg.
Beersche
Maas, Werkhoven. Bollek, Brouwer. M. Slro
meyer 8. Klllan. Alida Corn.a., Hartkamp.
Neeltje. Ruitenberg Rijn Schelde 13. Verhaegen. Risico, v. Asperen. Nautilus 9 Korstanje. Mannhelm 165, Haasters.
W. v.
Drlel 37. Braamkolk. W. v. Drlel 54, De
Jong.

DE STEEG Nenuphar. Wijnen.
WAGENINGEN. Tijd leert alles. Furman.
ROTTERDAM: Industrie 75, Maus. Con-

stantina. st.

ROERMOND: Maria, Lerch.

BELGIE: Neptun 58. Schmitt.
DORDT: Rahn 17, Slehl. Johanna, st.
BELGIE:
Martha. De Mey. Hobbema,

Timmermans.

Daraml.

Braba,

KrumreU.

Holland,

ROTTERDAM: Prins Hendrik, st- Logl, st.
Henn.v, st. Trabo, Hoek Kriemhllde. De Wit.
IJSELMONDE:

Neeltje, Ruitenberg.
ARNHEM: Harmonie 5. Verbruggen.

LOBITH, 7 November, voorm. 12 uur, gepasseerd en be.'temd naar:
LEIDEN: Johanna, Trouwbo»st.
BEUSICHEM: Vertrouwen, Nout.
DEN HAAG: Magdalena. Schneckenberge.
ROTTERDAM: Mosel 103. Volk.

VRACHTENMARKT
Rotterdam, 9 November.
Vaarwerk: 200 ton Ijzer naar Utrecht, 200
ton ijzer naar
200 ton Mzep
naar Zullen, 140 ton kunstmest naar Roosendaal. alles volgens tarief.
Sleeploon naar Maasbracht 20 ct. per ton
voor groote schepen.

WATERHOOGTEN
9 November.
Rijn 4.42
0.48.
14.09
0.46.
Waal. 11 56
0 28.
St. Andries, Waal. 6.31
0.11.
Arnhem. Nederrijn en Lek. 11.44
0.25.
Westervoort, IJssel, 11.94
0.25.
Deventer, IJssel, 3.40 + 0.17.
Kampen. IJssel, 0.48 + 0.01.
Maastricht, Borgharen 43.42
0.46.
Belfeld. Maas, 14.53
0 98.
0.76.
Venlo, Maas, 14.01
0.34.
C-rave. stad. Maas. 7.47
0.07.
Lith, beneden de sluis, Maas, 4.03
Stuwen open te Llnne, Roermond, Belfeld,
Sambeek, Grave en Llth.

Keulen.

—

Loblth, Rijn.

—

Nijmegen.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

UITLOTINGEN
BELGISCH GEMEENTECREDIET

4% VAN 1938

Trekking 4

Sept.
Betaalbaar 1 Dec.
(Seriën nos I—s)1 —5)
Met fr. 1 000 000 no 160703.
Met fr. 10.000 nos. 101786 109416 131426
136576 138541 138926 139372 143895 152166
—

152839 166804 185126 133074 200605 206125
209380 228648 229622 232122 255268 282622
289756 290226 291254 297813 305770 313668
317584 332414 339269
BELGISCH GEMEENTECREDIET 4%
VAN 1938
Trekking 4 Oct.
Betaalbaar 1 Dec.
—

(Serien

nos.

I—s)

•

Met fr. 100 000 nos. 226452 en 238550.
Met fr 25.000 nos. 216366 261929 286269

en

308079.
Met fr 10.000 nos.
126548 128435 129391

141383 143144
186060
251661
300457 319544

180794
244099

102919 106724 126112
135615 136088 141073
165070 167689 170527 180240
196926 201794 208129 210045
252148 254009 268147 282885
336598

Dat is niet onmogelijk! antwoordde Floyd, wiens belangstelling plotseling was opgewekt.
Het is zoo. Den eersten nacht
van mijn verblijf in Siddhab heb ik
het op een dramatische wijze ervaren.
Men had mij in één der
tallooze
woonholen een slaapplaats aangewezen, maar door alle opwinding, welke
eraan vooraf waren gegaan, kon ik
Plotseling
den slaap niet vatten.
hoorde ik, hoe de bamboemat voor
voorzichtig
hol
ingang
mijn
den
van
werd weggeschoven. Ik dacht niet anvoornemen
ders dan dat men het
koesterde mij heimelijk uit den weg
zij
ruimen.
Misschien
betreurden
te
hun toegeeflijkheid en gaven zij er
achteraf de voorkeur aan hun oorspronkelijk plan ten uitvoer te bren—

—

gen.

Ik stond reeds op het punt den indringer naar de keel te springen, toen
een fluisterend „Sahib!" mij daarvan
terug hield. De nachtelijke bezoeker
was, naar de stem te oordeelen, een
jonge man en je kunt je mijn verbazing voorstellen, toen die knaap me
begon uiteen te zetten, dat er in Siddhab ontevredenen waren, een kleine
minderheid weliswaar, maar tezamen
er. in vereeniging toch een respectabel aantal menschen, die zich met
dit dwaze gedoe niet meer konden vereenigen en naar een gelukkiger leven,
naar het- licht en naar de zon verlangden.
t
(Wordt vervolgd.|

3

Na flink lagere opening belangrijk herstel onder Beurs. Wederom levendige handel met groote
omzetten. Winstnemingen drukten het koerspeil. Amerika iets
lager. Staatsfondsen beter.
Het behoefde heden geen verwondering te baren, dat na het stormachtig
verloop op de effentenbeurs gedurende
gistermiddag, waardoor de noteeringen
vnn sommige fondsen enorm waren
opgeloopen. vandaag eenig aanbod aan
een gedt markt kwam. Deels was dit
volg van verkoopen afkomstig van den
beroepshandel, welke tijdens het weekeind geen risico's wenschte aan te houden uit hoofde van aangegane posities,
deels een gevolg van het feit, dat het
publick in sommige gevallen den koers
nu «cl zo sterk gestegen achtte, dat
winsten behoorden te worden geno°

men.

In weerwil van de lage koersen bij
opening, kon men toch onder beurs een
zichtbare neiging waarnemen, op het
lagere koerspeil cenig materiaal uit de
markt te nemen. Dit verschijnsel kon
men zeer duidelijk in de Amerikaaiv
sche afdeeling zien. Weliswaar kan niet
worden ontkend, dat de hoeklieden geneigd waren den openingskoers eerder
aan den lagercn kant te houden, aangezien zij rekening wenschten te houden roet een verder aan de markt komend aanbod, waardoor de koersen
misschien nog verder zouden dalen.
Toen dit niet het geval bleek te zijn,
vrerden de noteeringen in vele gevallen onmiddellijk verhoogdLevendige
belangstelling
bestond
weer voor staats-, staal- en koperfondsen. Bethlehem Steels openden bereden de 90. maar wisten onder beurs
vrij snel weer tot 93 te stijgen. Tegen
het slot werd slechts een verlies geleden van nauwelijks twee dollar. Een
analoog verloop gaven U.S. Steels te
zien. Ook hier werd zes punten lager

ingezet Ook dit fonds wist zich gedurende het beursverloop te verheffen
tot om en bij de 80. Zoowel Anaconda
al; Kcnnecottcopper wisten meï resp.
32 1/2 en 41 het gisteren behaalde
koersavance vrij goed te behouden.
Van spoorwegshares verloren Illinois
en
Railroad nauwelijks
1 punt. Bij beoordccling van het verloop in de Amcrikaansche afdeeling
moet natuurlijk ook rekening worden
gehouden met de iets lagere koersen,
die Wallstreet afzond.
Van binnenlandsche waarden verloren AKU per saldo 4 % en kwamen
op 117 1/2% te liggen. Philips moesten 6 % prijsgeven en noteerden 218 %
Unilevers 7 Tc en bleven zich om en
bij de 141 % bewegen. De minder
courante industrieelen waren eveneens
iets lager.
Bij cultuurwaarden verloren Amsterdam Rubber bij opening 15 %. Maar onk
hier kon men tijdens het beursverloop
een opwaartschc richting der noteering
waarnemen. De koers steeg tot 285 en
wist dit niveau vrij goed te behouden.
De minder courante rubberfondsen
fluctueerden vrij aanzienlijk. Over de
geheclé linie werd evenwel een koersverlies geleden. Van tabaksaandeelen
verloren Dcli Batavia 12 %, Dcli Mij.
15 %. Ook Senembah was met 224 % 16
punten lager.
Van suikerfondscn openden H.V.A.'s
ruim 25 % beneden het vorig slot. Onder
beurs trad een stijging in tot 475 %. Vrij
levendig werden tegen het einde Nedcrlandsch Indische suiker verhandeld, die
evenwel met 280 % 10 % lager waren.
Na de krachtige stijging van gisteren
bleek eenig aanbod in olies te bestaan.
Bij opening werd een koersverlies
van 20 % geleden, maar successievelijk
kon de noteering toch weer omstreeks
de 320 % oploopen.
Scheepvaartfondsen waren aan den
lagen kant..maar het koersverlies bleef
hier over het algemeen vrij beperkt.
Grootere verliezen dan s—B5—8 Tc werden
niet geleden.
Een vrij vaste stemming bestond voor
Nederlandsche staatsfondsen. De gestaffelde leening was een vol procent beter
hetgeen misschien kan worden geweten
aan de neiging verkochte aandeelen in

BEURS VAN AMSTERDAM
noteering van

Officieele

Vereen iging voor

de

den

Effectenhandel

staatsfondsen om te zetten. Ook de
nieuwe en oude schuld waren aan den
vasteren kant. Duitsche fondsen la£en
verlaten in de markt.
Prolongatie 2 J %.

AFZET VAN MELK
Melkveehouders bespreken
standaardisatie

WISSELKOERSEN.
Offieieele valutakoersen

der NederItmdsche Bank, 9 November.

Valuta's

N'ew York 18K 3/16—I.BS
Berlijn 75-28 —75.43
Brussel 30:11—.'-50 17

9/16

Helsinki 3.81—3.82
Stockholm i 4.81—44.901 —44.90
Zilrich 43.63—43.71

Bnnkpnpier:
Berlijn 75:19—75.34
New York 1.*6 1 '2—1.901/4.
Brussel 30.08—30.20

44.76—44.94
43.59—43.75

Stockholm

Zürich

BINNENLAND
Kerknieuws

Te Amsterdam
is Donderdagavond
vergadering van den Bond van
een
Melkveehouders gehouden onder voorzitterschap van den heer J. van Meerveld.
Op deze bijeenkomst werden de a.s.
centralisatie in de melkvoorzieningen,
de standaardisatie, behandeld ln verband waarmee ook de heer Kortlever,
directeur van de Consumpticmelkcentrale, aanwezig was.
Uit de vergadering werden tal van
vragen over dc centralisatie gesteld,
speciaal
ten aanzien van de betaling
naar vetgehalte, controle van het monwegen
Pteren en
in de melkstations en
het vervoer.
Ter beantwoording van deze vragen
hield de heer Kortlever een uitvoerig
betoog, waarbij hij uitging van het feit
dat na 14 Mei veel veranderd is. Een
radicale wijziging is gekomen in de
eischen aan den landbouw en de veezijn
teelt. Dc omstandigheden
veel
gunstiger ten aanzien van een landelijken pr.jc. terwijl thans, in tegenstelling met voorheen, ook tot de grootst
mogelijke productie
wordt aangezet.
Dit is echter n.oeilijk tengevolge van
het feit. dat niet voldoende krachtvoedcr beschikbaar is Aan alle kanten
bestaat echter een afzetmogelijkheid,
omdat ons land irgeschakeld is in het
van geheel Europa,
productieproces
hetgeen ons verpMch* ook voor andere
mogelijk
landen zooveel
te produceeren. Dit brengt mee, dat een prijsstijging niet uitgesloten is. Wij moeten ons
den plicht opleggen de productie op te
voeren ten bate var het algemeen, ln
weerwil van de groote moeilijkheden.
Het terugioopen van de melkproductie heeft gc-leid tot standaardisatie
met ingang van 24 November, vervolgde spr. De bcdceüng hiervan is duide-

|

GEDRUKTE MARKT

NOVEMBER 1940

r~

Ned.

Herv.

Kerk.

Beroepen naar

Bcnnekom, dr. J. W. v. d. Linden

,

BEURSOVERZICHT

ZATERDAG 9

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

,

TWEEDE BLAD

te

Weerdinge
Kootwijk
Naar
Nieuw
cand. J. W. Beerekamp te Nunspeet.
Naar Surhuisterveen ds. J. de Bruyn

te Gasselte.
Bedankt voor 's Gravenhage ds. G.
Gerbrandy te Leeuwarden.
Geref. Kerken. Beroepen naar Scherpenzeel ds. J. C Jonkers te Abcoude.
Benoemd tot hulpprediker te Delft
cand. L. Zielhuis, te Hattem.

Beroepen naar
Geref. Gemeenten.
Giessendam ds J. v. d. Berg te Krabbcndijke.
Kerkelijke examens. Het provinciaal
kerkbestuur van
Noord Brabant en
Limburg heeft tot dc- evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk toegelaten
cand. J. Boezer, hulpprediker te OudBeierland
De classis 's Gravenhage der Geref.
Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd cn beroepbaar verklaard de heeren L L. v. d. Vliet te Delft en G. W.
Visser te Voorburg.
V.K.

LBc7 c!MOOOpA
LB 6% 100 A
LB 6% 1000 A
Lint's Ind M
Lyempl Melkf
Lilm Gel CvA
Meelf NB CvA

Heden

V.K.

119%
118'119V*
02
iso

120

120
120

2c K.

V.K. 2e K.

TEL.., Amst

ELECTR.., GAS-,

Tapan.

A.N.I.EM A
ANIEM N'bvA
ANIEM C.v.A
Ned -I. Gas M
Ned .I G Nb

—

Batoe DjamL
Batoe Sum R

46V*
52
51
BeleNed C.M. 105
(14
Fr.N. Kol C.
Goen. Anaea 115
Gogo Nlti RM 136
Gondanc R.M. 65
70
Hambalang
70
Hessa Rubber

KOSTWINNERSVERGOEDING
VOOR
GROOT-VERLOFGANGERS

doorbetaald tot en met de
op dn>o, waarin h*t
verlof wordt verleend Person-en.,
■lik? op het ennd-e van die week. waar n
liet giroot verlof wend verleend, nog
h«?bben asqieon looDgicvendie arbeid
vonden, ontvangen de kostwinnersvrrewd-ing gedurende die twee weken,
volgende op eerstibedoeld-e week.
In de gevallen, waarin d>e mfbtaire
iinkormstein invilood hebben gehad op
ln°lt bedrag van de kaatwnnersvergoerji'ing. wordt deze met ingang van d>-n
dag, waarop het groeit verlof ingaat,
naid-er was tige>s Hel d in (Ji'in zin, dat de
militaire
niiet wordien meeaerökend- In ze>Hj"ken z>n wordit gehangevolig
van de m!lideld, indiern als
taiire inkomsten poon kostwinnersvergoeding kon worden toegekend.
gxwiimg

weck,

ffioot

Contrôle op vrachtwagens
Sedert 5 AtJgiir=(iiß 's bert versboden
vrachtwagens mieit een grooter laad-

vermogen dan 1 ton. zonder vergunning va.n
d'C-n bevoegden rijksvr-

keersinp-pecleur lancrr dan 5
buiten de lot het normale bedrijf behooremdie standplaaits te doen verblij-

ven.

In den laatsben tijd werd hertnaalde!ijk geccmataiteerd, dat i/n strijd met
deze verordenrimg gehandeld wordt en
zcflfs getracht wyrdt bemiddeling Se
verleenen bij het verhuren of
of
pen van vrachtwagens naar
Framk.rijk zonder bovengenoemde vergu.noring.
De bepalingen van bovengenoemde
verordeni-rcg
worden nogmaals uitdrukkelijk een ieder In herinnering 1
trebracht. Personicm, cJiic bij diergelijke
verbaden transaotr'es hun bemiddeling
verlcenen. worden evenahs de houd or3
der vrach'<wagenr*. die aan dergelijke
delijlc vervolgd, terwijl de betrokken
gie-volg ceven, on verbidvrachtwagens in beslaag worden geno-

Dc vorf-eo maand
is een aami'al
d-kwebpliichMgen, d:e z>ich nyg bij d?
regel ingisbureaux va.n die NederVamd"
9che.weorma.cht in we-rk-eflijfte-n diiensi
bevonden, wegens reorga.n-isatae mei
groot verfof pezonden. In den loop
van deze maarwi en mogelij.'k ook 19h* 1 wrleeraen van groot
twr M'l
verlof aan
zu'Pke personen worden
dxirg'etraan. Het is wensohelijk, dat na
het vertrek met groot verlof va.n deze men.
d, i«?nst pliohWi'P* n
de kostwiorniensvergoedlng nog eenlgpn Lijd doorbetaald
waarbij
voïgeoidie regalen k.
dte
wordt,
„KLEINTJE" ZEGT: LEERT
aohit zijn te nr°meni
Ton aa.nciien va/n alten, dtre na 15
DEZE LES,
zijn
OetcNber 19-40 mot giroot verlof
ZONDER RECLAME, GEEN SUCCES
gezonden wordt die kostwtinroersver-

V.K.

89'< i 88 I V, Ngombede

TELEG.- EN WAT..MIJ. BantPMij. A. 6_",

lijk: men wil. dat zooveel mogelijk vet
vrij komt voor de consumptie. De standaardisatie brtngt ook mee. dat de
veehouders
hun melk betaald zullen
krijgen naar vetgehalte. De kwestie van
het vervoer van den producent naar de
ontvangststation doemt gelijk op. doch
vo*>rloopig moet deze zaak blijven rusten. Het belangrijkste Is echter, dat de
bepaling van het vetgehalte en het wegen en het monsteren dingen brengen,
waarbij zoowel de handelaar als de
veehouder groot belang heeft.
De
C M.C. stelt zich op het standpunt. dat hierbij controle moet worden
gehouden
door onpartijdige controleurs
van de melkcontrólestations en
zij stelt dit als eisch. Op de vraag hoe,
er zal worden betaald, is nog geen antwoord te geven. De C.M.C. heeft de
standsorganisaties
om
haar oordeel
gevraagd en alle antwoorden zijn nog
niet binnen. Spr. stelde den boer evenwel een melkprijsverhooging van 1 licent in het vooruitzicht. Tenslotte ried
hij hun aan voorzichtig te zijn met het
betalen van hooge prijzen voor veevoeder.
Na deze uiteenzetting voerden nog
het
afgevaardigden
verscheidene
woord.

>
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ACTIEVE FONDSEN.
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ZATERDAG 9 NOVEMBER 1910.
G. L. gedaan en laten. B. bieden;

gedaan en bieden.

I

290
SoembAeoena 66
V.K.
29 1
Soemb Moedj. ti7
292
1940 I 4 101_____
lom
Tiilonekrang
1940 II 4
270
262
Ned
137
94-%
95V 4 G8%94%5%04%G8«94'/»%94V.G80UPG 8 H—
L. laten.
270 262
W. Java Kina 135
W k
2f>2
Ned "40 II mb 4 101'/«
Mijnb k
100
wil*
99 NlGas IOOcvA 270
275
OIVERSEN.
Nederland
'11
3J
87
Naarden ChF 120 123G8
V.K. Heden
V.K. Heden. N
Twent CStEIS 206 209
OBLIGATIES.
.Ind Porti ]]3
Ale.Hd OnrG 23
23% Ned Grootb 3J B>-%
MHCrN vu *4 8111, SI GL Sem. Cher 4
1896.1905 3 76%
76%
4-5
N'FB VerdLev 70
71 EB
Buitenland.
Amst Ballast 172Vt 174"; Ned
3
NatHyp sA 34 85
SerajoedalS5
N Gist en Sp 4«=>
Ned
C
v
Ins
76%
76V 4
Rijtuig
52
35
35ViGB
430
A 10S
100
Amst
STAATSLEENINGEN. NatHvp «B 3J 85
Am. Cit.
Ned Grootb 3 76%
S-I't
iH 171IV» HolSumßM
76%
43.5 Am. Tel Pow.
PREMIELEENINGEN. NGistSp CvA 431
Ind R Com A 173
170 BlaauwhVries 4JW» 4RVi Nederland '36 3
TrK
VJv. Heden Nat H (3J> 3
80
174
Ned Kabelf A 435
92
92
RtjenkoTf
2b 3
425 Am. Hope&C 174 171
170 172 Nederland
Indragiri
A'd
100
«7W
98Vi
125
89'',S9':GB
NedHyp
K 3J
Ned Kabel cA 442
'37 3 7*%
79%
Bijenkorf pr
430 Am Waterw
121
<*.'/«
Ned 19401 4 100, V 100-,
A'd
100
33
3
Caout
1-50
122
11GL
Java
148
<n
n'i
'38 <3è)
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83%
84'%% 54%% 84%-ór 84%
84AA *-4%%
N'ed4ol 500 4 100% 100^ NHGr UV
Ned Sch.b M
144 Ark
Bijenkorf Wb. 345.- 34*.- Ned
WitteKruis'BB 64
Java R. Mij 93
Nat Gas 2'?
Ned N W Sch 2J
Hyp 4
95
95
66
Ned '40 II 100 03% MV Over
Ned Schb Am 4.5.50 44.50 Ass. Gas
I*l 180 Dnmuf OnrG 37Vt 37Vj Ned Grootb. 2J 65%
c.A 0
Kali Bakar
ResHypvN 34 PO
Ned
65%
Sprinßst
,36%
mb
100
70
WW
A
GEiq
,!
K 4011
100V» l"h'
11.7
132 i 134V<
Ass Gas El S 4 2V»
2'A Kawoene RM WO
1935 3è 88
Ned '40 II 500 MA M^ Rott Hyp 4 88% 88% GENATIONALISEERDE N Stf Muliick
172"? CentrStE
25Vi Hellincm BM 165V« 170 Oost-Indië 1937
Lampones'del 25
5.10
MBVxDI
Rott
80
H
Hvp
70",
34
Oost-Indië
3
84
84%
N 4011 mb 500 100V» 100^
Nilma Kz Sp 203 210GB CitServpr 5-10
91
90V.
Houth
Alberts
102
104
Lamp
pr
73G8
de
A
DUITSCHE
FONDSEN.
Stand.Hyp.
4
74
Oost-Indië 37A 3
73V;
civ 4 —
73
Palemb 1 Mij ]07
Ked 36 100 3
flO'A
110GB
24
Houth G Key 109 107 Duitschl.3o nJc 5J 80%
Link Born
UtrHvp 1/1 4
06
29
22'AGB5GL 23-4 24%% 24-%
Ked- 36 500 3 01
04
Met nieuwe Kettingverkl. Philips C afe 224 % 219% Comm Ed CA 34
22%G83%G1—
Houth Key pr IV> 119
!
ConEdison CA 34"i 34'/. N.-Ind Rubb 100 100GB
UtrHvp sR 4
95%
97"
PhilGßpr
Ked 37 100 3
afe
147
l
99G8
V,
80
77«
100
BANK. EN CREOIETINSTELLINGEN.
STAATSLEENINGEN. Reinev Mach
Int Hvdro El 4VI 4W Preanger A 87 83%G84 i Houth Pont
Ked "37 500 3 77"» 80V Utr H 1/1 3» PK
85
109
M 40V4 43V-. HouthPont pr 113V« 112 Koloniale Bank
BV.GB Priok R
194%
N3B 100(3J)3 si'- 83 Utr H vu 34 87
86<- Duits mk 24 7
I.VA ]SV. Reineveld prA 106 "j 106'«. Midd WC CvA 8
35G8 Ned Ind Handb. 194%
«561 Maxwell LGr 33
4
191 Rot Tap PrA 155
]4j
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ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
STEMPELS.

Fabrieksprijzen. Datumstempels.
Stempelkussens. Stempelinkt. Bonboeken voor bestelorders /O 65. Registers
Omzetbelasting
ƒ 0 60.
Boekhandel
Spaander,

man, le Pijnackerstraat

113B*

No.

schijven,
3
zoo goed als nieuw. Te
zien a.s. Zondag tusschen 11—2 uur: Hoogenboom. Pootstraat 36.
rijer.

HAARDKACHEL

te koop

Te koop
Roerend Goed
GLAS-IN-LOOD
BOVENLICHTEN

schuifdeuren, glasplaten voor meubelen en
étalage direct leverbaar
J. P. Roozen & Zoon,
glazenmakerij, Boezemstraat 99. Coolschestr.
53, Vredenoordkade 8.
Telefoon 45476
Winkel-inventarissen
kasten, toonbanken, vitrines, opstanden, papierapparaten, grutters-

b&kken,

biscuitrekken,

snijmachines,
snelwegers, kassa's, ijskasten.
M. C. Conijn, Zaagmo-

lenstraat no. 141. Telef.
No. 43232.
H.H. Kunstschilders
en Amateurs I

Wij verkopen olieverf,
linnen, spieramen (17$
ct. p. m.), paletten,
schilderskisten. „Rembrandt", Ta borstraat 4,
bij Oudedijk. Telefoon

No. 41626.

Electrische

Hawalan-gultaars,

zooals radio-artisten gebruiken met 5 jaar
garantie, ƒ 75. Simonis,
Beyerlandschelaan
29.
bij halte stoomtram.
2

H.

KACHELS

In- en verk. v Haarden, Kachels en Fornuizen, v. ouds Riesmeijer. Binnenrotte 58.
thans Frederikstraat 46
DamesBONTMANTELS

ƒ 65. Van oude
bontjas
chique cape
maken ƒ5: kragen ƒ2;
Maison Oord, Graaf
Florisstraat 12 Telefoon
No. 37945.
Naaimachine Reparaties
aan alle merken met
volle garantie. Bel op
tel. 32811 of schrijf
briefkaart aan Groen's
Naaimachinehandel.
Aleidisstraat 70A, bij
Middellandstraat.
vanaf

Blauw Golfcarton
afdoende verduistering
rolt vanzelf, 140 breed,

7.90,

KinderlediTonmodelƒ8.90.

verstelbaar.
kant
duwers,

wielen, /14.90,

Kindercommodes ƒ10.90
Vele modellen,
Gebr. Bos, Sam. Muilerstraat 9A—B.
Telefoon 36811.
OPKLAPBEDDEN

ledikanten 9.50, divanbedden ƒlO 90, harmonicabedden,
spiralen,
bedstellen. gestikte en
dekens, lage
wollen
Gebr. Bos, Sam.

prijzen.

Mullerstraat 9 a-b. Telefoon 36811.
DIVANBEDDEN ƒ11.90
ƒ12,90.
uitscbuiftafels
schrijfbureaus
ƒ 19.50,
ledikanten,
linnenprima eiken.
kasten.
Meubelmakerij

Gebr.

Muiler-9 a-b. Tel. 36811.
Laat uw
Bos,

Sam..

AUPING

vermaken tot opklapals nieuw, ook
voorraad verende matrasstellen,
langdurige
garantie. Gebr. Bos.
Sam. Muilerstraat 9a-b,
Telefoon 36811.
Dekens overtrekken
uw oude deken is het
waard, wij overtrekken
als nieuw. Prijs vooruit.
Gebr. Bos, Sam. Muilerstraat 9 a-b. Telefoon 36811.
MEUBELEN
bed,

groote voorraad,

prijzen,

lage

Crooswijk's
grootste Meubelhuis, 25
modelkamers.
Bezichtigt onze 6 étalages.
Nieuwe Crooswijksche.
bij

ERRES-RADIO

LAMPEKAPPEN ƒ1.48
plaatsen
Lichtpunten
ƒ 0.25. Kookplaten ƒ 5.25
LampenGoedkoopst
&
Rip, Ja.
huis Bakker
cob Catsstraat 118. Bij
Noordsingel.

OUD GOUD

Den
betaalt
Leo van lerland. WestKruiskade 50. Beëedigd
Taxateur.
verkoopen?
hoogsten prijs

te

AHREND
foor uw kantoorboeken
alle liniaturen. Nieuwe
Binnenweg 317.
Tele-

en

Haarden

No. 332C.

5 stoelen,
fauteuils, bank, salonkast, tafel, spiegel,

2

Gekost

kroonlamp

ƒ 250.
ƒ 2000,
voor
Ileemraadssingel
1068.
Telefoon 32569.
RA DlO
Te koop: Philips-radio,
type 2511, voor ƒ25. Te
hooren: de Liefde, Pijn.
ackerplein
1. Ook
Zondag.

te koop, in

ze direct leverbaar, op
gemakkelijke voorwaarden. A. v. d. Mijn &
Co.
Eendrachtsstraat
8 abc.
KOLENKIST

te koop, inhoud halve
ton. Deksel met zink

bekleed. Prijs / 7.50.
lepenlaan 93, Schiebr.
TE KOOP AANGEB.
een Haard. Geheel compleet voor ƒ 25. Brieven
1115,
No.
Adv.-Bur.
Grijseels. Nw, Binnenweg 166. R'dam..
GEVRAAGD

Kolenfornuis. in goeden
st. zijnde. Br.. No. 1116,
Adv.-Bur. Grijseels. Nw.
Binnenweg 166, R'dam.
Meubelen, Gordijnen,
tafels, stoelen, kasten,

staat.
Billijke prijs. Claes de
Vrieselaan 153A.
Keus aangeboden
uit
prachtige
prima

HAARDKACHEL

en Vulkachel (beide
compl.). Tevens Handnaaimachine ter overname. Billijk. Zaag-

molenstr. 106A, winkel.
Extra

blanke

Bloem

fijnste
grutterswaren,
zelfrijzend kakmeel, gemalen rijst, rijstebloem,

griesmcel,

echte borst-

roggebloem,

Grutters-

winkel Molen Oostplein
Winkelierstoewijzingen

voor zelfrijzend bakmeel en extra blanke
bloem: behandelt vlug
en coulant GruttersMolen,
winkel
Oost-

plein.

spiegels, fauteuils. Dagelijks 9—6 uur. Zondag 2 —4 uur: Torenstr.
145, den Haag.

KINDERMEEL

fijnste kwaliteit. Dagelijks versch
gemalen.

GUMMIWAREN.

Voor alle soorten gumspuiten,
miwaren,
is
steeds
het oudste
adres: mevr. Aubert,

bij uitKindervoedsel
nemendheid. Ook op

winkelierstoewijzingen.

Grutterswinkel

Molen,

Oostplein.

PANNEKOEKEN

Dirk
Smitsstraat 26,
(bovenhuis).
Spreek-

en

DAMES
HEEREN
voor Gummiwaren. Patent-geneesmiddelen,

van den Grutterswinkel
Molen. Oostplein.

gebak is het
gebakken met
de extra blanke bloem

alle
fijnste,

uren 10—10.
-

spuiten, boeken, blijft
gevestigd 't vertrouwd-

ste adres men.. Aubert,
Dirk
Smitsstraat 26.
Spreekuren 10—10.
_

TE KOOP

2 eikenhouten Schrijfbureaux, 1 kantoorlamp,

en 1 kapstok.
gen:

Te bevra-

Schietbaanlaan

388. v.

Tiggelen.

RAOIO

GEVRAAGD

Welke particulier heeft

tegen contante betaling

een goed merk radio te
koop Br. No. 1361. bur.

42.
v.h. Personeel N.V.
J. SPIERDIJK
(Kaasmarkt) levert alle
soorten soliede meubelen tegen scherp eoncurreerende prijzen. J.
Vos, Robert Fruinstraat
188. Rotterdam.
Eendrachtsweg

ORGEL

te

koop gevraagd met
liefst
veel registers.
Br.: Pr, Hendrikstraat
19. Bodegraven.

SOLIDE KAST

Gevraagd

kast, gaaf

een sterke
1—1.50

slot,

m. lang. of safé in prima staat. Vierambachts-

straat 1, bontwerker.

TE KOOP

Schoenen,

m. 45, m.s.v.

Radio. Fiets, Looprek,
kl. Winterjas, m.s.v.
Ooievaarstr. 56A, ben.
Gevraagd: een
MEESTERVIOOL

en

met vioolstok

bij—

behooren. Brieven met
opgaaf van prijs en
merk No. A4346 Hulpbureau Nw. Binnenweg 2848.
Te koop

aangeboden:

GROENTENZAAK

Noorden, ƒ 3500. Zonder contanten onnoodig

te reflecteeren. Brieven
No. 822, Boekhandel

Engelman, Zwaanshals
No. 301.
Nest ruwharige
FOXTERRIERS

driekleurig, 6 w.

Pe-

kingeesjes. 8 w.
Griffonnetje. zwart masker,
8 m. Zw.br. Pinchertje.
diertjes.
Pracht

Kerngezond.

N. Huis8A
Kinderwagenkappen
overtrekken ƒ 3.50. Voe_
ƒ 0.60.
inzetten
ring
Regenzeiltjes.
Mooie
kinderwagen te koop,
loopt op kogels.
Gr.
Visscherijstraat 28. Tel
No. 34601.
RUWH. TERRIERS 1
Volwassen reu en teef.
Prachtvolle zwarte Set-

man,

Boomgaardstr.

tertjes. Herdertje. 7.w..
bruine
Huishondjes
ƒ 2.50.
Blazer, Zaag-

molenstraat
No. 46023.
Winterjas

41. Telef.

en Ulsters,

ren. Ook te bezichtigen
Zondag 12 tot 4 uur.
B. J. van Gelder, Vijverhofstr. 107, voorheen
verkooper
Magazijn
Brussel.
GEVRAAGD

Knmpferkist en 2 wolte
len Kinderdekens
koop, met vergunning.
Leers, Stadhoudersweg

No. 160.

MEUBELEN
dressoir ƒ42.50; ameu-

terra,

klapledikanten

ƒ 85; op.

1-2 p.;

heerenrijwiel, 26 inch;
2-pers. Auping ƒ 17.50;
groote
passpiegel.
Heemraadssingel 1068.
Telefoon 32569.
TE KOOP
Een damesfiets te koofl
zoo goed als nieuw,
prijs nader overkomst
Te bevragen bij Lceawangh, Siondwarsstraat

No. 6.

inbouw, aansluiting radio of versterker, voor
of

amateurs.

geluidstechniek.
Saris, Bergsehelaan 380.
Telefoon 46120.

Moderne
MEUBELEN!

Lage

Van
Diergaardesingel

gazijn van
Toonkamers

-mantels,
betaling.

gemakkelijke

Veen,

83A.

gordijnen.
voor
Speciale verg. Kapokbedden. Karpetten. Lage contantprijzen. Gemakkelijke
betaling.
Van Veen, Diergaardesmgel 83A.

stof

ƒ 13.50
ƒ 12.50.

Opklapbedden

divanbedden
dressoirs / 24.90, theemeubels / 21.50, spiegels voordcelig. Meubclhuis,
West-Kruiskade 5 (bij Westcrsingel).
Zonder vergunning
Opklapbedden,
divanledikanten.
bedden,
Speciale
vergunning
wollen dekens, groote
maat.

keuze,

Grootste

.Laagste

belhuis
No. 5.

MeuWest-Kruiskade
prijzen.

of ander mterk.
Heeren-Arm-

baixlhorlcKCi

goud. Br. No.
Hulpbur. Nwe.
weg 2848.

liefst

A4332,
Binnen-

ACTEMAPPEN

portefeuilles,
gcldtasgeldbeurzen,

koffers,

schen, portem., dam.tas-

schen.

Specialiteit leder
rubberkleeding.

en
Sportkleeding. Van Os,
Jonker Fransstraat 35.
WORDT WAKKER
Koopt uw meubelen bij
Joh. Bakker. Alle getroffenen korting. Komt
u eens kijken. Bergweg 162.
TE

KOOP

Davo-Haard en Haardkachel. beide in goeden
staat. Heer Kerstantstr.
6

keletalages,
gesorteerd.

Crooswijk,

étage.

(benedenhuis').

NAAIMACHINES

Schitterende Singer
hand-trapmachine, luxe
salonmeubel. zeer voordeelig. de Wit's Naaimachinehuis, v.h. Goudsche Wagenstraat
10.
thans filiaal Korte Kade
lijn
Kralingen,
86C..
16—22.

thenesserweg 70a Ook
Zondag van 11—1 uur
te zien.
.

wegens
spotkoopjes,
omstandigheden. Beukelsdijk 388. bovenhuis

Te koop

GASHAARD

groen emaille te koop,
geen gebreken, overcompleet.
Vieramb.-

TE KOOP

voor een
z.g.a.n.
foon,

liefhebber

PANDEN
te koop gevraagd voor
belegging; g.t.p. Brieven letter G, bur. v. d.
blad, Vlaardlngen.

een

Koffer-Gramo-

Zondag.

en pl. Ook
Haverlandx b.

straat 50. 2

2

pandjes
kóóp gevraagd voor geldbelegging.. Brieven met uitvoerige
inlichtingen

TE KOOP GEVRAAGD
afleveringen 1 t.m. 14
van den Nieuwsblad

Wereldatlas. Aanbiedingen No. 2198, bur. Een-

No. B 1201, Zaagmolenmolendrift 118.

42.

TER OVERNAME
(roeimahometrainer
chine». z.g.a.n. Brieven
No. K 874, Hoofdagentschap, Statcnweg 118.
Gesloten Spoedwagen

en platte Spoedwagen,
beide als nieuwe Collingspatentassen. Johan
Groninger, Nenijto-terrein.
e

TE KOOP

Winkel

met

Boven-

woning. gelegen Centr.
Haag, drukken stand,
ƒ6OOO, lasten /65 Tel.

No. 114897. Br. H254
Bur. Eendrachtsweg 42
Particulier
wenscht
ƒ 65.000 te beieggen in
GOEDE PANDEN

op nette

stand. Aanbiedingen
B 1283,
No.
Hulpbur.
Zaagmolen-

TE KOOP
Aanhangwagen. 2

wielig, lucht nieuw, voor
luxe
autoof
spoedwagen
paard en
op lucht. Johan Gronin-

GELDBELEGGING.
te

straat 47.

GELDBELEGGING

dan naar de Aelbrechtskade 135, grote
sortering, lage prijzen.

Tc koop 2 panden, div. eigenaar. Huuruitkomst ƒ 2340. Koopsom ƒ28.500 k.k. Br..
No. A4355. Hulpbur.
Nw. Binnenweg 2848.
Winkelhuis-Pakhuis
of garagepand te koop
gev-raagd. liefst in of
nabij Noorden. Br. uit
prijs, lett. 839 Adv.Bur.
Gebr
Gevers.
Zaagmolendrift 35.
VIJF WONINGEN
aan hoofdweg in Kralingen te koop. Groot
411 c.a. Huur ƒ 1528.
Lasten ƒ 116.54. Koopsom ƒ20.000.
Adres:

No. 135.

No. 1578.

ger.

Nenijtoterrein.

KINDERWAGEN

gevraagd,
liefst Engelsch model. Brieven
No. K 870, HoofdagentStatenweg
118.
schap
WINK
voor rijwielen, grooten
voorraad merkrijwiclen,
lage prijzen. Wink, Aclbrechtskade 135, bij de
Hooidrift.
nodig

WRINGER

Wink,

Aelbrcchtskade

HOOGEK

rect

Goedhart

Oudedijk

GELDBELEGGING

Rechtstreeks -van eigenaar 4 gesloten panden,
L. Maasoever Koopsom
ƒ46.000 Br. No. A 4354,
bur. Eendrachtsweg 42.

Auto's en Rijwielen

WATERVERHITTER

Amerikaansch. Wonder
der Techniek. Oogenblikkelijk heet water,
ƒ 13. Vraagt gratis demonstratie. G. Brink-

368,

Zuid
Verhuizingen en
Transporten
met moderne Meubelauto's. Bergplaats voor
inboedels. Alles verzekerd A Wilkcs en Zonen. Tel 46948 Soetendaalscheweg 278.

Vrouwel. personeel
Kraamverzorging.
Ook genegen huishoudelijke bezigheden te

verrichten. Zr. Kolen-

berg, Adr. Milderstraat
32b Tel. 36253.
Lib. Isr Juffr., 40 j..
zoekt plaatsing in

"

HUISHOUDING

bij bejaard echtpaar, tegen kost en inwoning
en kl. vergoeding. Br-

No. 2125, Bur. Eendrachtsweg 42..
Biedt zich aan een
NETTE WERKSTER
oud 29 jaar, v.g.gv.

Br. B 1242 Hoofdagentschap Zaagmolenstr. 47
NET MEISJE
gevraagd voor keuken

RECHTSBIJSTAND

Moeilijkheden iederen
aard.
Vertrouwelijke
bespreking. Recherchewerk. geldbelegging, in.
formaties. Advies hoog.

.stuks 30 et., naar het
bekende adres: Fotohandel-afwerkinrichting
N. de Kok, Spanjaard-

straat 47.
HUUR EEN BOEK!
ruime keuze, 8 et.' per
deel per week. De bekende erkende Leesbibliotheek N. de Kok,
Spanjaardstraat 47.

straat 277, Boskoop.
Biedt zich aan
Hulp in de Houishoud.
in klein gezin z k , tegen 1 of 15 Dec. Hulp
ruw werk. Br. A4316
Hulpbur Nwe. Binnenweg 2848
Biedt zich aan
Ongedipl. Verpleegster,

HUISHOUDSTER

Hotel of Pension, als
zoodanig werkzaam geweest Leiding kunnen-

de geven, v.g.g v. Genegen borg te storten
of later overname.

Br. H256 Boekh. Engelman. Zwaanshals.
Net meisje zag zich
gaarne geplaatst als

gulden per

uur.
Tel.
42133. Woelwijkstr. 7.
Woonhuis Vlietlaan 41.

Leerling-Verkoopster,

onverschillig

DISTRIBUTIE.

B 1228 Hoofdagentsch.
Zaagmolenstraat 47.

VERHUIZINGEN

binnen, buiten de stad,
met
goed
materiaal-

Onder

garantie. Berg-

voor inboedels.
Fa. G. Lubbers, Zoom.
straat 33. Telef. 46182.
Nieuwe Binnenweg 798
Vakpédicure M. Backers. Spr. 2—6. Ook
Volledige
ontbieden.
pijnlooze voetbehandeling, alcohol en massage ƒ 1 gewoon 75 ct.
Tel. 38503.
plaats

jaar

geweest.

werkz.
Voor
extern. Br. letter C,
Boekh. H Bokhorst,
Vierambachtsstraat 66b.
B z.a nette Juffr voor

Poortvliet..

Tijdelijk
distributieambtenaar b.z.a. voor
opklakken en indienen
Billijke
van bonnen.
condities. Brieven No.

zoodanig 2\

als

MEUBELVERVOER

vanaf 1

C. van

3

personen. Huiselijk ver-

ƒ 15, prima coupe, vlug-

3

van

huishouding

en

keer.
Fam. GreinerKoster. Burg. Colijn-

stens ƒl. De Groot's
bureau, Jaeob Catsstr.
99 Telefoon 43327
HEEFT U STOF?
Wij maken mantel of
mantclcostuum
vanaf

PASFOTO'S

Gevraagd-

zelfstandig

DAGMEISJE

van 8.30-7.30 u. Mevr.
Dekker, Rochussenstr.
177, 2de étage.
Gevraagd:
Hulp Huishouding
van half 9-7 u., v.g g.v.
Kleiweg 184,
Sehiebr,
Telefoon 44370.
Gevraagd: net
DAGMEISJE

gedipl. zuster v.

B.z.a

Schied weg 71A, voorh.
Kipstraat 23C Heerenmodes
Hoeden. Alle
soorten laken petten
weder voorradig Eigen
fabrikaat
Dekens overtrekßen!
150 x 200 c.m. ƒ5.60
Prima satinet. Nieuwe
dekens,
witte watten
/
10.25. Zend briefkaart
Telefoon 40051. Electr.
Dekenovertrekkerij,
Snellemanstraat 87.

AutoslooperlJ Gertges
heeft grooten voorraad
onderdeelen van vrachten
luxe. Telef. 41805.
Rodenrijschestr.
man,
Alleen Hoofdweg 123,
23. Telefoon 41923.
Hillegersberg.
ELECTRICITEIT
JAN AART
ƒl-45,
Lampekappen
De speciale electricien
strijkijzers ƒ 2.25, plaatvoor het electrische gesing lampen / 0.25, aandeelte van uw auto,
leg, reparatiën erkend
BESTELDIENST
motor enz. Accu-laadelectricien G.EB. Jacob
per fiets en carrier
station.
Catsstraat 100, h.. .ErasPalissanderstraat 228. door geheel Rotterdam
musstraat. Telef. 45120.
en omgeving. Loeffs
Boodschappendienst
W. F. H Banis.
JAN AART
Leveautoverhchting.
Harddraverstraat 20A,
LEESBIBLIOTHEEK
ring
v. accu's, lampen,
Telefoon 46713.
Teeken-, schrijfbehoefbougies, dynamo's,
ten, béste broodwinTelefoon 43496
startmotors,
ning, 3500 prima boekwijzers,
DIERENVRIENDEN
ontstekingsmaborstels,
doelen. kooppr. ƒ 3300.
gratis
advies. Arnold
teriaal enz. PalissanderInlichtingen Nieuwveld,
v, d Lee. Pijnackerstraat 228, bij de Vee120c.
Stadhoudersweg
plein
bereikend
14. Scheren, begij
Jöeintje"
Wat
met
kuilt
markt..
Blijdorp Rotterdam. Tewaarplaats. Katers cas'
RIJWIELEN
lefoon 46491.
Deze statistiek bekijken:
trceren ƒ 0.75. Speciaal
De Nederlandsche Vlag,
zachte behandeling,
Delftsche Houtlijm
gij
hooger
stijgt,
hoe
steeds
Zie,
Simplex,
R-S.
per
Theems,
desgewenscht thuis.
/ 0.52,
/
ƒ 0.54,
0.58
TanStokvis.
Volro,
k.g..,. Vleeschlijm ƒ 0 80
Als pleintje" uwe „Kleintjes" krijgt!
N.V. FLUKS
dems. Grootste sorteeauto's,
per k.g. Velpa, Velparing ;
laagste prijzen. Bestellen metrijwielen,
fin. L. J. Boone. Noordcarriers en
Vollebregt. Zaagmolenmolenstraat 68. Telefoon
Ook buiten de stad.
drift, Mathenesserdijk,
No. 40857.
Mauritsstraat 77. Telef.
Beijerlandschelaan
38606. Per uur en p. d.
RUBBOL-A-Z
SUCCES
TE KOOP
LUCASHUIS
Cellulose lak. Verfspuiverzekerd
met mijn Electromotoren. reparaVERHUIZINGEN
een span tweepaardenGew.
ten, kwasten.
breukbanden met autotuig. P. H. Kleinjan,
tegen
Ankerwikkelarij, en transporten
tie.
krijt ƒl.BO per baal. Landbouwer,
Spijkermatisch werkend lucht, inkoop, verkoop, inruizeer lage prijs, vanaf
Noordmoƒ
Boone,
kussen,
ƒ2
L. J
nisse.
vanaf
3.50. len. P. de Hoochstraat
50: Nieuwe meubelVakkundig
perlenstraat 68. Tel. 40857.
Magazijn „Pax", v.h. 36. Tel. 34332.
auto's.
WINKELINVENsoneel. Bergruimte.
Harrg 68, thans: SchietMEUBELPALEIS!
TARISSEN baanlaan
TE HUUR GEVRAAGD
Smits, Zwart
Hendrik
63A.
Telefoon
gaat
gebruikt,
Lindhout
verhuiplatte Wagens en Kieen
nieuw
Janstraat 81A. Telef.
No. 31059.
Trouwlustigen
zen.
pers. Hoog loon
goedkoopste adres. GasRis4-1828. Rotterdam.
koopt
pens. Osseweistraat 13.
groot
nu meubelen. oven
Inventa,
BOUVIER
moderne
VERHUIZINGEN
Prachtige
Koopje.
Peters,
Tel.
inl.
onder
32452
gec.,
model.
5 mnd.,
st.boom.
no.
tegen
ameublementen
74 A
Binnen en buiten de
den Schotsche Herders, st.Veenkade
TE KOOP
stad. Geschoold persospotprijzen.
ToonkaHaag.
Terriertje.
boom.
Wels
2
Heerenrijwielen.
1
neel
Onder garantie
mers 2e étage. Nieuwe
Gladh. Foxterriertjes. Sportrijwiel, geh com- Vraagt vrijblijvend prijs
TE KOOP
Crooswijkscheweg 42A.
Huishondjes ƒ 2.50. Anpleet. Vermeer. Boudezware automatische KoZaagmolenW.
Lubbers.
TE KOOP
lomboormachine tot 55 gora-poes. M. Hijnen, wijnstraat 128. Zuid.
drift 3. Telef. 46620.
zwarte Seal lange BontJacob Catsstraat 73.
m.m. KolomboormaFongers-Rijwiel
SANDWIJK
35
m.m.,
mantel. billijke prijs,
tot
chine
VERGUNNING
voor uw bril. Bergschcvan Cittersstraat 748. zware amarilsteen op ter exploitatie van slij- te koop, in goeden
laan 244 b Voorheen
staat, kettingk., torlc étage.
voet. gebruikte platen.
terij aangeboden. Br. pedonaaf en licht, e.a.b
Jonker Fransstraat. Tel.
24c.
Jaersveltstraat
2222
Bureau
Een40537. Fijne staalwaren,
No.
NAAIMACHINES
Paul Krugerstr. 938, Z. Optiek.
Instrumenten,
drachtsweg 42.
Schitter. Singer, Pfaff, Junkers
Gevraagd:
Foto. ZiekenfondsleveBADGEYSER
Lewenstein, hand-trapTe koop gevraagd:
VRACHTAUTO
rancier van brillen.
machines, kleermakersautomatisch, nog niet
HANDWAGEN
met open laadbak. Br.
gebruikt cn Keukenmachine en luxe salonRADIO DEFECT?
laadverm. 300 a 400 k.g. met juiste omschrijving
geyser, wit emaille, halmeubel, de Wit's NaaiBel op 34296 Radio
Br. met prijs No. 3135, en prijs No. 2221 Bur.
ve prijs. Verhuizing.
Techn. Dienst van Sanmachinehuis, v.h. GoudMathe.
Bril,
bur.
Eendrachtsweg
Adv.
42.
Beëedigd Expert.
sche Wagenstraat 10. v. d Takstraat 168.
ten.
nesserlaan 314.
Reparatie Europeesche
CA RRI ER
thans Hoofdmagazijn
RINGSPÖEL TRAPPrachtig
Radiotoestel of los onderstel te koop en Amerikaansche toeProvenierssingel 14.
/ 32.50,
Naaimachine.
met
aangeboden.
Super,
gevraagd, defect geen stellcn. Tiendstraat 51
WINTERKLEEDING
Pracht inzinkbare Trap.
ultra-kortegolf, nog
bezwaar. Brieven No
CAFÉHOUDERS
machines, HandmachiBons A en AA. Prachtinieuw cn
A
4348 Hulpbur. Nw.
Decorateur schildert
ge Jassen, Mantels. Renes. Kleermakers- en
NAAIMACHINE
Binnenweg 2fi4B.
Heerencosmachines.
Electrische
voor u alle muurbeschilgenjassen,
Singer,
prima
werkend,
deringen,
landschapKoopjes.
betaling.
tuums. Gem.
Ronace.
Hofstcdestraat een GEVRAAGDgoeden décors,
prijskaarten,
Magazijn ..Splendid",
Schietbaanstraat 34, /14.50.
in zeer
47A, le étage.
enz. Modern
filiiaal:
Vollebregt's
Rotterdam.
staat verkcerende korte reclames
en billijk. Tel. 47803.
Truck,
Beyerlandschelaan 5-7-9
niet ouder dan
Te koop: prima werHAARD en PIANO
VERHUIZINGEN
OPKLAPBEDDEN
Zuidkende Handte koop tegen bill. prijs. '37. Spoormaker.
hoek 90, R'dam. Telef. van en naar alle plaatombouw m, kasten, diNAAIMACHINE
Mevr, Thiel. Plantagesen, onder garantie. H.
vans, l.edikanten, bedNos. 71400-70290.
te koop, / 12,50 en straat 1, boven.
Lubbers,
voorheen Opstellen. dekens. Groote Trapnaaimachine, ring. Gegarandeerd
pert thans alléén Croosvoorraad. Lage prijzen. spoel. Koopje, Shell's
wijkschekade 37. Telef.
42 gulden per week
Eigen Ondernemers No.
Van Oudheusden. BedLcdersnijmachine. Iste
Ter over43943.
verdienste.
denhuis ..Ideaal" GoudMiddellandstraat 100A, name
ƒ 2000 kl.
grasStotzuigcranker
schcplein 4 Tel 46157.
2de étage.
sierde rij, veel uitbr.
CORSAND
verbrand ?
Opvouwbare
Vleeschsnijmachine en
vatbaar, bewijzen voorWij wikkelen vakkunvoor .wasch- en wringINVALIDEWAGEN
3 SNELWEGERS
inbegrealles
handen,
Rep. inrichdig ƒ4. 1 jaar garantie.
machincs.
op luchtbanden, prachte koop, klein, groot en pen. Brieven No. B 1272 ting voor alle merken Ook reparatie alle mertig
gestoffeerd, royale
Hoofdagentschap ZaagTelephoon 30411.
dwarsmodel. Ook afzonken radiotoestellen.
Mawagen, is nog nieuw,
Electaria, Mathenesserderlijk. De Hooge, Oude molenstraat 47.
thenesserweg
160 A,
ZaagBroeks,
ƒ 95.
dijk 77.
51A, HilRaadhuislaan
R'dam.
étage
molendrift 35C. Ie
Telefoon
VOORKOMT
legersberg.
Een veerkrachtige tred
HEEFT U STOF.
teleurstelling.Koopt uw
Diverse eiken
No. 45435.
maakt u jong. Goede
maat
Costuum
naar
Patentgeneesmiddelen,
SCHRIJFBUREAUX
VOETBEHANDELING
ƒ19.50, Keercn
Demi
Te koop gevraagd:
Hyg. Gummiwaren,
direct van meubelmapijnloos. Erkend
/ 6,50.
Costuum
19. Beslist
TEEKEN-APPARAAT
Spuiten bij Mag. ..Pax",
ker. Lage prijzen.
voetverzorgstcr
Mej.
Claire,
Schreurs,
Reparaties.
UnL
Schommelstraat 40, btj Chambre,
Hang 68, thans;
v.h.
Jac. CatsWinkelmans,
verselle, compleet. Br.
Tollensstraat 30A.
Bergweg en PijnackerSchletbaanlaan
63A.
straat 77a. Tel. 46562
aan: J K. Rijnsen, DonMET
plein. Ook Zondag te
31059;
j.
gcv.
30
PUNTEN OF
Bedrijf
kerslóotstraat 149A, Telef.
VERGUNNING Electro-Techn
zien.
FLINKE HIT
„MODERN"
Rotterdam-Zuid.
naar Blokweg 38. EerErres, Kohier
te koop, met platten ste klas maatkleeding Houtlaan 28a. Wikkelen
MEUBELEN
NAAIMACHINES
wagen. Ook afzonder,
Reparecren
van
gebij
Vergouwe, en
Corn.
wit voorraad Oude prij- te koop gevraagd,
Electromotoren
Stoflijk. M. Aars jrKoev.h. Goudschcsingel 224. zuigers. Ruilen, enin- en
zen. Contant en op heele of gedeeltelijke pelirtraat 36.
inboedels. Tevens rePATRONEN
verkoop van gebruikte
voorwaarden.
VolleZANDWAGEN
Zaagmolendrift. paratiewerk door meunaar
maat. Mantels motoren. Speciaal adres
bregt.
te koop. m. werkpaard. vanaf
gevraagd.
Japonnen voor Auto- en Motorbelmaker
Malhenesserdijk 267,
ƒl.
Heemraadssingcl 1068 Ook afzonderlijk. M. vanaf
ƒ 0.75.
Beijerlandschelaan
Adres: verlichting. VoorL Tel.
Telefoon 32569.
Aars jr., Kocpclstr. 36„ Saftlevenstraat 138,
No. 5, 7, 9.
No. 38465.
.

omstreken,
per uur,
dag en
weck. v. d.
Veerdink, Gouverncstr.
55. Boer, v. Speykstraat
No. 42.
u

Gordijn- en
stoffeerwerk enz. Zendt briefkaart M. den Braber,

ge
aflevering. Dameskleermakerij L. Halk.
Claes de Vrieselaan 15a
Telefoon 34797.
Voor

meubelRotterdam en

carriers,

wagen,

lopers.

Hoogvlietstraat

BESTELDIENST

per

leggen

.

Solide

Imperator-Luxe

Thorens

BEHANGWERK,

vermaken en
vah tapijten,

FRANSSEN

Onroerend Goed

straat 51b I.

Voor een

STEEDS

Salon-ameublement,

Queen Anne-stijl.- Ma-

nieuw, geheel compleet,

SARIS-RADIO

nieuw toestel
naar een oud adresPhilips, Waldorp, gem.
betaling.
Bergsehelaan 380 A. Telef. 46120.
Electrische

ingebouwde
stationsnamenschaal, in practit
kast, zoo goed als
nieuw, 65 gulden. B.
't Hoen. Hudsonstr. 127.
MEUBELEN
Te koop rijk eiken
luidspreker,

maar meest
Meubelma2e

RADIO

koop,

te

Geen win-

Crooswijkschcweg 42A.
Mooie Uitdraaihaard
Beckerhaard. prima st.
mooie
Vulkachel als

drachtsweg

RADIO GEVRAAGD

Philips
Tevens

prijzen.

Lindhout, Nieuwe

Divanbedden,
wollen
dekens, verduistcrings-

__

eigengemaakte, op ver.
gunning of A, AA, vanaf ƒ 25.75. Diverse kleu-

blement,

Guitaarmicrofoons

beroep
Afd.

WINTERKLEEDING

Bon A, AA. Wij leveren de nieuwste modelwinterjassen
len
en

OPKLAPBEDDEN

MAHONIE SALON

BAD MET GEYSER

Haard-

kachels, in grootc keu-

weg 77.

10 meter 1.25. Kwantum korting. Kantoorboekhandel de Weijer, foon: 30483, 34883.
Noordmolenstraat 58.
Gebruikt groot
Tel. 43029, v.h. Westen,
VLOERKLEED
/11, spec. verg. BccNic. Beetsstraat 46.
kers vulhaard ƒ 35. HePrima zwart
denavond.
Zalmhaven
Verduisteringspapier
220 breed. 10 meter 1 75 47. bij Scheepstimmerook 75. 100, 120. 150.1.60 manslaan.
voorhanden
Kwantum
WINKELKAST
korting.
Kantoorboekte koop. / 35. Te bevr.:
Weijer,
handel
de
v. d. Hart. Oudedijk 240
58,
Noordmolenstraat
HOUTBLOKKEN,
Telefoon 43029.
voor haard, kachtel en
centr. verw., 100 kilo
HOUTBLOKKEN
voor haard enz. vanaf ƒ6, aanmaakhout ƒ 2
per baal. Bestelkantoor
ƒ5. 100 k.g.. Aanmaakhout ƒ1.50 per zak. Benthuizerstraat 35.
Zend briefk. de Jong, TE KOOP GEVRAAGD
Stadhoudersplein
108
Old Finish ameubl, z g.
Palissanderstraat 15C.
A.n„ terra cotta. Br. m.
TE KOOP AANGEB.
voll. inl. èn prijs No.
2139, bur Eendrachts2 faut., 4 stoelen, veeweg 42.
rend. dressoir, schuiftafel. voor ƒ 79. SpotGEVRAAGD
Wandelwagentje. Piano
koopje. Vrijenbanschestraat 29.
en Club- of Bankstel.
met
prijsopg No.
Br.
MANTELS
bur. EendrachtsRuime keuze sportieve 2142,
weg 42.
en gekleede mantels v.
a.' ƒ 16.50. Japonnen m
TE KOOP
c.z punten verkrijgb. Meubilair o.m. groote
kasten, haarden, tafels,
Weensch Modehuis.
Bergweg 301, bij Noordstoelen, ledikant enz.
Te bezichtigen: Burg.
le
95A,
Meineszlaan
Nood winkelbouw
Etage, op Zaterdag 10—
Winkelinventarissen
12 uur.
Banketbakkerijen. SlaLevensmiddegerijen.
Sigarettenpapier
lenbedrijven. Chocola100 boekjes ƒ3.50. BenSigarenmagaterieën.
zine voor
aanstekers
zijnen.
sigarettenmachines.
Parfumerieën.
Vischzaken,
VleeschRubbers voor sigaret-*
Snelwesnijmachines.
tenmachines.
vuurgers. Koelmachines. Fa.
steentjes.
Sisita, TolC. Klootwijk. Adrlanalensstraat 14.
straat 86a. TeL 34434.
CLUBSTEL ƒ 45.
Dressoir ƒ 22-50, Theeƒ8.95
GUITAREN
meubel ƒll. HuiskaBanjo's ƒC 50
Accorƒ33.50, rondeon's van ƒ 17.50 tot merstellen
de tafel ƒ8.95 en ƒ9.50.
ƒ350. Klassieke moderne bladmuziek. Simonis G. Lubbers, Zoomstraat
33. bij Bergweg
Bcijerlandschelaan 29.
bij halte stoomtram.
GEDUPEERDEN.
Electr. kachels in 2
AHREND
voor uw schrijfblokken, min. warm, geen vuile
boel ƒ22.50 v. Zuurcn.
afmetingen,
diverse
Schiekade 28, nabij de
groote
sorteering,
Bergweg.
zeer concurreerendc
priizen. Nieuwe BinnenGEDUPEERDEN.
weg 317. Telef. 30483,
Demonstratie Stofzui34883.
gers, nieuw van ƒ6B
voor ƒ45. v. Zuuren,
Lange lederen
Schiekade 28, nabij de
JASSEN, JEKKERS
Bergweg.
le kwaliteit, alle maten
Vanaf ƒ5O. P. v. WijnGEDUPEERDEN.
gaarden Statenw. 189A Lampen. Winkeliers 50
AHREND
kaari 39 ct., 200 kaars
79 ct.. De duurste lamp
groote sorteering kaar79 ct. v. Zuuren. Schietenkastjes, staal houten
kade 28, nabij de Bergcarton. Nieuwe Binnenweg.
317.
Telefoon
weg
No. 30483. 34883.
GEDUPEERDEN.
2 prachtige ZilvervosMAS DAN INTEN 1
sen, zeldzame exemplatc koop gevraagd door ren, nog niet opgeIndisch verlofganger
maakt ƒ 1.60 per stuk.
van particulier. Br. No.
nooit weer.
v.
K 684, _Hoofdagentsch. Komt
.Zuuren. Schiekade 28.
Statenweg 118.
HAARD AANGEB.
HAARDEN
émaflle in prima staat, comHaardkachels.
pleet ƒ 30. Donker heeSalaKolenfornuizen.
manders, Gasfornuizen, rencostuum m. p. 46—
Comforen enz. Oude 48 ƒ 10. üngerplein 158
prijzen.
Gebr. Blok, bov. bel
Zestienhovenstraat 438,
WAARSCHUWING.
hoek Bergsingel
Fa. J. Wolff-C. F. A.
Schuster, in pleisters en
KROON RADIO
Groenenlevert weer op conditie. zalven, v.h.Zwart
JanAlle reparaties. Advies daal, thans
straat 14A, tegenover
aan huis 50 cent. Schiedamschcweg 117. Tclef. le Pijnackerstraat. RotNo. 32717.
terdam. Anno 1840.
~

gevraagd zonder gebreken Br. met
prijsopgaaf
en merk
No K 857, Hoofdagentschap Statenweg 118.

:

(Wettig gedeponeerd)

uitsl.

van particulier. Con.
tant. Brieven m. merk,
prijs, houtsoort: Boekhandel Wijbenga en
Bergsehelaan
Knook,
bestaande uit

ACCORDEON

5

DUITSCHE PIANO

te koop gevraagd,

NOVEMBER 1940

ZATERDAG 9

branche, oud

C. v. Meurs,

dijk 360

14

welke
jaar.

Oostzee-

v. d. en
Aanm.:

gersberg.

Mevr. Huising, Benkelsweg 67A, vraagt een
FLINK MEISJE
van 8-4 uur, leeft. ong.
17 jaar.
Met 1 Dec. gevraagd
FLINK MEISJE
voor den dag. zelfst
kunnende koken en
werken.
Aanmelden
Maandag na 4 uur of
r.a
tel. afspraak, telcf.
35850. Directrice Kraam
inrichting Henegouwer.
laan 70.
BIEDT ZICH AAN
nette jonge Werkster,
ook genegen de wasch
te
doen,
liefst L.M.
/ 1.25
p. d. A. Huizee,
Schilünanstraat 26.
GEVRAAGD

Meisje voor halve dagen
Aanmelden: Navanderstraat 811 links,

Mann. personeel
BIJVERDIENSTE

Agenten gevraagd vw*

plaatsing

H. J. OELRICH. Mathenesserdijk 3768.
Telefoon 38754.
MATRASSENMAKER

Vakman

reparatien

matrassen

n., klein gezin.
Telefoon 45434,

Molenlaan

34,

Hillegersbcrg.

MEISJE

voor Woensdag
b z.a
Donderdag,
on
liefst
Noorden of H'berg. v.g.
t v, A. Bleijenberg,
Agathastraat 8.
Nette juffr b.z.a. als

St.

HUISHOUDSTER

In of buiten de Stad.
M. 1.. P.G Br C 3200
Bur. RN. Broersvest 3,
Schiedam
GEVRAAGD

voor direct net Meisje
voor halve dagen. Zich
aanmelden na half 7.
Mevr. Barzilay. Dressclhuisstraat 3b, Blijdorp.

BIEDT ZICH AAN
Juffrouw. 20 jaar. als

kinderjuffrouw of hulp
in huishouding 4j jaar
ervaring. Br. No. A4331
Hulpbur. Nwe. Binnenweg 2848

HUISHOUDSTER

rockt nette betrekking,
P.G., 60 jaar; liefst heer
alleen: ook buiten. Br.
No. 180 Bureau R.N.
Hillcvliet 7.
Nette Dienstbode
biedt zich aan v. hecle
19 jaar,
dagen, leeft.
liefst omtrek Zuiden.
Akkerman, Putschelaan 18A.

telefoon 44963.
NETTE FIETSJONGEN
gevraagd, niet ouder
dan 16 j. ƒ4 p. week.
Voorhoeve & Dietrich,
Nwe Binnenweg 29.
JONGSTE

op zich
te
men. Brieven No.
Bureau Eendr.weg

ne2201
42.
een flinke

Gevraagd

WERKSTER

voor 2 a

3 dagen

in de

Willem Nagelweck. Hillegersberg.
laan '6.
Aankomend

Eendrachtswcg

42.

Geroutineerde
BOEKHOUDER

b z.a

Pr.

refer Br
2143 Bur. Eendr.weg <2
Jongeman b.z.a voor
EXPEDITIEWERK
of iets dergelijks. Met

paard en wagen lnir»nende omgaan. Br. No.
C 3201 Bur. R.N. Broers

vest 3. Schiedam.

COLPORTEURS.

Gevraagd eenige er»»ren Colp. voor zeer gezien geïllustreerd weekblad. Vast loon en pro-

visie. Voor stad en provincie. Voor serieuze
werkers goede vonreitzichten. Br. No. A4208;
Hulpbur. Nwe. Binnes»weg 2R48.
BIJVERDIENSTE

Reiziger eevraagd,

De«
Haac. Leiden en on*.
Koffjesnrrostreken.
gaat Reeds als zoodanig werkzaam. Br No.
B 1264 Hoofdagentschap

Zaagmolenstraat 47.
BIEDT ZICH AAN
huiselijke
voor
e.d.
feesten Goochelaar en
Poppenkast. Br.: Johsn
Groningen, kantoorwagen,

Nenijtoterrein.

Hypotheken en
Geldleeningen
VOORSCHOTTEN

met en zonder borg.
Eerste
Rotterdamscha
Hulpbank.
Opgericht
1908, Class de Vrieselaan
61A.
voorheen
Boschje 14A R'dam.
CREDIETEN

van ƒ 900, 5 pCt.. zonder
borgen, elk doel ledeneen vrijbl. voorwaar-

den. Brieven: De Oi>MathenesserR'dam-West
Geld beschikbaar voor

NAAISTER

derlingc,
weg 110.

24.

70 pCt, alleen op soTïde
onderpanden a 4J pCt

gevraagd.
Aanmelden
tuss. 5-6. Mevr. Vugtsde Graauw,
Breitner-

straat

BEDIENDE

hoofdzakelijk
enkele middagen per week vrij.
Leeftijd niet boven 13
jaar. Br No. 21.61 Bur.

FLINK MEfSJE
klein gezin, per

December, niet ben.
25 jaar, in staat de geh.
1

huish.

aan bedden,
enz.
Ook

wijkschekade 25A, tijd.

Gevraagd:

m

b. z. a. voor

winkeliers en meubelmakers. Cats, Croov-

gevraagd,

NET

Toekomst-

è
briefjes
/3 60 met
gratis ongevallenverzekering. Hooge provisie.

typewerk,

Gevr. 1 December
DIENSTBODE

Coolen,

in klein gezin. Aaranjfigp
na 5 uur 's avonds,
Bergluststraat 1, Hille- r

Kapper

vraagt

MODELLEN

voor gratis watergolven
of onduleeren. Brieven
No. 3120. Adv. bureau
Mathenesserlaan
Bril,
No. 314.
Gevraagd: flinke, zelf-

HYPOTHEEK,

Fa. A. Vrijenhoek en
Zn.. Crooswijkscheweg
9 Telef. 47137.

Vraag en Aanbod

J

4

—

,

TWEEDE BLAD

standige

DIENSTBODE

goed

kunn.

koken.

r.

d. en
melden tusschen 9-11 u.
v.m. of na telef. afspraak no. 30844 bij
mevr. Littaur, Mathenesserlaan 371A.
NET MEISJE
jaar of
gevraagd, 19
ouder, zelfst, kunnende
werken en koken. Inl.:
Boekhandel J. P. Quispel, Oudedijk 249.
n., v.g.g.v..Aan-

Gevraagd:

NET MEISJE
zelfst. kunn. werken.
Zondags vrij.
Aanm.
na 5 uur. Mevr. Blom,
Plantageweg '9.
Gevraagd:

Jongeman, 20 jaar. zag
zich gaarne opgenomen
beschaafd

in

TOONEEL-

of Cabaretgezelschap.
Bcrgschelaat»
Rooy,
No 326 c.
Jongeman, ood 25 jea*
zoekt
R.K. VRrEND
Br. 81234 Hoofdagerrtschap Zaagmolenstr. 4T

Kleintje trouw

beschaafde

KINDERJUFFROUW

van 2J j.
Extern. Goed kunnende
naaien; genegen lichte
bezigh.
huishoudelijke
bij jongetje

te verrichten;

v.g.g.v.

Aanm.: 9-11 u. v.m. of
na telef. afspraak 30844.
Mevr. Littaur, Mathenesserlaan 371 A.
DAGMEISJE

gevraagd van 9 tot 4 h.
Aanm.: mevr. Hooghuis, Loeffstraat 4, Blij.
dorp.

Geen berouw!

Op 62-jarigen leeftijd is overleden de
heer K. van Eesteren, een lid van de bekende aannemersfamilie, die aanvankelijk zijn werkkracht ontplooide bij dc
firma Boele en Van Eesteren te 's Gravenhage en sedert de oprichting was
hij als uitvoerder werkzaam bij de N.V.
Aanncmingsmaatschappij J. P. van Ecs-

De Postmeester

teren.
De begrafenis is bepaald op a s. Dinsdag op de algemeene begraafplaats
Crooswijk.

Heinrich George

evenaart
Emil Jannings

Heinrich George.

S

af'

.!

Heinrich

George heeft zich be-eid
verklaard ten bate van de Nedenandsche Winterhulp-actie foto's voorzien
van zijn autogram, in de theaters d:e
hij bezoekt (Zondag beide voorstellingen in Luxor te Rotterdam) voor het
publiek beschikbaar te stellen.

OUDE

JENEVER

I
I

PE KUYPER |
STADSNIEUWS
WIJZIGING POSTBESTELLING

EN

BUSLICHTINGEN.

Met ingang van Maandag 11 November a.s. zijn de tijdstippen van aanvang der bestellingen te Rotterdam
wegens de duisternis als volgt vastgele bestelling: aanvang te ± 7.30.
2e beste ling: aanvang ongewijzigd.
3e bestelling: aanvang te ± 17.30.
In verband hiermed® zullen
tegelijkertijd ook de tijdstippen van de
biislichlingen, 'waarop de-ze bestellingen aansluiten, worden gewijzigd.
Een overzicht hiervan voigt
hier-

Op straat gevallen.

B&yer, andschelaan, 7.30 u.
ïï-?-'
V* DlQ9da Woensdag er

De 71-jarigo mevr. G. v. d. Blad-el—
«'
Wardt uit de llame:straat kwam Vrijnnnrt
Donderdag
2 uur, Zon<jae 2 430 eD dagmiddag op den Zaagmolendnft te
7.J0. i.Grenspaitrouille".
Toegang 14 j. vallen. Zij brak het rechter dijbeen
ll,
en werd naar het ziekenhuis aan den
Gae£i)eeks'lraat> 7 -30
M*™H
ns<la S. Woensdag en Dod Bergweg overgebracht.
8 '- 15 m
Winkelbrandje.

V

"

"

* «*

Vermoedelijk doordat een voorwerp
Postmeester". Toegang 18
van een brandend gascomfoor iri het
magazijn® was geva len, omstond VrijPassage, Schiedam. 2
7 or 0
dag in de zaak van I>e Vooruitgang
„De modeli-echtgenoot".Ais
Toegang 18 j. in de Jacob Catsstraat brand. Met ena raSCheWe
kele emmers water werd het vuurtje
BWerkda
gen ..15 en ~30. Zondae
7
1 315 ssn er, door gasten van slangenwagen li ge8 uur. „De laatste
wals"
3
t™
Tocea ng bluscht. Slangenwagen 13, die even18 jaar.
eens aanwezig was, behoefde geen asVictoria, Bergweg. 2 en 7 uur .
sistentie te verlcenen. De -ia-jarige
Zondae
/van 1 uur af doorloopend
filiaaxhef, de heer C. \V. v. d. A., die
„De
S-an mijn vrouw". Toegang
bij d-e blussching hielp, kreeg lichte
aan een der beenen. Hij
brandwonden
Tentoonstellingen
werd ter plaatse door een lid der
Museum Boymans: Vincent van Go«b E.11.b.0. verbonden.
en Rotterdamsche kunstenaars.
Museum voor Land- en Volkenkunde
65 jaar getrouwd.
Wülemskade. Tentoonstelling
Dwera
Zondag lioopt het echtpaar P. FrankPapoea's N. Gulnea 10—4 uur, behaivp
huyzen—
uit de Benthuizer'a Maandags
straat den dag te herdenken, waarop
Diergaarde-Blij dorp, dagelijks geopend
jaar
geleden
het
65
in den echt werd
om 9 uur tot zonsondergang.
verbonden. liruid 'en bruidego mon n 1A
Zondag 10 November.
gen dit zeldzamie jubileum in uitNed. Protestantenbond aid. Linker stekende gezondheid beleven. Beiden
Maasoever. Uilvoering Spelgroep, Too- werden in 1850 geboren en zijn dus 90
neelzaa)
„Odeon", Gooivernestraat. jaar oud. De bruidegom is als brievenbesteller reeds 3-1 jaar gepensionneerd.
2.i5 uur.
Een merkwaardig feit is voorts, dat
Museum Boymans, Voordracht/zaal. een van
zoons reeds als hoofdConcert Lily van Spengen—Simon opsteller ziijn
der posterijen pensioen geK&ok«,
"

>

en"? l(?

,

•

£miUe
i 8 ja™

7ni.d

'4 mz.

—

A7mr.x~l.~_

niet.

GETROUWD:
K. Krijgsman, jm. 28 en C. C. van Doesburg, jd. 23 J.; J. J. T. SI. RalJmakers, Jm.
38 en SI. Hoornweg, jd. 32 Jaar.

UITREIKING BLOEMKAARTEN.

Huiduitslag?
Overtollig vet?

Aambeien?

DAN

HILLEGERSBERG

Pr. Schieffer's

Stofwisselinaszout
Men voelt

zich

vrijeren gezonder.

Flacon f I.OS. Oubbele flacon fI.TS
bij apothekers en v»kdrogl»ten.
Recl. 12777 21

De Van Oldenbarnevelt-penning
stand van het muziekleven, waarbij hij
zich heeft laten voorlichten door verprominente Rotterdamsche
schillende
toonkunstenaars.
in!
gang
moet
er
weer
aldus
De
wethouder L. de Groot hedenmorgen
Een Van Oldenbarneveltpenning.
ter gelegenheid van een persconferenInteressant was de mededeeling van
den wethouder over de poging, die men
tie ten stadhuize, waar hij mededeelingen deed over de maatregelen, die wil doen om hier ter stede de belangstelling voor de penningkunst te stisamenwerking
het gemeentebestuur in
muleeren. Zoo heeft het Nederlandsch
met enkele andere instellingen heeft Kunstverbond aan twee Rotterdamsche
getroffen om het kunstleven in de stad kunstenaars
opgedragen een ontwerp
en de werkgelegenheid voor beeldende te maken voor een penning, welke de
gemeente Rotterdam zal aanbieden aan
kunstenaars vooral te stimuleeren.
personen, die zich jegens haar bijzonWat wij op dit gebied doen, begon der verdienstelijk hebben gemaakt. Deonderwijs
de wethouder voor
en kunst- ze penning zal de Van Oldenbarnezaken,
is niet een gedachte van den veltpenning heeten. Reeds heeft de getijd.
omstandiglaatsten
al hebben de
meentearchivaris, mr. H. C. Hazewinheden na Mei wel aanleiding gegeven kel, in de brieven van den raadpensiode actie om de beeldende kunstenaars naris een zin ontdekt, welke het beeld
vooral meer in het leven der stad in van de stad zeer goed weergeeft en de
te schakelen versterkt. Thans zijn on- volgende strekking heeft: „Wij hebben
geveer 44 beeldende kunstenaars aan in Rotterdam geen gouden bergen en
het werk. Eerst heeft dr. Hanncma van zilvermijnen, maar God heeft ons gehet Museum Boymans op kleine schaal geven negociatie en trafieken".
opdrachten aan
gedupeerde kunsteEen dezer kunstenaars heeft nog een
naars verstrekt, naderhand heeft ook opdracht gekregen, voor een bronzen
het Gemeente-archief in de stad veel penning, die in 150 exemplaren
zal
werk voor beeldende kunstenaars ge- worden uitgereikt, doch waarover nog
vonden
en ook voor de portefeuilles geen mededeclingen
konden worden
van het archief wordt thans in stille verstrekt.
hard gewerkt. Aldus komt de gemeenOok de grafische kunstenaars krijgen
te in het bezit van een belangrijken hün aandeel in deze artistieke werkzoogenaamden topografischen atlas.
verruiming. Deze zal voornamelijk in
Verder werd er naar gestreefd de het ontwerpen van affiches bestaan.
kunstenaars zooveel mogelijk bij bouw Verder wordt aan oorkonden gedacht.
kundige
opdrachten
te betrekken.
De prijsvragen.
Dank zij bemiddeling van de gemeente
Spr. memoreerde den bouw van de
en ook steun van particuliere zijde
heeft bij den bouw van noodwinkels binnenkort te openen Kleine Comedie
menig kunstenaar een opdracht gevon- en de daarmee samenhangende tooneel
den. Doch men wil meer. De gemeente prijsvraag. Men hoopt niet alleen, dat
streeft ernaar, dat bij den 'opbouw van zich daarbij tooneelschrijvers, maar
het nieuwe Rotterdam reeds bij de ook Rotterdamsche tooneelspelers zulplannen
door de architecten aan de len ontpoppen en het ontstaan van een
schilders,
glazeniers en beeldhouwers eigen tooneelgezelschap zal ten zeerste
zal worden gedacht Bij den afbouw op prijs worden gesteld. Voor een en
van het Centraal gebouw voor de Volks ander, vooral voor het optreden van
gezondheid
geeft de gemeente zelf gezelschappen van buiten de stad, is
daarbij een voorbeeld door het ver- financieele steun van het rijk noodzastrekken van opdrachten voor muur- kelijk, doch spr. heeft hoop, dat deze
glas-in-loodramen. zal worden verleend, temeer, daar het
en
schilderingen
Verder zal in den nieuwen gordel van rijk ook speciaal voor den herbouw van
plantsoengroen, die zich zal slingeren Rotterdam steun voor het verstrekken
door het verjongde hart van Rotter- van opdrachten aan de beeldende kundam plaats te over zijn voor werk van stenaars heeft toegezegd.
Rotterdamsche kunstenaarshanden.
Geheel nieuw was de mededceling
Ook op het gebied van gevelversieomtrent een belangrijke muziekprijsringen, vooral gevelsteenen, waarvoor vraag, waarvan de volledige bijzonderir. W. Valderpoort, chef van de Bouwheden nader zullen worden bekendgepolitie, zich zeer interesseert, wil men maakt. Hiervoor worden twee prijzen,
weer belangstelling en werk scheppen. de eerste ter grootte van ƒ 600. de anMet groote voldoening maakte de dere ter grootte van ƒ 400, uitgeloofd.
wethouders gewag van het steeds be- De winnaar van den eersten prijs zal
kende feit, dat verleden weck mr. dr. bovendien zijn werk op kosten van de
H. J. Reinink, wnd. secretaris-generaal instanties, die dezen prijs hebben invan het departement van Onderwijs, gesteld, gedrukt zien. De heeren E.
kunsten en wetenschappen, geheel uit Flipse, J. van Gilse en W. Pijper zullen
eigen beweging zich hier op de hoogte de jury vormen.
kwam stellen van hetgeen Rotterdam
Uit een en ander blijkt, hoezeer het
ter werkverschaffing van kunstenaars kunstleven van Rotterdam niet alleen
had gedaan. Bovendien heeft hij bij die met woorden, maar ook met daden
gelegenheid kennis genomen van den wordt gestimuleerd.
—

—

ONDERVERHUUR VAN WOONRUIM-

TE AAN WERKENDE

T tot en met Zop Zaterdag

-

Nieuwe Uitgaven
DE

DISTRIBUTIE VAN VASTE
BRANDSTOFFEN.

De directeur van den Distributiekring Rotterdam brengt ter kennis van
verbruikers van vaste brandstoffen, aan
wie een door de Brandstoffencommissie
Rotterdam afgegeven identiteitskaart
werd verstrekt, dat zij de voor hen bestemde bons, geldig voor de 2e periode,
op ondejstaande wijze in ontvangst die-

nen te nemen.
A) Zij, die in het bezit zijn van een
of D gemerkte kaart moeten
de bons afhalen op Dinsdag 12 November 1940 en wel degenen, die op den
Rechter Maasoever woonachtig zijn, aan
het kantoor. Baan 163 (kamer 8), en
die, welke op den Linker Maasoever
(het Noordereiland inbegrepen)
zijn
gevestigd, aan het kantoor Putschestraat 22.
B) Aan de houders(stcrs) van een
met E gemerkte kaart zullen de bons op
de navolgende dagen worden uitgereikt.
met B, C

TERUGKEER

VAN

HELD, door Eric Lowe,

EEN

geauto-

riseerde vertaling uit het Engelch
door S. Vestdijk. A. M. C. Stok.
Zuid-Holl. Uitgeversmaatschap,
pij, Den Haag.

16 Nov.

De uitreiklokalen zijn van 9.30 af
voor het publiek geopend. Sluiting vindt
plaats om 17 uur precies; na dit tijdstip kan niemand meer worden geholpen, ook niet diegenen, die reeds op
hun beurt hebben moeten wachten.
Voorts zal op Zaterdag 16 November 1940 van 13 tot 17 uur in het lokaal
Schaardijk 128 gelegenheid zijn tot het
in ontvangst nemen van de bloemkaarten.
Betreffende de uitreiking in Pernis,
Hoogvliet. Heijplaat en de geannexeerde gebieden van Poortugaal en Rhoon,"
wordt verwezen naar de afzonderlijke
mededeeling.
Bij het afhalen van de bloemkaart
dient de distributiestamkaart te worden medegebracht.

DAKLOOZEN.

Het komt vaak voor, dat alleenleven-!
de personen of zeer kleine gezinnen,
Rot-ei dam
d : als evacud's buiten
vertoeven, in deze stad weer -v<-rk vini-.-n en dan toestemming vragen toi
te' i gkeer.
liize toestemming kan echter aïii-en
?erieend worden, indi'-n zij een ge;ch'k onderdak hebben povonJen» Nu
is het duidelijk, dat aan alleenlevende
personen of zeer kleine gezinnen door
de huisvestingscomrnissie geen woning kan worden toegewezen, ook al
zou de-ze Commissie momenteel over
een groot aantal woningen beschiki
ken.
Do mogelijkheid is wiet uitgesloten,
dai lal van Rot/terdamsche gezinnen,
mede ter verlichting van hun eigen
huur, nog wel een kamer met stookgelegenheid en eventueel gebruik van
keuken aan personen als
bovenbedoeld zouden willen verhuren.
Teneinde de evacué's eenige aanwijzing te kunnen verschaffen bij het
zoeken van een dergelijk onderdak,
wordt aan ieder, die een gedeelte van
zijn woning zou w illen onderverhuren,
verzocht zich per briefkaart op
tut
geven ann het Centraal Evacuatie-Bn»
reau, van Vlooswljks'raat 2.
Indien men voor onderverhuur geen
loestemming kan krijgen
van den
huiseigenaar, bestaat de mogelijkheid,
dat de overheid daarbij bemiddelend
optreedt.

*

Wat Rotterdam
voor de Beeldende Kunst doet
EEN MUZIEKPRIJSVRAAG

Verstopping ?

Dc directeur van den Distributiekring Rotterdam maakt bekend, dat de
uitreiking van bloemkaarten zal geschieden in de week van 11 tot en met
16 November 1940.
GEMEENTE-PUBLICATIE.
ledere houder (ster) van een distribuCollecte „Winterhulp Nederland". tiestamkaart heeft recht- op een heele
Ten behoeve van de Stichting „Win- bloemkaart.
De uitreiking zal plaats vinden in de
terhulp ,\-uierland" zal ook in deze
gemeente op ?0 en 30 November a.s. onderstaande uitreiklokalen:
een collecte worden gehouden.
Vanzelfsprekend wordt steun aan
1 Barkasstraat 39/2;
deze Stichting, die bedoeld is als een
2 Roemer Visschcrstraat 18;
manifestatie van nationale saamhoo3 Mathenesserdijk 23;
righcid in dezen voor velen moeilij4 Jan Kobelstraat 2;
ken tijd, warm aanbevolen, te meer
5 Albrecht Engelmanstraat 43/1;
omdat zonder politieke, maatschap6 Ossewcistraat 35;
pelijke of godsdienstige onderscheiding hulp en bjjstand zal worden ver7 Tidemanstraat 43;
werkelijken
leend aan ieder, die in
8 Essenburgstraat 42;
nood verkeert..
9 Hennewierstraat 15;
Het zal duidelijk zijn, dat het werk
10 Van Speijkstraat 70 c;
der "Winterhulp Nederland slechts zal
11 Zwarte Paardenstraat 29;
kunnen slagen, indien de geheel** be12 Schepenstraat 67;
volking daaraan haar volledige mede13 Insulindestraat 279; •
werking verleent. z,oodat de zinspreuk
14 Bieslandstraat 61;
van de Winterhulp Nederland ..Voor
15 Vinkenstraat 70;
het Volk. door het Volk", bewaarheid
kan worden.
16 le Pijnackcrstraat 50?
Overtuigd
>
dat ook Hillagersberg
17 Rembrandtstraat 23;
niet achter 7al blijven om zijn aandeel
18 Rotterdamschestraat 36;
in deze grootsche actie bij te dragen,
19 Couwaclstraat 31;
roep ik collectanten en collectrices op.
20 Gedempte Slaak 45;
om hun onmislïare medewerking to
21 Taxisstraat 20 (hoek Ramlchw.);
verleenen.
22 Struisenburgdwarsstraat 41
plaatselijk
ingericht
bureau is
Het
(achteringang Oostzeedijk 56);
ten Raadhuize. waar men zich dage23 Prins Hendriklaan 10/1;
lijks van 9 tot 13 uur en van li tot
Oranjeboomstraat
24
<"s
Zaterdags
17.30 uur kan meidon
109;
uitsluitend van !) tot 13 uur).
25 Tolhuisstraat 25;
Slechts met aller steun kan deze
26 Tweeboschstraat 21;
onderneming,
welbelangrijke sociale
27 Kegelstraat 11;
kte bestemd is uilsluitend aan land28 Putschestraat 22/1;
genooten ten goede te komen, slagen!
29 Brabantschestraat 16;
Hillegcrsbcrg, 8 November 19i0.
30 Beukendaal 191;
Dc Burgemeester van Ilillegersberg,
31 Ploegstraat 7 (hoek Jagerslaan);
Kempen.
Van
32 Hoogvlietstraat 43;
Kantoren Soc. Zaken en
33 's Gravendeelstraat 4 (hoek
Mijnsheerenlaan);
Distributiedienst
34 Katendrechtsche Lagendijk 450;
Dc kantoren van het Gemeentelijk
35 Gouwstraat 4
Bureau voor Sociale Zaken en van den
Distributiedienst zijn met ingang van
en wel aan hen. wier familienamen be11 November as. geopend voor het
publiek van f> tot lialf een en van ginnen met de letters:
half twee tot 4 uur.
R tot en met Sop Maandag
11 Nov.
M tot en met Qop Dinsdag
12 Nov.
NIEUWSBLAD-ADVERTENTIE
J tot en met L op Woensdag 13 Nov.
OVERWINT CONCURRENTIE E tot en met I op Donderdag 14 Nov.
A tot en met D op Vrijdag
15 Nov.

[

Winterhulp attentie

aalsle voorstelling 9

-SiS."

Goch—Bartels,

.

Concerten enz. onder.
Arena, West-Kruiskade, „Rose Marie"
Lichtingslijden stads'brievenbussen:
»-lo en 8 uur.
Maandatr t/m. Vrijdag 8.30, 13.30, 16.30,
18.— en 19.30 (alleen de brievenbussen
Bioscoopvoorstellingen.
de bijpostkantoren en postagentCapitol, Nieuwe-Binnenweg, „Je hebt aan
schappen). Zaterdags; 8.30, 12.—, 13.00
ot je hebt 'i niet". Toegang 18 jaar.
en 16.30. Zondags: li.—.
i>oorl&opende voorstelling van 2 uur

uur*1

C v.

A. A. I. Batenburg—llossfeld, d., A. C.

\

Zaterdag 9 en Zondag 10 November

Tooneelvoorstelllngen,

Schalken—De Graaf, z.,

d

steld:

Agenda van
Vermakelijkheden

BEVALLEN:

.

Ontvangst Heinrich George

7 November 1940.
Blnsbergen—Kars, (1., J. C. v. Loon
—Prins, z.. A. v. d. Rijst—Verniel], d., A. C.
Knll>—v. Gils, z.. J. 11. v. lionlngsbrugge—v.
Vlijmen, d J. Meijdam—Kornet, z.. M. H.

J. �.

Bodegraven, d.. E. dc Beer—
In het Asta-Theater te 's Gravenha- Adrlchem—v.
Polak, d- W. C. Cilliken—Krrft. z., T. Rlege, waar „De Postmeester" ook is indllk—De Bruin. d.. M L. v. d. Doü h—Hengezet, werd de eerste vertooning door ger. d.. A. SI. T. Stolk—Gollaars, d.. T. SI.
Bennekuni—Blokland, cl.. G.
Kanters
den Rijkscommissaris, Rijksminister v.
v d. Perk, d.. G. v, Kcm]k-n —Koolj. z.. L
Seyss-Inquart, den milHairen bevel- Sehrier—v. Vuuren. d .1. G. Smit—Ouderkerk, z., J. H. Spiengelmeljer—Zin=me!ster,
en
Christiansen,
generaal
Fr.
hebber,
d., S. v. Straten—Wel--enbach. d. J. C Jonvele andere autoriteiten bijgewoond. gence!—Liekendiek.
z.. J. P. v. RelJ —Molle.Mede aanwezig was de acteur Hein- steln. d., A. v. Vrle.land—Sclira, 7... H. Braun
—Cooïiman. z., A. v. d. Hout—Punt. d., J.
rich George, wien de Ufa-directi© een G.
Overbeek—Hoornweg,
v.
7... J. B. Schram
—Rosenbaum, d., A. H. Sohllthuls—v. Brugkrans aanbood.
Hel muziekkorps van bet Tuchtwa- gen, z., SI. v. Geinert—v. Nieuwtand, z.
OVERLEDEN:
pen onder leiding van kapelmeester
M Lagendijk, ongeh. vrouw. B 7 P. SI.
Hcrmann Friess verleende medewerOosthoek, vrouw v A. v. d. SlulJs, 82 j.. S.
king.
G. J. v. Kleef, gesch. man v. C. C. Wessel.
Ka afloop bood de directie van de 62 J.. P. Dijksman, ongeh. vrouw. 33 j.. J.
A.
vrouw v. L. Brussee. 78 j.
Ufa, Hoinrich George
ontvangst J. T.Harreman,
Kegge. zoon. 1 m.. B G. Roeterlng.
aan in het hotel De Oude Doelen.
man v. P. C. Klaphaak. 68 J., A. J. A. v.
De Rijkscommissaris deed ook hier d. Rovaart. vrouw v. A. Boels 2~> J.. A. Hui.izer.Brand,
man v. A. E. G Huberniann. 92 J., SI.
door zijn aanwezigheid van zijn be.1.
vrouw v. J. G. v. d. Wolk, 42 j.,
langstelling blijken.
.1. H. v. Buren, vrouw v. D. Leeninga, 76 j..
D. SI. Kaamer. vrouw v. A. de Jong, 71 J.

Schneeberger geweest.

Schmidt-Gendfner heeft de belangrijke deelen van de film muzikaa'
onderstreept met dicfnt bezette noten
balken. De muziek romantiseert bijna
B'.le gebeurtenissen en daardoor krijgen ook die passages, welke te traag
zijn, meer mouvement dan de spelers
kunnen geven. Ook door den dialoog
3ieen weeft de muziek haar welsprekendheid, maar dan wat achteraf gehouden. De Wiener Philharmonie
heeft haar medewerking verleend
Dank zij de voortreffelijke weergaaf
van het geluid is de klank van he:
orkest buitengewoon fijn.
Hans Schneberger, de fotograaf, die

Burgerlijke Stand

ijds meewerkte met den. Alpinistischo cineast dr. Arnold Fauck, heeft
zijn reputatie bestendigd.

ROTTERDAMSCHE
GEMEENTE PUBLICATIES

'

Stenografie-examens.
Bij de alhier gehouden Pont-examens
Stenografie
voor
en Handelscorrespondentie slaagden voor:
Kantoor-Stenograaf Nederlandsch de
dames W. A. v. d. Broek. A. Carati, H.
Dcrksen. C. M. A. Luf, B. Los, L. v.
Putten. E. Schoenmakers, M. Weenink.
Secretaris-Stenograaf
Nederlandsch
de heeren G. J. Schie en H. Ricger,
mej. L. Witte.
Kantoor-Stenograaf
Duitsch dc dames D. v. d. Blink en L. Witte en de
heer H. R ïeger.
Engelsche
Handelscorrespondentie:
mej. D. v. d. Blink.

gestolen.

W. R. D. uit de Vosmaerstraat "heeft
bij de poMt'ie aangifte gedaan
van
diefstal van c.a. /fiOO, n.l. ƒ4OO aan
bankpapier en ƒ2OO aan zilvergeld,
uil een geldkistje uit het puin van
zijn voormalige woning aan den Ilang.

NOVEMBER 1940

Dit is het tweede deel van de Australische trilogie „De Geschiedenis van
Robin Stewart". Nauwelijks is het eerste deel „Ochtend zonder Wolken" verschenen en overal waardeerend beoordeeld, of nummer 2 wordt op de markt
gebracht. Ook in dit deel wordt het
Australische landleven met gloeiende
verve beschreven. Het boek begint
met een schitterende beschrijving van
het eenzame dal met de Yugilla-bron,
in het betooverende licht van een zonsondergang. Dit is natuurromantiek van
de edelste soort en wie zich daar even
in verdiept, leest met klimmende belangstelling verder. Niet alleen de natuur van Australië's land, ook die van
Australie's menschen wordt in dit boek
treffend geschilderd. De figuur van
Robin Stewart, den kolonistenzoon, is
episch behandeld; daarbij is het psychologische element niet uit het oog
verloren, zoodat men kan zeggen, dat
dit boek
het tweede deel evenals
het eerste
een indrukwekkende mengeling is van verheven epiek en diepgeworteld realisme.
Vestdijk, die deze trilogie subliem
vertaalde, schreef over de figuur van
Robin Stewart het volgende:
„Een uiterst begaafde natuur, geremd door een ongelukkig huwelijk en
steeds hinkend op twee gedachten: individualisme of sociale verantwoordelijkheid,
natuur of cultuur,
heereboer of schrijver. Dat zijn ontwikkelingsgang niet alleen „van binnen
uitv beschreven
wordt, maar ook
steeds betrokken is op de vrouwen
met wie hij in contact komt, verleent
aan dit boek den gewenschen diepgang. De koude moeder
Bella Milsom, de geliefde van den bewonderden
oom, die tot Mary Stewart in de grootst
mogelijke tegenstelling staat,
de
kleingeestige en hysterische Myrna,
zijn vrouw,
de grillige charmante
Nancy Mc Bride (die aan het slot vjn
deel II sterft),
de geduldige Clare
de fijnbesnaarde schrijfSchrieber,
Helen,
ster
het zijn voor Robin
Stewart. en daarmee voor den lezer,
raakpunten
evenveel
met de werkelijkheid, die 'als zoodanig niet onderdoen
voor de geweldige economische ontwikkeling, waaraan de ontwrichting
van zijn bestaan in laatste instantie
moet worden toegeschreven".
Het wachten is nu op het derde en
laatste deel, „Voorwaarts door d»
tijden".
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Baan 163 (Kamer 8)
genummerd:
Identiteitskaarten
Woensdag 13 November 413 t/m. 762;
Donderdag 14 November 763 t/m. 1113,
Vrijdag 15 November boven 1450.
Putschestraat 22
genummerd:
Identiteitskaarten
Woensdag 13 November 1114 t/m. 1412,
Donderdag 14 November boven 1539.
De kantoren zijn voor het publiek gejpend van 9 tot 15.30 uur.
De aandacht wordt er op gevestigd,
dat, in verband met een vlotte afwikkeling van zaken, aan bovenstaande regeling stipt de hand moet worden gehouden.
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juist verscheen de tweede druk
van: KEES HAZELZET

Zoo
VORDERINGSBEWIJZEN

KAAS

EN

EIEREN.

ROTTERDAM
ZOOALS WIJ HET KENDEN

De directeur van den Distributiekring Rotterdam maakt bekend, dat na
9 November 1940 door den Nederlandschen Opbouwdienst kaas en eieren
niet meer mogen worden betrokken op
vorderingsbewijzen, daar met ingang
van 10 November a.s. voor deze artikelen rantsoenbons in gebruik zullen
worden genomen.
Deze coupures hebben voor beide artikelen dezelfde waarde, namelijk 5 en
100 rantsoenen.

,

K. VAN EESTEREN

BIOSCOPEN
De beroemde novelle van den Nobelde
prijswinnaar Poesjkin, waaraan
monumentale film van Ucicky is ont
leend, werd al eens eerder verfilmd, in
Frankrijk. Do Duitsohe versie is echter breeder en statiger gehouden. Zij
is ook uat men in de filmwereld „cantinentai slow" noemt, dus wal traag,
«at bezadigd, maar ook verzadigd,
want er is stoer in gesjouwd orn van
elk beeld een belangwekkend schilderij
ie maken en om in elk tafreel groot
gedragen tooneelspel to laton. triomfeeron. Heinrich Gorge, de vermaarJannings
die
de Duitsche acteur,
raar de kroon steekt, heeft den ouden
postmeesier gecreëerd, die tot het einde van z-ijn leven in den waan blijft
terkeeren, dat zijn overleden dochter
Jlunja een engel van. onschuld, is geweest, terwijl zij feitelijk een zeer aanvechtbaar leven heeft geleid. De zaligJieid van den onschuldige van gees!
heeft H-einiich George meesleepend
vertolkt in het prachtige Russisch
volkstype van. den cenvoudigen, bijna
6impelen, aan oude zeden verknoeit ten
posimeester. Ruige onstuimigheid en
innige teederheid zijn de Polen van
ongemeen zuiver© creatie. George
heeft de figuur geheel 'in don geest
van Poesjkin gespeeld. Ook de strekking van de novelle van Poesjkin is
in de voornam© film van Ucicky tol
haar recht gekomen. Zij sticht geloof
in een andere waarheid dan de naakte.
De naakte is het noodlot van een jonge
rouw, dio aan haar schoonheid ten
rnder ging, de andere waarheid, de
diepere, is, dat haar ziel inderdaad
rein bleef.
Naast het indrukwekkende spel van
Heinrich George zou een middelmatig
gospeeide Dunja belachelijk zijn. Ililde
Krahl, een acirice van heel wat grooter formaat dan men gemeenlijk in
films tegenkomt, creeert echter een
Dunja, die tot in de fijnste nuances
doorleefd en doorvoeld is. Haar spel
omspant even groote uitersten als dat
van den fenomenalen
postmeester,
maar in het vrouwelijke. Het angelieke en hot behekste, het slil-devote
en het bruisend-nstuimige incarneert
Eij imponeerer.d.
De overige medespe'.enden
hebben
zich naast Heinrich George en Hilde
Krahl kunnen handhavn.
Twee belangrijke medewerkers zijn
nog de componist
Willy SchmidtGendtner en de
cameraman Hans
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met 24 prachtige foto-opnamen. Ing.

ƒ 2.90.
verve en gevoel werd
dit boek geschreven, dat zoowel
het oude Rotterdam met zijn typische hoekjes en oude stadsgedeelten. als ook het karakteristieke van den Rotterdammer
zélf in boeiende bewoordingen
teekent.
Een blijvende waardevolle
herinnering.
(In den Boekhandel verkrijgbaar.)

f2.—. Geb.

Met veel
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Geen stopzetten van competitie
in wintermaanden te
verwachten
Vtfro vianssh&Hendie kanton is onlangs
d:? opmemkii nig gemaakt, "dat aandrang
z«u worden uitgieocfiemd op het bondsbeatuur
van don Nederlandsdien
Voetbalbond om do voaMlba'l competitie gedurcndo bepaalden tijd (de
!koudste
miaaindert b.v. Januari en
Februari) stop <t» aet/tiein.
Deze lrwestüe beeft de aandacht va>n
Bueit bondsibestuur, dat dm een schrijvesn (bi.nnen entele dagen' zijin oordeel
cl.uaronvlirent) zal uütsprekien tegenover
Het bondebede afdeelingsbesfUTen.
stuuT staat hiiterbij "echter af wijn end
tegenover 'de verzetting vairi de voetbal
competitie voor een bepaalden tijd, gegrond' op de volgende redenen.
De huidige omstandigheden, waaronder de thans reeds voor een vierde
gedeelte gespeelde normale competitie wordt gehouden, hebben de noodzakelijkheid aangetoond om eer dan
voorheen in het competitleverloop In
te grijpen. Wanneer dos de weersomstandigheden in den loop van de week
van dien aard zijn, dat er een redelijken kans bestaat, dat tal van wedstrijden op den komenden Zondag
zullen moeten worden afgelast, zal het
wenschelijk zijn, dat het bondsbestunr reeds een paar dagen tevoren
kan besluiten de wedstrijden voor den
komenden Zondag niet te doen door-
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(broodbonBon
boekje). Geldig van 4
tot en met 17 November
2500 gram roggebrood of 2000 gram
ander brood of 20 rantsoenen gebak.
:

:

—

WINTERHILFE-POSTZEGELS

Boter

de giebrelklkiüge' cowiTimndcain dezen rtijd hebben de
wetnschteflljlkfceid tot een vno>egtijdige
aanigcrtcond- Het bet;tuur
a<iht hieit dan ook onverantwoord om
ide c/ompet'itde voor een be-paaflden
tijd stop te zelL't-en, mieit do kaïns, dat
jurist ia dien tijd de •weensomstandig'beden 5 dieaal zouiden zij-n wjt heit
voetbalspel. Verschil temde veireenigiir
geo, dto hi'eirvaiO k>einntis nteinen, zullen bovendien haar vireugde uWtapreN.VjB
•ken ovrar dit besluit wan het
s>esliuur, daar niet iedere vereeniging
op hieit oogenibl'ik flimncieel krachil'ig genioeg is, om de 1-nopende onkosten ite betaSt® zwwdier dat de t>nko(ms~
Itietn wekelijks LTLmnenk^nuan,
Vooral

(algemeen distributiebockje). Geldig

kom,

stuurman.

Gladde vier: W. T. Pahud de Mortanges,
boeg; H. R. Thijssen, E. Wleringa, J. van
Blerkom, slag; H. M. Vierling, stuurman.
Stuurmanlooze twee: R. A. Breszowsky.
boeg; J. Th. Bartlema, slag; H. M. Vierling,

Vleesch
Bonnen 08 vleesch
Geldig
(Vleeschkaart).
tot en met 24 November
100 gram vleesch (been
inbegrepen) of een rantsoen vleeschwaren.
Bon 07 vleesch (Vleesch
Geldig van 4 tot
en met 17 November:
100 gram vleesch of een
rantsoen vleeschwaren.
Bon 08 worst, vleesch-

kaart).

waren (Vleeschkaart).
Geldig
tot
en met
24 November) een rantsoen vleeschwaren.
Bon 07 worst, vleeschwaren (Vleeschkaart).
Geldig van 4 tot en met
17 November: een rantsoen vleeschwaren.

Suiker
Bon 42 (algemeen distributieboekje). Geldig
tot en met 22 November: 1 k.g. suiker.

Bon 81 (algemeen distributieboekje). Geldig

tot en met 27 December: 1 ons vermicelli of
macaroni of spaghetti.

tot en met 20 December:
pond koffie of 75 gr.

%

thee.

Rijst

Zeep

Bon 82 (algemeen distributiebon boekje). Geldig van 2 tot en met
29 November: 2J ons
rijst of rijstemeel
óf
rijstebloem of gruttenmeel (gemengd meel).

Bon 55 (algemeen dlstributieboekje). Geldig
tot en met 12 Nov.:
gram
150
toiletzeep
(nieuwe samenstelling)
of 120 gram huishoudzeep of 200 gram zachte
zeep of 250 gram zeeppoeder of 125 gram zeep
vlokken of 250 gram
zelfwerkende
waschmiddelen of 200 gram
vloeibare zeep.

Havermout
Bon 83 (algemeen distributiebonboekje). Geldig van 2 November tot
en met 27 December:
2}4 ons havermout of
havervlokken of haverbloem of aardappelmeel
vlokken of gort of gortmout of grutten.

Gort

Bon 116 (uitgereikt bij
textielkaart). Geldig tot
en met 31 December:
50 gram scheerzeep of
een tube scheercrême of
een pot scheerzeep.

en grutten

Bon 88 (algemeen distributiebonboekje). Geldig van 2 November
tot en met 27 December : 2J ons gort of
gortmout of grutten.

Maizena
Bon 93 (algemeen distributiebonboekje). Geldig van 2 November
tot en met 27 December : 1 ons maizena of
griesmeel of sago
of
aardappelmeel of een
hoeveelheid
puddingpoeder, welke 1 ons zetmeel bevat

Brandstof
Bonkaart distributie
vaste brandstoffen
haarden en kachels 01,
02 en 03. Geldig tot en
met 15 November. Bonnen 04, 05, 06 en 07.
Geldig gedurende November.
Bonkaart distributie
centrale verwarming 01,
02, 03, 04, 05 en 06.
Geldig tot en met 15 November.
Bonnen 07 tot en met 14
Geldig gedurende Nov.

Petroleum

Vermicelli
Bon 98 (algemeen distributiebonboekje). Geldig van 2 November

Zegel Periode B. Geldig
van 11 November tot en
met 15 December: 2 liter
petroleum.

Om uit te knippen en eventueel in brief-ordner te bewaren
aldus spr., heeft in te zien, dat het tot
een Europeesche orde moet toetreden,
&
MENU van
Gestoofde waarin het nationaal-socialisme en het
Schildpadsoep
Zalmsalade
Championsaua
fascisme heerschen, hetgeen Engeland
Paling of Ossentong
Pcche Melba.
niet meer verhinderen kan, want het
Telefoon 31764.
Recl. 12849 8
zal den oorlog niet winnen.
Wel is de N.S.B. in de minderheid,
bescherming vafi den Christelijken maar spr. gelooft in den wil van de
gewaarborgd worden minderheid. Altijd heeft de meerderheid in de geschiedenis aan de verdoor het Staatsgezag: waarin het keerde
zijde gestaan. Het verstand is
Volk en de Staat ieder op de eigen nu eenmaal niet dik gezaaid.
gebieden zooveel mogelijk zelfstanDe heer Mussert uitte vervolgens de
dig werken, maar in ovsrleg en hoop, dat men er mee op zal houden,
de N.5.8.-ers landverraders en leugehechte samenwerking met elkannaars te noemen, want dat is niet in
der. Het onderwijs worde door gehet belang van het Nederlandsche volk.
meen overleg van alle betrokken Hoe meer men het nalaat, aldus spr.,
hoe meer ik voor Nederland kan doen.
groepen zoo geregeld, dat de eenheid der natie en de godsdienstige Als Hitier een tiende deel tegen het
Nederlandsche
volk deed wat het
belangen der leerlingen het best Nederlandsche volk hem toedenkt, bleef
worden gediend.
er van ons volk geen spaan heel, zoo
2e. De hereeniging van het Volk der vervolgde hij. Maar Hitier heeft het
beste met het Nederlandsche volk voor,
Nederlanden en van zijn grondals dit volk het hem maar mogelijk
gebied in en buiten Europa worde
maakt. Ik ben bereid, aldus spr-, mij
krachtig bevorderd.
in te zetten. Velen kijken mij boos aan.
3e. Samenwerking en bondgenootschap Maar ze kijken mij gelukkig boos aan
eenderomdat zij bang zijn, dat ik het volk
van Nederland vooral met
gefundeerde staten, die ras-ver- kwaad doe. Het gevoel, dat het om
het volk gaat is dus gelukkig al
wante volkeren omsluiten, worde wakker.
uit alle macht nagestreefd.
Het volk heeft allen, die van goeden
Deze drie punten zijn ook de grondwil zijn, noodig om zorg te dragen dat
slag van de beginselen en de politiek
wij de plaats weer krijgen, die de
der N.S.B.
wien eens de beslissing zal
Daarom hebben ondergeteekenden Führer,
zijn, ons vast wil geven wanneer het
het lidmaatschap der N.S.B. aangevraagd en wekken zij hunne volksgemogelijk
is. Wij, eindigde spr.,
hem
nooten op hetzelfde te doen.
voelen ons de pioniers van die mogevrij
Nederland!
Voor een sterk en
lijkheid.
Binnenkort zal een selectie van
namen van onderteekenaars bekend
Na een korte pauze was er gelegenworden gemaakt. Men wil daarmee nog heid tot het stellen van vragen.
Op de vraag, hoe het staat met het
even wachten omdat er gelegenheid bestaat, alsnog instemming met het Verdinaso in Belgié, deelde de heer
manifest te betuigen, waartoe velen Voorhoeve mee, dat het Verdinaso in
den wensch te kennen hebben gegeven. België niet bij deze aansluiting is inTenzij uitdrukkelijk anders wordt begrepen, aangezien de N-S.B. niet in
bepaald, geeft elk bewijs van instemBelgië werkt, doch wel nauw contact
ming den heer Voorhoeve het recht,
daarmee houdt.
den naam van den onderteekenaar te
publiceeren.
De heer Voorhoeve besloot zijn rede
ENGELSCHE BOMMEN OP
met de mededeeling, dat de N.5.8.,
hoezeer ook in het verleden vervolgd,
15 WONINGEN
rancuneuze gevoelens zal onderdrukken, wat niet wegneemt, dat diep
operatief ingrijpen noodzakelijk
is,
Geen slachtoffers
want, zeide hij, zachte heelmeesters
stinkende
wonden.
maken
vannacht en hedenmorRede van Mussert Gisteravond,
gen zijn op tal van plaatsen in ons land
Hierna voerde de leider van de weer Engelsche bommen uitgeworpen.
N.5.8., ir. A. A. Mussert het woord. De schade was bijna overal zeer geHedenochtend, zeide hij, heeft een ring, het groote aantal aanvallen in
groep menschen den moed gevonden aanmerking genomen.
om zich te verloochenen. Het bezit
In het geheel werden 15 woningen
van een eigen vlag en een eigen insigne getroffen en het bureau van een vergeeft men alleen op als men vertrou- keersonderneming. Wonder boven wonwen heeft in idealen en daarenboven der werden ditmaal geen personen gehet belang van een volk op het oog dood o£ gewond. Ook worden weer
heeft, dat men lief heeft.
brandplaatjes rondgestrooid
Misschien klinkt het wat arrogant,
vervolgde spr., maar wij, nationaalsocialisten, zijn de eenige werkelijke
KOERSEN EDELE METALEN.
vaderlanders. Anderen willen het
Goud: fijn voor de industrie (verwel zijn, maar in het nationaal-socialisme is de eenige mogelijkheid ge- koop) ƒ 2125. —; affinagegoud (inkoop)
legen voor een vrij volk van Neder- ƒ 2075.—.
land. Wil Nederland een geslagen land
Zilver: fijn voor de industrie (verzijn, en niet anders, dan dwingt het koop) ƒ32.75; affinagezilver (inkoop)
ƒ3o.—.
Dultschland hier te blijven. Nederland

HOUSE
RestaurantCOßNEß
Zondag a.s.
ƒ1.75
-

Prijscontrôle

-

-

CElgen

foto)

Een nieuwe serie Dailsche Winlerhilfe-postzegels, welke bekende bouwwerken ait
Daitsche sleden voorstellen

BINNENLAND

De N. S. B. neemt het Verdinaso in zich op
DE EERSTE STAP IN DE
RICHTING VAN VERDERE

CONCENTRATIE

stuurman.

Vanmorgen is
een persconferentie
Overnaadsche sklf: M. Muysken.
Gladde sklf: J. van Blerkom.
de Zwijgerhuis te 's GraTubsliding A: Constandse, boeg; Roetering, in het Willem
Elag; Volker, stuurman.
venhage de concentratie tusschen de
Tubsliding B: Ter Kulle, boeg; Plesman,
Elag en Muysken, stuurman.
Verdinaso afgekondigd.
't Laatst gingen de achten over de baan. N.S.B. en het
Overwinnaar werd de bruine acht, die de
De bijeenkomst werd geleid door den
door
de
baancommisuitgeloofd
bokken,
9
perschef van de N-5.8., dr. T. Goedesarissen, in de wacht sleepte.
Op de sociëteit Phoenix had. tijdens een waagen, die na een begroetingswoord
gemeenschappelijken maaltijd, de prijsuitreiking plaats.
meedeelde, dat de af te kondigen conDe dag werd besloten met een Laga-feest centratie een zeer verheugend feit
op de sociëteit.

in

dat de N.S.B. de beweging is welke
het meest door de conservatieve democraten gehaat wordt. De haat toch van
de conservatieve wereld richt zich
tegen de omwentelende kracht van het
nationaal-socialisme. Het is een haat
van groote waarde, want hij weerhoudt het toetreden van opportunisten
en behoedt de N.S.B. ervoor, een vergaarbak van niet-overtuigden te worden
Bovendien heb ik, de N.S.B. gezocht,
aldus spr. omdat de strijd van de
N.S.B. noodzakelijk is voor de kracht,
de macht en de vrijheid van het vaderland.
Bij andere nationalistische groepeeringen heeft spr. tot op heden hetzelfde inzicht niet gevonden. Er heerscht
daar nog te weinig begrip voor de
groote lijn. Men bepaalt er zich tot
kruidenierspolitiek.
De heer Voorhoeve heeft zich echter
tot figuren in die groepeeringen en ook
tot figuren daar buiten gewend en deze
figuren, 300 in totaal, uitgenoodigd tot
een vergadering te Utrecht, die 6 dezer
plaats vond onder leiding van den
hoofdredacteur van De Waag, prof.
Westra. In die bijeenkomst is een
manifest van den volgenden inhond
door velen onderteekend:

I

Donderdag en gisteren op het
Kanaal te Delft gehouden onderlinge wedstrijden der Delftsche Studenten
Roeivereeniging Laga bestond dit jaar groote
belangstelling. Het aantal deelnemende ploefren bedroeg ruim 70; de overgroote meerderheid bestond uit jonge roeiers. volgt:
De prijzen werden behaald als
Overnaadsche vier, winnaars P. H. J.van
K.
Dantzlg, boeg; W. J. Bierens de Haan.
Bosschart, slag; J. van BierGovers. R. A.

Eieren
Bon 65 (algemeen distributiebonboekje) Geldig van 4 tot en met
17 November: een ei.
Bon 38 (algemeen distrlbutiebonboekje) Geldig van 11 tot en met
24 November: een ei.

Koffie of thee

Bon 25

-

Voor de
Provinciaal

Bon 52 (algemeen dlstributleboek je). Geldig
van 4 tot en met 17 November: 100 gram kaas.

Kaas

"bieniiiddeflen

GESLAAGDE ONDERLINGE
WEDSTRIJDEN LAGA.

en vet

Bon
16 (bolerkaart).
Geldig tot en met 22 November: 2Vt ons boter.
Bon
15 (boterkaart).
Geldig tot 16 November:
IVz ons boter.
Bon 16 (vetkaart). Geldig tot en met 22 November: 2Vz ons margarine of boter.
Bon 15 (vetkaart). Geldig tot 16 November:
2% ons margarine of
boter.

gaan.

Boeien

tot en met 24 Novem-

ber; 100 gram kaas.

Bloem

23.22
23.88
Boekarest 50.— 50.—
68.—
Athene 68.

2.25

Brood
Bon 14 (broodbonboekje). Geldig van
11 November tot en met
24 November 2000 gram
brood of 2500 gram
roggebrood of 20 rantsoenen gebak.

Bon
1 (bloemkaartV.
Geldig van 4 November tot en met 1 December
480
a 520
roggebrood
of
gram
400 gram ander brood
gebak
of 4 rantsoenen
of 280 gram meel of
(tarwebloem,
bloem
tarwemeel, roggebloem,
roggemeel,
zelfrijzend
bakmeel of boekweitmeel).

Bern, 23.21

194 Cf

WELKE BONS?

1

doorgaan

Llbre le klasse:
120
124
Gagestcta
248
Gagesteln
240
Llbre 2e klasse:
Cassa

Aim. Cair & Fourodry
Am. Smejting & Ref.
Anaconda Copp.
4.44 Atdhison Topeka

voor de N.S.B. is en, als ik mij niet
vergis, aldus spr., ook voor h|t heele
Kegelen
land. Hij herinnerde eraan, dat al
STEDENWEDSTRIJD
jaren lang de verschillende nationalisROTTERDAM—SCHIEDAM.
tische bewegingen in ons land elkaar
Voor den op Zondag 10 November op de bestreden. De idee van een concenbanen-van het Corner House te Schiedam en
op Zondag 17 No\ember op de banen in de tratie bleef zwevende. Sinds kort is
Heemraad te Rotterdam te houden stedendit anders geworden.
de
zijn
wedstrijd Rotterdam—Schiedam,
volgende kegelaars aangewezen:
Wat zich hier voltrokken heeft, alRotterdam: C. Vreugdenhil, H. Windmeljer
Alle Neune; B. Bouwman, D. Lindenhof,
dus spr., is te beschouwen als een
't Zuid; K. Borgh, H. de Vries, M. Chrlsbelangrijk symptoom,
tiaanse. G. Wolf, NHRV; C. A. Deenik, P. C. buitengewoon
J. A. Meijer, DIK Romein; S.
v. d. Heuvel, Marlnus,
een symptoom dat in de richting gaat
ADO; L. ten Bosch,
v. Gelder, S.
Val
J.
Keyzerwaard,
Om;
G. Leenders.
C.
van werkelijke eenheid en concentratie
Th.-de Baaij, HBS; P. v. d. Tempel, H. de
Haaff, DOK; C. H. C. v. Eijk, OWA; J. J. op nationaal en nationaal-socialistisch
v. Meel,, VOL; D. Schippers. Pompenburg;
J. J. Schravensande, Prins Hendrik; P. M. gebied.
Naaijen, Corner Club; J. C. Franken Sr., VW.
Reserves: W. Hilbron, DIK Romein; B. J.
Manifest
Dr. Goedewaagen gaf daarop het
v. Aalten, HBS.
woord aan den leider voor Nederland
Schiedam: J. Schotel, P. C. Poppezijn, C.
Meer dan ooit is de eenheid van alle
Lubeek,
Dratjer, H. J. HUle, De Krans; D.
van het voormalige Verdinaso, den nationaal-socialisten
Nederland
v,
L.
in
Lingen, H. Scheffers Sr., L. Heijster,
Noveni; W. v. Loon, E. Nieuwendljk, M. v. heer E. Voorhoeve.
plicht.
Delden, W. A. Verwaljen, De Poedelaars; H.
krachtige
Een
Nederlandsche natioRede van Voorhoeve
A. Spoor, C. Krug. A. v. d. Roer, H. Scherpenhuizeo, Shell, J. Kreuger, 11. Bosman. P. Besnaal-socialistische organisatie is in
ters, H, Wlllemse, Tous les Neuf; J, Konlman
De heer Voorhoeve bracht de stichzelfstandigheid
van het vaderJ. L. Ouwerkerk, J. A. Langemans, L. v. Donk
staat de
ting van het Verbond van Dietsche land
W. Pelkman.
te verzekeren en Nederland als
Reserves: C. Duchateau, De Krans; A. v. Nationaal Solidaristen, dat zoowel in
onmisbaar element te' doen medewerLingen, Noveni, J. Groote, De Poedelaars, J. België als
Nederland
werkzaam
was,
in
C. Mekes, De Woudsloopers.
ken aan de samenwerking binnen het
den voorzittershamer zullen werpen in herinnering, schetste in het kort den
deOm
heeren C. v, d. Graaf, Rotterdam
herordende Europa van morgen.
en H.
J, Scheffer Jr„ Schiedam; resp.' voorzitter strijd, dien Joris van Severen voor de
De eenheid van alle Nederlandsche
van den R.K.B.
en voorzitter van het ideeën van het Verdinaso heeft ge- nationaal-socialisten kan het best verSchied. Kegelcomité.
voerd, stond stil bij den dood van werkelijkt worden in de N.S.B. onder
Joris van Severen op 20 Mei.j-1. te
Boksen
de leiding van Mussert. De N.S.B.
uitgeleverd door de BelAbbeville
immers is de centrale, meest omvangSPOLDI CANDIDAAT VOOR DEN WERELDgische autoriteiten werd hij door Franrijke nationaal-socialistische figuur in
geëxecuteerd
TITEL.
en
sche militairen
Nederland, die lange jaren voor onze
deelde mee dat hij, gezien de gelijkDe uitstekende Itallaansche lichtgewichtgemeenschappelijke zaak met grooten
bokser Aldo Spoldi vertoeft momenteel in vormigheid van de doelstellingen van
r.-.oed op de bres heeft gestaan. Door
Amerika, waar hij verschillende verdienstelijke overwinningen wist te behalen. Een de N.S.B. en het Verdinaso in Nederonderlinge
aanvulling van kracht en
dezer dagen behaaldehij o.a. een overwinning land, contact
met den leider der
inzicht kan die figuur geschapen worop den Amerikaan Jimmy Tygh, een van de
beste boksers von de Vereenigde Staten en N.S.B. heeft gezocht en gevonden, in den, die in steeds toenemende mate
nummer 8 op de wereldlijst. Spoldi toonde de overtuiging, dat een geforceerde
zich in elk van de tien ronden de meerdere.
het vertrouwen van ons volk verdient.
ontwikkeling van het nationaal-sociaDank zij deze nieuwe overwinning kan
Ondergeteekenden vatten hun streven
Spoldi met recht aanspraak maken op een lisme in Nederland sinds den 14en
samen in de volgende 3 punten:
wedstrijd voor den wereldtitel.
Mei noodig is geworden.
Op 19 September j.l. ontmoette hij le. De hiërarchische en organische orBiljarten
den heer Mussert voor het eerst. Daarde worde verwerkelijkt in een
BILJARTVER. KUNST EN VERMAAK.
na ontmoette hij hem nog vele malen
vrijen Nederlandschen Gezagstaat,
op
In de buitengewone vergadering van de eu
19 October kwam de kenniswaarin de personen, de groepen,
biljartvereen. Kunst en Vermaak, werd het making tusschen de beide kaders tot
bestuur als volgt samengesteld:
de volksgemeenschap en het staatsJ. Peteroff, voorzitter;
P. Mahn Sr., stand.
gezag (met hun bezit) elkander
secretaris, Boezemkadc 7c; F. v. d. Wezel,
De reden waarom spr. het Verdinaso
le penningmeester; A. Broekhoven, 2e penondergebracht
in de N.S.B. heeft
is,
ningmeester.
dienen; waarin de vrijheid en de
—

—

Godsdienst

Binnenkort kan de afkondiging van
tegemoetgezien
een besluit worden
waarbij de fnnctie van gemachtigde
prijzen
VOO* de
in het leven wordt
geroepen.

'Afet dezen maatregel wordt beoogd
de regeling en de handhaving van de
prijzen 1e centraliseeren. De gemachi
i/igde voor de prijzen zal zeer -uitgebreide bevoegdbeden krijgen, Hij zal
belast zijn met de coördinatie van de
verschillende maatregelen op het gebied van de prijsvorming, welke door
da verschillende departementen zullen worden uitgevaardigd en te dien
einde do noodige richtlijnen vaststellen. Zijn bemoeiingen zullen zich uiU
strekken tot de prijzen van roerende
en onroerende goederen, tot diensten,
huren, pachten, vervoers-tarieven en
renten. Verder zal zijn -taak bestaan
in een uitbreiding en
verscherping
van de prijscontróle. Daarnevens verkrijgt hij nog- bepaalde bevoegdheden
ten aanzien van de berechting
van
overtredingen der prijsytjorschriften.
Met ligt in
het voornemen
een
,

.Vederlandschen hoofdambtenaar

tot
voor de prijeen ie be-

gemachtigde

noemen.

Prof.

mr.

A. S. de Blécourt

†

In 'dlera ciurdK-rdom Tan 67 faair is ito
Den Haag owrl-eden prof mr. A. S- de
Bléoourt, o<ud hooaheeraar in heit audvaderflandsch recht aan de Leidsche

unliivwitaidedt

Anma Syberdmmus de Blécourt werd
Octobieir 1873 tte Appiingedam geboren. Aan de Gromingsche uintv«rsi
tefiit promotseerd'ö hfij in 1597 tot dotter
in die nechllswttenschaippen, hij vestigde ziich, als axilvocaat te Groningen erl
werd
tevens volorabaiir ten rijksarchiiieivre daiar. to Xulc 15.98 volgde zij d
benoeming tolt adjunat-archivaris te
Rotterdam, welke functie hij. tot September 1901 vervuilde. Toen giing bJj
ovar naar de provdn-oia'iif gnüfflie van
NooridbHoUamidi te Haarlem- Vervolgens kwam hij bij de rechtelijke macht
1903—1907 was bij substituuitVan
ciiti ffibeir bij de reohHbanlk De Zutfen,
van 1907—1911 rechter daar, van 1911
—1914 rechter te Utrecht enj tot 1917
raohiöer jm Dein Ilaag. Als opvolgerva ru prof. mr. S- J. Foc k'e
l ,mia Andreaa
hij cm 1917 tot gewoon hoog"
werd
leenaar benoemdi aan de Leidsche
uniiveirisötöi t oim onderwijs tio geven
in helt oaid-vaderlandach-e recht,
In den a-cademuschiea cuirsue 193-i—l
1035 was proif. De Blóconrt ©eereltaris
van den acadomïischienj semaajt en in
rector maguiiflic'us
d.rr
193-5—1936
Letidtsobe unliivejisiteitr In 1936 werd
hem het cenedoctoraaJt dier uiioveraiteti'-t
van Parijs verleend. De Nedertand&che
regeering erkende zijn verdiensten
door zijn benoemtng tot ridder in de
orde van dien Nederlandsche. Leeuw.
Meit ingang van 1 October 1939 .werd'
ham op zijn verzoek eervol ontslag
ate hjjogil'CQraar verleend met dankbetuiging voor de belangrijke in dezie
betirekkiing bewezen drenstenu Als geschemlk tier gelegenheid van zijn afn
scheid van de Leidsche iiindversfite>ifl
wetrti hiexQ een bundal opölieflilen op heü
gebüed van oud-vaderJo/ndsch. neohti
op i

j

j

N. V. B.-bestuur wil

Slotnoteeringen New Yorksche beurs
van 8 November 1940.

■

Voetbal

BILJARTBOND.

T>e competitie van den Rotterdamscho
Biljartbond werd voortgezet met onderstaande wedstrijden. De uitslagen lulden:
Cadre klasse afd. B:
B. v. Moordt
300
263
64
32
4.11
J. Peteroff
250
246
64
23
3-8-1

ZATERDAG 9 NOVEMBER

NIEUWSBLAD

1

Sport

ROTTERDAMSCH

<

-

.

DERDE BLAD

overhandigd.

Italie's weermachtsbericht

Zonder Amerika kunnen
Britten niet winnen
STRIJD AAN FRONT VAN EPIRUS
ZEGT STONEMAN
VOORTGEZET

In Noord-Afrïka hebben onze luchtformaties het vliegveld en de vijandelijke installaties van de oase Siwa aangevallen. De toestellen heten bommen
vallen en schoten met machinegeweren,
waarbij den vijand enorme verliezen
en groote materieele schade werden
toegebracht Twee vliegtuigen van het
type Lysander werden op den beganen
grond in brand geschoten.
Des nachts tusschen 3 uur en 4 uur
20 min. hebben vijandelijke vliegtuigen,
welke hevig door het afweergeschut
werden beschoten, drie bommen uitgeworpen op het spoorwegstation van
Brindisi en twee brandbommen in de
omgeving van dit station waarbij eenige
schade werd berokkend aan rails, aan
een waterleiding en aan een wagon. Een
begin van brand ontstond in een particuliere woning, maar werd terstond gebluscht. Er vielen geen slachtoffers.

Italiaansche luchtaanvallen

AMERIKANEN WORDEN
NIET UIT ENGELAND
GEEVACUEERD
Duitschland kan geen
verzekeringen geven
United Press meldt uit Washington:
Naar verluidt is het plan om een schip
naar lerland te zenden, dat 1200 Amerikanen, naar de Ver. Staten zou moeten brengen, voorloopig opgegeven,
daar Duitschland heeft geweigerd een
veilig geleide voor het schip te geven.
Naar de verklaring van het Amerlkaansche staatsdepartement zegt
aldus meldt het D.NB. verder
verwijst de Duitsche Rijksregeering er in
haar antwoord op, dat de gebieden rond
om Engeland oorlogsgebieden zijn en
de rijksregeering derhalve niet in staat
is verzekeringen, welke ook, van den
gewaagden aard, in overweging te ne—

Een speciale correspondent van
het agentschap S t e f a n i meldt:
De luchtmacht in Noord-Afrika
heeft, zelfs na den laatsten
luchtslag, welke eindigde met de
vernieling van een twintigtal
Britsche toestellen, haar methodische en doeltreffende actie voortgezet in alle haar toevertrouwde

tegen bombardement
van Bitolj
Do

ZtiM-Slavrische Wtedem

pnlvlncee-

uerci

PREDIKBEURTEN

SCHIEDAM

Gebouw

„Odeon".

Kerk.

ft

Gouvernestraat

72:

10.30 vjn. ds. G. WestmlJse.
Herv. urmccnic.
Gemeente.
Jeugdkerk Ned. ncr*.
Eendrachtssrtaot 52: 10 v.m. dienst voor
jongelui boven 13 Jaar.
Geref. Kerk (H. V.). Vriendenlann 25.
10 v.m. en 3.30 n.m. ds. J. J. Buskes Jr.
jengQKerK

Vrije Evangelische

Gebouw „De

Gemeente.

Samaritaan". Linker Rotte-

kade 99: 10 v.m. ds. Enter. Nozemanstraat
no. 10: 4 n.m. ds. Visser. Weimansweg 70.
10 v.m. ds. Visser, 4 n.m. ds. Enter.
Geref. Gemeente,
ucrei.
ucniccnio,
30.
Boezenislagel ov.
10 v.m. en 4 n.m. ds. Kersten, Rauwenhoffplein 25: 10 v.m. en 4 n.m. lecsdienst.
Geref. Gem. Rotterdam-Zuid.
Mljnsheerenplein 10: 9..15 v.m. en 2.30
en 4.30 n.m. ds. Lamaln.
uoczemsmgci

Vereen.

Leger

"

,

"

'

°

.

.

..KLEINTJE"

ZONDER RECLAME, GEEN SUCCES

des

KETHEL-SPALAND

PREDIKBEURTEN.

Ned. Herv. Gemeente.
uur ds. A. v. Wensveen.

Zondag 9.30

Hells.

SCHIEBROEK
PREDIKBEURTEN.
In de Gerc-f. Kerk

Jonker.

Voor de Ked. Herv. Gemeente Tuinstad11.15 uur In de Geref. Kerk
de Eerw. heer \V'.

aan

den Meidoornsingel
D. J. van der Kaaden.

HILLEGERSBERG
PREDIKBEURTEN.
In de Ned. Herv. Hlllecondakerk aan de
Dorpsstraat—Kerkstraat hoopt morgen om
10 uur voorm. en 4 uur nam. voor te gaan
ds. J. G. van leperen.
In de Ned. Herv. Alexanderkerk te Terbregge om 10 uur v.m. ds. F. C. Bosboom,
des nam. 4 uur <ls. B. C. Visser.
In de Ned. Herv. Oranjekerk aan de
Rozenlaan om 10 uur v.m. ds. B C. Visser;
des nam. 4 uur cis. F. C. Bosboom.
—In
..de Geref.- wi Nassau kerk aan den
Kleiweg, om 9.30 v.m. en 3.30 nam. ds. D.
J. Couvée.
In de Geref. Kerk te Terbreege om 9.30
uur v.m. en 2.30 nam. ds. J. B. Vogelaar.
Voor de Ver. van Vrljz. Hervormden in
de groote zaal van „Lommerrijk" om 10.30
uur voorm. ds. H. A. C. Snethlage. Onderwerp: Kunnen wij spreken van leiding ia

Cbarlois.

Ned. Herv.

Evangelisatie.
Belangen, Lange Haven 73:
3 uur ds. L. Brasser, Hv,

Gebouw Chr.

en

den Meidoornsingel

*

Schiebroek om

Wljklokaal Gorzen: Zondag 10 uur Jeugdkerk. Spreker de heer A. v. d. Ruyt.
Gebouw Gorzen: ZorfUag 10 uur Jeugdkerk, ruej. F. Verkade.

Zondag 10
Bruchem.

aan

te Schiebroek hoopt morgen om 030 uur
voorm. en 3 uur nam. voor te gaan ds. Jac.

Nieuwe Kerk: 10 uur ds. K. de Bel; 3 uur
ds. P. Bokma.
Westerkerk: Aleidastr., hoek \V. Frankenl.
Zondag 10 uur ds. J. H. Mulder.

ons leven?

..

.

Apotheken.

Geref. Kerk.

.De Hillegersbergsche Apotheek.
Straatweg 31, is morgen den gebeolen dag geopend; apotheek Exler, Dorpsstraat 'J 8 ia
van der Meulen.
L. Nleuwstraat,
Plantagekerk,
Zondag gesloten.
half tien uur ds. C. Vonk; 3 uur ds. W. de

Oosterkork, RotterdamschediJk:
half 10 uur ds. W. de Graaf; 3

Zondag
uur ds. J.

Graaf.

Julianakerk, Burg. Knappertlaan: Zondag
half 10 uur ds. J. van der Meulen; 3 uur ds.
C.
Vonk.
Oud Geref.

vjti.
dr. M. H. A. van der
Valk.
Zendingskapel, Gerard Scholtenstr.
no. 128: 4.30 n.m. dr. Van der Valk.

en

3

uur

Haven 97,

ds. D. Roos.
Kerk.
iverK.
hoek
Kerkgebouw
Warande,
Knappertlaan: Zondag half 10 en 3
P. Zwier.
Chr.
t_iir.

OVERSCHIE
PREDIKBEURTEN.

Gemeente.

Geref. Jeugdhuis, I.ange

half 10

Gebouw, h. Hammerstraat—Rul-

venstraat: 10

GEMEENTE-PUBLICATIE.

Stnnd.

ïï.V

J. Mulder.

Vrije Evangelisatie;
Lokaal Burgem. Roosstraat 54: 10.30 v.m.
Godsdienstoefening voor Doofstommen <liplozen ); 4 n.m. openbare vergadering. Verschillende sprekers.
Leger des Hells.
WlJkgebouw Ochterveltstraat: 11 v.m. en
6 n.m. samenkomsten.

Ned. Herv. Kerk-

up
rei.
Geref.

10

uur

v.nr.'ds. H.

van

n.m. ds. G. A. van der Hooft;
Christ.- school Bovcndijk: 10 uur v.m. ds.
G. A. van der Hooft.
Gercf. Kerk: 10 uur v.m. en 3 uur
n.m.
ds. C. J. van der Boom.

Zondag

Heken; 3

Burg.
ds.

uur

uur

Vrijzinnig. Ilenormdaii geen

dienst.

verduisteringsmaatregelen.

.

t

De Eurgeineesler van Schiedam
vestigt nog eens mei, klem de aandacht van de ingezetenen op de strikte
noodzakelijkheid
van en dé onverkorte verplichting tot het voorkomen
van iedere lichtuitstraling uit woonhuizen en andere gebouwen, gedurende den tijd van zonsondergang
tot
zonsopkomst.
Op verschillende plaatsen in
de
stad is den laatsten tijd van lichtuitstralimgen in den vroegen ochtend
vóór zonsopkomst gebleken.
Zooals vanzelf spreekt kan dit niet
worden, toegelaten.
(Wettig gedeponeerd)
De politie heeft derhalve opdracht
gekregen met de grootste nauwgezetBej. dame vraagt
heid toe te zien op de handhaving Kost en Inwoning
ZIT-SLAAPKAMER
van het uitstralingsverhod gedurenvoorkant, v. waschtafel.
Middenstand of verde bovengenoemd tijdvak.
AANGEBODEN
pleegster. Blijdorp of
Een ieder zij dus nogmaals gewaar- Zit-Slaapkamer, straatWesten Br. No A4329
zijde, gemeub., m. kast,
schuwd!
Hulpbur Nwe. Binnenvoor net meisje of juffr. weg 2848
SCHIEDAM, 9 November 19-40.
met eigen bed, b.b.h.h.
AANGEBODEN
Zaagmolenstraat 46, beDrie paarden te water.
zindel. Zit-Sl.k., m. of
neden.
z. pens, voor netten
Zoekt of verhuurt u
b.b.h.h., net milieu.
Vrijdagmorgen is een paard van den
heer
GEMEUB. KAMERS,
Wolff, Oosterzeestraat
kant ruimten? No.
groentehandelaar J. v. d. E. uit Rotterkeuken,
81b.
dam bij de Daltonstraat in een sloot Woningbureau Nelissert,
AANGEBODEN
Mathenesserlaan 3608,
geraakt. Burgers hebben het dier op bet Telef
Zit-Slaapkamer, straat3G115. Verstrekt
droge gebracht.
m. kast,
gecontroleerde adressen zijde, gemeub.,
net meisje of juffr.
,voor
Vrijdagavond is een wagen, bespanGemeubileerde
met eigen bed, b b.h.h.
nen met twee paarden en bestuurd door
Zit- en Slaapkamer
Zaagmolenstraat 46, beC. J. v. S., door het breken van den Riant uitz. Tevens gem. neden.
met stookdisselboom in de Nieuwe Haven ge- Bovenkamer
GEM. KAMER
gel., vaste waschtafel.
reden. Met veel moeite zijn de paarden Bergweg 215a.
gevraagd met vrij gebr.
van keuken, voor echtop den kant getrokken en ZaterdagTE HUUR
Br
letter
paar.
W,
morgen is do wagen op den wal gehaald, voor netten Heer of
Boekh Schaap, Burg.
Dame, gem. Zit-SlaapRoosstraat 23.
kamer, str. w., aan de
Benoeming.
TE HUUR
straat, b.b. huis. ƒ 3 per
gemeubil.
Zijkamer,
week. Mathenesserdijk
Afls opvolger van den heer L Heu- No. 354.
benevens
straatzijde.
vrije
zolderkamer,
k>els heeft ho-t bestuur van de Ver.
onTE HUUR
gemeubil., van alle gevoor Ghr. onktarwiijo tot 'hoofd dier Ivo- een gem. Zit-Slaapkamakken voorzien. Vrij
Wifllhie'l'mri nasdhK>3ll benoemd mer, straatzijde, in gebovenh.
B
bh
h.
Noordde hoor L Groenewejr, hoofd van de zin z. kinderen. Bethlesingel No. 35A.
étage.
school aan de L. Naleru watraat. I>e heer hemstr. 15A. 2c
Kloosterman, ocwieirwija'r aa.m do Jhr. Echtpaar met zoon 20 j. door GEVRAAGD
bejaarde juffr.,
mr. A. F. die Savorntn Lohmanschoo) zoekt
een gem. Kamer met
ONGEM. KAMER
cs benoemd totj waa/nnemtend hoofd met kook- en stookgel.. kook- en stookgelegenvan do school aan do L Niciuwstoaat- niet in Zuid. Adres : heid. Prijs ƒ 3—/ 3.50.
Br. No 2197 Bureau
A R., Russischestr. 52,
Eendrachtsweg 42
bovenste bel 2 x.
Martinit—Spartaan.
Heer, 33 j., studeerenAANGEBODEN
Die
wtedgfcrijrfl MjanHfiimit—Spartaan voor direct, gem. Zit- de, zoekt gezell., rustig
KOSTHUIS
zal Zondag l gespeeld worden op hei Slaapkamer met stookklein gezin Leeftijd
gelegenh voor Dame of in
Hermes D.VJS.- bemrern.
in klein gezin. Br. 2196
Heer Ook Zondags.
Eendrachtsweg
Bur.
42.
Oranjeboomstr. 227, lxb
Geslaagd.
AANGEBODEN
Jong echtpaar zoekt
2 Slaapkamertjes met
GEMEUB. KAMERS
Moj. ML v d. Bos aïhiiér ia i-5
roet keuken. Omtrek of zonder pension, net
's Gravenhage geklaagd voor de o Westen. Br. No A4327
persoon. 1248
Essenactie wis/kun die.
burgsingel, le étage.
Hulpbur Nwe. Binnenweg 2848.
TE HUUR
Geneeskundige dienst.
Gem. Zolderkamer v 1
AANGEBODEN

I

-

i

.

Rlllpffpf

f.nnrï*

n.m.

straat:

Presbyteriaansche Gemeente.

SCHIEDAMSCHE
Naleving

Noorsche
Doopsgezinde Gemeente.
10.30 v.m. ds. S. H. N. Gorter.
Vrijzinnig Hervormden.

bibliotheek.

,

E vnnc-rll

-

:

j

Geen wijziging in het
kabinet der V. S.

Tiiirrrrlliko

SCHIEDAM

Gottesdlenst.

aam dieGriekech-Alba-

zijn pewikk'eCd, uiteenneesche
gezet. E>e negeening hri ft de owtogvoemogendheden
opnwitteam gerende
maakt op de ongcwerigchi'e gevolgen,
waartoe een hKtpha.Ving van zutke inoidonitem zou Tounmen l»sdon, en uiting
gengwen aan de hoop, dat zij van haar
kant de noodige raaafliregejen zullen
net
ntemietn. opdat zul ;bo inaidiente-n
nogmaals voortkomen. De regeeripig behoudt aich biet
•Moor op grond
van de maultaiten vam het ambtelijk
onderzoek vcrgocdómg iio eischien voor
die sohade, d:'ici pnrsoruen en zaken tengevolge van htftbomlbardieurvent lijdien-

en

De R.K. leeszaal en bibliotheek leende gedurende October uit 39ü2 boeken,
tegen
315-1 boeken ln October 1939.
BurccrHjkc Stand.
Geboren: Johanna. d. v. L. de Leuewen H.
Stadsevangelisatie „Hebron".
Wollefoppestraat. Gebouw „Martha": 10 C. C. Kanioen, Louis Chrlstoffel, z. v. G.
en J. C. Waterreus. Albertus
v.m. de heer J. A. Bruin. Waalsche kerk. van Wferlngen
Baan 133: 4 n.m. de heer A. den Hoed.
Pleter. z. v. A. P. de Vree en A. P. WorseIlng. Antoon Leendert. z. v. W. A. Kemper
Gemeente Gods.
z. v. A. T.eerentveld en P..H. Kramer Freher.
Bonaventurastraat 15: 10 v.m. en 5 n.m. en H. Wlllemz; eijn, Ilermanus Hendrlkus,
Overleden' J. L. S. Herkelman, 76 Jaar.
de heer P. van der Woude. OranjeboomGehuwd: R. Voerman, 21
straat 52: 7 n.m. de heer P. Quist.
J. en M. G. v.
d. Drift. 23 J.
Gem. des Haeren, Zaagmolenstraat 117.
Ondertrouwd: Th. M. Borgstrom, 30 J. en
M. W. Bijl, 29 j.. K. A. de Jonge. 20 J. en
10 v.m. en 8 n-m. Openbare samenkomst
J v. d- Horst, 18 J.. N. R Kramer gezegd
s:> rEvangelisatie Lange Hilleweg 55.
Freher. 29 J. en J. S. A. JulJn. 28 J., A. Molenaar, 24 j. en M. v. d. Vlies, 20 J.
4
de heer

&

mfl.ita.ijre aicióe

Geloovlzen.

R. K. Ieeszaal

„Jeruël".

Stads-Evangelisatie

"

United Pre se meldt ui* Dublin:
Onder oorverdoovenden bijval verklaarde De Valera In het lersche parlement, de Dail, dat de reoeering van
lerland niet bereid is de havens vaD
den Vrijstaat ter beschikking van de
President Rooneroft veoW .
Engelsche vloot te stellen.
een?t>e perw%nferenti,
herk - e
afcng voirklaatrd, dat
Hiermede gaf De Valera het ant£Toyt
#o van zijn
woord op de uitlating van Churchill
ovarw-inninwarut hij had slechts
in het Lagerhuis, dat het gebrek aan
p dl lersche
vlootsteunpunten voor
stemmi-in Tan ?,i0 v
de
cn Homefleet een buitengewone last :s,
zich dus 110
„die noait op onze schouders gelegd
Roosevelt sprak daarop de
had mogen worden".
geruchten tegen, volgens
De Valera verklaarde verder, dat de
welke eeni„ o
regeering vastbesloten iö ook
lersche
wijziging in zijn kabinet
zou zijn over- in bet vervolg een politiek van strikwogen- Ten aanzien van
te neutraliteit te voeren, want dit is
een
bericht
uit Londen, dat
juiste politiek „voor dit
tusschen Engeland de eenige geen
voldoende verdediging
land,
Australië en de Ver.
Staten een ac; tegen dat
luchtaanvallen bezit".
gesloten
coord was
betreffende ae Afgezien daarvan kan tusschen lermeenschappelijke verdediging en
land en Engeland ook geen eensgegebestaan, zoolang de verdeebruik van steunpunten of dat dit ac- zindheid
ling van lerland niet opgeheven is.
coord elk oogenblik t®
verwachten
«Maar
wij
zijn wel andere moeilijkwas, verklaarde Roosevelt, dat het
zeker
niet
uit officleele bronnen heden meester geworden", zoo riep
De Valera uit, „de havens die wij verkwam.
worven hebben, behouden wij en geDo Ajm'WS'kaanEchte
amha&sadieTJr
be ven wij niet terug. In dit deel van ons
Londen Kenmedy aom, maar Roosevelt land
blijven wij souverein".
tenslotte meedeelde, voor3o>pig t«
blijven om in verband
me; die orutwikkeUing in
die komend
ZEGT: LEERT
zijn die&kumd g advies Ie genten;
over «te vraag of Kenn-edy daarna
naar
u>rvdien bou tieruigkeenen, witóie RooDEZE LES,
aevwit zich mi,et uitenen*

ttrnis.

Gebouw „De Samaritaan" Linker Rottekade 99: 5 n.m. Evangellesatie-samenkomst
Gebouw KleUnstraat 3. Delfshaven: vjn.
10 en n.m. 5 de heer A. de Weger.

GEVRAAGD

net gem.
een
Zit-Sl.kamer met serre,
ruime,

10 November die dokters: A
str. w.. gas en stookde Bruyn. N. Haven 147, A- v 1 gel
Bel.-étage ProveGriend. Rubenslaan 16. A. L. J. Kunze nierstr.
9b. Tel. 43226.
Sfingcl 70, en J
Tutinluan 62.
HUUR
Zondag en
volgende week voor groote TE
ongem. Kamer.
geopend
avonden
nachldienst
-tr. vJater, gebr. van
apolheek fa. A. Gouka, Hoogsiraat 29. keuken. Krekelstr. 188. .
Zondajr.

H

p.,

voor

/

2 per

week,

of z. p De Meijer,
de Vliegerstraat 45b

m

AANGEBODEN

aardige zit-slaapkamer,
str. water, met pension.
ƒ 9.50 per weck.

M C Harder, Beukelsdijk 57a.

RIJBEWIJS

Woning, nette omWesten
of
geving.
Prijs
Delfshaven
tot
ƒ 6.50. Br No. 135 Bur.

noodig Wij zorgen er
Autorijschool
voor
Eversteyn, qudsle school
in R'dam-Zuid
Violierstraat 32 Tel. 73150.

ZiT-SLAAPKAMER

„Ver. Leeraren" (M.0.)
Typen
2 lessen, 25 ct

Wed., 3 gr. k., vraagt

een

7

R.N., Hillevliet

voor I—21 —2 of 3 pers.,
met of z. pension. Gelegenheid voor middagmaal. J Dansberg.

Schiedamscheweg 2598.
le étage, hoek "Willem
Beukelsz.plein.
TE HUUR

voor

Dame

keuken.

Kleiwegkwar-

KRALINGEN
gem Zit-Slaap-

kamer te huur met goed
pension, I—2 personen.
keukengebruik.
Geen
Avenue Concordia 21,
bovenhuis.
AANGEBODEN
Gem Zit- en kleine sl.-

kamer, 2 bedden, gebr.
keuken, bad, klein net
gezin, ƒ35 p.
dorp.
pleln 15b. bov.

Bevr.:

w„

p

c 10-vinger-syst

),

Steno ƒ3, Talen. Boek-

houden /4, Middenstandsopleiding ƒ3 p.
m. Diergaardesingel 94,
Tel. 36077.
GRATIS PlANO-

tier De Man. Erasmussingel 28. Schiebroek.
goed

?

studeergelegenheid

of Heer.

ongem Zit-Slaapkamer
Stookgel. Geheel
vrije

BlijUnger-

m

bel.

TE HUUR

1

IN HET PARLEMENT

net

oemeenio

Verirndorlnflr

i

'h
.,

VERKLARING VAN DE VALERA

Gemeente

een door het offiel'euzie persagentschap AviaTa rar.s|r<rei<Me rrn tói Ucc^ing
vam dc Ziüd-®laviischie Tegeerfng: Cver
dio stappc-n, dd>e zijn genomen in verband mot tiet bombardemie«nili van de
ZONDAG 10 NOVEMBER.
stad' BirtJolj Monjfctiir op 7 November.
PREDIKBEURTEN.
In daze medi:-deeling wordt gezegd:
Evang. Luth. Gemeente.
Ned. Protestantenbond.
dat die nepeertin'a nao.r aanlei-diimg von
Nozemanstraat 10: 10 v.m. ds. Visser; 11.15
Kerkgebouw Westvest,
hoek "Walvlschds.
Van
der
108:
10
v.m.
Chijs.
Bergweg
het bombardement -van Bitolj reeds v.m.
Zondag 10.30 uur prof. dr. G. J. Heeds. Jaanus. Slaghekstraat 233: 4 n.m. ds. straat:Rm
. Oegstgeest; 2.30 uur jeugddienst,
rlng.
ilihamis, Sn afwadhtitng van dv> rosul- Visser.
dr. H. Faber.
gang
zijn-tatiem van hiot nog aan den
Remonstr. Geref. Gemeente.
Evang. Luthersche Gemeente.
die onderzoent,
de ntood'ge stappen
Westersingel 76: 10.30 v.m. ds. Tjalsma.
Kerkgebouw. I-ange Nleuwstraat,
heeft ondernamen bij de regeeringen
hoek
Eglise Reformée Wallonne.
uur ds. V. W. "F.
tic Aïhwne, Rome en» Londen en dit geBaan 133: Dlmanche matln h 10.30 heures Oranjestraat: Zondag 10
val ■v-a.n stihen-dinc van hen Zu.i-di-Sla- monsieur Th. A. Eekman. d' Amsterdam. B. Schmldt.
Ned. Herv. Gemeente.
Ecole
du
Dlmanche
11.45
heures.
vicsolw <gïrondp?b:edi door de gewapenGroote Kerk. Lange Kerkstraat,
hoek
Deutsche Evangelische Gemeinde.
de strijdkrachten van een der oorlogNleuwstraat: Zondag 10 uur ds. D. Broers;
vjn.
Zwarte Paardenstraat 97: 10.30
die cn een
voerende mogendheden,
3 uur dr. J. Swart. Doop.
,iv<a

uur samenkomst.

Oud-Katholieke Kerk.
Kerkgebouw Dam. Zondag 10 uur kerkOnder
unuer
het Kruis.
dienst, pastoor Bakker.
Rembrandstraat 57: 10 v.m. en 4 n.m. ds.
van
Vergadering van Geloovigen.
J. W. Stikkers.
Geheelonthouders-gebouw. Lange Haven
Ver. tot Verbreiding der Waarheid.
no. 33. Zondag 10 uur: Breking des Broods.
Helenastraat 25: 10 v.m. en 4.30 n.m. de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
heer M. J. Middelkoop, te Capelle a.d. IJsel
der Laatste Dagen.
Evangrllsatlesamtnkomst
voor Zeelieden.
Gebouw Lange Haven 102: Zondag 10.30
Veerhaven 17: 3 n.m. de heer W. van uur Zondagsschool; 3 uur samenkomst.
Woelden.
Geref.

grote

frisse Zit-Slaapkamer. str. w. Mooi
uitzicht, 1 of 2 dames.
Tevens Zit-Slaapkamertje voor dame. Br. No.
189, bur.. R N., Hillevliet 7.

Max v. d. Heijden,
thans Essenburgsingel
35a. Telef. 34650, c-n

Beijerlandschelaan 155
2.50 p. m. Viool, gui-

/

taar, mandoline
in

VoorWest Kruiskade 9.

Lessen
GYMNASTIEK
Privé- en Clublessen,

besloten clubs, ook
echtparen. Frans
ker, leeraar ■ M.0..
gymnast.-Masseur,

voor

BakHeilMa-

thenesserlaan 390 C. tijd
tel. 37587.
Instituut Erasmus geeft
één maand
GRATIS

STENO.

Beter onderwijs. Billijker condities.
Zuid:
Amelandscheplein 35C.
West: de Genestetstraat
No. SA.
Centrale
MUZIEKSCHOOL

Spoorsingel 71 (voorh.
Zuldblaak 48). Directeur P J. v. d. Valk.
onderwijs,
Klassiek
Jazz-opleiding.
Conc
lespr. Gratis Muziekinstrumenten.
School-

studeergel. Inlichtingen
10—10
J A Z Z-PIANOLES
Dilettantenopleiding.

Beroepsonderwijs.
Leeraar J Walvis expianist „Grand Theater". Conc lesprijzen.

Muziekschool,
Spoorsingel 71, (voorh.
Centrale

Zuidblaak 48). Inl.
tot 10.

10

JAZZ-TROMPETLES

Trompetten
beschikb.
Schoölstudeergelegenh.
Muziekboeken.
Bandopleiding.
Vakonderwijs. Conc. lespr.
Inl. dag 10—10. Centr.
Muziekschool,
SpoorGratis

singei 71

LEERT MUZIEK
Muziekonderwijs voor
Dames. Heeren, Kinderen. Geen leeftijdsbezwaren. Allerspoedigst
verrassende
studeerresultaten. Inl. 10—10.
Centrale Muziekschool,

Spoorsingel 71.
Ervaren
MUZIEKLEERAREN
en leeraressen gevraagd
voor instrumentaal- en
zangonderwijs.

Sollici-

tatie uitsl schriftelijk.
Centrale Muziekschool,
L. v. d. Ploeg, v. NiSpoorsingel 71
(hoek
deckstraat
34
Statenweg. Telef. 46391
KUNST VEREDELT
Onderwijzeres
Muziekonderwijs
met
behoofdacte geeft huishoort bii de opvoeding
onderwijs. Toezicht op Uwer kinderen.
Vertrouwdst adres: Cenhuiswerk U_L.O.-schotrale
Muziekschool,
lieren.
HUISONDERWIJS

ENGELSCH

voor beginnelingen, oppraktijkdiploleiding
ma's en akte L.O. Ook
clublessen. J. P. Hoebee. leeraar M 0.. Adri-

analaan 236, Schiebroek.

Tel. 46268.

JAZZ-DRUMLES

Beroepsonderwijs.
DiLeeraar
lettantenopl.

Jo v d. Valk SchoolGratis
Studieboeken. Concurr.
studeergelegenh

-

»

lERSCHE HAVENS NIET
BESCHIKBAAR VOOR
BRITSCHE VLOOT

ds. D. C. Overduln.

Geref. Gemeente.

j

Siwa gebombardeerd
he ft een Alrijke formatie
f
VLegtUigen
een aanval
richt
w
gVeld en de mil taire
dat het belan g"jkste
Britsche fp rUm is in
de die
van
den wpl,
Egyptlschen woestijn.
Beschermd
Beschermd
door jagers naderden de

men.
De woordvoerder va~ het Duitsche
ministerie van Buitenlandsche Zaken
heeft nog
het volgende opgemerkt:
Wat het antwoord dei Italiaansche regeering betreft, dat ik niet woordelijk
ken, maar waarover ik slechts informaties heb, dit schijnt zoo te zijn, dat de
Italiaansche regeering
de aandacht
heeft gevestigd op het feit. dat de Itaregeering in de betrokken
liaansche
gebieden betrekkelijk weinig op
den
voorgrond treedt als oorlogsmogendi
heid en derhalve in beginsel tegen de
reis van het Amerikaansche schip geen
bezwaar heeft.

n.m.

4

Oud

.

1

"

soepen

1

I

Beschermende kruistochten en een
bombardement van de
vliegvelden, bases en troepenbewegingen van den vijand wisselen elkander
af in den hemel van Egypte en vormen
een bevestiging van het meesterschap
der Italiaansche luchtstrijdkrachten.
Ook in de Middellandsche Zee melden
de Italiaansche verkenningsvliegtuigen
de voorzichtige bewegingen van de
vijandelijke vloot. De
laatste dagen
ebben Italiaansche torpedovliegtuigen
met succes een aanval ondernomen
op
een vijandelijke vlootformatie,
waarbij
°?n , Broot s'agschip door een torpedo
w
Betroffen en ernstig werd beschadigd.
systematisch

jJ ®Sj[

van

—

sectoren.

weïken vï

Algemeen protest
Belgrado

cn

a

Strijd in Afrika

Itafliajanl>e bcdrij\tPglhiei<ll van
sche (luchtmacht boven Gtfieksoh g>ebii'ed -wrirdlt van da# Uo-t dag grooic-r.
Dit blijkt uit de Ita-Tiaamschte weejmaahtlilbenichtian «v.a.n dia ïaatstie darem, <3ie TneMiiTUs maaklron wn bombardementen op en pcwapendia ver*
kenrtfng'ein hovon die Gnueksche troepen. van aanval k>n op vfinsOejikimerswerken, op d-e stbedinn Fioraina, Vo!-\9,
Laniasa, Misaolonghii, Patras, Micthone
op de vertsiienkiniïien bij het Rroabameeir, op iH't 'ftitond Zoicynthni& era op
Konfoe. I>ei aahi'TOljcli't, dio toeerecht op
do bases, wa-ar de vlileigtiuipm opstij(*
gen omi dia CWiefksclue
bombardeeren, dwt verwachten, dat de
Italtiaamschio ludhltaiacht ccin pro olie
rofl zaA epdtoni bij die miliitaóre gebeuraenissten Man die eeirstlktomen-dio -jagen^

10 v.m.

Zwarte Waalstraat 28:
10 v.m. en 3
n.m. ds. P. H. Seggellnk.
•1
Vrije Gereformeerde Gemeente.
CrooswUkschekade 20: 10 v.m. en 4.30
n.m. ds. Hulsman.

i

formatie van zes vijandelijke
machines viel Valona (haven in Albanië) aan. Dank zij het onverwijlde
optreden van den luchtafweer, werd de
formatie vernietigd. Van vier vliegtuigen kon' met stelligheid worden
waargenomen, dat zij neerstortten.
Twee andere toestellen werden waarschijnlijk neergehaald. Een deel der bemanningen sprong met valschermen uit
de toestellen. De Engelsche piloten werden gevangen genomen.
Een

Italië's luchtmacht
steeds actiever in
Griekenland

—

Geref. Cem. (H. V.), Boezemsingel 56

■

Aan het front van Epiros in Griekenworden de krijgsverrichtingen
voortgezet. Ondanks de slechte weersgesteldheid deed onze luchtmacht aanvallen op wegen nabij het Prespa-meer
cn op de versterkingen van Korfoe,
waarbij de gestelde doelen verscheidene
malen werden getroffen. Al onze vliegtuigen zijn teruggekeerd-

land

—

In de at el*! ere van prof. Carl
Fröhl'ich wondlti ITianb con nieuwe
Heftnz
Rühlmiaran- film opgenomen:
~D'or Ga«-smann". diw volgens de voor
oh ten «vcig j.iraippiger en. geostlipeir
rmrjftt word> n dan allo. ■an'd'inea Hflinz
Riihmann-prodiuotan ~Do mc<Ml-«chtgonoot" inbegirepein, dilfe deze week in
li-et Pa,-i-iagie tflMcattc.r werdt vertoond.
Maar deze fiWim evenaren laat staan
ove/ntneiffein, iis een zeer mooiliijke opgave, wamt „De model-echl gie.nool" is
gelaagde ent meest
tos nlog to> de
tojTtlUchiO film. waarin de proote komii'ek licinz Riiïr.ma.nn ifc opgetreden,
een film, die een aanconschakelinsr
'geeft. van tconeeli.j'es, waarom m<>n
telikcavs wee.r in den laOto ®tfht;#t,
H'cinz Rühmann d' 3 hiVir dio bankfer
Bartlett, die 'ng'et.oigcn leeft, vrij onverwacht
<tnouwt, maar voor zijn
vrouw te goed is. Ilij werigert iha-ar
no'i:t. iets, verwant haar un alle opzichi'iem, gaat nooit «Ifeen xi-it cn zijn
vrouw •weer van unir tot umir pneoi«
waar hij ie en wat hdj doet. Hij laat
haar wiets te raden. Dalt paat h-aar
een
'jenstotto zoo vtarvelen, dat zjj
echtscheV-dring
dreigl!zij den
raad vam een vrtiemd, l^ntgevolg*
waarva.n Barlletit gctieel rnndie-ns. werd t.
weet hij zijn ■vrouw weer voor ziich
tc winnen.
De meeat praippfig'e fcconeel'tjcs uit
dezi? f'lm zijn ongetwijfeld dit van
itK-n huize van Bartlett met
hot
de «rouw van zijn vriend en de ve.rb<uii.9scè!ni9 micit wat daar op volgt.
D';ie zijn kast&üjik.

n.m. ds. Van dor Molen.
Delfshaven: Colonlastraat 25: 10 v.m. en
3.30 n.m. ds. Groen. Rotterdam-Zuid: Goede
Hoopstr. 20 cn Putschelaan 225: 10 v.m.
en 5 n.m. ds. Drlessen.

<

In het weermachtsbericht van heden
het Italiaansche hoofdkwartier
het volgende bekend:

maakt

De model echtgenoot.

i

Sperwers hun doelen, waarop zij hun
zwaar ontplofbare bommen neerwierwelke de beoogde doelen vernielden, hetgeen bewezen wordt door foto's.
Ook vijandelijke opslagplaatsen in Siwa
werden bestookt. Twee vijandelijke toestellen werden op den grond vernield.
Alle Italiaansche vliegtuigen keerden
ongedeerd op hun basis terug.

pen.

PASSAGE THEATER.

De thans weer in de Vereenigde Staten vertoevende Londensche correspondent van
de Chicago
Daily
News, Stoneman, verklaarde in een
lezing
overigens
welke
voor zoover
de spreker opkwam voor een deelneming van
de Vereenigde Staten aan
den oorlog weinig bijval vond
dat
Engeland
de lange
vol bezorgdheid
winternachten tegemoet ziet Om deze
uit te houden heeft Engeland geen
honderd, maar tienduizenden vliegtuigen noodig, geen vijftig maar honderden torpedoboot jagers. Bovendien
heeft het millioenen tonnen scheepsruimte en wapenen van allerlei soort
noodig. Kortom, zoo verklaarde spr.,
Engeland kan zonder Amerika de overwinning niet behalen.

Leger ucs
t/cccr
des m'iia,
Heils.
Zondag v.m. 7 bidstond, v.m. 10 uur Helllgingsdlenst; 5.30 u. openbare samenkomst,
kolonel en mevr. Grlml.lzer; Dinsdag 7 uur
soldatensamenkomst, Woensdag 7 uur muziek- en zangavond; Donderdag 2.30 uur gezinsbond.
Stads-Evangelisatie Jeruël.
Gebouw Harmonie. Nleuwstraat 22a: Zondag 10 uur. Opbouwjrig amenkomst, spr. do
leider: 12 uur Zondagsschool.
Zondlngßgemrente.
Hersteld
Apostpllscho
Gebouw Stadhouderslaan, Zondag 0.30 en

Christelijk Gereformeerde Gemeente.
Kerk Snellemanstraat: 11.30 vjn. en 4.45

I

Engelsche aanval op
Albaneesche haven

ZATERDAG 9 NOVEMBER 1940

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

1

3

derde blad

lespr. Inlichtinsen
10
tot 10 Centrale Muziekschool. Spoorsingel 71.

GUITAARLESSEN

Spoorsingel
richt anno

71.

1905.

Opgc-

Voor

MUZIEKSTUDIE
Centrale Muziekschool,

Spoorsingel 71. Meest
moderne toonaangevende Muziekonderwijsinr.
Gratis
Muziekinstru-

menten.

Conc.

lespr.

Schoolstudeergelegenh.
Prospecti verkrijgb
Alle soorten
DUITSCHE LESSEN
o.a.
Conversatieles

volledig bevoegd
Duits
MO B.
Doedesstr.
"lA. R'dam W.
Klavarskribo
geeft

leraar

A.

v.

Ooij.

door Guitaristen van
The Kilima Hawaiians.
Gratis
instrumenten.
PIANOLESSEN
Privélessen ƒ4.50 p. m
Conc. lesprijzen. Centrale
Muziekschool,
Binnen 1 j. kunt u
Ie R'damsche
Spoorsingel 71. Prosspelen.
Muziekschool met do
pect! verkrijgbaar.
methode
„KlavarskriPiano- Accordeon les.
bo",
M. v. Rijn, Hilles.
Allerspoedigst verrassende resultaten. School vliet 111.
studeergelcgonh. Gratis

Klavarskribo

studieboeken. Concurr. ACCORDEONLESSEN
lesprijzen.
Gemakke- Privélessen / 3.50 p. m.
lijke
HuurkoopcondiLes m. acc. in huur ƒ 5
tiën. Centrale Muziek- p. m. Binnen 1 j. kunt
school Spoorsingel 71. u spelen. M. v. Rijn.
Inl. 10—10
HfllevUet 111.
VIOOLLES
Klavarskribo
Violoncel, Contrabasles.
ORGELLESSEN
Instrumenten beschikb. Privélessen
ƒ4.50 p. m.
Conc. lesprijzen ProsBinnen 1 j. kunt u spepecti verkrijgbaar. Inl.
Ie
len.
Mudag.
10—10. Centrale ziekschoolR'damsche
met do meMuziekschool. Directeur
Klavarskribo, M.
P. • J van der Valk, thode
Rijn,
v.
Hillevlet 111.
Spoorsingel 71,
SAXOPHOONLES

Fluit.

Klarinet.

Hobo,

Fngotlessen. Schoolstudeertrelegenheid Gratis

studieboeken. Dilettantenopleiding. Vakonder-

Plaatst 'n., w

Spoorsinjel
tot 10.

KLEINTJE

wijs.

Conc lesprijzen.
Centrale Muziekschool.

71. Inl. 10

DE WIT'S NAAIMACHINEHUIS
PROVENIERSSINGEL 14 b'Schiekade, Rotterdam

en 22.

•

die aanwijzingen kan verstrekken, die leiden tot opspormg
VRIJWILLIGE VERKOOPING.
van een partij coupons heerenstof, m don avond van den Cden November. gestolen uit den winkel van den Heer P. BORNSTI'.IN, le MidDe Notarissen Dolk, van Clarenbeek
dellandstraat 10, ontvangt daarvoor een belooning van 10 % van de en Vermaes tc Rotterdam zullen op
waarde der teruggevonden goederen, tot een maximum van ƒ 750.—. Woensdagen 20 en 27 November
Inlichtingen worden ingewacht hij de firma A, KIKWIT, Makelaar
1940, 's nam. 2 uur in de Veilingzaal
12^47 no. 5 van het Beursgebouw aan den
Expert, Rotterdam, Nieuwland 3, telefoon 36544.
Coolsingel tc Rotterdam, ingang
Hiermede maak ik bekend, dat ik mijn reeds jaren bestaande
Meent. Ie verdieping, in het openbaar verkoopen:
Het PAND,
best. uit benedenhuis
met open plaats Vrijwillige Verkooping.
12805-24 en vrij bovenhuis
COOLSCH EST RAAT 88—90—92,
overgedaan heb aan mijn zoons. Tevens vestig ik de aandacht op het en erf te Rotterdam aan de
Notarissen
WIJSENBEEK
en
plaatsen van een BAKO-H EETW ATEROVEN voor het maken van
ANNA PAULOWNASTRAAT No. 10 Mr, HIOOLEN zullen op Dinsdagen
KOEK, groot 127 centiaren
TARWEBROOD,
BROOD,
prima
heerlijk
ZEEUWS
19 en 26 November 1940, beide dagen
BESCHUIT, SPIJS, KRENTENBROOD enz.
Verhuurd per week : ben. voor ƒ 6.-, om 2 uur in de groote koopmansAanbevelend de Wed. VISSER.
boven voor ƒ 6 50, makende totaal beurs te Rotterdam, ingang Meent,
VISSER's BAKKERIJEN, Telf. 31422. ƒ6.50 'sjaars.
in het openbaar bij opbod en afslag
Aanvaarding en betaling 23 Dec. '40. verkoopen:
Bezichtiging 18. 19, 20 en 26 Nov De BOERDERIJ, genaamd :
1940, van 10-3 uur. Inlichtingen en
toegangsbewijzen ten kantore van
gen.
Notarissen. 's-Gravendijkwal gelegen aan den
om te worden opgeleid tot Boekhoudmachine-monteur.
12781 29
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk, met opgave van opleiding, praktijk, 37. Tel. 31693.
leeftijd, en verlangd salaris, te richten aan
te Nieuwerkerk aan den IJssel, met
VEENMAN'S KANTOOR-INSTALT,ATTE-BUREAU,
de daarbij behoorende perceelen
Witte de W'ithstraat 47, Rotterdam.
op Woensdag 13 Nov 1940, nam
v/eiland, ter gezamenlijke grootte
2 uur in het Beursgebouw, veilingOp enveloppe vermelden: ..Sollicitatie".
van
11.75.80 H.A., te veilen in drie
panden
12837-28 zaal 5, ingang Meent, van de
Voor spoedige Indiensttreding gevraagd
perceelen en combinaties.
tc Rotterdam aan de
Verhuurd de woning met schuren
GEVRAAGD:
en erf tot 30 April 1341 voor
ƒ 312.- p.j.. de perceelen weiland zijn
Degene,

«

Broodbakkerij „De Korenbloem"

TELMACHINE MONTEUR

Persijnstraat 13

—

Tel.

33092

Eerste Carnissestraat

OPENBARE VEILING

Vrijdag. 15 November, v.m. 10 uur, in het lokaal Ochtorvelt12849
straat 47 (bij 's-Gravendijkwal) van
->p
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EENIGE INBOEDELS
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ben. dochter, z k.. m. weduConsult 40 cent: alleen we of jonged., liefst
2—9
,

Vrieselaan

dames Spreekuren

zelf niet onbemiddeld.
uur Zondags gesloten, Br. No. A 4328. HulpNw, Binnenweg
Séance, Psychometrie, bur.
No. 2848.
Woensdag.
Maandag
Br. No A4281 HulDbur. Donderdag van 2—4 u.
HUWELIJK
Nwe.-Binnenweg 2R!B Pri\ é consult van 2—9 Robust Jongeman, 20 j„
uur. Mevr. C. v. Hoog- ruim inkomen, zoekt
Tc huur geheel gerest. dalem.
Vierambacht- kennismaking met opTWEEDE ETAGE
gewekt Meisje. Uitv.
Kortenaerstraat 4. b. d straat 127A.
brieven met foto No.
Schiedamschesingel.
A 4333 Bur, RN- HilleRASHOND(JES)
bev. k en s. m. serre. Driekleurige ruwharige vliet 7.
zijk., badcel, keuken m.
Foxterricrs.
Duitsche
HUWELIJK.
balc.. zolderk. ƒ4O per Herders, zwartgeel, met Jongedame,
18 j. (bem. Bez Maandag 9—5 stamboom, vanaf ƒlO.
tere stand) aardige verTE HUUR
Sprekende papegaai. schijning z.k m. krrapp#
geriefelijk gemeub en Ook Zondag.
Pernis- jongeman. Geheimhouingerichte 2de étage. schestraat 15A, Schied. ding verzekerd, Br. met
eind Schieweg. 5 kafoto (welke retour) No.
bergmers,
keuken,
MEJ. ALEIDA
2252. bur. Ecndrachtsplaatsen Prijs /65 per
Spenkelink,
weg 42.
m. Bevragen-, v Thiin. helderziende, vraagt
v. d Meijdestraat 44b niets, zegt u alles. SucHUWELIJK.
ces verzekerd. Consult Jongeman, 24 jaar,
Gevraagd
40 cent. Alleen dames. P.G.. z. ser. kennism.
WONING
woning Hooidrift 568, beneden, m. lief meisje, nette
gedeelte
of
verschijning. Br. met
voor echtpaar z k.. Ook Zondags.
foto
(eerewoord
reliefst Blijdorp. Huur
Psychometrische
p
tour) letter A. Tulling,
mnd.
ca. /30 S /35
Spiritische
Boekh . SchicdamscheBr. No K 880 Hoofd- Zondags 2—4,Séances.
voorwer- weg 320. •
Statenweg
agentschap
pen 25 ct.. Zondags 6—
No. 118
9 15, 's Woensdags 7
HUWELIJK.
Te huur
Dinsdags,
15
Net persoon, 24 tfßar.
9.15,
ct.
Achter-Slaap-étage,
2—4.15, 25 met werkkring w.k.m.
Schieweg. 1 5 p. w . gas Donderdags
Leenen,
ct. D. van
Snel- m. net eenvoudig meisen licht inbegrepen.
lemandwarsstraat 17.
je. leeftijd 21—24 jaar.
Br. K 872 Hoofdagent.Br, No. 183, bur. R.N„
schap Statenweg 118.
Helderziend Medium Hillcvliet 7.
toekomst.
onsluiert
POFFERTJESTENT
voorwerpen, ƒ 0.50
HUWELIJK.
met compl. invent
te foao,
Zondag 4—6.
Nette weduwe, 48
huur. afmeting 10x10 Scance's,
Donderdag flinke verschijning, z.
Dinsdag,
meter. Condities mon.
Arenthals, k.m. met persoon, vast
v.
2—4.
A.
delings nader.
Bevr.:
35C, werk of pensioen. Br.
Hobbemastraat 19111, Spiegelnisserkade
1 x b„ Rotterdam.
No. 186, bur. R.N., HilDen Haag.
levliet 7.
MEVROUW PAULS
GEZOCHT
kl. Boven- of Benoden. Helderziende. Weder te
huls of gcd. huis, vrije consulteeren, dagelijks
2—9
keuken, door kl gezin van 10 —9 Zondags
'3 pers.), liefst Westen uur. Consult 50 cent.
foto's Nwe. BinBrieven No. 2251 Bur. Ook
nenweg 162 A .
Eendrachtsweg 42.
GEVR. BLIJDORP
MEVROUW v. d. BENT
GLASPLATEN
voor klein gezin, vrije helderziende,
werkt voor tafels, theemeuEtage met Slaap-etaee door eigen kracht voor bels enz., voordeelige
Huurprijs tot /36 p m ille standen. Succes prijzen, herstellen van
ruiten. Glashandel W.
Br. No K 881 Hoofd- verz Consult /2.50,
agentschap
Statenweg
Heemraadssingel Wz. J. Picters. filiaal Broers
No. 118.
No. 153. Telef, 34632, vest 75. Telef. 46010.

eenige blokken Panden

goed beklante Rijwielzaik. Contant,
ruim 100 stallingen. / 3.000 voorraad
goederen Boeken ter inzage. Br.
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aanmerking. Br.

BLOKJE PANDEN

TE KOOP

—

]

Ook kleinere ob-

10
No. 12830 Bur. van dit blad.
Van Particulier te koop gevr. een

groot 61

>

-

-

st!\nd.
in

op goeden
jecten komen

de

■ x

\

geldbe-

i

voor

.

Maatschappij vraagt
legging

(

of pakhuisje
Brieven onder
dit blad.
II

i 1

No 12783 Bur. van

t

uitsluitend in privébox

Rechtermaasoever.

;

■

i

Schie-

GEVRAAGD
Stalling voor luxe Auto

ST. MARIASTRAAT No. 7

No. 12842 Bur. van dit blad.

1

1»

FLATWONING TORENHUIS,

kade. Tc bevragen Huismeester Tel
44610 en v. VLIET en v. DULST.
12835 11
Tel. 73231.

.

7

4

kantore
Inlichtirgen ten
van
voorn. Notaris, 's-Gravendijkwal 69.
Tel 33415.
Brceder bij biljetten omschreven
Combinatie voorbehouden

landstraat 18.
TE HUUR GEVRAAGD
of
groot vrij bovenbenedenhui' voor direct
of later Genegen inventaris over te nemen

•

het Noorden,
Br. No. 12824

ca.
uitk. ad. Gaffelstraat,
Verhuurd per week: beneden voor
ƒ 7.50, boven voor ƒ 6 50, makende
totaal per jaarƒ 728.-.
voor geldbelegging. Liefst maandBij den definitieven afslag worden woningen. Weekwoningen geen bede perceelen afzonderlijk en gecomzwaar. Geen tusschenpersonen. Br.
bineerd afgeslagen.
onder No. 8031 Adv. Bur K. HoogAanvaarding en betaling 16 Decemstraaten, Vijverhofstr. 108, R'dam.
no.
12828 10
ber 1940
Huuruitkomst / 533.— p. j
Bezichtiging 11. 12, 13 en 19 Nov.
GELDBELEGGING
Aanvaarding bij de toewijzing.
1940 van 10—3 uur. Inlichtingen en Mooi blokje vrije boven- en beneBet. kooppenningen 2 Januari 1941 toegangsbewijzen ten kantore van denhuizen in Kralingenaangeb door
met bijbetaling van 5 pCt. rente gen notarissen, s-Gravendijkwal 37 eigenaar. Keurig in orde. alleen voor
vanaf den dag van toewijzing.
tel. 31693.
12241 58 dir.
koopers. Br. No. 12831 bur. b!
Bezichtiging 11. 12. 13 en 19 Nov
6

—

o.a. noten- en eiken claap- en huiskamers, hedstcllen. naaimachines. fauteuils, diverse kasten, keukenbuffetten, heerenrijwielen,
glas-, porcelein en aardewerk, kookketel met eigen vuur. etc. etc.
KIJKDAG: DONDERDAG 14 November van l<V-5 uur.
Voor particulieren gelegenheid tot het geven van commissie*.

:

—

aan

Nos.: 49 a-b en 51 a-b.
Huuruitkomst resp. ƒ 572.— cn
t 585.— p. j.
11. Het Huis, best. uit benedenhuis met vrij bovenhuis en erf te
Rotterdam, aan dc

"

•

Coolsingel te Rotterdam, ingang
Meent, le verdieping, in het open-

baar
Nos.

—

de

MEVR. HAVERHOEK. ren. P.G., gem. ambt.,
Helderziende, v/h Boe- zoekt langs dezen weg
met Jd. of
/.emsingel, thans Scnie- kennism.
wed. z. k. Brieven No.
weg 36 Bureau de Eendracht Ook per briel A 4325, Hulpbur. Nw.
gestoffeerde
Binnenweg
Groote
2848.
Consult ƒ L Spreekuur
kamer in benedenhuis 10—8 uur
HUWELIJK.
voor
Heer (weduwnaar) midKantoor of Showroom MEVROUW VELDMAN delbare leeftijd (geen
te huur, straatz. Telef Helderziende. Claes de
steuntrekker) met gr.
aanwezig 2de Middel-

keuken.
ven E Siebel. Strevelsweg 1208, ben., R'dam
Zuid.

I

rVAtI

-

aan

Sikkelstraat

:

ENGELENBURG & BERKEL Deurwaarders

De Notarissen Dolk, van Clarenbeek
en Vermaes te Rotterdam zullen op
Woensdagen 13 en 20 November
1940, 'snam. 2 uur in de Veilingzaa!
no. 5 van het Beursgebouw aan den

—

dam,

sioen Isr. Godsd., leeftijd 55-60 jaar, wenscht
kennism. met financ.
onafh. dame, gezellig
tehuis Geen tusschenpersonen. Br. No. 2132
Bur. Eendrachtsweg 42.
HUWELIJK.
Wedn.. 49 jaar, 2 kinde-

'

Baan

Bur van dit blad.

sterfgeval)

-

Vrijdag 15 en Zaterdag 16 November a.s.
Zio nndore annonce in den loop van de volgende week.
Dagelijks kunnen goederen worden ingezonden of op verzoek
afgehaald
huis worden
TELEFOON 6 9 6 5 1.

gulden.

|

FRAAIE INBOEDELS

KIJKDAGEN:

ct. en 1

Verhuisd

(

van

50

m. vrije
Westen. Brie-

gedeelte

LINKER MAASOEVER

2 PANDEN TE KOOP tegen 9 pCt
7 Br. No. 12795 Bur. van dit blad.
6

\

OPENBARE VERKOOPING

of

perso-

BENEDENHUIS

t

(Centrum)

1940

3 volw.
nen vraagt

[

November

Onroerend Goed
Gezin

i

Schiedam

Dinsdag 19

.

>

en

MEVR. DIRCKX
Spiegelnisserkade 17A.
geeft duidelijk advies
in toekomst, liefde, huSpreek.
welijkszaken.
uur dagelijks. Consult

I

(wegens

op goeden stand in
geschikt voor winkel.

verkoopen:
I en 11. De Panden, elk best.
uit winkel met bergplaats en vrij
bovenhuis
en erven te Rotterdam
aan de
ST. MARI ASTRAAT Nos. 3 en 5,
doorl. tot aan de Gaffelstraat, resp.
groot 47 en 54 c a.
week: Pand no. 3
Notaris G. A. M. van Dussoldorp Verhuurd per
en beneden tete Rotterdam, zal op Woensdagen boven voor ƒ 5.50
geheele pand no. 5
13 November 1940 bij veiling en zamen met het afz.
verkoop te splitvoor ƒ 20.- (Bij
inzet en 20 November 1940 bij sen als volgt: ƒ 6 50 voor winkel met
afslag en toewijzing, telkens 'snam bergpi.
van pand no. 3 en ƒ 13 50
2 uur in de Nieuwe Koopmansvoor het geh pand no. 5), makende
beurs aan den Coolsingel te Rotper jaar voor pand no. 3
terdam, ingang Meentzijde, in het totaal
/ 624
en voor pand no. 5 ƒ 702.-.
openbaar verkoopen:
No. 111. Het Pand
best. uit winkel
I. Twee winkelhuizen met vrije met werkplaats en woning en vrij
bovenhuizen en erven te Rotteren erf te Rotterdam
bovenhuis

—

Huwelijken

\

Maandag 18

JONKER

Te huur

•

Broersvest 53—56

&

Veilingmeesters en taxateurs.

GEVRAAGD

BENEDENHUIS

Vrijwillige Verkooping.

i

zeer npwifscF slagerij

Cossee,

Tegen beloowaarde
den enz. Geen teleurUitgebreid
ISR. HUWELIJK
ning terug te bezorgen, stellingen.
de Korte de Vries, van consult ƒl. Claes de Welk ontw. Heer
met
152A. mooie
levenshouding,
Heusdestraat 21.
Vrieselaan no.
goede positie of penTelefoon 31263.

:

TE HUUR

12806 54

Rotterdam.

1918 bur. A. W

MEVR. HORNICH

psychohelderziende,
een actctasch met pa- helderziende, psychoraad
geeft
metriste,
en prijscouranpieren
ten, voor vinder geen alle zaken, moeilijkheVERLOREN

. ,

overeenkomen.

Bezichtiging 25. 26 en 27 Nov. en 3
Dec. a s. van 10—2 uur
Inl. en permissiebilj. ten kantore
van gen. notss. Calandstraat 62 te

ciale voorwaarden. Br.
inlichtingen onder No.
Kleiweg 21, H'berg.

1

26

nen

en Volksverzeker.

Mij., met afd. Ziekenfonds, vraagt Agenten
ter opleiding, op spe-

|

en

Overschie

BIJVERDIENSTE
Oude
Levensverzeker.ing

'

24

Overschie. kadaster

sectie C nr. 30, groof~62 c.a.
Te aanvaarden bij de betaling der
kooppenningen op 15 Januari 1941.
of zooveel eerder als partijen kun-

Notarissen P. J. M. Dolk, A. J. H.
van Clarenbeek en F. J. Vermaes te
Rotterdam en P. Schaberg te Schiedam zullen op Woensdagen 13 en 20
November 1940, v.m. 11 uur in Plaats
„Lommerrijk", Straatweg 115 te Hillegersberg, in het openbaar verkoopen
De Bouwmanswoning met arbeiderswoning, schuren, wagenloods, hooiberg, verdere getimmerten en erf te
BERGSCHENHOEK aan de
RECHTER ROTTEKADE No. 53,
benevens diverse perceelen wei- en
bouwland aldaar in den Boterdorpsche Polder, samen groot 1987.23
Hectaren.
Verpacht sedert Kerstmis 1937 voor
totaal ƒ 1689 15 per jaar aan A. Gijsenbergh Hzn.
Te veilen in 14 perceelen. combinatiën en massa.
Aanvaarding en betaling 30 Dec. '40
Bezichtiging dagelijks, behalve Zondag, van 10 tot 3 uur.
Inlichtingen en toegangsbewijzen,
zoomede notities verkrijgbaar ten
kantore van genoemde Notarissen te
Rotterdam, 's-Gravendijkwal 37 en
te Schiedam, Warande 125.
,
12257 40

(B.)

biedt zich aan. ook voor
tijdel , of andere werkzaamh. Br. No. 2214
Bur. Eendrachtsweg 42.

Diversen

Laatst gezien bij de Pr
Bernardkade Terugbez.
Strekkade 31. H'berg.

OPENBARE VRIJWILLIGE
VERKOOPING

,

nos.

t.e

»

s— KRUYNE

singel C 14,
Gedipl. Verpleger

' . .

Café met Vergunning

3.65.

reu,

fox-terrier,
met zwarten rug

KAPPERS

\

Burgemeester Bosstraat

In centrum oude stad, bij een groot bedrijf. Beste broodwinning. Vrij te Overschie, kadaster Gemeente
van brouwerij Zonder c-ontan en onnoodig te r< flecteeren.
Overschie, Sectie B nos. 3149 en
Brieven onder No. 12794, aan het bureau van dit blad.
3150. samen groot 2.20 Aren.
Grondbelasting per pand / 23.95,
Straatbelasting ƒ 13 70.
Elk pand is verhuurd voor ƒ 7.- per
overname aangeboden
weet
Aanvaarding dadelijk na de gunning
Betaling 2 Januari 1941 met rentevergoeding tegen 4>£ % per jaar.
ingericht.
Neon-verlichting
modern
etc., met moderne woBezichtiging 18, 19. 20 en 26 Novemning. lage huur; eventueel overname inboedel. Gelagen
ber 1940. van 2 tot 4 uur.
drukste gedeelte Hillevliet 133, Rotterdam (Zuid). Voor
serieuse koopers accountantsonderzoek toegestaan,
12763
Inlichtingen te bekomen ten kantore
Brieven: J. Jl SCHOUTEN. Postbox 977, Rotterdam.
van genoemdenNotaris, Eendrachtsweg 59, Rotterdam, tel. 37101.
12251 42

[Tc-r

H,

Voor direct gevraagd
bediende
aankomend
voor heerensalon
P. Schutter, Goudsche-

(

aangeboden sedert 30 jaar be
20

/

De rechten, die verkooper kan
doen gelden op een perceel erf of
buurslop, genaamd de Mosterdgang.

111.

?

te koop

dit blad.

Grondbel. ƒ 9 67. Straatbel.

ruwharige

en hulpmonteurs gevraagd. Aanmelden Zaterdag
5—6 n.m. of
Maandag 9—lo uur. J.
van Dalen jr,, Eendrachtsweg 58.

<

GEVRAACD EEN PAKHUIS VOOR OPSLAG
LEVENSMIDDELEN.
Gelegen in het Zuiden. Omtrek Putschelaan.

HUUR

gezondheidsredenen

Leopold

per jaar.

Notaris C. J. VINK te Rotterdam
zal op WOENSDAG 20 NOVEMBER
1940 bij inzet en WOENSDAG 27
NOVEMBER 1940 bij toeslag telkens
voorm 11 uur in het Café ..De Vergulde Koetswagen". Dorpsstraat 110
te Overschie. in het openbaar verkoopen in twee perceelcn en combinatie :
Dc PANDEN en erven met tuintjes
aan de

PAKHUIS.

Wegens
staand

-

t
.
-

;

OPENBARE VERKOOPING

De Notss. Mr. J.

72

HILLESTRAAT

Vrijwillige

van

ELECTRICIENS

]

12709 41

ORGANISATOR.

Brieven onder No. 12772, aan het bureau

Eenige leerling-

-

De Notarissen DOLK, VAN CLARENBEEK en VERMAES te Botter-

AUTOMATEN-INSTELLERS en -DRAAIERS
REVOLVERBANK-ICISTELLERS en -DRAAIERS
GEREEDSCHAPDRAAIERS-SLIJPERS
METAALBEWERKERS voor alle precisiewerk

TE

Voor terstond gevraagd
flinke, gevorderde
Banketbakkersleerlir^.
v. Leenen. Paul Krugerstraat 155.

r

BAAS

Mann. personeel

]

op aanvrage verkrijgbaar

en B. J.
dam. zullen op WOENSDAGEN 13 Jungerius te Rotterdam, zullen op
en 20 NOVEMBER 1940, 's-nam. 2 Woensdagen 27 Nov. en 4 Dec. 1940
uur in dc veilingzaal no. 5 van het bij veiling en afslag telkens voorm.
Beursgebouw aan den Coolsingel te 11 uur in het koffiehuis .De Ver™
gulde Koetswagen", Dorpsstraat 110
Rotterdam, ingang Meent, le verdieping, in het openbaar verkoopen: Ie Overschie, publiek verkoopen:
I. Het PAND, bestaande uit het
PAND, best. uit benedenlokaal
Het
Brieven met volledige inlichtingen en afschriften van getnigschriften in
met twee étages, open plaats, loods Koffiehuis, vanouds ~De Vergulde
,te zenden aan de Maatschappij.
Koetswagen" met woning, logeeren erf te Rotterdam, aan de
kamers, vergaderzaal, koetshuis met
paardenstal, werf, erven en open
no.
grond te Overschie aan de
groot 143 centiaren.
DORPSSTRAAT No. 110
Verhuurd per weck: het benedenkadaster Overschie Sectie C. nr.
lokaal voor ƒ5. —, de le étage vóór 2866. groot 8.77 Are
étage
—,
è
/3.50.
de
2e
a /4
achter
Niet verhuurd.
achter è ƒ 3.50, vóór in eigen gebruik
Grondbel. / 48.-. Straatbel, ƒ22 55.
Aanvaarding en betaling 16 DecemRecognitie ƒ 10.50 p. jaar.
ber 1940.
11. Een PAND, bestaande uit 3
Bezichtiging 11, 12. 13 en 19 Nov. '40 stallingen, met zolder en erf te
van 10 —3 uur Inlichtingen en toe- Overschie aan de
VOOR GROOTE DUITSCHE FABRIEK.
gangsbewijzen ten kantore van gen
BERENSTEEG
37.
's-Gravendijkwal
Notarissen,
Zeer goede verzorging bij particulieren verzekerd.
11770 35 kadaster Overschie sectie C nr 2818.
Aanmelding met m'<k-brenging dezer advertentie bij de Duitsr*he Tel. 31693.
groot 1.10 Are.
12774
Bemiddehngsafdeeling der Arbeidsbeurs, Rotterdam.
Verhuurd per week, resp. voor
Verkooping. ƒ 1.75. ƒ 1 75 en ƒ 1 25, samen ƒ 247.vraagt

15805-30

Inl. ten kantore van voorn, notarissen,
Heemraadssingel
113 (tel
12780 18 30989>, waar notities met schets-

rissen, Westersingel 8, Tel. 36856.

Vrijwillige Verkooping.

Tegen

bel. v. d. Kooy, Hoog- weg 42.
kad. Overschie B. 3588, 3587, groot landstraat 164
-Te huur p. 15/11 of
resp. 102 en 103 c.A
VERLOREN
ruim. modern
Huurnitk p.j. en pp. / 585
door groenteboer Beurs 1/12 BOVENHUIS
zilver,
/
ƒ4O
3. Een perceel BOUWTERREIN te met
a
50
Havenstraat 96C. Huur
Overschie aan de
geld. Tegen belooning /37 per maand, Telef.
terugbezorgen- N. Ver. No.
68186.
PARALLELSTRAAT
hagen. Nijverheidstraat
kad. Overschie B 3341, groot 111 c.A
groentenwinkel. Z.
WONING
126,
4 EEN PAND best. uit een vrij
Gedupeerd echtpaar z.
VERLOREN
ben. en bovenh. met erve te Rotterm. 1., zoekt een
Donderdag: Bankbiljet k.,
dam aan de
woning,
Noorden of
van ƒ2O door broodplm. ƒ3O per
DOKSTRAAT 13
slijter. Tegen beloning Oosten, Brieven No.
maand.
terugbezorging
E.
vergroot
2970,
kad. Charlois
75 C.A.
Bur. EendrachtsHuuropbr. ƒ624.- p.j.
zocht. Cohen, Zaag- 2212
weg 42.
5 EEN PAND bev. 4 k. aangeb molenstraat 36.
serre, keuken, bijkeuken, badkamer
VERMIST
TE HUUR
en erve te Overschie aan de
40 c.m. nieuwb., tegen 1 Dec.
Hondje, ca.
wit-zwart, langh., / 30—/ 33 en /35 p. m.
TKEODORA JACOBALAAN 28 hoog,
Sruitenweg,
hangende
ooren.
Bel.
Charlois.
kad Overschie. C 2350, groot 120 c A
hoek Bouwmanstr. Tel.
Verh. aan het Rijk tot 30 Sept. 1942 /25 v. terugbezorging. No. 38683, Rotterdam.
C. Plücker, Calandstr.
met 2 optiejaren.
288, flat.
Huuropbr ƒ 564 p.j.
Gedupeerd klein gezin
VERLOREN
Aanv. en bet. 15 Dec 1940.
zoekt
Tasch met inh Tegen
WONING
Combinaties voorbehouden.
ruime belooning terug of gedeeüo, liefst WesBez. 18-19-20 en 26 Nov. a s. van te bezorgen Mecklen- ten. Br No. 2149 Bur
10-Cuur op toeg.bewijs van genoem- burglaan 33.
Eendrachtsweg 42.
de Notarissen, Westersingel 8, tel.
WEGGELOOPEN
36856.

c

Nederlandsche Dok-Maatschappij te Amsterdam,

vrij van pacht.
Jaarlijksche lasten ƒ 194.37.
Aanvaarding na betaling koopp. op
30 December 1940.
Te bezichtigen iederen werkdag

kaartje
zijn.

genveen erin.

:

1

MECRAMKEB,

op de hoogte met speeiaal-machines. Brieven mot opgave van leeftijd,
'referenties en verlangd loon, onder No. 12855, Bureau van dit blad.

resp
ƒ 10.400—, ƒ 10.600—,
ƒ 10.400 en ƒ9.300.—.
Afslag afzonderlijk en in combinaties. Hussem & Van Sillevoldt Nota-

de

TE HUUR
MEVR. DUBBELT
vrij Boven- Helderziende. Voorheen
terstond:
7a. Thans
huis, 6 kam., badk., Goudschestf.
Diergaardegevestigd
netten stand, Noorden.
singel 53a.
/38 p. m. Brieven met
voll. 'inlichtingen No.
2223 Bureau Eendr.-

-.

:

Inzet

KLEINTJES"

NOVEM-

PARALLELSTRAAT 18 en 20

HOOFDWEG No. E 105

DE VLIEGERSTRAAT
53-55-57 en 59

EEN SOLIED WINKELPAND
MET BOVENWONING

(

BEKWAAM NAAIMACHINEvoor haar timmerwerkplaats een goed onderlegde

erven te Overschie aan

BERTHA'S HOEVE

EINDAFSLAG

Met ƒ6.000

.

-

gemeubileerde

goeden

met pension en lichte verzorging.
Rusthuizen komen ook in aanmerking. Van Uden, R. Rottekade 918.
12801 8

geven aan de inrijwielonderdeelen,
en electrische ar-

Verloren
BER 1940 om 2 uur in het Beursgebouw aldaar (veilingzaal 5. ingang Meent) in het openbaar verkoopcfh:
WEGGELOOPEN
hondje met
1 en 2. TWEE PANDEN, elk best klein bruin belastinghalsbandin een vrij ben. en bovenh. met merk
met naam Hoo-

*

op

beste stand van Dordrecht, gelegen
de Voorstraat. Brieven onder
Deelname gezocht in bedrijf. Brie- aan 4692
No.
AdverL Bureau Jac. Duits,
ven onder No. 12773 Bur v. d blad. Dordrecht.
12791 10
6

&
VAN SILLEVOLDT
Notarissen te Rotterdam zullen op

WOENSDAGEN 20 en 27

12778 8

dame vraagt

Oudere

BONTWERKER

HUSSEM

—

van

11, Oosterbeek.

tikelen. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 12555 Bureau
zoekt eenige goede
10 Particulier
van dit blad.
PORTIEKPANDEN
liefst Blijdorp of Bergpolder. Br.
Gevraagd geroutineerde
BMS 42, Adv. Bur. Slagter, Essen12802 6
burgsingel 82.
zelfst. kunn werken. Vast werk. Br.
vorige
sal.
werkkr
TE
KOOP
opg.
met
verl
en
te sturen aan Waldinger, Sarphatistraat 119. Amsterdam.
12792 8

/

—

Emmastraat

-

BELONING

Tiendrente ƒ0.35.
Polderlasten ƒ9 60.
Straatbclasting ƒ 7.15.
Tc aanvaarden het hecrcnhuis 15
Januari 1941 en het bouwterrein
1 April 1941.
15
Betaling der kooppenningen
Januari 1941
Inlichtingen bij notaris
J. M.
12779 48
Knrteweg te Heenvlict.

kan

gereedschappen

7

Tramlijnen 5, 6

i

Grondbelasting ƒ 8.02.

met mooie groote woning; op beste
stand te Oosterbeek <Gld.). Huurprijs billijk. Brieven H Heidelberg,

1 1

REPARATIE-INRICHTING

die leiding

ruim

WINKELHUIS

ZIT- EN SLAAPKAMER

FLINKE VERKOOPER
en verkoop

huur een mooi,

stand

Gevraagd:

i

te Charlois, kadaster gemeente Charlois sectie I nr. 74, groot 1 HA.
13 A., 40 c.A.

Tc

f

GOEDKOOPSTE

13

e. a. goederen, w.b. KAPITALE AMEUBLEMENTEN, o m. Fabr.
MUTTERS, Fraaie EMPIRE SALON, ingelegde mah. Bijzetnieubelen. Kantoormeubelen, als Bur.-Ministre, Boekenkasten, Orgels
en Piano, Slaapkamer meubelen, gesneden eikenh. Hallhankj
Divans en Fauteuils, Korting Radio, Damesbureautje en Fauteuils (Fabr. Allan), Linnen- e. a. Kasten, goede Schilderijen, \v. b.
van A. v. d. Berg, J. Kruseman v. Elten, A. Kuypers, Otto v.
Rees, L. Scliiedges. P. A. Schipperus, J. H. Veldhuyzen, Matth.
Wiegman, Th. v. Wijngaarden e. a. Kleine collectie antiek Porselein, Kristal en Glaswerk, 2 kostbare Deventer Tapijten, elk
5.50 x 5.25 Mr., Hang- en Linnenkasten, antiek- Koperwerk,
Haarden en Kachels, Badinstallatie, eenige Juweelen, Goud- en
Zilverwerken, Partijtje Gouda en Jacobi Aardewerk Kannen,
Potten, enz. enz.
KIJKDAGEN: DINSDAG en WOENSDAG a s. van 10—4 uur.
Gelegenheid tot het geven van Kooporders, Inzending van goeJeron voor volgende veilingen (ook van GEDRAGEN KLEEDING)
dagelijks van B—s uur.
Voor alhalcn Tel. 40.4.40. ATTENTIE: Afrekening van bij ons
verkochte goederen als steeds ACHT dagen na verkoop of eerder
op verzoek. Alle goederen zijn verzekerd volgens do bepalingen
ran do Onderl. Oorlogsschade Verz. Maatij. (MOLEST).

DORPSWEG

NAAIMACHINES

geven aan in- en verkoop van glas.
porcelcin, aardewerk huishoudelijke
artikelen, resp. speelgoederen. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 12556 Bureau van dit blad

FRAAIE INBOEDEL

En een perceel BOUWTERREIN
gunstig gelegen aan den

raden wij onze klanten aan voor St. Nlcolaas een keuze to maken.
voorraad is zeer beperkt. Nu nog alle prima morken
voorradig (Singer, Leuwenstein, Naumann,
enz.) HAND- en TR APN A AIM ACH IN ES. Schitterende collectie
(Inzinkhare)
UITERST
VOORDEELIGE
SALÓNKASTEN
12843-40
PRIJZEN. 3 jaar schriftelijke garantie.
Onze

kan

r

REEDS NU

A. 72 c.A

Grondbclnsting ƒ79 86.
Straatbelasting / 50.60

die

leiding

"

5

detailzaak.

.

|—

Charlois, kadaster
Gemeente
Charlois, sectie B nr. 4575, groot

—

in

Do Notarissen Mr. TUKKER & SAMSON, resideerende te Rotterdam, zijn voornemens onder directie van do N.V'. VENDU
NOTARISHUIS publiek te verkoopen op DONDERDAG 14 en
VRIJDAG 15 November a.B. telkens des v.m. 10 uur, onder
meer wegens sterfgeval
12814-120

te

12836-6

FLINKE VERKOOPSTER
of VERKOPER

Heerenhuis Haringvliet 96 Rotterdam

CHARLOISSCHE
KERKSINGEL nr. 72

Goudschesingol

Gevraagd:

gev. Wijnstraat 35—Zvr. Hondstraat 2, thans in het

v/h.

met tuin, ge-

voor dag en nacht, goed kunnende
koken. Loon ƒ 42.50 p.m. met later
12775 8 opslag Aanmelden as. Maandagmiddag le Middellandstraat 111-113,
2e étage.
12784 11

koken, v.g.g.v., liefst boven

-

.

Complete Meubileering
JOH. H. VERBRUGGE
v/h.
TEL. 30245

N.V. VENDU NOTARISHUIS

dijk nr. 450. veilen en afslaan:

Een HEERENHUIS
legen aan de

DIENSTBODE

KEUKEN-WERKMEISJE

goed k.
25 jaar.

- | ,

|

l-WCVL'U

WESTERSINGEL 31

BELANGRIJKE VEILING

Notaris J. M. Kortcweg tc Hcenvliet
zal op Woensdagen 20 en 27 November 1940, beide dagen des morgens
11 uur in het Charloissche Volkshuis
te Charlois, Katcncjrechtsche Lage-

I

■

E■

KRABBENDAM

Voor spoedig op Hillegersberg gevraagd nette zelfstandige

[

&

NIEUWE BINNENWEG 54
brengt U een zeer uitgebreide sorteering klassieke en populaire
gramofoonplaten. Thilips radio apparaten. koffergramofoonM.
gramofoon-combinaties enz.

ten op Molecaten, Hattem, tegen
14 Dec. een

i

STEVENS

Barones van Heeckeren vraagt bui-

Openbare
Vrijwillige Verkooping.

I

verzorgen wij Uw programma

■

7 UUR 's AVONDS

ZATERDAG 9 NOVEMBER 19

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

i

INA

4

-

DERDE BLAD

SCHIEDAM

-

