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bultenlandsche. zaken

heeft de persconferentie van Vrijdag afgezegd en
evenals Roosevelt
geweigerd een
standpunt te bepalen ten aanzien van
de berichten over Frankrijk-

MAATREGELEN
VAN DE V.S.
in de Duitsch-Fransche
heeft te Parijs veel opzien gebaard, zoo meldt S.P.T. Men
verkeert in de grootste spanning over
de dingen, die volgens de Parijsche
bladen binnenkort nog zullen geschieden. De korte verklaring van maarschalk Pétain, versterkt dit vermoeden
zoodat men haar met groote koppen
v
publiceert
,'i£
De wijziging
betrekkingen

,\

De New Yorksche bladen Wijzen op de
tendenz van Roosevelts „boodschap aan
Frankrijk", waarin hij dit land aanspoorde
niet zijn steun te geven aan êen politiek
van de Duitsch-Fransche samenwerking.
De Washin&tonscho correspondent van de
New Vork Tlmes schrijft, dat deze
tendenz niet alleen uit den tekst Is gebleken, doch ook uit het feit, dat de boodschap terstond per radio naar Frankrijk
is verspreid. De New Vork Da 11 y
News is van meening, dat een politiek
van Duitsch-Fransche samenwerking voor
de diplomatie

kringen te Vlchy vermoedt

van

een zware

RooSevelt

Turkije,

--

INSTELLING RIJKSDIENST
VOOR HET

NATIONALE PLAN

De tallooze-geruchten 'over Rusland,
Turkije, Irak en Frankrijk, die te Berlijn de ronde doen, doen verwachten,
dat groote politieke en militaire gebeurtenissen voor de deur staan, zoo

■

-

meldt'S.P.T.

dient
komst

Deze week is reeds verscheidene malen van Duitsche zijde gezegd, dat de
Russische • handelsbesprekingen . een
gunstig verloop' hebben. Bultenlandsche persstemmen, die meenen te kunnen constateei-en, dat Rusland op het
oogenblik -een toenadering tot de a'smogendheden als de beste politiek be- ■
schouwt, verdienen de aandacht.
Aan zijn zuidelijke grenzen komen de
belangen van Rusland immers van ouds
in botsing -met die van Engeland. Dat
Engeland met een ernstige wijziging van
den strategischen toestand in het nabije
Oosten rekening houdt, blijkt uit de berichten uit Palestina, dat daar groote
transporten troepen en materieel zijn aangekomen. In Engeland schijnt men gelijktijdige actie op twee fronten te verwach'

komen.

TURKIJE

van Vichy over

de V. S.

van
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De dreigementen van den Brltschen minister van buitenlandsche xaken Eden
tegen Syrië en het bombardeeren van Syrische vliegvelden vormen . onderdcelen
van een stand van zaken, welken Frankrijk nog weigert als een
aanvalspoglng
van Engeland te beschouwen.
'

Overigens geeft de verklaring, welke de
de Fransche ambassadeur te Washington
Henry Haye jegens de Amerikaansche
pers heeft afgelegd, in -dit
opzicht het
standpunt weer van het Fransche volk,
dat afkeer heeft van alle splitsing en dat
zijn
vertrouwen stelt in het beleid en de
groote vaderlandsliefde van maarschalk
Pétaln.
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De stemming in Amerika
Het Amerikaansche departement van

VERDUISTEREN
Zaterdag

BRITSCHE BOMMEN
OP SYRIE

„

...

Geruchten betreffende de
textielkaart

men ons van bevoegde z|jde
mededeelt, zijn Ide geruchten, welke
thans hier en daar rond de textielkaart worden verspreid, van lederen
grond ontbloot.
e
De thans geldige textielkaart blijft
van kracht tot 1 September a.s.
Naar

Pamfletten sporen de bevolking
tot opstand aan
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ENGELSCHE
LUCHTAANVALLEN

Het hierboven vermelde besluit inzake
instelling van een Rijksdienst voor het
Nationale Plan treedt heden in werking
Tegelijkertijd treden de artikelen 45 tot
en met 50 der woningwet buiten werking.

Vrouw gedood

de

moeten

worden opgenomen.
uitbreidingsplannen
| Gemeentelijke
en streekplannen dienen een onderdeel
uit te maken van een nationaal plan
voor het nuttig gebruik van het ge-

AANVAL VAN ENGELSCHE

bied

In Nederland. De
Rijksdienst
voor het Nationale Plan heeft daarom
tot 1 taak de centrale ruimtelijke ordening en coördinatie van maatregelen
volgens een bepaald plan voor het geheele gebied des Rijks.

SCHEPEN OP

KANAALKUST

VERIJDELD

De Engelsche vliegtuigen, welke gisteravond en vannacht boven Nederland zijn
verschenen en op verschillende plaatsen
brand- en brisantbommen hebben neergeworpen, hebben vrijwel geen schade
aangericht. Ongeveer tien huizen kregen
glasschade. In een stad in Noord Holland
viel een brandbom op een arbeiderswoning, waardoor een vrouw -werd gedood. De brand kon snel worden ge,
bluscht.
■
�..

Maan op 2.ls;'onder 12.18
• Laatste kwartier
18 Mei
;.

secretaris-generaal geeft voorschrifnoDens de wijze van voorbereiding,

I

ten
Britsche schepen, die de Kanaalkust TELEGRAMVERKEER MET KROATIE.
vaststelling en wijziging van een nationaal trachtten te naderen, zijn door
Duitscre
Het nationaal plan wordt vastgeIn het postverkeer met Kroatië is weer
marine-artillerie
met succes beschoten.
steld en zoo noodig gewijzigd door den
een beperkt aantal telegrammen toegesecretaris-generaal, gehoord den
Raad Zij moesten zich terugtrekken.
laten.
van State, afdeeling voor de geschillen van
bestuur.
De secretaris-generaal geeft ook algemeene voorschriften nopens de voorbereiIN DE DAGEN VAN 10—15 MEI 1940
ding, vaststelling en wijziging van streekplannen en nopens
de rechtsgevolgen
ten
gemeentelijke
daarvan
aanzien van
uitbreidingsplannen.
■
plan.
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Centrale macht
De
lichamen zijn verplicht
aan den Piesldent van den Rijksdienst
voor het Nationale Plan of aan het door
hem daarmede te belasten Bureau op verzoek tijdig van voorgenomen grondaankoopen en werken mededeeling te doen
en alle gevraagde gegevens te verstrekken. Gelijke verplichting geldt met betrekking tot voorgenomen werken voor
andere rechtspersonen en voor natuurlijke
openbare

personen.
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Burger

doodgeschoten bij

huiszoeking
RESERVE-KAPITEIN
VOOR DE RECHTBANK

.

President van den Rijksdienst kan
tegen door openbare lichamen voorgenomen grondaankoopen en tegen het uitvoeren van door die lichamen of door andere rechtspersonen of door natuurlijke
personen voorgenomen werken ' bezwaar
maken. Indien de grondaankoop of het
strijd
werk '■ In
zou
voorgenomen
zjjn met het nationale plan, een streekplan, een uitbreidingsplan, een in voorbereiding zijnd ontwerp of een In voor.>
bereiding zijnde wijziging daarvan.
De

Eisch twee jaar
gevangenisstraf

De Militaire Kamer van de Haagsche rechtbank heeft, naar het ANP.
meldt, onder presidium van mr. Van
Vrijberghe de Coningh de strafzaak
behandeld tegen den 39-jarigen reserve-kapitein der infanterie A van den
H., wien ten laste was gelegd, dat hij
op of omstreeks 13 Mei 1940 te Wassenaar opzettelijk op korten afstand een
schot uit een met scherpe patronen
geladen pistool heeft afgevuurd
op
Carl Joseph
William Noordendorp,
daarbij richtende op diens hoofd, althans lichaam,
door welk schot

na het doodend schot zich niet had overtuigd of een vuurwapen in den broekzak
van het slachtoffer aanwezig was, antwoordde verdachte, dat hij om moreele
redenen het lijk niet heeft willen aanraken. Vroeger had hij na het vinden
van een verongelukte wel iets van dien
aard gedaan, hetgeen hem toen zeer kwalijk werd genomen. Ook tegenover de jongens, die bij hem waren, achtte hij het
beter, het lijk te laten rusten, om hun
moraal niet verder te schokken. Bovendien noopte de tijd tot doorgaan, want
zelfs voor huiszoekingen ontbrak de tijd.
Van het geheele geval zeide verdachte
buitengewoon veel spijt te hebben.

"._
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Tegen een door den President van den
Rijksdienst gemaakt bezwaar kan overeenkomstig door den secretaris-generaal

van Binnenlandsche Zaken nader vast te
stellen regelen bij dezen beroep worden
ingesteld. De secretaris-generaal beslist
na den Raad van State, afdeeling voor de
geschillen van bestuur, te hebben gehoord.
Het is verboden grond aan te koopen of
een werk uit te voeren, nadat daartegen
bezwaar Is gemaakt en zoolang niet een
is
daartegen Ingesteld beroep gegrond

-

Noordendorp in het hoofd is getroffen

en zulke verwondingen heeft opgelbopen, N dat hij kort daarop is overleden,
i :'■.- ■

verklaard. Werken, welke in strijd hiermede zijn begonnen of tot stand gebracht,
van rijkswege op kosten van den
In deze zaak waren zes getuigen door
overtreder worden gemaakt.
het Openbaar Ministerie gedagvaard. Als
verdediger trad op mr. H. W. Wierda uit
De organisatie Utrecht
Res.-kapitein Van den H. had den 12en
zijn batal" Ais
onrierdeelcn van den Rijksdienst Mei des avonds de opdracht van
voor het Nationale Plan worden ingesteld jonscommandant ontvangen, te Wassenaar
alle N.5.8.-ers te arresteeren. Na een

kunnen

aantal aanhoudingen den volgenden och-

Requisitoir
De Officier van Justitie, mr. Van
G i Is e, het woord verkrijgend, zelde de
moeilijkheid- voor een juist oordeel in
deze zaak te erkennen. De opdracht tot
huiszoeking en arrestatie was voor verdachte als officier een vreemde, want zij
behoorde feitelijk tot de taak der politie.
Van de huiszoekingen zelf is niets terecht

meer voor
van verdachte
opendeed en
is deze,
was,
arrestant
naar het schijnt, geagiteerd geweest en
heeft niet den indruk gewekt, dat hij
kwaad wilde. Politie zou in zulk een geval, naar sprekers opvatting, den man"
overmand en gefouilleerd hebben. In
plaats hiervan werd de heer Noordendorp, zij het na herhaalde waarschuwing
om de handen omhoog te houden, door
verdachte neergeschoten. Doch indien
verdachte had moeten schieten, dan had
hij het toch zoo kunnen doen, dat de
tegenstander niet werd gedood, doch alleen onschadelijk gemaakt. Hij heeft echter den revolver willens en wetens op het
hoofd van het slachtoffer gericht en afgevuurd, hetgeen den onmiddellijken dood
ten gevolge had. Men kan zeggen, dat
verdachte een rustigen indruk maakt en
er moge met waardeering over zijn
militairen dienst zijn gesproken, dat neemt
niet weg, dat verdachte een strafbare
daad heeft gepleegd, waarvoor hij gestraft
zal moeten worden. •
Spreker eischte
een gevangenisstraf
voor den tijd van twee jaren..
gekomen omdat

er

de

heer

Noordendorp

hoorde, dat hij

DUITSCHE TROEPEN IN AFRIKA
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Maan

op 2.44; onder 13.25
Laatste kwartier ' :L

zelf

tend te hebben verricht, kwam verdachte
omstreeks elf uur ten huize van den heer
Noordendorp, aan den Storm-van-'s Gravensandewge 53, wiens adres hij
evenals
van ruim dertig andere ingezetenen
bij de politie had ontvangen op zijn ver;
zoek
om
adressen
van
N.5.8.-ers
te ver;
nemen en, nadat hij gebeld had, stond hij
bardeerd, hoewel daar nooit buitentegenover den heer Noordendorp, dien hij
Verdediging
wilde aanhouden. Toen verdachte hem
landsche vliegtuigen waren geland.
had gesommeerd de handen omhoog te
BU den laatstcn aanval werden een
Mr. Wier da, ving zijn pleidooi aen
herNoordendorp
en
de
heer
na
houden
met woorden van deernis over het voor-«
Franache officier gedood en verscheihaalde waarschuwing de armen liet zak- gevallene.
Zelf reserve-officier zijnde, kan
dene personen gewond. Op 16 Mei
ken, meende verdachte, dat de heer Noorpleiter zich levendig voorstellen in welk
dendorp zijn rechterhand naar den broekwerd de voorstad van Beiroet Kasjraeen moeilijke positie de" verdachte op het
grijpen en
een
revolver
*e
met
zak
richtte
om
vliegtuigen
fie door Britsche
mamoment van de schietpartij heeft ver-*
om nu zijn tegenstander vóór te zijn, keerd. Men zal wel zeggen, gelijk de Offif
chinegeweervuuraangevallen; er werd
schoot hij den heer Noordendorp neer.
cier van Justitie deed, dat de politie angeen schade aangericht/- Verdachte zelde, de order tot het arresders zou zijn opgetreden en den man niet
teeren der N.5.8.-ers den avond tevoren zou hebben neergeschoten, doch men
Brltsche vliegtuigen laten voortdurend
mondeling te hebben ontvangen. Toen hij moet niet vergeten in welke psychische
pamfletten op Syrische steden vallen,
13
Mei
elf
tegen
van
uur
aan
gesteldheid
den ochtend
de militairen waren gebracht
waarin zij . de bevolking aansporen tot
den 's-Gravensandeweg 53 aanbelde, deed door allerlei geruchten en gefantaseerde
opstand. Deze kuiperijen van de zijde van
iemand open wien hij vroeg:
verhalen over als boeren en nonnen verGroot-Brittannië, zoo vervolgt Ofi, vor.
Bent u de heer Noordendorp?
kleede
parachutisten. In die dagen en
men daden van openlijke vijandschap teDe bewoner antwoordde:
door dergelijke geruchten was iedereen
gen Frankrijk. De Fransche hooge com■«■■
Die ben-ik.
verdacht gemaakt. Verdachte heeft zich
missaris in Syrië heeft bij den Britschen
verdachte
hem
de
Vervolgens
gelastte
inderdaad ernstig bedreigd gevoeld, toen
consul tegen deze handelingen . geprohanden omhoog te houden, zeggend, dat de heer Noordendorp, ondanks herhaalde
testeerd.
-.-■•.•.
■
hij zijn arrestant was. De heer Noorden- sommatie, de handen niet omhoog hield
dorp had toen geantwoord:
en naar den broekzak zijn hand liet af-«
.
Waarom, ik heb nooit wat gedaan. glijden. Politieke bedoelingen had ver: Het viel verdachte echter op,
RUSSISCHE
dat de dachte zeker niet, want hij heeft zich
Noordennimmer . met de politiek beziggehouden.
rechterbroekzak van den heer
Zijn opdracht was eenvoudig: het ardorp bol stond en toen de heer NoordenMATSOEOKA
resteeren van N.5.8.-ers. Waartoe hij op
dorp ten derde male ondanks waarschuwing de hand in die richting bewoog en het politiebureau een lijstje had ontvanDe Busslsche ambassadeur
te ' Tokio Gemotoriseerde eenheden van het Duitsche Afrika-korps trekt over een bergweg de geheele houding van den heer Noor- gen. Naar pleiters opvatting, heeft zijn
op verzet, heeft verdachte cliënt
Smetanin heeft een bezoek gebracht aan
uit noodweer gehandeld en dient
dendorp
bë Demo om zich-naar het jrónt van Tobroek te begeven. Op den achtergrondT de gemeend wees
niet te moeten afwachten en den 'hij te worden ontslagen van rechtsvervolden Japanschen minister van buitenland-'
'"'■
'.•'' ttad en de havenvan Derna.
.
• >'* ''■' ■"'
heer Noordendorp neergeschoten.
ging, dan wel te worden vrijgesproken.
sche zaken Matsoeoka. Het bezoek duurde,
';'.•mm t ( w.-.v
De rechtbank zal 29 Mei uitspraak doen.
twintig minuten.
,-■'■'■■
Örbis-Holland.. Op de vraag, waarom de kapitein zelfs
Naar het persbureau Of i (het vroegere Havas) nit Beiroet meldt, hebben Brltsche vliegtuigen op 14 en 15
Mei het vliegveld van Palmyra en
op 15 Mei de luchtbasis Bayak gebom-
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geen tijd

restte. Toen op het bellen
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ordeningenblad gewag wordt gemaakt.
Aan het hoofd van dezen dienst komt
te staan een President, die de algémeene leiding heeft van de verdachte werkzaamheden en die zal ressorteeren onder den secr.-gen. van het
departement. van Binnenlandsche Zaken. Ho kan voorschreven, dat en op
welke wijze bepaaldelijk aan te duiden objecten in een streekplan of in
uitbreidingsplan,
een gemeentelijk

,

~~

waar

enz. zullen

-

*"*

'

'
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standpunt

,
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Voortaan zal dit centraal worden geregeld door de Instelling van
een
Rijksdienst voor bet Nationale Plan,
waarvan In het heden verschenen Ver-r

■

DE HOUDING VAN

streek
de toe-

woonhuizen, fabrieken, ontspannings-

,';•;.;

Officieel communiqué

en ledere

plannen te maken voor
en daarbij te bepalen

oorden, havens, kanalen,

.-

._

ledere gemeente

.

,
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over boodschap
van Roosevelt

NED. INDIë EN JAPAN

Er gaat geen dag voorbij of. een van de
de
groote Japansche bladen bespreekt
betrekkingen tusschen Nederlandsch-Indië
en Japan- meldt S.P.T. uit Tokio. SjimJoemioerl
Gisteren bevatte de
boen een hoofdartikel in dreigenden toon
een Raad van Bijstand, een Vaste Com- getiteld; De Japansch-Nederlandsche onmissie en andere commissies, welke naar derhandelingen in een beslissend stadium
behoefte worden ingesteld. De President
Het blad verwijt Batavia dat de Neaan den Rijksdienst voor het Nationale derlandsch-Indlsche regeerinß de onderPlan is voorzitter van den Raad van Bij- handelingen sleepende houdt, vertroustand, waarvan hij de leden benoemt en wende op het front met Engeland en
ontslaat, evenals den voorzitter en' de Amerika.
leden %an de vaste commissie en andere
Minister Van Kleffens heeft bij zijn
commissies. De Raad van Bijstand wordt aankomst
Nederlandsch-Indië - de
In
noodzakelijkheid van een verbetering in
geraadpleegd over belangrijke vraagstukken. De vaste commissie is belast met de de betrekkingen met Japan betoogd.
leiding van de planologische werkzaamBij zijn vertrek heeft hij verklaard,
heden.
dat, nu de gemeenschappelijke verdediging van Singapore. Nederlandsch-Indië
georganiseerd is. geen inStudiecentrum en Australië
menging van vreemde mogendheden in
Op verzoek van en in overleg met den Nederlandsen-Indische zaken zal worden
.
geduld.
President van den Rijksdienst voor het
Het blad acht blijkbaar de tweede verNationale Plan kan de secretaris-generaal klaring
in strijd met de eerste.
van het departement van Opvoeding,
Het besluit als volgt: Indien .de bedit
Wetenschap en Cultuurbeschcrming één sprekingen mislukken. da n betcekent„een
tevens, dat de Japansche pogingen
of meer universiteiten cn'of hoogcscholen gemeenschappelijke
welvaart met vreedaanwezen, waar een studiecentrum zal zame middelen tot stand te brengen'
worden Ingesteld ten behoeve van het mislukken en dat de gevolgen betreuonderzoek, naar welke grondslagen de renswaardig" zullen zijn. • . , •
ruimtelijke ordening van de nationale,
streek- en gemeentelijke belangen zal dienen te geschieden. Tevens kan de secretaris-generaal de hooglecraren aanwijzen,
die met de leiding van deze studie-eentra
.
worden belast.

streekplannen onder centrale leiding

nederlaag beteekent en als een slag wordt
In politieke
gevoeld voor Roosevelts wereldstrategie,
men, dat de Amerikaansche ambassadeur
welke slag in beteekenis terstond na de
regeering
Leahy
admiraal
bij de Franscbe
ineenstorting van het Fransche leger In
zijn post zal verlaten en naar Amerika den zomer van het vorig jaar komt -■
Frankopdracht
zal terngkeeren, daar zftn
rijk van 'n bondgenootschap met Duitsch-Berlijn
land af te houden, als mislukt moet
• •
ten. •
v_•
..1
y-^worden beschouwd.
Van groot belang Is daarom op het
Vrijdagmidag had de Fransche regeering
oogenblik de houding van Frankrijk en
mededeeling
officieel
nog
Vichy
geen
te
e
Turkije. W*t het eerste land betreft, blijkt
In de Wilhelmstrasse weigerde men
ontvangen van het besluit van den Amezijn houding te bepalen jegens de
uit de berichten uit Amerika, dat men
rikaanschen Senaat om ook de Fransche
verdaar vreest, dat Frankrijk den asmogendschepen, die in Amerikaansche havens
klaring
van Roosevelt omtrent Frankliggen, in beslag te nemen. De eerste inbeden doorvoer van munitie zal toestaan.
rijk. Men verklaarde van Duitsche
druk, dien dit bericht in politieke krinwas
er
een
van
In de Wilhelmstrasse wordt In dit verzijde,
Vichy
maakte
dat het antwoord op deze boodgen te
ontstemming. Men herinnerde aan de
band verklaard, dat Vichy en niet Berlijn
schap niet door Berlijn maar door
miverklaringen van Amerikaansche
moet'
het
antwoord op deze bewering
Vichy moet worden gegeven.
,"
geven. Men hoort hier de volgende redenisters, dat alleen Duitsche, Italiaansche
neering: als Frankrijk werkelijk wapens
en Deensche schepen in beslag zouden
genomen.
Men
dat
in
de
Toch
hebben
doorlaten,
natuurlijk
uitlatingen
nog
worden
vreest
de
wil
heeft Amerika
■ geen
toekomst nog meer onvriendelijke han- van Roosevelt in politieke kringen van de redenen zich op te winden. De wapendelingen van de zijde van Amerika tegenDuitsche hoofdstad een zekere belangstel- zendingen naar Engeland zijn een afdoenling gewekt, waaruit overigens blijkt, dat de precedent om de houdingvan Frankrijk
over Frankrijk te verwachten zijn.
men ook in deze kringen zich zuiver op te verontschuldigen.
het standpunt van den toeschouwer plaatst
Ten aanzien van het tot Frankrijk gerichte verwijt, dat het wapenen heeft
doorgevoerd naar een ander land, wees
men te Berlijn op de omstandigheid, dat
het den heer Roosevelt met zijn practijken
Een belangrijk punt is de houding van
al heel weinig betaamt dergelijke verwijten te doen; men heeft te Berlijn nog nooit Turkije. Het verdient de aandacht, dat in
gehoord, dat Engeland of Roosevelt zich de Wilhelmstrasse het bericht nog steeds
Naar aanleiding van Roosevelts verhebben opgewonden, als andere landen niet is bevestigd, dat de Duitsche amwapenen naar Engeland transporteerden. bassadeur in Turkije Von Papen een speklaring in aansluiting op de toespraak
ciale boodschap van Hitler aan president
Er bestaat tenslotte toch groot verschil,
van maarschalk Pétain is te Vichy het
zoo betoogde men, of een vliegtuig een Inönoe heeft overhandigd. Zijn besprevolgende officieele communiqué
paar minuten in Syrië landt, dan wel of kingen met Turkije vinden voortgang en
uitvorderingen, zegt men In de Wilgegeven:
groote Engelsche oorlogsschepen als de maken
>"V
?1. i "V
Over den inhoud van de
helmstrasse.
Malaya wekenlang in -een Amerikaansche boodschap
is nog niets naders bekend.
„In de kringen van de regeering
haven gerepareerd worden. Als in dit optoont
Vichy
van
men zich verrast over
Samenvattend. kunnen wij zeggen: de
zicht precedenten zijn geschapen, dan is nieuwe
ontwikkeling in het nabije Oosten
de 'verklaringen, •tfelke :" president
dit uitsluitend door Engeland en de Ver. belooft politieke en strategische
voordce.-;
(
Staten geschied, e.
Roosevelt te Washington zou hebben
len voor .de asmogendheden. Engeland zal
afgelegd en volgens welke hij de toealles op alles moeten zetten* lom hier zijn
te
gunstige
positie
kunnen handhaven.
spraak van maarschalk Pétain opvat
Uitleg
Van Engelsen standpunt bezien Is de houals een beschikbaarstellen
van de
ding van Amerika in zake de Roodc Zee
Fransche koloniën aan Duitschland.
het voornaamste lichtpunt, zoo besluit
verklaring
Deze interpretatie wekt verbazing in
S.P.T.
Het A.N.P. meldt, dat na de audiënverband met officieuze verklaringen,,
Van Pctalns 'rede heeft men te Berlijn
waarin de bezetting
tie, die den Duitschen ambassadeur
van Fransch
met levendige belangstelling; kennis geVon Papen Woensdagmiddag door den
Guyana en van de kolonie tra Marti
In
politieke
kringen'wordt
opnomen.
«Q
nique wordt overwogen.
Turkschcn staatspresident is verleend,
gevat als een uitspraak ten ganste van
een
verdere ontspanning •In- dé
De bewaking van tien Fransche schede Europeesohe samenwerking. In de WilTurksch-Duitsche betrekkingen merkpen in Amerikaansche havens, waaronder helmstrasse nlttc men vandaag echter de
',
•
ook de Normandie, vormt een handeling,
baar
is.
meening, dat Pétains " nitlatingen . ook
welke men met zuiver ideologische redeIn parlementaire kringen in de Turkkunnen worden beschouwd als een afwijnen waarmede men de Vereenigde
sche hoofdstad wijst men er op, dat men
Staten
de aangelegenheid
wil ver- zing van invloeden van buiten Europa.
er van' overtuigd is, dat Duitschland op
geenerlei wijze de Turksche. integriteit
goelijken, niet kan rverklaren. In Mei
S.P.T. meldt uit Berlijn: Op de vraag zal schenden. Hierdoor
1940, toen FTankrijk' door Engeland in
is een belangrijke
journalist,
van
een
buitenlandschen
of
den steek werd gelaten, beschouwden de
voorwaarde voor de toekomstige ontwik.Vereenigde Staten het als' doelmatig, het het bericht in een Zwitsersch blad, dat keling van de betrekkingen tusschen TurFransche beroep onbeantwoord te laten; Adolf Hitler en Von Ribbentrop zich op kije en het Duitsche rijk verkregen-, zoobevinden, als reeds blijkt uit het stijgende goedenu heeft Frankrijk, dat als groote mogend- het oogenblik in Frankrijk
geant- renverkeer tusschen beide landen.
heid de onschendbaarheid van zijn kolo- juist is, is van bevoegde zijde
In de stad Istanboel en in verscheidene
niale rijk wil bewaren, het recht met zijn woord, dat over de verblijfplaats van den
overwinnaar over de voorwaarden en om- rijkskanselier geen inlichtingen kunnen regeeringsdistricten zijn alle Turksche
worden gegeven. Het staat echter vast, Mohammedaansche dienstplichtigen, die
standigheden van een gemeenschappelijke
nieuwe ordening van het Europeesche zoo voegde men er -aan toe, dat zoowel nog geen dienst hadden gedaan, in den
leeftijd van 25 tot 45 jaar tegen 22 Mei;
vasteland te onderhandelen. Dit beteekent Hitler als Von Ribbentrop zich in Duitsch,
.
opgeroepen,
;.-.-.•-...-..-'-e.,-.,.-•.
in het geheel niet, dat Frankrijk het doel land bevinden. nastreeft Groot Brittannië en nog veel
minder- de Vereenigde Staten aan té val,
!
,
.
len.
■
-
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De toestand in het , nabije Oosten

ONRUST IN PALESTINA NEEMT TOE

de Roode Zee oefent de
Chicago Tribune felle critiek
uit op Roosevelts besluit tot het zenden van schepen naar die zee. De
Amerikaansche schepen, aldus schrijft
het blad kunnen elk oogenblik worden
blootgesteld aan aanvallen van Duitsche duikbooten of vliegtuigen. Dat
zou de Vereenigde Staten voor een
moeilijke beslissing plaatsen. Evenals de leen- en pachtwet is het besluit
van Roosevelt in strijd met den geest
van neutraliteit.
De Amerikaanschee minister van buitenlandsche zaken Cordell Huil heeft een
rede gehouden voor het bestuur van de
Pan-Amerlcan Union en daarbij o.a. verklaard, dat het tegenwoordige streven om
met geweld een wereldheerschappij te
stichten, bedwongen zal worden. Overigens zulle» wij offers moeten brengen en
moeilijke tijden moeten doorleven voor

In verband met de oorlogsgebeurtenissen in het midden-Oosten heeft,
naar uit Jeruzalem wordt gemeld, de
regeering van Palestina besloten een
wetsontwerp van kracht te doen worden, dat voorziet in het vormen van
een „corps vrijwilligers voor' de verdediging van Palestina binnen .en
buiten de grenzen". De publicatie van
deze wet h'ceft ondor de Arabische
bevolking Van Palestina een buitengewone opwinding veroorzaakt, daar
men hierin een poging van de Britschc
regee/ing ziet de Palestijnsche Arabieren tegen hun rasgenooten in Irak
en Syrië in het harnas te jagen.

•

-■

Luchtwapen:

Wapenfabrieken
stad bestookt
Aanvallen

vliegtuigen

keerden na het uitvoeren van talrijke
verkenningsvluchten
behouden •op hun
steunpunten terug. Verscheidene bommenwerpers
vlogen boven het kamp van
Sinh el Debhane. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten,
verscheidene
machines werden op den beganen
De Arabische leiders hebben het be- andere
grond
De overgebleven dcelen
sluit genomen de Arabische bevolking het van hetvernieldkamp
werden zwaar beschadigd.
toetreden tot dit vrijwilligerscorps dringend af te raden; zij stellen de scherpste Er braken verscheidene branden uit en
afweermaatregelen in het vooruitzicht, het vuur was nog op een afstand van
mijlen
verscheidene
zichtbaar.
wanneer de Britsche autoriteiten de AraV ij h n d e lij k e luchtactie: Boven
bieren trachten te dwingen tot dit corps
de hoofdstad en boven andere gebieden
toe te treden.
des lands
werden verkenningsvluchten
De
haarden van onrust in Palestina gemaakt. Er werden ook bommen geworpen, die echter slechts onbeteekenende
breiden tich ondanks de scherpste maatschade aanrichtten.
regelen van de Engelschen uit, zoo meldt
men uit Palestina aan het D.N.B. Van
Engclsche z(jde heeft men eerst getracht
de Arabieren met voorloopige beloften
in bedwang te houden; toen dit systeem

zoover is.
Roosevelt heeft het congres gevraagd
om goedkeuring van een crediet van 60
milliocn dollar voor het bouwen van nieuwe kustbeschermlngsscrepen en voor
daartoe behoorende kustinstallaties. In
een schrijven aan den voorzitter van het
huis van afgevaardigden, vraagt Roosevelt den bouw van drie groote douanegeen succes had, gingen de Engelschen
kotters en tien vervangingsschepen voor
tot arrestaties en ontvoeringen over, hetde aan Engeland afgestane kotters.
geen tenslotte tot een algemecne opstandige beweging en tot het vormen van talrijke opstandige groepen leidde. Deze
DE STRIJD TEGEN ENGELAND groepen baren den Engelschen nu zeer
veel zorg.
groepen onderscheiden
en een zichDe Inopstandige
het bijzonder door een buitengewone beweeglijkheid. Zij duiken plotseling in een plaatsje op, storten zich op
de Britschc commandopost en vernielen
het voor versterking is aangekomen. Wanneer nieuwe Engelsche troepen aankomen,
zijn de aanvallers -reeds kilometers ver
weg en ondernemen zij een nieuwen aanval op andere Britsche politiestations.
op
en
De Britsche autoriteiten in Palestina tasten volkomen in het duister wat betreft
deze soort guerilla-oorlog, die door de
midden-Engeland
geheele bevolking wordt ondersteund.
In verscheidene steden van Syrië en
den Libanon heeft de Mohammedaansche
geestelijkheid na de godsdienstoefening
van Vrijdag de geloovigen opgewekt tot
Naar het D.N.B, verneemt, hebben
deelneming aan den „heiligen oorlog"
sterke formaties van het Duitsche
tegen Engeland onder h6t uitspreken van
luchtwapen in den nacht van 16 op 17 zegewenschen voor den jongen koning
belangrijke'militaire
Mei een reeks
objecten in Zuid? en Midden- Engeland aangevalen. De voornaamste aanval begon na middernacht. Binnen
een uur tijds wierpen sterke formagevechtsvliegtuigen
ties
Duitsche
brand- en brisantbommen van allerlei
kaliber op talrijke wapenfabrieken en
andere industrieele objecten in een
hét

-

Onze

Zuid-

48 uur opgebracht
In aansluiting op het Dultsche weermachtberlcht van Vrijdag, verneemt
het D.N.8., dat in April voor het eerst
in dezen oorlog meer dan een millioenton scheepsrulmte tot zinken Is gebracht. Dit buitengewone succes van
de Dultsche luchtmacht en marine ia
overigens
sterk beïnvloed dodr de
voortdurende aanvallen van de ge
vechtsvliegtuigen op de transportvloot
van de uit Griekenland vluchtende
Brltsche troepen.

vaar voor Engelpnd.
Het gewaoende Engelsche koopvaardijschip
Ruthcrshire van 6590-ton, waarop
Vrijdag, zooals gemeld, brand is uitgebroken, moet als verloren worden beschouwd.
De door het vuur veroorzaakte schade
Is althans zoo aanzienlijk, dat het schip
binnen afzlenbaren tijd niet zeewaardig
is. Het vuur, dat rijkelijk voedsel vond in
de lading jute, heeft 15 uur lang gewoed.
Het vrachtschip ligt met den achtersteven op den bodem van de haven. Tijdens
het blussingswerk werden acht brandweerlieden gewond; men neemt algemeen
aan Nanking
aan, dat de brand door broeiing in de lading is ontstaan.
De, woordvoerder van het Japansche
Volgens Fritt Folk zijn dit jaar 25
inlichtingenbureau heeft verklaard, dat
schepen van 110.00 ton in toer tusschen den Japanschen ambassadeur Noorsche
taal,
die in Engelschen dienst voeren,
te Nanking Hondar en den Japanschen verloren gegaan. Daarbij zijn 138 Noorminister van buitenlandsche zaken Mat- sche zeelui om het leven gekomen. Voorts
socoka een volledige overeenstemming is de Engclsch—Noorsche walvischvaarvan opvattingen is bereikt. Matsoeoka derTerje Viken (20.600 ton) verloren gegaan.
_
heeft de politiek van Hondar om de nationale regeering van Nanking te onderEen Britsen koopvaardijschip van 6.000
steunen goedgekeurd -en heeft het eventon is in den nacht van 15 op 16 Mei ter
als Hondar van de hand gewezea. dat een
een
of andere mogendheid In het Chineesch- hoogte van Grcat Yarmouth door
bom van een Duitsch gevechtsvliegtuig
Japansche conflict zal bemiddelen.
Japan kan de Nanking-regeering op de getroffen.
meest verschillende gebieden ondersteuHet Spaansche s.s. Castlllo la Moto Is
nen, doch de voornaamste problemen hebdoor de Engelsclie voorcontröle naar Giben de Chineezen zelf op te lossen. Een braltar opgebracht. Dit ir. binnen 48 uur
economische samenwerking van Japan en het tweede Spaansche schip, dat door de
China sluit een economische bedrijvigEngelschen wordt opgebracht
heid van derde mogendheden in China
Te Santiago op Cuba is een noodsein
opgevangen van de Engelsche vrachtboot
niet uit, waarbij natuurlijk de ontwikkeling van den Internationalen toestand Blenvenue, die door een Duitschen onder.
zeeër zou zijn getorpedeerd.
dient te worden afgewacht

JAPAN WIJST BEMIDDELING

IN CHINA VAN DE HAND
Stean

-

•
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SCHADE-

De aanspraken op schadevergoeding van
de Zweedsche regeering voor de beschadiging aan de Zweedsche Destryers Puke,
Psilander en Remus zijn door de Engelsche regeering in vollen omvang erkend,
zoo meldt het Zweedsche Telegraafagentschap. Zooals men weet waren de
torpedobootjagers in den zomer van 1940
op weg van de werf van Italië, waar zij
waren gebouwd, naar Zweden door de

Engelschcn opgebracht en vastgehouden.
In dien tijd ontstond schade aan de ma-

cHnes en de Inwendige installaties,
lntusschen zijn hersteld.

die'

Donderdag la te Agram officieel
bekend gemaakt, dat de kroon van
Zwodlmir is gerestaureerd, waarmede
de
monarchistische staatsvorm in
Kroatië is hersteld.
Over den toekomstigen drager van de
kroon van het koninkrijk Kroatië
weigert men zicb in officieele ItaIlaansche kringen te Rome nlt te laten.

—

—

hankelijkheid is gehecht aan zijn koningshuis, heeft zijn bijzondere vreugde erover

doen kennen, dat een lid van het Huis
van Savoye er toé" geroepen is aan het
hoofd van den nieuwen staat Kroatië te
staan.

Daar Je monarchie en monarchistische
Instellingen onder
het geheele volk
de grootste achting en vereering genieten,
spreekt het vanzelf naar wordt betoogd,
omstandigtegenwoprdige
dat onder de
heden nog de grootste"terughouding betracht wordt nopens den persoon van den
toekomstigen monarch, totdat hieraan of-

ficieel bekendheid wordt gegeven. In welingelichte kringen verwacht men dit tegen
begin volgende week en wel in een kader
van officieele plechtigheden.

Kroatische delegatie naar
Italië's hoofdstad
Zondagochtend zal te Rome een Kroatidelegatie onder leiding van den
sche
staatsleider Pawelitsj aankomen om den
koning-keizer te verzoeken een prins uit
het Huls van Savoye aan te wijzen voor
de Kroatische, kroon. De delegatie zal te
Rome belangrijke
overeenkomsten van
politiek, economisch
en territoriaal karakter teekenen.

L~\.

-

•;

Het is duidelijk geworden, dat uit het
langdurige zoeken en tasten, voortgaan en
terugdeinzen van de regeering te Vichy
eindelijk een vaste politieke lijn en in deze
lijn liggende politieke feiten gaan voortkomen. Er is nog niets met zekerheid te
zeggen over het verloop van deze lijn; de
onderhandelingen zijn nog niet ten einde.
Maar wel is met zooveel woorden gezegd,
dat Vichy gekozen heeft voor inschakeling
in het nieuwe Europa, dat Duitschland
heeft geconcipieerd, een keuze, die samenwerking met Duitschland, niet slechts op
economisch, doch ook op politiek gebied,
noodzakelijk maakt
.
Vichy heeft dus de verbroken gedragslijn van Montoire hervat. Op 24 October
van het vorige jaar aanvaardde het Fransche staatshoofd Pétain tijdens zijn ontmoeting met Hitler de samenwerking als
beginsel. Spoedig zou blijken i dat de uitwerking van dit beginsel niet zoo vlot
zou gaan Anderhalve maand na de ontmoeting te Montoire werd vrij plotseling
een regeeringswijziging doorgvoerd, die
van principieelen aard bleek te zijn. Laval,
de man, die de samenwerking met Berlijn niet slechts in beginsel, maar met al
haar consequenties aanvaardt, werd- op
tamelijk hardhandige wijze van zijn leidende post gestooten en het triumviraat
Darlan—Flandin—Huntziger nam het heft
naast Pétain in handen. Het was duidelijk,
dat Laval viel als gevolg van zijn oriënteeblijkbaar deinsde
ring op Duitschland;
Vichy terug voor de verwezenlijking van
het beginsel der samenwerking Het feit
zelf wekte destijds eroot opzien, doch niemand binnen of buiten Vichy waagde de

.

-
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Amerikaansch bericht
over

Hess

•De New Yorksche avondbladen publiceeren 'onder groote opschriften een U n Ited P r ess- bericht uit Londen, getiteld: „De waarheid over Hess". De beschikbare inlichtingen hebben bewezen,
dat, geheel afgezien van de vraag of Hess
als oprechte vredesapostel of als agent
eener nazi-intrige gekomen Is, hij nog
steeds een hartstochtelijk aanhanger van
Hitler Is, aldus dit bericht Hess gelooft,
dat Duitschland onoverwinnelijk is en dat,
wanneer de oorlog voortduurt Engeland
vernietigd zal worden. Hij gelooft, dat
Churchill en een kleine kliek om hem de
eenige Engelschen zijn, die den oorlog willen verlengen. Er bestaat tot dusverre
niet het geringste bewijs, dat Hess op
grond van een kloof tusschen de nazileiders of als verrader is gekomen, die bereid is belangrijke geheimen te verraden. Het heeft er ook niet den minsten
schijn van, alsof Hess reeds dergelijke in-

Uit Agram wordt vernomen, dat de
delegatie vandaag naar Rome zal vertrekken. Pawelitsj zal worden vergezeld door
lichtingen heeft gegeven of nog geven
den vice-president van de regeering, dr.
Koelendwitsj, den minister ven binnen- zal. Aangenomen wordt, dat Churchill spoe
landsche zaken, Andrija, den minister van dig de Britsche natie er tegen zal waarschuwen een sentimenteele houding tejustitie, Mirko, den minister van onderwijs
Mile, -den minister van corporaties genover Hess aan te nemen.
den minister van gezondheid.

|

Ivo en andere wereldlijke en kerkelijke
autoriteiten.
Uit
Agram wordt voorU gemeld, dat
Pawelitsj den Italiaanschen senator Morgagni, president-directeur van het agent-

Engelsche vliegtuigen

schap Stef an i, heeft ontvangen. Morgagni bevindt zich te Agram ter voltooiing
van de organisatie van de Stefenidiensten en voor het sluiten van overeenkomsten
met de bevoegde autoriteiten
voor een nauwe samenwerking tusschen
Stefani en de pers in den nieuwen

staat

boven Duitschland
Vrijdagnacht is de vijand naar Westgevlogen, meldt
Duitschland
het
D.N.B, uit Berlijn. Zijn brisant- en
brandbommen
veroorzaakten slechts
geringe schade
aan verscheidene
woonhuizen en aan een onbelangrijke
fabriek, waarbij éenige burgers werden gewond. Militaire of voor de

uitspraak, dat de regeering van toen af
alle samenwerking verwierp. Het beginsel
bleef, zij het als zuiver theoretische constitutie, boven het regeerplan zweven.
Van dat oogenblik af streden in bezet
en onbezet Frankrijk twee stroomingen
om de leiding over de openbare meening
Voor zoover men althans in het Frankrijk
van nu van een openbare meening kan
spreken. Immers, Frankrijk biedt. nog
steeds een beeld van innerlijke desolatie.
Een in zichzelf en in zijn leiders teleur,
gesteld volk, dat de felste en meest onverwachte nederlaag van zijn historie te
incassceren kreeg, werd na den wapenstilstand vrijwel aan zijn lot overgelaten
De behoefte aan binding na jaren van
vrijwel volkomen ongebondenheid sprak
wel duidelijk uit de geestdrift, waarmee
men zich vrijwel unaniem om Pétain
schaarde. Maar de figuur van Pétain alleen was geen voldoende ruggegraat voor
de massa en de structuur, die Pétain en
de zijnen voor den nieuwen staat ontwierp, bevatte te weinig hechts en werkelijk nieuws om het broodnoodige élan
te stichten. Men zette een roer aan het
schip, maar vergat den koers te bepalenZoo weifelde het schip tusschen twee
koersen: dien van Lava], die ongereserveerde samenwerking voorstaat, en dien
van zijn tegenstanders, die willen afwachten alvorens partij te kiezen. De Fransch.
man, opgevoed met „ismen" heeft er ook
voor deze twee stroomingen gevonden:
het „collaboratfonisme" en het „attentisme". Men mag wel aannemen, dat Pétain.
welke reserves hij zich wellicht' in de
practijk oplegt, voor samenwerking is; hij
aanvaardde deze gedachte immers in beginsel en verzoende zich bovendien reeds
in Januari demonstratief met Laval. Ingrijpen in den gang van zaken .heeft hij
nochtans blijkbaar niet gewild, maar stel.
lig heeft hij de zwevend geworden theorie
steeds als richtlijn voor de toch noodzakelijke practijk aangewezen. De voortgang
in deze richting ging traag. Lavals terug,
keer naar Vichy, die eenige malen werd
voorspeld en die Berlijn ook gaarne zou
hebben gezien, bleef uit. Als ambteloos
burger onderhield Laval echter het contact met zijn medestanders en met de
Duitsche autoriteiten en geleidelijk ontstond er ook weer contact over de demar.
catielijn Darlan reisde steeds vaker heen
en weer, ambassadeur De Brinon, de ambassadeur van Vichy bij de bezettingsautoriteiten te Parijs, kreeg een steeds
drukkeren werkkring en ontmoette Laval
vele malen; Vichy kwam op de samen
werking terug. Wellicht zal volgens dit
beginsel nu een vasten koers worden uitgezet 5 jßjdmfcrfKfc.- *4ü4^w4AfeM4
Vele vragen blijven dan overigens nog
open Als Vichy beslist, dat Frankrijk ac.
tief aan den opbouw van het nieuwe

EurorJa wil medewerken, dan rijst o.a. de
vraag, waarin die medewerking zal be
staan en welke plaats het zal krijgen
Medewerking houdt een zekere activiteit
in; stelling nemen alleen Is niet voldoende, zeker niet naast een zoo actieven part
ner als Duitschland. Het Fransche volk
en zeker het grootste deel, dat door een
onoverschrijdbare
demarcatielijn van
Vichy is gescheiden, zal met spanning het
antwoord op deze vragen afwachten.

OP

een afwijzende houding van het
Fransche volk speculeert Roosevelt heel duidelijk in zijn verklaring over Frankrijks houding, die
des te scherper uitviel na de Duitsche
bezetting van Syrische vliegvelden. «Hij
wees er op, dat Pétain had toegezegd,
niet verder te zullen gaan dan de verplichtingen van het wapenstilstandsverdrag, en bedoelde zonder het te zeggen,
dat de Vereen. Staten het hoog zullen
Qpnemen als
dit toch geschiedt. En in
verband hiermee duidde hij, ook al weer
zonder het te zeggen, een' kwestie
aan,
die door allerlei officieele uitlatingen aan
de orde is gekomen: de kwestie-Dakar.
Als Frankrijk afstand doet van de souvereiniteit over zijn koloniale gebied, dan
zullen de V.S. dat, met name voorzoover
het West-Atrika betreft, als een bedreiging van hun veiligheid beschouwen, zoo
zei Roosevelt. Hierin kan men een bevestiging hooren van de geruchten over
belangstelling voor WestAmerika's
Afrika; wat tot nu toe wellicht slechts als
dreigement werd gebruikt om Frankrijk
van samenwerking met Duitschland af te
houden, begint politieke werkelijkheid te
worden.
■
Het is wel zeker, dat de Ver. Staten
Frankrijk uit hun hart bannen als 't zich
op Duitschland oriënteert. Het is echter
onwaarschijnlijk, dat Vichy zich nog door
Amerikaanschen druk in een andere richting zal laten drijven; immers, het kent
de consequenties van zijn houding, zoo
goed als een ander, het weet wat het van
Amerika te wachten heeft, zoowel in het
goede als in het kwade. En bovendien: de
verstandhouding '-irschei. Frankrijk en d e

in

Italië

Betreffende het officieele communiqué
over het aanbieden van de Kroatische
kroon aan een prins uit het Huls van
Savoye wordt in politieke kringen te Rome verklaard, dat de toekomstige drager
van de Kroatische koningskroon voorloopig niet bekend wordt gemaakt, daar
algemeen wordt verwacht, dut het een
der jonge leden van het Huis Savoye
zal zijn. Daarmede, zoo wordt In deze
kringen verder gezegd, vindt een beweging
haar, einde en haar bekroning, welker
strekking was de beide door hun gelijk
gerichte politieke en economische belan
gen lotsverbomlen landen Italië en Kroatië ten nauwste te verbinden. Geheel
Italië toont de grootste belangstelling en
warmste sympathie voor het op deze wijze verbonden en als onafhankelijk koninkrijk uit *de ineenstorting van den vroe

OM DE MIDDELLANDSCHE ZEE

DE ACTIES BIJ SOLLOEM
EN TOBROEK
Drie bomaanvallen

Malta

op

belangrijke

objecten

werden niet getroffen. Overal werd
de vijand door den afweer belemmerd
om zijn bommen met succes te plaat-

sen.

MOSKOU PROTESTEERT
TE WASHINGTON
Sowjetlading vastgehouden
te

San Francisco

Associated Press bevestigt, dat
de Sowjet-Unie te Washington formeel
heeft geprotesteerd tegen het vasthouden
van een Sowjetlading in San-Francisco.
Bij deze lading gaat het om wol en huiden uit Argentinië" en Uruguay, die op
grond van dekortelings ook voor den tran
sitohandel ingevoerde exportlicentie worden vastgehouden. Het protest is Woensdag door den Russischen ambassadeur bij
een bezoek aan Hulh ingediend.

MUTATIE BIJ HET BRITSCHE

LEGER

Op de Afrikaansche gevcchtsgcbieden
Tobroek en Solloem hebben vliegtuigen van het Duitsche luchtwapen op 16
Het Engelsche ministerie van oorlog
Mei met succes ingegrepen in den strijd
maakt bekend, dat generaal-majoor Sir
op den grond. Bij Fort Capuzzo is door Henry
Pownall, opperbevelhebber in
drie gevechtsvliegtuigen een vijandelijke
pantseraanval tot staan gbracht. Bij Sol- Noord-lerland, tot chef-adjudant bij den
in
loerr. waren Duitsche viiegtulgen den Beneralen staf is benoemd HÜ treedt
van Sir Robert Hailing, aatt
bij
plaats
de zware de
geheelen dag betrokken
ondersteunden wien, naar Reuter meldt, een bijzon?.ij
bewegingsgevechten.
dere opdracht is verstrekt.
troepen
gede ' Duitsche
.In • het

bij'

vecht en" rèvitaïlleerden ze. waar het
noodig was. met munitie. Ook de in Tobroek ingesloten Engelschen werden aangevallen en opnieuw met bommen be.■
.
stookt
■ •■
Reuter meldt, dat volgens een In
Angelsaksische wereld, welke in de oorMalta
versjrekt officieel communiqué,
logsmaanden van vorig jaar al een knauw vijandelijke
in den nacht van
vliegtuigen
had gekregen, verkoelde aanmerkelijk na
op Vrijdag bommen hebben
dn incidenten te Oran en Dakar en leed, Donderdag
vallen, welke regeeringscigendom
ook wat Amerika betreft, heel sterk door laten
hebben beschadigd Vrijdag overdag is er
de blokkadepnlitiek. Het bleek een slech driemaal luchtalarm gemaakt Bij den
te politiek te zijn om vriendschap te winderden aanval heeft een groote formatie
nen door de deur van de provisiekast op vijandelijke Vliegtuigen bommen laten
een kiertje te zetten: Vichy is hierdoor vallen, welke schade san reeeerlnesv allicht eerder tot verzet tegen Leahy's eigendom veroorzaakten, Eenlge personen
raadgevingen geprikkeld dan tot luisteren die geen dekking hadden 'gezocht, zijn
-

omgekomen.

Directorium Italiaansche

-

,

verleii.

oorlogvoering

opgestane

geren Zuid-Slayischen staat

,

ENGELAND WIJST ZWEEDSCHE
EISCHEN TOT
VERGOEDING TOE

dmiraal Öarlan, de vice-presi/\
dent van het Fransche kabinet, heeft de laatste weken een.
opvallend groote bedrijvigheid
aan den dag gelegd. Voortdurend reisde hij heen en weer tusschen Vichy
en Parijs, waar hij, behalve met Fransche voorstanders van samenwerking
met Duitschland, ook besprekingen
met de Duitsche bezettingsautoriteiten
voerde. Er lekte niet veel uit over het
resultaat van dit drukke overleg;
slechts hoorde men vaneen technische
wijziging in de bepalingen omtrent de
demarcatielijn tusschen bezet en onbezet gebied, die Frankrijk ten gunste
komt. Maar het gerucht liet niet af,
datDarlans activiteit een verder strekkende bedoeling had en dat gerucht
werd bevestigd toen Hitler den Fransehen staatsman voor een langdurig
.
.jv
onderhoud ontving.

I
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Kroatië. Deze verbinding wordt materieel
gefundeerd door de plechtige onderteekening van een staatsverdrag tusschen de
Italiaansche en de Kroatische regeering.
Dit staatsverdrag legt de definitieve territoriale staatsgrenzen van Kroatië vast
en regelt den toegang van Kroatië tot de
Adriatlsche Zee. Voorts worden de toekomstige economische en handelspolitieke
betrekkingen tusschen Italië en Kroatië
geregeld. Het Italiaansche
volk,, dat
naar in dit verband" in politieke kringen
wordt verklaard
in de grootste aan-

Belangstelling, en sympathie

|

heim neergeschoten.

Prins uit Huis Savoye
aangezocht

De reactie in de Vereenigde Staten

I

prestatie
een bijzonder
geleverd. Behalve de reeds in het bericht
van het opperbevel van de wsermacht genoemde actie wordt thans nog bekend,
dat de vliegtuigen tot aan de ten Noordoosten van Londen gelegen industriestad
Chelmsford zijn doorgedrongen en daar
een groote Kogellagerfabriek met bommen
hebben bestookt. Verscheidene voltreffers
veroorzaakten ontzagelijke verwoestingen
Met een geweldig lawaai stortten de gebouwen ineen. Felle steekvlammen scho-i
ten uit de daken omhoog.
In verband met de aanvallen van het
Duitsche lucht wapen op voor den oorlog
belangrijke objecten in Engeland in den
nacht van 15 op 16 Mei wordt nog beken-i,
dat de haveninstallaties en werven van
Barrow in Furness zwaar zrjn getroffen.
Twee bommen troffen de sluis, een bom
een fabriek in de nabijheid van het Tisserdock- Een andere bom sloeg in in een
werkloods van de Vickers Armstrong
wert. Deze vier uitgeworpen bommen behoorden tot het zwaarste kaliber van het
Duitsche luchtwapen en zij zullen waarschijnlijk
buitengewoon groote schade
hebben aangericht
Bij de ooging van twee Brltsche- gevechtsvliegtuigen
om het Noorsche gebied binnen te vliegen, is Vrijdagmiddag
een vliegtuig van het type Brlstol-Blen-

neemt,

Samenwerking van theorie naar practijk

*

WORDT

EEN KONINKRIJK

Tsitsjotso.

Vichy en het beginsel van Montoire

stad in midden-Engeland.

ONAFHANKELIJK KROATIE

recordcijfers
Dergelijke
kunnen niet
elke maand worden verwacht, rliet de records trouwens zijn in dezen oorlog beslissend, maar de gestaagheid, de onophoudelijke uitholling van de Eritsche oorlogseconomie. In de gestaagheid van het
tot zinken brengen ligt het doodelijke ge-

Buitenlandsch Overzicht

In een van de laatste nachten hebben
Duitsche gevechtsvliegtuigen met prachsucces een groote fabriek, die lichte
tig
metalen verwerkt in het Zuid Westen van
Engeland
aangevallen.
De vliegtuigen
vielen
in scheervlucht, naar het D.N.B,
nog verneemt, de verscheidene honderden
lange
fabriekshallen,
de ketelhulsmeters,
installaties en de werkgebouwen aan. Van
een hogte van dertig meter werden de
bommen neergeworpen. Hierdoor werden
de daken van de fabrieicshallen vernield,
de wanden opengescheurd en beele stukken van het gebouw in de lucht geslingerd. Door
de kracht van den aanval
stortte de montagehal als een kaartenhuis ineen.
Een smeltoven werd door een bom van
het zwaarste kaaber vernield. Ondanks
den hevigen afweer wisten de Duitsche
gevechtsvliegtuigen
onbeschadigd
hun
basis te bereiken.
De bemanningen van twee Duitsche gevechtsvliegtuigen onder bevel van luitenant Klocss hebben, naar bet D.N.B, verdappere
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Tweede Spaansche schip binnen

•/«

j

gedeelten van

/

-<■••-.

•

.--

v—.

I i

verband met de Duitsche waarschuwing tegen het bevaren van bepaalde
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DE STRIJD IN IRAK
Het lrakeesche hoofdkwartier heeft het
volgende lcgcrbcrlcht uitgegeven:
Westelijk Front: Geen wijziging
in den algemecnen toestand; beperkte bedrijvigheid van patrouilles.
Zuidelijk Front: Drie vijandelijke
vliegtuigen vlogen boven een van onze
steden, waarbij zij verscheidene bommen
lieten vallen. De schade is onaanzienlijk.
Onze strijdkrachten hebben vijandelijke
stellingen' te Basra aangevallen; er ontstond een gevecht, Waarover wij In het
volgende lcgerbericht nadere mededeellngen zullen doen. ■
■ vijandelijke
Mos o e 1-f ron t: Drie
vliegtuigen vlogen boven een stad in het
Noorden van Irak; onze jagers dwongen
hen terug te keeren. Een van deze vliegtuigen kruiste een tijdlang boven een van
onze trocpenkampen: doch werd door het
lrakeesche luchtdoelgeschut neergehaald.
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Roosevelt vraagt 60 millioen
voor kastbescherming

Fetsal van Irak en den Irakeeschen premier Kailanl.
'-■:*—■■
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Arabisch verzet tegen
vrijwilligerscorps
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meer dan een
millioen ton tot
zinken gebracht

In April

I

Critiek op bevaren
van Roode Zee
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DE OORLOG TER ZEE

.

fascistische partij bijeen
Het directorium van de Italiaansche
fascistische partij is bijeengekomen onder
voorzitterschap van den secretaris minister Serena, die verslag uitbracht over de
werkzaamheden van de partij in de eerste
•naanden van 1941. welke het vertrouwen
van het Italiaansche volk in de overwinning hebben versterkt.
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AMERIKA EN DE OORLOG

EERSTE BC AD

j

BUITENLAND

ZATERDAG 17 MEI 1941

t

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

ZATERDAG 17'MEI 1941

nu het
rv'EN NADENKEN. Ik geef overwcter
woord PALINGTREKKERS
heb het tot 311 woorden gebracht

I£e

,

ik

Se

van der Zee vond voor Wintervladan 402 woorden. Anderen
Ben niet minder
vermeld zien. Ik
„illen hun naam niet
eenige bijzondere zegels
«nd allen echter
Toe maar Zoeken en bedenken. Verstand
op
■•"««»"•
«pitsen en ontwikkelen
ouderen. Ik heb
manier Ook goed voor
meeste werk er aan met genoegen,
woorden beproeven.
tt moet tientallen
hersenwerkjes
Ik vind het plezierig om
Maar:
voor wat hoort wat
c verschaffen.
van ons
en de lezers en lezeressen
NIEUWSBLAD zijn me het dierbaarst
Ik raad u ernstig aan
WILDE ORCHIDEE.
dienst
iemand, die uit den militairen
werkloos is
ontslagen werd en die nu
op te geven. Ge
en In vakstudie.... niet voorthelpen,
dat
moet hem bijstaanzijtenvolgens uw
handdoen we. Gijzel*
zedig, voorschrift een gehoorzaam, gul.
meisje. Waarzichtig, wat ongestadig
schijnlijk doet ge niet veel aan schrijven,
doch handenarbeid. Verder vindt Ik voor
kunstzinnigheid,
veru: onervarenheid,
Dit
liefdheid, naarstigheid en kalmte. zorgalles bijeen verzekert u een niet te
ge
alleen kennis
volle toekomst Wanneer
aan dien Jongen hebt en er nog geen liefdan nadenken.
de tusschen u ontstond,
'OPGEZETTE KIP. Dat Is de naam, dien
geeft aan
echtgenoot
een weinig hoofsch
zijn huishoudelijke en zorgende gade. Ze
schrijft me. dat ze hem de neus wel kan
omdraaien als hij dat uitroept als er bezoek is Antwoord- Zouden die vrouwtjes
In stede van mij te schrijven, niet liever
raar onhoffelijke gaden eens wat inniger
willen gaan verwennen? Vrouwtjes, die
gelijken op verduurzaamde'hoenders en
hennen, kunnen wel eens zeer dorretjes

SS

van geest

zijn-

-

Als

DE NOOD
HET HOOGST IS...

En we gingen aan het bakken
En er werd gewatertand
Kon men daar ook sla bij eten
Die was nog wel bij de hand.
Aller-prlkkelendste geuren: .
Neuzen wakkerden al aan
Wat de hulsvrouw doet met
liefde
Mannen, dat Is welgedaan.

i

-

Vrienden- en vriendin-mijn voorraad postzegels raakt
nen
uitgeput en ik heb nog een grooten bundel
aanvragen liggen. Holland en Duitschland
heb Ik nog genoeg, maar niet boven het
kwartje en de mark. Tientallen kinderen
en patientjes wachten. Vergeet ons niet
M et Ik de briefjes voortellen, die liggen
te wachten?. Mijn eigen dubbele ex. zijn
ook op Ik reb nog" een -kleinen AVRO- ter beschikking gekregen voor een
■'-.
bedlegerig kind.
MEJ. WÏLLY. Zoekt een man. die met
daar zij niet
beginnen,
haar een zaak wil
op de hoogte is met de nieuwe wetten. Ze
werd eenmaal teleurgesteld, doordat de
man. van wien ze woordeloos veel hield,
haar verliet om een buitenlandsch meisje. Ze is een uitnemende zakenvrouw.
Geduld. Willy. Geboekt SONJA. Zou weer
zoo graag verloofd zijn' met een marechaussee, want eenmaal had ze daar al
veel geluk mee, maar om geloofsvragen
raakte het af. Geboekt ROTTERDAMMER. Bemerkt dat door de voedselverdeellng zijn boordje te wijd wordt en nu
hij over de grenzen te werk. Vóór
hij vertrekt wil hij kennismaken met
mej R R te SCHIEDAM. Geboekt
MEJ. CHR de J. DORDT. Hoe vergist
ge u. Op veertigjarigen leeftijd Is de
vrouw het meest betroffen door een groote
liefde. Dat ik in u een ander karakter
zag dan ge bezit is uw eigen fout Ge
hadt u duidelijker moeten uitdrukken. Van
liefde alleen kan men niet leven, maar ge
hebt uw verlangens gesteld op lemand
met een vast inkomen. Ik heb u geboekt
NOORDERSTRAAT R-DAM Ik heb uw
zin gedaan, waarde 72-jarige. en Ik heb
uw adres doorgezonden. Nu maar wach-

NOODKREET.

•

«

ten
M. SCHIEDAM. Is het niet eens met
mijn dichtje over: Het rijwielplaatje Ik
vond de afschaffing ervan een schrede
vooruit naar vrijheid en voordeel Ik verzoek hem dringend 365 dagen geduld te
hebben.
v
LAAG—BOSKOOP
JEANNETTR
Meent dat Christelijk ge%'ormde jongemannen geen stijve Klazen behoeven te
ziln en dat is de heele wereld met haar
eens. Er Is niets wat den menscb meer
levensblijheid geeft dan het geloof Ze
is een klad van 17 jaar en gaat trouw
ter Kerke en naar de Zondagsschool. Ze
is van een kweekersgezin en zou zoo
graag nu al willen briefwlsselen en kennis
maken Ik raad haar aan nog wat te wacb
ten Intusschen staat ze in het boek der
wenschen.
RODOLFUS te ASSEN. Wordt door
een meisje geplaagd, waarmede hij 'n paar
dagen wat ging dansen, maar die hij geen
beloften deed Nu roept ze hem" na en
eens Is het zoover gegaan, dat ze Jeukpoeder in zijn halsboordje -strooide om
hem te plagen. Moet hij nu
de politie gaan? Antwoord: Neen. Naar-héfrr
en zeggen dat hij haar ouders zal waarschuwen. Maar het beste ware, dat hij
haar trouwde. Meisjes, die zoo scherp han
delen, zouden wel eens zeer verliefd kunnen zijn en wat is er mooier en edeler
en liever en nuttiger dan een verliefd
'

Na een dag of vier van tobben
Zonder vleesch en zonder vet
Hadden we op wentelteefjes
Onze dierste wensch gezet
Visch was niet meer te betalen
Alle bonnen waren op
En de keuken zonder geuren,
Stond een dag of. wat al stop.

Juist toen we aan tafel gingen
Werd er aan de de'ar gebeld
En een welgetimmerd kistje
Had van G. en L. besteld.
Openmaken... hamer,
En den boel maar losgeha'kt
En daar kwamen. ach\ forellen
Koel en welverzorgd verpakt

Het oudbakken brood verzameld
En dat tot een brij gemaakt
Daarvan zoo een wentelteef je,.
Bruin en dat zoo pittig kraakt
Suiker was er nog voldoende
En een welnlgje kaneel
In de pan- wat margarine
Zij het dan ook niet to veel!

Die zijn voor uw jubileum...
Stond er In een briefke bij
En hoogachtend en dienstwillig
Was de... Heide-Maatschappij
Als de nood het allerhoogst is
f
En üe wcntclteef al geurt
i
Is het heerlijk als men vrienden
Zoo na veertig jaar bespeurt.
.

J. H. SPEENHOFF.
leiding geeft als De LIEFDE. Ik zend Je!
het adres Van dien Nederlander, die over
de grenzen werkzaam is en zich eenzaam
gevoelt N. v. E., die 18 jaar is en al 1
meter 78 lang, krijgt ook een adres. SOMMELSDIJK zal ik dien RIDDERKERKER
bekend maken. Opletten en goed het
NIEUWSBLAD LEZEN.
HENNIE SCHALKEN. Vond voor Wintervlagen 261 woorden en ik zend haar
deze week, als ik weer wat voorraad heb.
eenlge goede zegels. Goed zoo, Hennie.
Maar meisje, nog iets afzonderlijks. Wat
schrijf jij prachtig en wat moet jij een
ordelijk en vlijtig en oprecht meiske zijn.
Ik denk. dat je wel kunstzinnig bent en
van teekenen zult gaan houden.
Mej. M. S. Haar man Is machine-schaver en werkt in het buitenland. Ze missen
elkander erg, al werkt hij er met genoegen
Duizenden mannen zijn nu van huis, maar
ze zou hem graag terug hebben en voor
goed. Zou er nu geen werk voor hem te
Hij
vinden zijn als metaalbewerker?
werkt aan vliegtuigen. Antwoord: Blijven
vertrouwen op Hooger Macht. Weten, da»
het einde zal komen. Inzien, dat we allen
gelijk zijn in zorg en leed en vreugde.
ITem vooral niet ontmoedigen daar in den
met weifelende brieven en
vreemde,

gemakkelijk, maar niet op deze wijze.
Nu niet teleurgesteld
zijn, maar een
Kleintje geplaatst

ONBEANTWOORDE LIEFDE. Ik schreef
verleden week al, dat er moest worden
Rlka niet, in den

nagedacht. Dat deed
Krimpenerwaard.

JEANNE Ik meen dat de weduwnaar

met dat kindje al voorzien is? Wachten
lieve dienstbode te Krallngen.

REK HILLEGERSBERG Uw adres ken
Ik niet en uw handteekenlng is niet te
lezen. Zoudt ge ,wat duidelijker willen
zijn? Veel bijzonders aan «egels heb
ik
nu niet meer. Spoor uw vrienden en vrien
dinnen aan mij wat te zenden. Welke
vragen steldet gij mij? Geen politiek, niet
waar?

,

PATIËNT R KR. Ge moet niet wanhopig zijn als ge niet vooruitgaat Wees er

I

van verzekerd, dat de natuur wonderen
kan verrichten. Ik ken hier te Scheveningen eenouderen heer, die drie jaar doodziek was en al was opgegeven en die nu
weer bruin en vlot zijn werk doet Maar,
waarde zieke, in uw geneesheer blijven
betrouwen en op Hooger Macht. Het niet
gaan zoeken
bij niet-gediplomeerden
klachten. De zon gaat altijd weer op en
Verandering
van dokter brengt geen gede golven van de woedende zee zullen nezingook wijken.
BEDROGENE. Kwam zijn gescheiden
Mej. A. J. F. te R'dam. Is 34 jaar oud
voor 't eerst na de scheiding teen wil wat uit haar handschrift weten. Ze vrouw
ge*., aan den arm van zijn opvolger. Ze
bevelend,
soms
trotsch.
is: veeleischend.
g er best uit en ze lachte en schertste
goedhartig, ondernemend. Ze Is ordelijk ;
en stipt in haar werk. Wat romantisch en ze leek gelukkig. Toen ze hem zag.
Welgeluimd met stille buien. Ze smult schrok ze, evenals hij en toen begrepen
gaarne. Soms zeer ongedurig en weinig beiden welk een domheid ze hadden bewilskrachtig. Ze is gehuwd en een goede gaan. Antwoord- Weer hetzelfde verhaaltje. Maar waarom was die vrouw
moeder. Toekomst is goed, levensveranderingen binnen twee jaar en dus na den nu zoo opgewekt, terwijl ze aan zijn zijde
vrede.
zoo zuur en nukkig was? Kan dat niet
aan hem hebben gelegen en heeft ook hij
HET OUDE LIED. Vindt me geen verzijn wiefke niet te veel als sloofje bewaanden hals, omdat Ik momenteel geen schouwd? De wet staat hertrouwen toe.
Wachten
tot
liedjes
noodig
nieuwe
acht.
Dat gedaan. Goed zoo.
meisje?
na den vrede. Verder schrijft deze lieve
DIRK v. SCH B-KUM. Ving in den
hulsvrouw zulke loffelijke woorden, over
Wenscht .roe mijn
JAN KRUYFFSTRAAT.
mij en over onzen zang en trein een wanhopig vrouwtje op, dat zijn
weinig bonnenzorgen en zichzelf een beter liedjesvrouw en
en stemmen, dat ik er moed uit hulp inriep die hij haar gaf met geld en
handschrift, een R-K. verpleegster en beputten.
goeden
We danken haar voor de
raad Hij gelelde haar naar haar
tere pennen. Antwoord: Dat kan allemaal kan
woning en droeg haar over aan haar echten als nu die zuster mij eens schrijft, dan waardeering. Nog vele jaren.
genoot en toen kwam heti een twist, diezal er gebriefwisseld worden en zoo voort
beTWIJFELAAR Kan ik niet
bijna in handgemeen overging. Met de
Maar ik vind dat L. v. d. H. lang niet s EEN
omdat zijn handteekening
«Iteht schrijft en geen taalfouten maakt antwoorden,
scheldwoorden en beleediglngen
Is. Ik meen. leelijkste
en dat Is een verblijdend teeiien voor zijn volstrekt onontraadselbaar
tot werd hij bejegend en hij moest zich nog
te
lezen.
Dus
v.
Welox
of
zoo
lets
A.
toekomst Voor. M. J. KR. zoek ik
voeten maken ook, want men wilde
uit
de
duidelijker
schrijen
volgenden
keer
vriend, om mede te gaan wielrijden en den
hem aan de politie overgeven. En dat
hier en daar eens rond te kijken. TIENUS ven, want ge kunt het. Aan wilskracht voor al zijn goedheid. Antwoord: Tuspchen
T riet Ik heb nieuws voor je Hij taalt het u niet.
jonggehuwden, zooals deze tw*e menP
ts 1 meter
A.
Klang
op
78
en
kantoor.
KINDERKLEERTJES. Ik zond adressen schen. moet een derde zich niet plaatsen.
BARENDRECHT.
Verzoek Ik me te mel- van schenksters door en ook een pakje Raad en geld geven kan, maar niet thuis
den wie: W W. SEN is?
Ik gaf haar adressen op en ze zullen brengen. Dat wekt argwaan. Wel moet hij
ZWARTJE te G. Wordt dik genoemd, schriftelijk worden bedankt. BRIEFWIS- zijn voorschotten terugvragen en met
maar
Is enkel gezet Ze kan goed haar SELINGEN Breng ik tot stand, maar dat klem.
mondje roeren. Ze houdt niet van sport gaat langzaam. MAUS. (?) Ik kan geen
en dansen. Ze poedert zich niet en ze dag en uur opgeven, waarop» ge uw weEEN MOEDER. Ziet haar jongen bet
zendt me een dichtje: Lieve Oom Koos. duwnaar kunt verwachten. Dit gaat Dui- slechte pad opgaan, door een daniciub,
Ik ben er een, die spoedig bloos(t)
ten mijn zorgen om.
DICHTSTER of waarin het vreemd toegaat AntwoordMaar ben tot nog toe vrljerloos
DICHT-STER? WU, dat Ik in bet cabaret Eerst onderzoeken wat booze tongen beweshalve ik beleefd verzoek
eens een lied op mijzelf ga zingen, maar weren en dan pas Ingrijpen, desnoods politie waarschuwen.
riekt eigen roem niet ongewenscht?
Een plaatsje in uw buwelijksboek,
zal mijn Dest voor haar doen. Van
BULGERSTEYN. Wenscht meer te weARIAAN te GOES. Is me een snaak
°*.
ten over oud-Rotterdam en dat slot Ik
week is het druk in de nering. hoor. Die schrijft me. dat hij te Goes niet
genoeg vindt. Ze zijn kan hem aanraden uit de stadsboekerij
»rptt.S' Leest alleen Zaterdags het één meisje leelijk
te af en te vlot. Dat Is de op te vragen de twee deelen: Geschiedkun
i. u WSBLAD- wat cc grondige domheid hem te mooi en
lets
dige Beschrijving der stad Rotterdam door
}■■ "y heeft gelezen, dat ik meisjes en eerste maal In 25 jaren dat Ikzijnzooeigen
M aan elkand er koppel. Hij vraagt beantwoord. Ariaan doet er
G. v. Reyn, in 1852 verschenen. Mijn
of
bij en hij is een knappe varensgezel
exemplaren leen ik liever niet uit '
k»„ir
hem
foto
heeft 2let een aardig meisje voor
Müanr, niet-mooie meisjes, hij elscht. dat
Zelf zoeken, vrindje.
ELINA Woont op een Zeeuwsch eiland
mooi van lijf en leden zij en kerngeEENZAME. Was twee maal getrouwd en ze
en wil weg. maar hoe? Ze wil In de....
zond en geestig Waar op aarde en daarrw.e i maal was het een teleurstelling
stad wonen en werken als dienstgroote
haken?
zou een man niet déar naar
tP«i-M uster heeft ze er ult gegooid en buiten
Antwoord- Toestemming barer
Ariaan, ik denk dat er antwoorden zullen bode.
wee kgeld. Die man zat maar
te
11.
ouders Is noodig en dan adverteeren. Nu
,
z&niken over een nieuw pak en boter komen
de zomer genaakt, Is Tholen anders wel
«in brood Een lastige, groote Jongen.
REGENDROPJE en BLOEM DER LD2FJ£
ze goed in
dat Ik haar spoedig DE. Dat begint al aardig, niet waar? Het mooi? Ze scrrijrt-'erbU, dat
ma,, Uü?' Eenzaam,
Briefwisseling zal helpen en aan zijn twee danseresjes, die snorren naar hè'? Zeeuwsch kan voordragen Ze wil ook
I?"
'emana. die niet zeurt en pruilt
dans°n leeren en aan het cabaret gaantwee dansers op het tooneel. 2e hebben Dienstbode gaat gauwer, Elina. 11
BENTHUIZERSTRAAT MEJ. A. D. Er costuums en wat geld, maar geen naam
uw bus ,eU nlet strookea Ik en ze wlllerf in den dans uitblinken. AntAAN ALLEN. Alles wat allen toekomt
rnni meihede
n een tweede Verslag van woord: Ik raad deze meisjes aan het vooren geen pieper minder. ——«■*- ———■?»
n»
uw u
Handscrüt Nu goed ODletten,
OOM KOOS.
loopig zonder medewerkers te doen, Vak'
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Onzekerheid
Zij is moeilijk te dragen
Onzekerheid Is moeilijk te dragen. Men
gade, terwijl hij wacht op
een ander, die toeft te komen, of op zichzelf, terwijl men de een of andere gebeurtenis verbeidt De weerstand, dien men
tegenover de geleidelijk toenemende spanning stellen kan, blijkt op den duur niet
In staat om de aandoening te onderdrukken. Het hart klopt onrustig, de gelaatskleur verandert men kan niet stil blijven
zitten. Ongedurig loopt men heen en
weer, verschikt voorwerpen in de nabijheid, wrijft zich de handen. Oogenblikken van opgewonden, beweeglijkheid
worden afgewisseld door krampachtige
pogingen om zich te beheerschen. Maar
steeds valt het zwaarder om zichzelf
meester te blijven. Deze spanning kan een
ondraaglijke kwelling worden. Velen zagen hun levensgeluk er door aangetast of
zelfs vernietigd.
Te gemakkelijk Is men geneigd om deze
martelende onzekerheid uitsluitend In ver
band te brengen met gebeurtenissen, die
men vreest Wezenlijk komt zij ook voor
in betrekking tot iets, dat men vurig
hoopt Betrekkelijk weinig menschen leerden het vrceselijke heimwee kennen,
maar menigeen werd wel eens verteerd
door een onbedwingbaar verlangen, dat
er groote gelijkenis mede vertoont Dan
kan men niet eten, drinken, slapen; men
kan niet alleen zijn en toch ook niet in gezelschap verkeeren; tot werken Is men
niet bekwaam. Alle mogelijkheden, die
in het rijke menschenhart aanwezig zijn,
worden teruggedrongen door één gevoel, dat de gansche ziel In beslag neemt
Zulke aandoeningen zijn niet zonder
gevaar en leder behoort zich toe te leggen op zelfbeheersching; zoodat hij zich
zal kunnen bedwingen te rechter tijd. In
den omgang met hulsgenooten, klanten,
leveranciers, ondergeschikten en meerderen vindt ieder de leerschool, die hij
behoeft Aan kleine en groote spanningen, die nimmer ontbreken, kan men eigen
veerkracht ontwikkelen. Teleurstellingen
en moeilijkheden van allerlei aard stellen altijd weer ons humeur op de proef.
77ie zich er door laat overheerschen gaat
te gronde, wie zich in gestadigen kamp
overwint, staalt zijn karakter.
Ouders zijn geroepen hierin hun kinderen bij te staan, collega's kunnen elkander
helpen. Maar als het er op aankomt moet
de roeping, die er In ligt, door ieder persoonlijk verstaan en als eigen taak volbracht worden. Oogenschijnlijk is zij voor
den een belangrijk en voor den ander
zeer bescheiden; in werkelijkheid omvat
zij voor allen het nastreven van een heilige bestemming, waarbij men In aanraking is met de ondoorgrondelijke macht,
die aan onze opvoeding werkt
Het Is niemand euvel te duiden, wanneer
hij niet onder woorden kan brengen wat
hij daarbij beleeft Maar te meer dienen
wij daarom onzen geest open te stellen
voor de gedachten van hen, die In dat
opzicht rijker bedeeld werden. Goede
spreuken en verzen kunnen
ons vergezcllefl als trouwe vrienden. Zij wijzen ons
den weg, bewaren onzen geest voor afmattend zwerven en leeren ons rustig te
zijn in een onzeker bestaan.

sla lemand

In te vullen woorden van 5 letters,
alle eindigen op een S.

die,

11. Landstreek in Noord Afrika.
12. Brombeer.
~
13. Rivier in Azië.
14. God van den wind.
15. Romelnsch keizer.
16. Jonge koe.
17 Knkprs
£ KnouSje.
19. Romeinsch legeraanvoeder.
20. Telwoord.
21. Minder dan weinig.
22. Paardenziekte.
23. Weerklanken.
24. Zijtak van de Maas.
•
25. Sedert.
■
28. Hoogmoed.
27. Weldra.
28. Zeden.
~~

juiste Invulling vormen de eerste
letters der woorden een bekend spreekwoord. De gevraagde woorden hebben de
volgende beteekenls.
Bij

1. Hoeveelheid.
2. Zoogdieren.
3. Stad in Noord Frankrijk.
4. Hoofdstad in Europeesch land.
5. Europeaan.
6. Wilde zwijnen.

7. Schoeisel.
8. Angst.
9. Gezwel.
10. Plaats in Groningen.
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H. 30145 m. Ned. progr.
8.00 Gram. muz.
8.30 BNO: ber
Hevlda-sextet
T*- De.10A5
8.00 Gram. muz.
8.30 BNO: ber.
8.45 n.30 Kinderkoor "7.
Merels
12 00 Cv(Vrijz.
Prot KerkGram. muz.
10.00
8 reize naar de
eomité): a. Voor de kinderen (10.00), b.
bticnting)
12.00 Gram. muz.
12.15 Piano
Kerkdienst (10.30)
1245 BNO1.00
,u
12.42 Almanak
12.45 BNO: ber.
ra,
-uo
c«l ,° lS ' e
1.45 Ned. Verbond' voor
Gram. muz.
215
?
o T
Sibbekunde: Beantwoording van binnen- Ütr
sol- en gram. muz.
4.00
gekomen vragen
2.00 Orgel
2.30
fChr Ra dio-Stichting)
5.30
«n« U t s,agen
Spor
muz.
den
boer
3.30
Gram.
2.45 Voor
ANP
535 Cabaretprogr.
Uit Berlijn: 74e Verzoekconcert voor de -8.15 Zang met piano
6.45 Sport van
Duitsche Weermacht
6.00 Voor de jeugd
70 ° °rk "loward
745
6.35 Cabaretprogr.
7.30 Zang met Sportwetenswaardigheden
8.00 BNOpiano
Böfl BNO: ber.
8.15 Spiegel
ram - m uz
83 Omroepork.
o
920
30
Mel-progr.
dag
van den
8.30
«adiotooneel
10.00 BNO: ber.
9.45
Gram. muz.
930 Ber (Eng.)
Gram. muz.
10.00 BNO: Eng. ber., sluiting.
Maandag "19 Met
HILVERSUM h 415.5 m. Ned. progr.
HILVERSUM I. 415.5

Ned. progr.
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Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet Is goed!
Leert mij slechts het heden dragen
Met een rustig kalmen moed.'
Heer. ik wil Uw liefde loven.
Al begrijpt mijn ziel U niet
Zalig hij, die durft gelooven.
Ook wanneer het oog niet ziet
Waar de weg mij brengen moge,
Aan des Vaders trouwe hand
Loop ik met gesloten oogen
Naar het onbekende land.
(Jacquellne van der Waals).
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65 ° ° c "tendgymn.
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T45 Ochtendgymn.
-Bf>n
8.00 BNO: Kber -„~
8.15 Dagopening fVriiz.
e C mfté)
»
Gew- »
PU
B 455 Gram
r
muz915 Voor de

OVer tropische, subtropische,
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klimaten

gematigde en polaire

,
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k;L
huisvrouw
-

De mensen is vrijwel gebonden aan het
klimaat, waarin hij thuis behoort. Hiermee willen wij geenszins zeggen, dat de De mensch is gebonden
menschen niet tijdelijk In één of ander
functie in de tropen of poolstreken kan
aan het
waarin
leven en gezond blijven, doch het probleem pleegt zich verder uit te strekken.
hij thuisbehoort
Het geldt hier namelijk de vraag, of de
Europeaan, in 't algemeen genomen, in
staat Is in genoemde extreme gebieden
van geslacht op geslacht te blijven leven
en zonder de hulp der inheemsche be- dergelijk klimaat te werken en te leven
Wat geldt voor het tropische klimaat Is.
volking in zijn onderhoud te voorzien.
Wanneer wij hierop een antwoord moe- zij het misschien in wat mindere mate.
ten geven, dan leert de ervaring, dat zooook van toepassing op het zoogenaamde
wel de tropische als subtropische gebie- subtropische gedeelte van onze aardbol
den en tevens ook de polaire streken, De hee*e zomer en de koele winter (zon»hoewel deze uit den aard der zaak van der dat de thermometer onder het nulminder beteekenis zijn, gezien de korte punt komt)'zijn in 't algemeen geen strezomers en lange winters, voor den Euro- ken, waar wij ons op den duur thuis gevoelen. Weliswaar kunnen wij er tijdelijk
peaan ongeschikt zijn. Voor de allerzuidelijkste bewoners van Europa, met name verblijven en aldaar een goede gezondvoor de Spanjaarden en Italianen zijn de heid genieten, doch zonder de hulp van
bewoning,
In
grenzen betreffende
de
de ingezetenen, die daar van" eeuw op
subtropische eeuw geboren en getogen zijn, kunnen wij
boyengenoemden zin, der
gebieden ietwat wijder te trekken dan het niet klaar spelen. De Europeaan 1$
voor de overige bevolking van dit wereld- bijvoorbeeld onder dergelijke klimaatfactoren niet In staat zwaren landarbeid te
deel, doch over 't geheel genomen kunnen
>
wij zeggen, dat de Europeaan is aangeverrichten.
wezen op een gematigd klimaat
Evenmin als In de tropen gevoelen wfj
Wat verstaan wij nu onder een gema- onß op ons gemak bij de Eskimo's. De
poolstreken met het zoogenaamde polaire
tigd klimaat? Welnu, In deze streken treffen wij niet al te warme zomers aan, ter- klimaat maken ons, bewoners van de gewijl de wintermaanden zich kenmerken matigde zone, ongeschikt voor den arbeid
graden
Weliswaar zijn deze gebieden van
veel
door temperaturen van enkele
boven tot enkele graden onder nul (celgeringere beteekenis dan de belde eerst,zij vrij dün bevolkt zijn.
slus). Het behoeft wel nauwelijks gezegd genoemde,
worden,
mensch,
bezitten,
gewoon
dat
de
die
Is
dorre
onvruchtbare
streken
te
en
onder dergelijke klimatische factoren te tengevolge van dè lange poolnachten en
leven geen belangrijke arbeidsprestatie.-: den korten zonneschijn, doch niettemin Is
aan den dag kan leggen onder geheel an- het van gewicht dezen klimaatfactor éveD
dere omstandigheden, wat het klimaat be- te memoreeren.
den
treft. De gelijkmatige hooge temperaturen,
Zoo zijn geheele terreinen voor
gepaard aan de groote vochtigheid van Europeaan, die vertrouwd Is met een gede lucht, welke de kenmerken zijn voor matigd klimaat, ongeschikt om er te leven
de tropengebleden verlammen de Euro- en in zijn onderhoud te voorzien, althans
klimaat
peaan. Weliswaar kan hij, begaafd met van geslacht op geslacht Het
een sterk lichaamsgestel, In dergelijke speelt een zeer gewichtige rol op onzen
streken gezond blijven, doch het bekende aardbodcn en degenen uwer, die kennis
gezegde, dat de tropenjaren dubbel gel- hebben gemaakt met de verschillende kliwij maatsoorten, zullen eerst goed de groote
den, bevat heel veel waarheid en
moeilijkheden daaraan verbonden begrijkunnen ons, wat veerkracht en arbeidsgeschiktheid onder de tropenzon betreft, pensjaip»-' i 'i>iiii
t | .
MEDICUS.
inboorling,
niet meten met den
die van
geslacht op geslacht gewend. Is in een (Nadruk verboden).'
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Ens!

9.20 Gram. muz.
10.00
10.20 Declamatie
10.40 Ens
Zang met P,ano en *™£
200 ° rgel
123
Gram.
47aAlmanak 12.45 BNO: ber. muz.
19
12.42
1 00'
Omroepork.
1.30 Gram. muz.
rso
Omroepork
2.10 Voor de vrouw —2 30
Romancers en soL
3.15 Gram muz.
3.30 Syvestre-trio
4.00 Gram. muz.
4.30 Josquln des Prés, vraaggespr.
met
mUZ 50C Gram" muz
513
BNO: ber
5.30 Gram. muz.
5.45 Ens.
e5.
615 Cyclus: Onze eigea
t«-f"
?Ü
taal
6 30 Ens. Bandi Balogh
7 00 BNO:
n ;.v
van den da
7 15 Ramblers
i?f enweekpraatje
7.45 Pol.
8.00 BNO: ber:
8.15 Spiegel van den dag
8.30 Der
Geigenmacher von
Cremona, opera
9 30
Ber. (Eng.)
9.45 Gram muz.
10.00
BNO: Eng. ber., sluiting.
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n. 301.5 m. Ned. progr. .
6.45 Gram. muz.
6.50 Ochtendgymn.
7.00 Gram. muz.
7.45 Ochtendgymn.
8.00 BNO ber.
8.15 Gram muz.
10.00 Morgendienst fChr. Radio-Stichting)
10.20 Orgel
11 00 Declamatie
11 20
Gram. muz.
12.00 Ber.
12.15 Klaas
van Beerk en ork.
1245 BNO: ber
1 00 Gram. muz.
1.15 Musiquette
1.45
Gram. muz.
2.00 Gron. Ork.-ver., soL
en gram. muz.
3.30 Voor de vrouw
3.45 Ens. Bart Ekkers
4.15 Gram mi*
4.30 Voor de Jeugd
5.00 Causeri*t
Jezus en de vrouwen (Chr. Radio-Stichting)
5.15 BNO: ber.
5.30 Omroepork.
6.00 Gespr met luisteraars (Vrvjz. Prot
6.15 Omroepork.
Kerkcomité)
6.45
Reportage
7.00 BNO: Friesch praatje
7.15 Oost-Nederlandsch strijkkwartet
Spiegel
8.00 BNO- ber.
8.15
van den dag
of muz.
8.30 Melodisten en sol.
850 '
Orgel
9.10 Melodisten en soL
9.30
Voor de ouders
9-45 Gram. muz.
10.00
.
BNO: ber.. sluiting.
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EERSTE BLAD-
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lieden dadelijk aan zich verbinden Is niet
juist Ik kan haar geen engagement aanbieden. Artistenbladen lezen.
THEODORUS KL. Is zóó geestdriftig In
zijn vrijen, dat zijn meisje bang van hem
brengt zij een
wordt. Tegenwoordig
vriendin mede, van het atelier. Maar daar
stoort Dorus zich niet aan. HIJ valt aan
en kust haar. Antwoord: Daar maar niet
te bang voor zijn. letwat kllllg doen en
verstandig en zoodra er een zoenaanvnl
zijn
EENZAAM. Er
brieven, lief moe- begint, een wiskundig gesprek, b.v. over
dertje
die het hart breken, maar die den rechthocklgen driehoek of de groenhier niet zijn te beantwoorden. Zoudt ge ten-inmaak beginnen.
wat troost kunnen vinden in geloof en
LEERLINGE-VERPLEEGSTER.
Er is
kerk en bij uw geestelijken leider? Ik
dacht lang over uw brief na en zocht veel belangstelling voor tl, Zend me uw
een antwoord, maar uw leed Is door mij adrös eens spoedig toe. D. v. d. B. en M.
niet te lenigen. Vergeef me. Betrouw op v. d. B. Zal ik het adres van twee R.K.
Hooger Macht Wie leed zal verblijden. jongelingen zenden, als zij mi) eerst haar
TOY TRUMPIT. Neen. ik vind u geen brieven laten inzien.
zeur. Integendeel:, ik vind u een onerMADELIEFJE. Wil niet in mijn trouwvaren rociske. Beste Charlotte, Ik raad boekje
genoteerd staan, want ze kan meer
je aan dien vriend van vroeger te mijden
dan genoeg jongens krijgen, maar ze vindt
Dat wordt niets. Een jongen, die zoo zich nog te jong. Ze is 17 jaar. Wat ze wel
laksch is en zich zoo door zijn meisje
weten is: of ze zal trouwen? Anten haar vader laat trakteeren. Is geen wil
te veel kan
man voor jou, Lotje. Uitmaken. Het ver- woord: Niet als ze jongens
ik haar handschrift, dan zal
dere In je brief is te vertrouwelijk. Meisje. krügen. Beziegauw
van komen met dien
meisje, wat verdien jij een besten en het er wel
Maar toekomst op die
lieven matj. Vergeef me, dat Ik Je zoo stoet gegadigden.
met jij en jou bejegen. Niet verder gaan. manier voorspellen doe ik niet, Elly.
HIJ zal nooit anders voor je worden, maar STEENBERGEN. Daar wonen de opoffemisschien wél voor een ander meisje, want
ledereen fs voor verbeteren vatbaar. Niet rende meisjes, naar Ik bemerk. Alweer
dat zich aan verpleging wil
naloopen. Niet schrijven en niet dulden. is er één, oudcrc'zicken,
geven van
kosteloos. Tegen
MARIEKE. Is 23 jaar oud en het viel kost en inwoning is ze bereid met haar
haar ook al niet mede In de liefde. Haar linnenkastje te komen, waar ze geacht en
jongen ging drie vrije avonden met haar gewaardeerd wordt Beleefd verzocht om
uit en den vierden met een ander meisje Inlichtingen van doktoren. Alle bonnenZoo iets had ze juist van hem nooit ge- kaarten brengt ze mede.
loofd. Hij was zoo lief en zoo oprecht.
HARIE. Is 73 jaar en wil kennismaken
Maar meisjelief, er is geen menschelijke
verhouding, die zoo licht tot bedrog aan- met de weduwe die even oud is. Dat kan
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PHILLY fr. M. REYMER
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Op 's Heren Hemelvaart willen wtl
on» verloven. De receptie wordt gehouden 's middags van 2.30 tot 4 uur
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Inlichtingen practijkwaamemlng .
Tel. 36939.
19620 7

.

Algem. Kennisgeving.

Heden bereikte on* vla het
Roode Kruis het droeve bericht
van vermissing tengevolge van
een
oorlogshandeling op 26 Jan.
1.1., zoodat wij moeten aannemen
dat Is overleden onze geliefde
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
•

Diergaardelaan

C. M. FlNKE—Terwan.
•
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Wij organiseeren in samenwerking met het

j

's Gravendijkwal 49a
Tel. . 37223
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Verloofden.

hoek Ammanstraat

THANS

in leven Timmerman s.s. BeemsterdLjk. in den ouderdom van (2
Jaar.
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Gaarne verstrekken wij U inlichtingen
ander zien zonder de minste verplichting tot koopen.

H
g

en laten U het een en
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Rotterdam, 14 Mei 1941.
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Tandheelk. Inrichting
v.h. De Vries & Zonneveld
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Heden overleed plotseling, mijn
lieve Echtgenoote

Geen contanten en toch een geheel
of ged Kunstgebit noodlgr Geen bezwaar, met

Seppe (N.8.) 19 Mei 1941.
Rusthuis „de WUdert".
De teraardebestelltng zal plaats
hebben Dinsdag 20 Mei op de Begraafplaats Oud Kralingen" te Rotterdam. Vertrek van de Rouwkamer der O.R.V. Zwaanshals 85
Rotterdam te 12 uur.
.

sol. Voorschotbanken kunt O
betalen. Goed
passend, natuurgetrouw Kunstgebit, volle gar., pljnl.
trekken Inbegr. ƒ5O —. Omwerken
niet passend gebit- Mondonderzoek
geh. kosteloos op de spreekuren. Kliniek v. Tandh-kunde. Beljerl.laan 129
Diergaardesingel 93- Zwartjanstr 10
16153 15

38
v.h. DiergaardelaanTandarts
SPOORSINGEL 43
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INMAAKPOTTEJS
-in diverse maten
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-

WECKKETELS

HUISHOUDELIJKE EN LUXE

ARTIKELEN..;.
he e t populair
*i '
' ONZE ZAAK i s populair
-blijft populair

'
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—

F
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24.50-45.00
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Wandklok
Uurwerk
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prijzen.

kwaliteit

zeer
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Van Santen I

Beëedigd expert
II
TIENDSTRAAT 53-55
TELEFOON 34296
Volledig ingerichte reparatie-inrichting
||
Radio speciaalzaak'
|I

I

-

SS—SC TELEFOON «3337.

(heek Atrlk.«i,<l.,,| s

19623 24
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GEMEENTE PUTTERSHOEK
Burgemeester

van PUTTERSHOEK maakt bekend,

het

_

~
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mat aangeb.

nachtkastjes, tafel,
2 Jtoelen, fraai tollat
--■_
Compleet 495.-.
Slaapkamer
Blank Maeoré Mahonie
.-»_
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cm.,
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„Wlnkelstad-Blljdorp"
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BEIJERLANDSCHELAAN

72-79
Meubeltoonzalen ■-'
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Advert. Bureau jïï
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lits-jumeaux met prachtig bewerkte ...
voeten 2 aangeb.nachtkastjes,tafel '"_'
2 stoelen, toilet m.3-desligespiegel
Compleet' 595.* . j
'■
l
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Garderobekast

'

Ook 'n kleine advertentie

--

'

;

•

groot

een

-..•,.-
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ICT 11

■•

het ontwerp en de bebouwingsvoorschriften kunnen inbrengen bij
den gemeenteraad
>' *'-\Y ."^_,
Puttershoek. 16 Mei 1941.
De burgemeester voornoemd,
W. VAN DER PLOEG.
-.•'■-"-'--'--

SLAAPKAMER-WEEK ][

-

.

-

--

Plan van uitbreiding en bebouwingsvoorschriften
De

.'

Ko.lt Nw. Blnn«mft)

'

ontwerp van het plan van uitbreiding, In uitvoerige kaarten dat
uitgewerkt, met bebouwingsvoorschriften, ter secretarie dezer gemeente
voor een ieder ter inzage ligt van 19 Mei 1941 tot en met 16 Juni
1941 en dat belanghebbenden vóór 17 Juni 1941 hun bezwaren tegen

:

MATHENESSERLAANI9O

(FUig.bauw

"

31 Mei a.s. bil den
Amsterdam (W.l
19MJJJ

J. H. S. BRINKMAN, Spec. fabr. v. Rolluiken, Marquizeo

.

- /\

h- '■-■-"--■
■

aan te vragen tot

V.E.V.. Tesselschadestraat 1.

19628 6Q_

Li aantel slaapkamers, waaronder: MAHONIE SLAAPKAMER
>.■;■
donker gepolitoerd:
. Groot* gerderobekeit, liti-Jomeaux 9

>.
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NEEMT NU ROLLUIKEN

"Tl

PRETORIALAAN 47

'

Gedelegeerde der

SOETENDAALSCHEKADE

METZ&
i METZ

.

'

'

b.

19832 10

,

TAPIJTEN
GORDIJNEN
LOOPERS

de te GRONINGEN

14196 12

Rotterdam-Zuid.

I

Meubeltoonzaal '' , '
WEST KRUISKADE 4

'

-

16.75

Ei

molx, Den Haag—Voorborg

prima

...

Electrlsche

Telefoon T3SO3,

"

en Zwakstroommonteurs en voor

~

Grooto voorraad,

'-

1

'

...

>■

5

J. BARTELS
■
Straatweg 63, Hlllegersberg. .
•
Halte 10—14. Kleiweg.
1
TEL. 43270.
1
Wij hebben een groote sorteering. I

fKLOIKKiËN^
«...

.

VOOR STUCADOOR- EN WITWERKEN
J. DORREMAN, PUTSCHEBOCHT 39a en

19634 70

Blm-Bamslag met
Vazen,
iq
7c
'.
*»••«'
i
--,r;-. compleet
Mooie sortering „Junghans"
•
Klokken met Blrn-Bam- en
.
.
.
■. r
Gongslag.

—

[sieraden
I

gas-

Grote Klok,

en ROTTERDAM te houden

'-

Depot

Lage

TELEF. 49949

f

MONTEURS EXAMENS

1 Laat de vakman Uw radio repareren I
|

voor broichure en gratis monsters
van ZIRKULIN Knoflook-Pareltjes ver-

■
Vlarhavansstraat 56 Tal. 35421
DEN HAAG
'V'
Goaverneurlaan341, Tal. 119677
DUIVENDRECHT bij Amsterdam
Mol.nka de 21 .Tal. 55677-50353
;

S

Sterkstroom-

ÏhI
Adm.

krijgbaar In bovengenoemde zaken

Langdurige schriftelijke garantie.-

_J

.nW e j d Vereenlglng tot Bevordering van Electrotechnlsch Vakln
Nederland (V.E.V.) in de maanden Juli en/of ""*"""*"•
Augustus aJ . ,0
t«
GRONINGEN

-

m

—■—d

f-l'-I-Bon

-

""

"

196795!

INSTALLATEURS EXAMENS
'""hrijvlngsbiljetten schriftelijk

'

zonder reuk of smaak

H

ROTTERDAM

komsten zijn vrij te bezoeken. De
mandollneclub begeleidt den zang.
""
13W* 2 *

;

AMSTERDAM te houden

DAG

',;,'"

I

MOTEX

•...-...

Over deze onderwerpen kan men vragen Indienen, die op DONDERDAG 22
MEI a.s. des avonds te half acht in
ac samenkomst, gebouw Rembrandtstraat van de Geref. Gemeente onder
het Kruis, door de sprekers zullen
beantwoord worden. Belde samen"'

■-

••

.

GEOPEND

Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten. -maand»-verpakking Fi.l.—

kamers te Rotterdam en Amsterdam. Zeli kunt,U nimmer dit
resultaat bereiken. '

"

•-

•'

DEN CEHEELEN

va*

geschiedt in onze eigen

"•"*'"

.

.

-

voor

MAANDAG 19 MEI A.S.

totot&ckade ?

.

Sprekers:
•
. De heer W. Laatsman over „Verloren In de Wereld".
Ds. Korporaal over . „Verloren
in de gemeente".
'
Ds. Stikkers over „Verloren voor

,

§

—

>

Belt U ons-dan -zoo spoedig
mogelijk op. Wij helpen U er
eens en voor altijd van af
door middel van
Blauwzuurgas en Eulan.
Alleen Blauwzuurgas doodt zoowel de motten als de. larven
en de eieren. De behandeling

'

. ,

J

TELEFOON 45970

In ' verband met den Hemelvaartsdag
zijn onze Magazijnen deze week op

Knoflook-Pareltjes

Groote Evangelisatiesamenkomst
om 7 uur.

,

.

„

■

■

....

'

Va

•

„De Samaritaan".

cursus 1941-1942

uiterlijk (ot 1 JunL
niterlflk tot 1 Jnli.
Kunstnijverheidsonderwijs dagopleiding
uiterlijk tot 1 Atw.
Kunstnijverheidsonderwijs avondopleiding
uiterlijk tot 1 Sept.
Aanmelding dagelijks van 9—12 en 14—17 uur Dinsdag t.m. Vrüdaj
tot 1 Juli 18*-20 uur.
Met het oog op de plaatsruimte verdient bet aanbeveling
zich too
spoedig mogelijk aan te melden.
Inlichtingen bg de Directie.

s

500.— BELOONING

MeUU last

-

"

.

Cursus V.M.TO MT.S. avondoplelding
M.T.S. dagopleiding

"

/

...

A^f£J^
AMSTERDAM.

der klachten, want Ik

Stadsevangelisatie „JERUEL"
Op Zondag 18 Mei

'

Heten mij vaak mismoedig doorhet
leven gaan. Thans heb Ik veelmin-

3.7» p. m I
JOB. GROEN Lza. Tel. MMI B'dam,
Korenaerstr. 61 a-b b.d. N. Binnenweg
19299 8

Linker

I
inschrijving van Leerlingen
I

19643 7

Maagstoringen

hout, prima duima60 et

Gebouw

'

Cl 16 1 QQQI QQ

f

EINDPUNT LIJN 6

van 8.30 uur

leiding
Belastingeons. Uitvoerige brochure op
aanvraag bij het Secr. Valkenboschlaan 295 Den Haag. Tel. 395717.
18697 3

..

1

..

Vinder van Portefeuille, Inhoud
Relspapleren. Pas naar Amerika. Op
Dinsdag verloren. Te bezorgen Goudscheslngel 6d, Noodwinkel.
19651 6

Nederl. College v

' p- vt r
tIIVLN•■■■■■■■■
triplex. v.a.

-

i

V.E.V.-EXAMENS 1941

Belastingconsulent
van:

<-

->

....

-

-

ook Wuch inberr.)

dagelijks van 3—4 uur.

j

idergcteekenden betuigen hiermede
in hartelijken dank aan den Weilel Zeer Geleerden Heer Dr. J. F. L.
>NTEIN en het Verplegend Ferneel van hei, Zuider Ziekenhuis
al 12 voor de liefdevolle verpleging
n onze Moeder bewezen.
Familie PAANS—v. PELT
.
19646 13
-

■

-

—

DANKBETUIGING

••

(alles,

TE ROTTERDAM. G. J. DE JONGHWEG 4.

•

•'

Uitsluitend een thé-complet af I. (bediening inbegrepen) zal
worden geserveerd, terwijl onze entreeprijzen ongewijzigdblijven. '■'

S

.

.

-

pil/pil

'•

'

•

,

•■

__ider

•

v

•_"". •
,
!.'..,..
plaats.
(Tel. 'Diergaarde 45970 toestel 3 Tel. Gerzon 35616 toestel 41).

16458 10

'

-

I

£.Vv

verpleging ƒ5v

Academie vanV Beeldende 5 Kunsten
en Technische Wetenschappen

door elegante mannequins worden getoond. Reserveert dus tijdig

Telefoon 41247.

"■

.

Ds. G. WESTMIJSE

de ouderdom van 42 Jaar.
,
M. BERWALD—Hasenack
Rotterdam. 17 Mei 1941.
Bas Jungeriusstraat 116.

in

een evenement van den eersten rang belooft
te worden,zullen exclusievemodellen voor strand en sport, benevens
de nieuwste creaties op het gebied van middag- en avondkleeding

REM. KERK (W. SINGEL.)
Zondag 7.30 uur n.m.

algemene kennisgeving.
ontving Ik door middel
het Roode Kruis het treurige
bericht, dat op 10 December 1940
is overleden mijn Innig geliefde
Man .-.■%

Heden
van

.

Op deze Show, die

'V'- n 'ïjw

10 dagen

Spreekuur

'

-

Vrijzinnige Hervormden
.

Enige

—

Verloskundige hulp en

Dir. Mevr. A. A. NOSKE-VERSFELT, Verloskundige

.

F. BRAAK.
Rotterdam, Mei 1941.
Van Brakelstraat 35.

...

'

C.

É

Rotterdamsche

Tandh. Inrichting

in den ouderdom van 50 Jaren.
Uit aller naam :
••>

:!

-

ARIE BRAAK,

:--'

~*

i.

van alle

19676 20

-
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Spaarzegëls en Bons

Heden ontvingen wij de droevige
tijding, dat op 23 December 1940.
door een oorlogsongeval op het
stoomschip Tuva, in het buitenland om het leven is gekomen,
mijn
geliefde Echtgenoot, onze
Broeder en Behuwdbroeder, de
•
Heer

PART. KRAAMINRICHTING

Heemraadssingel 34 b.d. Beukelsdijk, Telef. 30222

-

Zomer-Modeshow

14

«Q7«

"

'

20 en Woensdag 21 Mei
een bijzonder interessante

;

"'

BLANKENAAR.

aj.

,

C.

.

te Rotterdam, op Dinsdag
van 3 tot 5 uur n.m.

J

CHRISTINA BLANKENAAR,
geb. Verhoek,
In den ouderdom van 59 Jaren.

.

J

onze kinder-meubelafdeeling vindt
een ruime keuze in: {...
■:; /

i

en

In

'

In Kinderstoelen en -boxen
deeling, gelakt in door U
|H
hebben wij een -groote sor- '|§ 'r
gewenschte tinten, van • • teering zoowel m naturel
§
'■ 29 50 al. . ,|s pas ,e|,inlen maivene
:
* '-•'"'
'':
<' §':
Hl
■: -P'ijzen. i.
■■■
geheel
ss
Kinderledikanten
S
.
*
;'v
crème of bleu-rose in diWiegen in verschillende
g
=1=
verse maten en
modellen, opgemaakt met
4uitgezochte stoffen.
'
1§ Uidekastjes, div. modellen. <f°°nr enU "blijven
onze spe§=
g
gemakkelijke bergruimte,
«>i
clalileit H
.±.r±z~ g
g '.van f. 27.50 af. - .

•-

Eenlge

j[

(j
J§

•

~

Commodes met handige in-

TANDARTS

.

18g^

illllraß

■

g

,
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-

SCHRÖDER

=1
II

19178 9
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• Rotterdam. MATHENESSERLAAN 25
■'"•* AMSTERDAM
DEN HAAG i
'.
GROENMARKT
LEIDSCHESTRAAT

j§

19837 6
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Bergweg 244

.

"■

>7»5U

¥

'
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1.- p. week.

KOK. Schlcdamscheweg 17»

_BMBaaa

'

■% r% CA

/»

2 laar schriftelijke earantle.....

GOVB'—"| IJ BETALING:

CORSETS—*

Schlcdamscheweg 79, Rotterdam.
Huize
„Groot-Malkenhorsf, • Terschuur (Gelder!.). .
Thuis 22 Mei 3—5 uur, Sohledamscheweg. 79.
.
'
19945 11

,

Mathenesserlaan

en ONDERGEBIT

■

f—C.HUYSER

ANNIE v. d. ENGEL\:^; MM J
»'■»■• en
JAN DRUYFF

-

KUNSTTANDEN
en GEBITTEN
VOLLEDIG BOVEN-

B

Turfmarkt 99.

"■•-•• •-■•"

"■■■

-—

.•-

-

-

.

.

'

GRé ENGELS,

Zonnobloemstraat

'

adres:'

i

Tijdelijk
Oude i Raadhuislaan 77A V
Hillegersberg
'»• v"* s • '•.';•''•■■■ i; 'yj
-

.".".".

"■'■'
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0
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ZATERDAG Hl : MEI 'T'9'4T

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
Politierechter

STADSNIEUWS

AÜÓX^M

JAN PIETERSZOON COEN
....OP-DE FIETS
Op een Februari-avond reed op het voor
middenpad van de Mathcncsserlaan een heer zonder
rood
achterlicht, doch inplaats daarvan
een
35-jarige buffetjuffrouw uit een der bars
uit het Westen. " f
eventjes
overtredingen
Dat waren
drie
fietsen verboden

Onder voorzitterschap van den heer B

■-~

.
van de •Ambachtsschool
Beukelsdijk heeft de Vereeniging
De Ambachtsschool" gistermiddag haar
ledenvergadering gehouden onder voorzitterschap van den heer O. S. Knottn er u s.
In zijn openingswoord heeft de voormedewerking van
zitter herinnerd aan de
bestuur is
directeuren en leeraren. Het
Bij
tevreden over den gang van zaken.
moeilijkheden,
ontstaan ten gevolge
de
verduistering,
heeft men veel mevan de
directeuren,
dewerking ondervonden van
voorzitter
leeraren en leerlingen. De
merkte op. dat een vierde school absoluut
noodig is. Er zijn al plannen, er is al
uitgekeken en de autoriteiten
grond
naar
een
zijn er evenzeer van overtuigd, dat
maar men
nieuwe school noodzakelijk is,
»al toch op betere tijden moeten wachten.
Voorloopig zal het nog een vrome wensch
_

-"

;,-..-

__.-,-...-.,-...

—

-—*

-

—

<

—

—

bij het Heemraadsplcin eindelijk afstapte.

is

gisteravond

in

gebouw

Rotterdam en omstreken van
de
Nederlandsche Maatschappij voor Tuingehouden. Nadat
bouw en Plantkunde
allen zich van hun ziitplaatscn hadden
verheven, heeft de voorzitter het oudste
lid van de afd., den heer J. P. van Aalst
uit Berkel, herdacht, die in Maart is overleden.
Met een enkel toepasselijk woord zijn
diploma's uitgereikt aan hen, die het
examen 2e knecht met goed gevolg hebben afgelegd. Voor het tuiniersvak waren
het de heeren A. de Zoete, N. Labrie, J.
den Harnig, G. Noordzij, allen alhier en
Jac. Hoogerbrugge te Overschie en voor
de bloemisterij C. Leenwangh alhier en
J. C. Kapel te Schiedam. Ook werden
afd.

Jaarfeest in Odeon

tegelijk.

Het werd geconstateerd door een agent
van politie in burger, die onmiddellijk
riep:
Politie. Afstappen.
De heer op de fiets draalde zich om en
«■ .
■—■
riep:
t—»■
Ellendeling, daar heb je niks mee
.
te maken.
Hij reed door, doch de agent
eveneens op de fiets
ging het hem moeilijk
maken, zoodat de heer met zijn zoeten last

Kruyff Jzn.

Odeon de jaarlijkschc vergadering van de

De groote zaal van „Odeon" was gisteravond bijna geheel gevuld met een
levenslustige jeugd en vele ouderen, leden
en oud-leden van het Instituut voor de
Rijpere Jeugd, beter bekend als het Clubhuis „De Arend", dat daar zijn negentiende jaarfeest vierde.
De directeur, de heer G. H. L. Schouten,
heette- el
deze aanwezigen van harte
welkom en herinnerde aan het jaarfeest,
dat een jaar ge. den zou worden gevierd.
In dezelfde zaal werd toen de generale
repetitie gehouden, doch op den dag, dat
het feest zou worden gevierd, brak de
oorlog uit. Met in achtneming van een
oogenblik stilte herdacht spreker voorts
de leden van „De Arend" die in die degen
hun leven hebben moeten laten. Naast
deze droeve herinnering, aldus de heer
Schouten,
overheerscht toch een gevoel
van dankbaarheid, omdat „De Arend" behouden is gebleven en.het werk, ondanks
den ongunst der tijden, kon worden voortgezet. Spr. wekte de jongens op hun dankbaarheid daarvoor te toonen door regelmatig te komen en aen alle dingen mee
te doen.
Inderdaad bleek uit het ten uitvoer gebrachte programma, dat er in de clubhuizen op verschillend gebied hard wordt
gewerkt.
Allereerst kreeg men een aardig
orkestje te hooren, dat onder leiding van
den heer J. R. Tekelenburg het Allegretto
uit de Symphonie Militar van Haydn en
een mersch van den dirigent zelf zeer verzorgd ten uitvoer bracht
De gymnastlekclub onder leiding van
den heer W. C. H. van Zutphen bleek ook
ijverig te hebben geoefend. De rappe jongens
hadden met hun vrije oefeningen
veel succes, evenals de leden van de
„athletenclub", die voortreffelijke staaltjes krachtsport lieten zien.
Het gemengd koor onder leiding van
den heer P. Bom mag ook met eere worden genoemd.
Het rijk voorziene programma vermeldde- voorts een nummer Krontjongmuziek, eenige kluchten en een zangspel, waarmede de talrijke aanwezigen
den heelen avond aangenaam werden
beziggehouden.
Een ander «taal van den veezijdigen
arbeid van de „Arend" was de tentoonstelling van timmer-, teeken- en schilderwerk, die alle bewondering verdient
In het negentien-jarigebestaan van „De
Arend" is ook dit jaarfeest weer een
belangrijk evenement geweest.

[

*

Politie. Je naam. ■
hen,
duplicaat-diploma's uitgereikt aan
De heer vroeg den agent zich eerst te
wier papieren tengevolge van de oorlogsldcntificeeren, waarop deze zijn politiegebeurtenissen zijn verloren gegaan.
penning liet zien.
Uit het jaarverslag van den secretaris,
En nu je naam, drong de agent aan.
den heer A. C. van der Vliet, bleek, dat
Jan Pieterszoon Coen, zei de fietshet ledental van 231 daalde tot 202. In
rijder, die de 47-jarige buffetchet G. M.
weerwil van de moeilijkheden zijn de
de O. was. Hij bleek niet geheel dronken
.
blijven.
goedgecursussen normaal doorgegaan, welke
te zijn.
Nadat de jaarstukken waren
regelmatig werden bezocht en waarvan
Do agent, het hopelooze inziende om
keurd werden ie heeren P. Hooykaas Jr.
de resultaten zeer goed waren.
en J. M. Nijman bij acclamatie al» be- hier verbaal te maken, als men al direct
Het verslag van den penningmeester,
stuursleden herkozen.
te hooren krijgt, dat men spreekt met
Vervolgens werden drie obligaties, elk wijlen den eersten gouverneur-generaal
den heer J. M. van den Houten sluit In
inkomsten en uitgaven op ƒ 1757 en verƒ5OO uitgeloot en wel de nummers: 34, 62 van Ned.-Indië, liet den man gaan, die
hem nog papier en potlood had aangetoont een nadeelig saldo van ƒ2. De
Bij de rondvraag zeide de voorzitaftredende bestuursleden, de heeren B.
boden. De agent volgde hem echter tot de
dat er dit jaar meer jongens dan Gr. Visscherijstraat waar De O. zijn fiets
ter,
de Kruyff en A. C. van der Vliet, werden
anders zijn, die geen diploma konden stalde.
met algemeene stemmen herkozen.
krijgen. Dit moet aan de tijdsomstandigDaar begon het lieve leven. De agent
Besloten werd dezen zomer excursies
te
jongens
zijn
de
geweten,
heden worden
de
werd voor allerlei leelijks uitgescholden
te maken naar tuindorp Vreewijk,
veel afgeleid. Aan de school in de Tam- en bovendien werd hem het vooruitzicht
Polyantha
den botanischen tuin van de
bij
wie thuis
boerstraat waren 70 jongens,
geopend, dat hem met een mes de buik
H.B.S. Ramlehweg en naar buitenplaatsen
alles was verwoest. Het volgende jaar zal zou worden opengesneden.
in de onmiddellijke omgeving van Rotmen nog wel een terugslag bemerken,
Ook liep de agent nog een paar klapterdam.
maar reeds nu passen de jongens zich aan pen op en verspeelde
Bij de rondvraag werd het denkbeeld
in. de hitte des geen zij werken hard.
vechts een handschoen en een zaklangeopperd een cursus voor amateurs te
Aan het jaarverslag van den secretaris,
taarn,
hij
openen
ƒ
schadevergoeding
waarvoor
8
in het kweeken van groente. Met
den heer J. de Kante r. Is het volvroeg,
zaakje
nu het
het oog op het vergevorderd seizoen heeft
aan den rechter
gende ontleend:
Zware eischen werden op elk gebied tegen De O. wegens beleediging en misdeze cursus thans echter geen practisch
voorkwam.
nut
aan ons geheele volk gesteld in het jaar handeling van een ambtenaar
De O. beweerde, dat de agent hem geen
1340. Het is een reden tot dankbaarheid,
agent
dat zoo talloos velen hun plicht en meer, ambtspenning had getoond. De
veel meer dan dat, hebben gedaan; ook hield echter vol zijn penning wèl te heben verder ben getoond in het licht van de zaklanGemoderniseerd café.
onze directeuren en leeraren
personeel. Er is geworsteld met de moei- taarn.
De heer De Vries, die verleden Jaar zijn
lijkheden, met een overgave en met een
SchieDe raadsman mr. C. Vermaas uitbijbrendie onoplosbaar dam
opofferingsgezindheid,
betoogde getuigen te kunnen
café aan de Weezenstraat door brand verlijkende vraagstukken toch tot oplossing gen, die konden verklaren, dat de agent
loor, is niet lang bij de pakken blijven
hij
hebben weten te brengen. Het zegenrijke geen ambtspenning had kunnen toonen,
neerzitten. Al heel spoedig vestigde groot
ambachtsonderwijs, waarvoor de gelegenop
avond
niet
zak
zich
aan de 2de Rosestraat in een
hij
omdat
deze dien
heid in elk jongenMevcn slechts korten had. Dat zou de agent zelf erkend hebben.
winkelpand, waarin voorheen een motortijd openstaat, heeft daardoor in zijn resul
eigegeweest.
Thans is de
rijwielzaak was
Waarom de advocaat aanhouding der
taten slechts weinig geleden.
naar ertoe overgegaan, zijncafé te moderzaak vroeg.
en
Het verslag herdenkt den oud-leeraar
niseeren. De firma Van Oosterurn
vond dat niet noodig. De
J. A. Eblé, die op 14 Mei 1940 overleed, als De officier
verdienstelijk
daarbij
zou
heeft
zich
Wensing
waren bewezen en De O.
14
een gevolg van op straat ondergaan oor- feiten
gemaakt De aandacht trekken vooral de
dagen daarvoor moeten gaan brommen.
loesgeweld.
was het daarmede eens en
fraaie muurschilderingen, die oud-Rotïn aansluiting op den E.H.8.0.-cursus in De rechter
gevraagde straf aan De O. op,
terdam en riviergezichten in beeld bren1939 werd in den herfst van 1940 een legde de buffetjuffrouw
gen.
was gehoord, die
paedagogie-cursus
onder bevoegde lei- nadat de
verklaard,
dat
Een groot aantal bloemstukken gaf aan
ten behoeve
der vroeger bij de politie had
ding georganiseerd
de heropening van de zaak een feestelijk
zij wel degelijk den penning in banden
leeraren.
karakter.
Niet te peilen
aldus het verslag
Is van den agent had gezien.
de invloed der gebeurtenissen op de leerHet zaakje was er intusschen mee aflingen. Zeer velen van hen, in het bij- geloopen.
zonder aan de Tamboerstraat-ambachtsOntevreden verliet Jan Piaterszoon
school, behoorden tot gezinnen, die alles Coen de zaaL
EEN GOED GEMUTST BRABANTSCH FEEST
hadden verloren en geëvacueerd moesten
worden. Dat de scholen zoo spoedig mogelijk weder werden opengesteld, was een
dringende noodzaak. Het werd beantDE
woord met een enthousiasten aandrang tot
terugkeer. Betrekkelijk spoedig waren de
TOBBE
k:essen dan ook weder normaal bezet. Er
Ss met veel ijver getracht den verloren
tijd weder in te halen.
Brielsche mirakel
Het
De hevige bewogenheid der denkbeelüea, gewekt door
de gebeurtenissen, Toen werd een goede kennis van rechter
door het gewijzigde stadsbeeld en door de en pers uit de cel gehaald. Arie, de breed
ouderen om hen heen, kwam in de geschouderde, zongebruinde Oostvoorner,
weldadige
scholen tot
rust door de afleiweek terecht stond, omdat hij
ding der gedachten naar den normalen die deze
zak met 70 kg. tarwe in een waschsfeer van opbouw en ontwikkeling. Be- een
tobbe op zijn wagen vervoerde, zonder
halve door de oefening in handvaardig- vergunning.
heid en door de ontwikkeling der verNa lang dralen had hij toen toegegeven,
standelijke vermogens hebben
de amdat de tarwe van v. d. B. wa6, doch dat
bachtsscholen onzer Vereeniging ook in hij
heusch niet wist hoe ze in de waschde zeer bijzondere tijdsomstandigheden
niet gefaald in hun zegenwekkenden in- tobbe was gekomen en evenmin waarheen
vloed op het gemoed der jonge leerlingen. hij ze had moeten brengen.
Zoo stond hij dan weer voor het hekje.
De aantallen leerlingen per school blijven nog steeds die van alle andere NederEn Arie, hoe denk je nu over? vroeg
landsche ambachtsscholen overtreffen. In de rechter.
z;ker opzicht schenkt dit voldoening; er
*t Is een grappie, zei Arie. Geloof me
is echter een grens, die niet overschreden rechter.
behoort te worden en die grens is nu wel
Wat je een grappie noemt.
bereikt
Heusch, rechter. Een grappie. Ik was
De laatste -zin stelt logisch met volge- bij v. d. B. voor de deur en toen liepen
de
de
hardnekkigheid
houden
aan
orde
knechts met dien zak en toen riep ik:
de
urgentie van het openen der vierde amgooi er maar een op, ik kan 'm goed gebachtsschool onzer Vereeniging in het bruiken. Toen deden ze het en ik reed
Zuid-Westen van Rotterdam. Het stemt weg. Maar uit een grappie....
6cmber,
dot de overkomelijke beletselen
De rechter heeft toen al zijn overrevan ideologisch en aard in den loop van dingskracht
aangewend om
Arie tot Te Eerde, pcmeente Veghel, vierde het echtpaar v. Heeswijk-Raaymakers zijn
het verslagjaar vermeerderd zijn met
Hij moest gouden huwelijksfeest. Het bleek bij die gelegenheid, dat nog niet alle Brabantsche
het toenemend en niet te overkomen te- betere gedachten te brengen.
verschrikkelijk
zoo
te
mutsen zijn ajgeschajt. Het gouden paar tusschen goed gemutste gasten.
ophouden
met
kort aan bouwmaterialen. Het opgroeien- toch
Had de hechtenis dan geen
de vakliedengeslacht is van dit alles de staan liegen.
dupe, met in nasleep: dat het particuliere indruk op hem gemaakt?
Eindelijk
na lang hangen en wuren Overheidsbedrijf van straks met een
kwam het hooge woord er uit:
tekort aan geschikte medewerkers zal gen
blijven kampen.
Ik had te weinig brood thuis. En we
De Beukelsdljkschool verleende een zouden die tarwe met Piet J. en mijn neef
van
van een
tijdlong gastvrijheid ten behoeve van P, B. onder mekaar deelen.
hulpverleening ten bate der bombardeDat was dus géén lolletje. De officier
mentsslachtoffers, o.a. aan den secretaris zag er nu van Arie heling in en van de
en zijn personeel. Ook de Tamboerstraat- beide anderen diefstal. Dat zal later uitschool stelde haar deuren voor vluchtelingezocht worden, omdat het hier alleen om
Toen In de jaren tusschen 1920 en '30, de
Bloed,
gen open, totdat andere, meer doeltrefzoo zwaar
de overtreding der Voedseldistributie Amerikaansene marine haar vliegtuigfende maatregelen dit onnoodlg maakten. gaat.
uitrustte met
Alla, zei Arie. Het Is gebeurd. Niks moederschip „Saratoga"
doodgewoon
grapple.
Maar
an te doen. Een
Curtiss-duikvlucht vliegSCHOOLVOEDING.
niet de bedoeling om te stelen hoor. Ze twee escadrilles
naam
gooiden er den zak op.
tuigen, die den veelbeteekenenden
Inlevering bonnen.
Je dacht, ze hebben er tóch geen lef
men nog
van „helleiuikers" kregen, was
voor, zei de rechter.
vlucht
schoolvoeding
Ten behoeve van de
dieluchtdruk afremmen, evenals een roeiZóó is het, zei lachend Arie.
de overtuiging toegedaan, dat een
nen voor de volgende vierwekelijksche
dien men bij het roeien dwars op
Ben je wel meer met de justitie in
„spel met den riem,
periode onderstaande bonnen te worden aanraking geweest? vroeg de rechter.
met deze vliegtuigen een
de richting van de boot houdt.
ingeleverd:
ontnamelijk
Arie.
was
tot
de
riep
Nóéit,
dood" was. Men
1 Rijstbon no. 32. 1 Peulvruchtenbon no.
Het kritieke oogenblik
En hoe Is het je bevallen? beweging. dekking gekomen, dat daarbij een „doods23. 1 Vctbon no. 15 of 16, 2 Vleeschbonnen
Arie maakte een onwillige
"o- 15, 1 Suikerbon (1/4 kg.) no. 31 (voor
hoor, daar zit geen lolletje an.... minuuf' optrad, een kritiek oogenblik,
Nee
In
enkele
laat het vliegtuig zich
trappen
4 kinderen dus 1 heele bon).
de offiHet was ook geen lolletje, want
machine ten gevolge van vallen tot in de ncbijheid van het doeL
De bonnen worden ook nu weer aan de cier
vroeg tegen Arie eventjes ƒ 400 boete, waarin vaak de
Dit is het beslissende moment. Alle zinontvangst
genomen
nog
eetzalen in
en dienen of 3 maanden hechtenis.
vaker echter tuigen zijn tot het uiterste gespannen, de
te zwakke constructie,
op tijd te worden ingeleverd.
piloot hangt over zijn stuur, de machine
Wat zeg je daarop Arie? vroeg
Het niet op tijd inleveren van alle aan- nieuwsgierig de rechter.
de vliegenier zelf laaide. Inmiddels heb- komt als het ware tot staan, de oppergegeven bonnen zal afvoering van de eetpeulscbilletje
samenge- vlakte van de aarde schijnt terug te wijeen
praktijk
alsof
het
en
lachend,
wetenschap
Arie
"
ben
vallijst tengevolge hebben.
"
was.
ken, het hemelgewelf komt nader. TegeDat kèn hoor
Best!
werkt om dit kritieke oogenblik te onder- lijkertijd drukt een ijzeren gewicht den
afgezien natuur- piloot en zijn metgezel In hun zetels, er
Toch vond de rechter het wat veel en zoeken, zoodat thans
Ingenieursexamen.
schijnt een centenaarsdruk op de schouhalveerde de boete. Dus ƒ2OO, met verlijk van de tegenactie van den vijand
ders en de dijen van den vlieger te worAan de Technische Hoogeschool te Delft beurdverklaring van de rogge.
uitgeoefend en eerst als de motor de
slaagde de heer W. C. M. Rombouts, alhier
En mag ik dan naar huis?
het duiken en het tot staan brengen van den
vliegmachine weder tot in de wolken omvoor het ingenieursexamen civiel-ingeHij mocht naar huis.
prestatie
normale
opgevrijwel
.
,
.
hoog heeft gewerkt, verdwijnt deze druk.
den val als een
nieur.
Arie's gevangenhouding werd
Wat is er in dat oogenbïik gebeurd?
heven.
van den vlieger kunnen worden be- Men weet thans,
dat de mensch elke snelMorregen heeren.*
Mutaties bij de Brandweer.
heid kan verdragen, zoolang zij gelijkmaTot brandmeester zijn benoemd: aan
tig blijft en de richting niet verandert
Vischmarkt
elangenwagen 21 de heer C. van Bockel,
Wordt de richting echter gewijzigd, dan
Breitnerstraat
41a (tot
In leekenkringen is men veeal de mee- doet de middelpuntvliedende kracht zich
vlschafslag
ler van slangenwagen dusver brandmeesGisteren werden aan den
ning toegedaan, dat het vliegtuig bij zijn gelden en wel te sterker, naarmate de
32);
ontwikkelt van 800, 1000, bocht korter wordt genomen.
aan slangenwagen 21 de heer K. K. L. alhier aangevoerd van IJmuiden, Scbeval
een
snelheid
Als de
en ja,
rveningen, Stellendam. Middelharnis
SPijkman, Rochussenstraat 49a;
zelfs van 1200 kilometer per uur. Dit is mensch op dat oogenbïik op een weegaan slangenwagen 26 de heer mr. A. C. elders 3800 k g. versche zeevisch.g. 430 k g. een dwaling. Reeds de tegenstand van de schaal zat, dan zou de wijzer aantoonen,
garna- lucht zou het den meesten vliegtuigen
g.
spiering.
230
k
32
k
rivierbot,
(tot
"•beerman. Westzeedijk 112 c
dusdat zijn gewicht plotseling verdubbeld,
ver brandmeester van slangenwagen 23); len. 242 kistjes gestoomde posjes. 27 kist- onmogelijk maken 1000 kilometer of nog ja, verdrievoudigd
was. Deze gewichtsaan slangenwagen 39 de heer W. A- van jes'gestoomde schar.
meer te halen. Bovendien zou bij een zoo toename duidt
men aan met lg. De letter
De prijzen waren: groote tong 450—460, razende
van een hoogte van
duikvlucht
"Uk, Dreef 145 (tot dusver onderbrandg
beteekent de snelheid'van den val van
middeltong 340—380, kleine tong 220—280, misschien 4000 meter het vliegtuig nauwemeester aan dien slangenwagen).
grove lijks in de richting van het doel te sturen een lichaam in het luchtledig, welke 9.82
Benoemd tot onderbrandmeester aan slipstong 130r-170. griet 130—250.
schol 70—100, zeer zijn. Dit heeft geleid tot het aanbrengen meter per seconde bedraagt. Schiet men
slangenwagen 39 de heer W. A. Dörr, schol 120—160. kleine
die de eind- in duikvlucht met een snelheid van 600
.
kleine schol 45—60. pufschol 25—35. groovan „duikvluchtremmen",
Biee 19a.
te levende bot 140—165. middel levende snelheid der vliegtuigen zoodanig regelen, kilometer per uur op de aarde totaf en
staan
dat zelfs bij de snelste duikvlucht een brengt de bestuurder het toestel
90—125, kleine bot 55—70. zeer kleine
00t
Zalmmarkt.
kleine wijting 90—100. spiering nauwkeurig berekende snelheid niet kan in glijvlucht, met een booghijmet 'n straal
bot
Aan de zalmmarkt te Krallngscheveer 30—50,
500 meter, dan moet
weerstand
zeer kleine spiering 12—20. gar- worden overschreden. Deze remmen be- van
bieden
aan een druk van sg, vijfmaal het
werden gisteren aangevoerd drie zomertwee
metaal
of
per
gestoomreepen
smalle
kg.
nalen 46—55 cent alles
staan uit
lichaamsgewicht. Hoe grooter de
den, die f 6.60 tot f 8.90 per V. k g. op- de schar ƒ2—ƒ2.10. 'gestoomde posjes kleppen aan de onderzijde der vleugels, normale
brachten.
aan beide zijden van den romp, die den vliegsnelheld is en hoe korter de bocht,
30—80 cent, per kistje.
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De oude Plantage, één der oudste parken van onze stad en als zoodanig reeds
eeuwen in gebruik, heeft een onrustigen
tijd achter den rug. Deze werd veroorzaakt door de werkzaamheden in verband
met de drinkwatervoorziening. De schuttingen, graafwerkzaamheden, in het oostelijk gedeelte bij het haventje van de
Drinkwaterleiding mochten nuttig en
noodzakelijk zijn, bevorderlijk voor het
aanzicht van het park waren ze niet.
Wie verleden jaar het park heeft bezocht en wat mismoedig het perk verliet,
zal nu zijn oogen uitkijken. Er is nu in
de eerste plaats een autoweg rondom het
park voltooid, een kwestie, die voorloopig
slechts van academisch belang is, omdat
de auto's niet worden gebruikt voor ritjes door parken, maar die voor de betere
toekomst het beste belooft.
De schuttingen zijn verdwenen, de kuilen zijn verdwenen, en men ziet den enormen kelder, die achter een talud schuilgaat. Op dat talud heeft de afdeeling
Plantsoenen van de gemeente haar best
gedaan. Er zijn heesters geplaatst en de
oostrand van de Oude Plantage zal van
den zomer weer een lust voor het oog
zijn.
De gemeente heeft weer het geheele
park nogeens goed onderhanden genomen
en het park is dat zeker waard. Wie er
door wandelt, verlustigt zich in de combinatie van allerlei romantische paadjes
en mooie lanen en hij hoeft zich maar
even naar de rivier te wenden om daar
van de levendigheid van het drukke rivierbeeld te kunnen genieten. Ook in de
omgeving van den ouden speeltuin en
theeschenkerij Zomerlust Is de beplanting
herzien en zijn vooral veel rozenstruiken
geplant De Oude Plantage is nu weer
gereed om de oude taak, een plaats van
verpoozing voor de Rotterdammers te
zijn, te kunnen hervatten.

van de Oude Plantage, zooals deze er thans uitziet, nu de werkzaamheden voor de drinkwaterleiding, die
enkele jaren gevorderd hebben, voltooid
De oostrand

[
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Eigen
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ROTTERDAMSCHE
GEMEENTE PUBLICATIES
DISTRIBUTIE VAN VASTE
BRANDSTOFFEN.

Dezer dagen zullen door de posterijen
huis aan huis worden bezorgd aanvraagkaarten brandstoffen categorie A. Deze
kaarten
welke dienen voor het aanvragen van bons voor huisbrandstof ten
behoeve van particuliere woningen voor
het stookselzoen 1941/1942
mogen uitsluitend worden ingevuld en onderteekend
door de(n) houder(ster) van een met
.
.
.
„Hoofd"
V*:( v-i gestempelde
-*i-_i
j_ i
distributiestamkaart.
Bij het afhalen van de bons, waartoe in
het tijdvak van 26 tot en met 31 Mei 1941
gelegenheid zal bestaan, moet de behoorlijk ingevulde en onderteekende aanvraagkaart worden medegebracht
Nadere
mededeelingen omtrent deze uitreiking
zullen in de dagbladen worden gepubliceerd.
De kaart mag niet worden gevouwen
en moet schoon worden gehouden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd, dat na 31 Mei 1941 voorloopig geen
brandstoffenbons kunnen worden uitgereikt, zoodat een ieder dringend wordt
aangeraden, zich op den voor hem/haar
aangewezen dag te vervoegen bij het uitreiklokaal, dat het dichtst bij zijn/baar
woning is gelegen.
Personen, die op kamers, in een pension of een hotel wonen, mogen geen aanvraagkaart indienen. Door den kamerverhuurder, pension- of hotelhouder worden later de benoodigde brandstoffentoedeze personen aangewijzingen voor
—

—
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VAN DE WINTERHULP
vraagd.
In verband met de beëindiging van het
Woonwagenbewoners en bewoners van
winterseizoen maakt de directie van het woonschepen, gezinshoofd zijnde, dienen
bureau Winterhulp bekend, dat aanvrawel een aanvraagkaart in te dienen.
gen om een uitkeering niet meer in behandeling kunnen worden genomen.
voor
Nog loopende aanvragen zullen,
zoo CENTRALE KEUKENS ROTTERDAM.
zoover de middelen zulks toelaten, Zoospoedig mogelijk worden afgedaan.
Willemskade 20.
dra de uitkeeringen worden hervat, zal
hiervan In de plaatselijke bladen medeDonderdag, 22 Mei a.s.. Hemelvaartsdeeling worden gedaan.
dag, worden door de Centrale Keukens

UITKEERINGEN

haar distributieplaatsen als op een
gewonen werkdag maaltijden verstrekt.
De uitreiking zal dien dag evenwel
plaats vinden van half twaalf tot half één.
Op normale wijze zal er Donderdag gelegenheid zijn de noodige knip- en dagkaartjes voor Zaterdag daaraanvolgend
en

APOTHEKEN OP ZONDAG.

Voor de periode van 17 tot 21 Mei 8
SSE£
uur n.m. geldt voor de volgende
Zondag-, nacht- en avondsluiting.
111:
Ven den Berg en Vos, Statenweg 42U,
Binnenweg
te bekomen.
dr P. H. Brans, Nieuwe
Brink en Teesen. VoorschoterDeze maatregel geldt eveneens voor den
Van den
laan 68; Van Doorne—Jansen, Beukels56; Tweeden Pinksterdag, den 2en Juni e-k.
dijk 132; A. A. Lagaay, Westerstraat
DE DIRECTEUR.
XILansberg en Zoon. Pijnackerplein 3:
119; MatheJ M. Maas, 's Gravendnkwel
Mathenesserweg 10; C.
nesser Apotheek. Crooswijkscheweg
m,
HAAGSCH GERECHTSHOF
M Meerburg,
Overschiesche Apotheek. Rotterd. Rijweg;
H. Drielsma. Oranjeboomstraat 85; M. J.
64; J. CWO*
Pleinweg
Koek.
Vrijgesproken
Lancée
Wolphaertsbocht 105 en Putschebocht 12,
ïr. a. F. P. van Son, Groene Hilleduk 3dü. H. J. v. d. 8., van hier behoorde tot de
puinruimers, die verkeerde dingen hadHOOGWATER TE ROTTERDAM.
den uitgehaald. Hij hielp mee ijzer weg te
sleepen, maar hij zou dit eigenlijk in zijn
Zaterdag 17 Mei.
gedaan, zooals hij in
2e getij 23.44 onschuld hebben het
Ie getij 11.16
hooger beroep bij
Haagsche gerechtsZondag 18 Mei.
hof betoogde.
2e getij 22.48
De politierechter te Rotterdam had hem
ie getij 10.24
tot drie maanden gevangenisstraf veroordeel den de proc. generaal bij he»hof vroeg
bevestiging van het vonnis, doch het hof
heeft verdachte nu vrijgesproken.
ken de

duikbommenwerper
des te hooger

wordt ook de gewichts-

toename.

Kringloop van het bloed

als ijzer
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DE OUDE PLANTAGE IN NIEUWE GLORIE
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De jaarlijksche vergadering

de

CLUBHUIS DE AREND

.

f-.
In het gebouw
aen den

»-.

j

SCHOOL

De urgentie van een vierde
school

Bfigg

:

VEREEN, DE AMBACHTS-

TWEEDE.

TUINBOUW EN PLANTKUNDE

onderbroken
Alle lichaamsorganen, bloed,

longen,

maag, worden derhalve schijnbaar zwaar-,

der. Het
zou
aan dat van
bij
Daar de aderen zeer rekbaar zijn,
hoopt zich het bloed op in de beenen. De
kringloop van het bloed wordt echter onderbroken, het bloed vloeit uit de hersenen weg. Het lichaam verzet zich aanvankelijk tegen dezen aanval van de middelpuntvliedende kracht, de wanden van
de aderen spannen zich, het hart werkt
sneller. Toch kan het lichaam, wanneer
een druk van Sg of 6g wordt uitgeoefend.
dit slechts ongeveer 3 4 4 seconden uithouden. De vlieger voelt zijn bewustzijn
verdwijnen, het wordt hem zwart voor de
beeld
ijzer!

gewicht van bloed
5g of 6g gelijk zijn

HARMONIE S.H.V.

Op de jaarvergadering der Harmonie
S.H.V., is het bestuur als volgt samengesteld: A. Paardekooper, voorzitter, P.
Zegers secretaris, en B. Bakker, penningmeester.

Ingezonden
Ongeteekende

stukken

stukken worden niet

opgenomen.

bijvoor-

RIJWIELBANDEN

EN WEGDEK.

1941
Mijnheer de Redacteur,
Een jaar geleden werd het Rotterdamsche wegdek zwaar getroffen; overal putten in de straat, beschadigde, scherpe
steenen enz. Nog steeds duurt dit euvel
voort. Wie dagelijks naar kantoor of werkplaats door Rotterdam-Centrum fietst,
constateert telkens weer, dat de rijwielbanden ernstige schade oploopen aan de
oogen.
scherpe st., putten enz. Ook 't beschadigde
wegdek in de RosestraBt bij nummer 66
De weerstand van het lichaam kan woris nog steeds niet hersteld. Beleefd wordt
den verhoogd, wanneer de onderbeenen de directie van Plaatselijke werken veren
buik
door
gezwachteld
zocht, thans onmiddellijk maatregelen te
sterk
worden
de
niet geeen sterken gordel wordt omsnoerd. De treffen, zoodat onze rijwielbanden Namens
heel en al kapot gereten worden.
werking van het hart kan ook worden
alle wielrijders(stcrs) bij voorbaat dank.
verlicht, als de vlieger bukt en daardoor
~/
Een wielrijder.
het hoogteverschil tusschen hoofd en voeEen pad brenge uitkomst.
ten vermindert. Dit verschil is het kleinste, wanneer men ligt. In dat geval kan

het hart een versnelling tot 14g twee tot
drie minuten nithonden. Men overweeg!
thans de mogelijkheid, om de besetting
van de snelste jachtvliegtuigen en
de
vliegtuigen voor het uitvoeren van duikvluchten hun plaats in het vliegtuig liggend te doen innemen.
Dank zij wetenschap en praktijk is de
schrik voor de „doodsminuut"
thara
overwonnen; doch nog steeds wordt daarvoor de sterkste concentratie van den wil
en een ijzeren constitutie gevergd. De
vlieger, die duikvluchten uitvoert, dient te
allen tijde heer en meester te blijven van
zijn machine en van zijn bewustzijn.
,
KIJKER.

Rotterdam, 16 Mei

Rotterdam 15 Mei 1941.
Mijnheer de Redacteur!
Als men op marktdagen (des Woensdags
en Zaterdags) naar de Maashaven gaat,
ziet men een stroom van bezoekers uit
de richting St. Andriesstraat komen,

die

dan rechtdoor loopen naar hun doel tusde rails, door van de electrische
en de stoomtram (in de Putschelaan)
naar de markt!
In het natte seizoen moet men door de
modder en In het droge seizoen door dik
vuil en stof. Zou het niet mogelijk zijn,
dat het jarenlange euvel opgelost wordt
door tusschen de rails een behoorlijk looppad te maken? Vele marktbezoekers uit
het zuiden zouden er dankbaar voor zijn.
Abonné W. P."
schen

tram

INSCHRIJVING VAN

ving.

Maar het „zwerven" is dit jaar niet
gewenscht, aangezien daardoor voor de
hotels enz. volstrekt moeilijkheden zouden
worden veroorzaakt
f

Kerknieuws
Algemeene Synodale Commissie.

NIEUWSBLAD-ADVERTENTIE
OVERWINT CONCURRENTIE

hangwagens (met
landbouwtractoren) verplicht

Hij geeft ons de kracht tot dragen
Als de tegenspoed ons naakt
t'!
Hij geeft om den nood'gen weer»
(«tand
Ali om zorg of droefheid raakt.

van

)

telefoonaansluiting

*

teweeg bracht

/
*

de beide mannen
welgevallen aan.
was slank, groot en blond,
met een zeer Intelligent gezicht Hij was
zoo om en bij de veertig en keurig gekleed. De eischer daarentegen was meer
van het type, dat men een „gemoedelijke
Levensmoed doet d'oogen schitt'ren
kerel" ploegt te noemen. Rond. met een
Levensmoed straalt vreugde uit. ■
niet onaanzlenlijken spekrimpel In den
Zoekt hem toch. gij moedeloozen,
nek en lippen, die verrieden dat spijs en
't Is zoon «aardevolle bult
>■• s drank naar waarde werden geschat.
Juist, begon de rechter tot den beklaagde.
U hebt dezen heer aan de
telefoon uitgescholden voor „rhlnoceros".
Lichter zal uw leven worden, ..j>
Hoe kwam u
De slanke blonde
g'uzelve
overwon
Als
lachte.
Achter zware, donkre wolken
Ik zou gaarne willen opmerken, dat
het
„rhlnoceros"
.
.•.'
zont
woord
nooit als beleege
gouden
Ziet
dan —de
diging kan worden opgevat. Deze dieren
hebben een intelligentie, waar. menig
ANNIE DB HOOG—NOOY
mensch Jaloersch op kan zijn.
Daar gaat het niet om, meende de
rechter.
De beleedigde partij zweeg voorloopig.
Kerknieuws
Wanneer u mU toestaat verder te spreNed. Herv. Kerk. Bedankt voor 't Gra- ken, vervolgde de slanke met een lichte
venhage ds. J. J. Poldervaart te Vriezen- bulging, met dit "rhlnoceros", was een anveen.
dere eigenschap van den neushoorn bedoeld
Beroepen naar Woerden ds. L. J. R. Kalzijn dikke huid
mijn te Vollonhove. Naar Kampen ds, H.
U kunt er u zoo niet uit redden vlei

zijn dese

..•

den aecretarls-generaal
Waterstaat te houden registers,
ongeacht of de vervoermiddelen al
vanwege

gereed

Wat een verkeerde

'

—

ï:::

van

dan niet voor onmiddellijk

s

—

\\\

vóór 22 Mei 1941 te doen Inschrijven

In

Neen, rhinoceros!....

gave

gebruik

Rechter

i SC*

De

,

l

liln.

*

Het doen inschrijven geschiedt door Invulling en onderteekening van een inschrijvingsformulier 1941, dat kosteloos
verkrijgbaar Is bij de distributiediensten
en door tijdige opzending van dat formulier aan den Inspecteur-generaal van
het Verkeer te 's-Gravcnhage.
Overtreding van de voorschriften wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste
een Jaar of een boete van ten hoogste
/ 10.000.
Motorrijtuigen, ten aanzien waarvan de
overtreding is gepleegd, kunnen door den
secretaris-generaal van het departement
van waterstaat verbeurd worden verklaard.
Inzending

—

—

-

1

<

--

—

Aangenomen naar Hengelo (O), ds. J.
W. van Swigchum te Nieuwe Pekela.
Geref. Kerken. Beroepen naar Mijdrecht
ds. J. A. van Arkel te Diever.
Evangelische Mij. Dr. J. F. Beerens, Ned.
Herv. Predikant te Utrecht, werd tot voorzitter van de Evangelische Maatschappij
gekozen. Dr. Beerens volgt wijlen ds. A.
G. H. van Hoogenhuyze op.

de rechter hem In de rede. De betiteling
behoort tot die uitdrukkingen
welke niet toelaatbaar te noemen «Ijn. Hoe
kwam u er toe een dergelijke uitdrukking
te bezigen}
Ik scheer ml) zelf, lachte de slanke.
Zoo, zei eensklaps de eischer. De rechter deed of hl] dien uitroep niet hoorde •
Gaat u verder, als' tublleft.
Ik scheer mij zelf en op dien morgen
stond ik in de badkamer en had mij zorgvuldig Ingezeept.
Ik heb een erg gevoelige huid.

..rhlnoceros"
—

—

—

.

Boschwezen en jacht.
Het heden verschenen Verordeningenblad bevat een besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van
Landbouw en Visscherij, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Opvoeding, Wetenschap on Cultuurbescherming
tot instelling van de betrekking van Gemachtigde voor het Boschwezen, de Houtvoorziening en de Jacht.
De Gemachtigde heeft de algemeene
leiding van al hetgeen betreft het boschwezen, de houtvoorziening en de jacht
Hij vervult zijn taak overeenkomstig de
aanwijzingen van de secretarissen-generaal van de departementen van Landbouw en Visscherij en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Voor zoover
daarbij belangen van natuurbescherming
betrokken zijn, gedraagt hij zich naar de
van den
desbetreffende aanwijzingen
secretaris-generaal van het departement
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe-

blijven

Faillissementen

scherming.
Regelen betreffende het boschwezen, de
houtvoorziening of de jacht, zoomede regelen betreffende de natuurbescherming,
voor zoover daarbij belangen van het
boschwezen, 'de houtvoorziening of de

-

zijn betrokken, worden door de in
het vorige artikel genoemde secretarisniet vastgesteld
sen-generaal
dan na
overleg met den Gemachtigde. .
£ j
Dit besluit treedt heden in werking.

Jacht

(VOOR ONZE JEUGDIGE LEZERS)

i

ren.
De slanke lachte. Ook de rechter
moest lachen, zij het dan ook bijna onmerkbaar.
Dus U stond zich te scheren
Neen ik stond mij in te zeepen.
Is dat zoo gewichtig ?
Kunt u zich scheren zonder u ingezeept te hebben ? vroeg de slanke snel.
I« het u nooit eens, overkomen
speciaal op warme dagen, dat de zeep
zoo gauw intrekt, dat het mes niet meer
glijdt ?
Dus u stond u in te zeepen, zei de
rechter geduldig.
Neen ik was met inzeepen klaar en
—

,

—

—

*

—

-

—

—

—

—

—
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Veilingen

OPGELEGDE AUTO's
Aangifte-termijn verlengd

—

Aan degenen, die den inspecteur der
directe belastingen vóór 20 Januari 1941
dat hun motorrijtuig gedurende ' geheel 1941 zou zijn opgelegd, u
aanslag In de persovoorloopig
geen
neele belasting uitgereikt Da.-ir velen den
datum 20 Januari lieten verloopen, heeft
de ANWB. zich tot het departement
van
Financiën gewend om alsnog het
achterwege laten van een aanslag voor
hen te bepleiten. Hierop heeft het departement medegedeeld, dat de datum Is verlegd van '.'.O Januari naar 1 Juni 1941.
motorrijtuiDe houders van opgelegde
gen dienen dus, om alsnog vrij te blijven
van een aanslag personeele belasting,
vóór 1 Juni 1941 den Inspecteur der directe belastingen van het feit der oplegging
in kennis te stellen, voorzoover zij dit
niet vóór 30 Januari 1941 reeds hebben

bouwveiling Rotterdam en Omstreken G.A,
Kaskomkommers Ie srt. 20, 2e .srt. 15,
3e srt. 10, pi. gl. komkommers Ie srt 20,
2e srt, 15, 3e srt, 10, sla Ie srt.
«lavellen per kg. 17—22, spinazie per 100 kg.
5.80—7, bloemkool per 100 stuks 17.30—23,
Tomaten A per kg., 54, B 54, C 54..CC 52
bonken 62—73, postelein per kg. t 21—
24, snijboonen per kg., 120—165. Aanvoer

mededeelen,

.

Rotterdam, 16 Mei Coöperatieve Tuin.

tomaten 13.330 kg.
Aanvoer sla 236.200 krop.

v.

.

..

KOERSEN NEDERLANDSCH
CLEARINGINSTITUUT.
'
Koersen voor stortingen op 17 Me! 1941
tegen verplichtingen luidende in:
Belga's 30.1432, Zwitsersehe francs 43.58,
Franschï francn 3.788. Lires 9.87. Deensche
42.82,
kronen 36.37. Noorsche kronen
Zweedsche kronen 44.85. Tsjechische kronen (oude schulden) 642, Dinar. (oude
schulden)
schulden) 3.43, Dinar (nieuwe
4.23, Turksche ponden 1.45 I'4, Lewa 2 30,
Pengö (oude schulden) 36.519 Pengd (nieuwe schulden) 45.89. Zloty (oude schulden)
35. Zloty (nieuwe schulden) 37.88, Lel 1.28.
Opgave laatst uitbetaalde nunynera P«
15 Mei 1941:
|V
Clearing met Duitschland, laatst uitbetaald nummer: tegen guldensverordeoingen 898.409, tegen Reichsmarkvorderingen
&..303'328.451. •
J...1
Clearing met Chili, laatst . uitbetaald
,'.
nummer: 1713,k«
Clearing met Chili, laatst uitbetaald
algemeene
clearingrekening:
nummer
4750. bijzondere clearingrekening: 2431 a.
Clearing met Italië, laatst uitbetaald
nummer: 2338.

!

--

'

.

ONS PROSPECTUS

:

Handelswetenschappen
Boekhouden

en

Handelscorrespondentle

"

Staatspraktijk-Diploma
Boekhouden

Dagmar had geen tijd om zich rekenschap te geven van het gevoel,
toen ze het gezicht van de dame zag.
Zij kon nauwelijks de gedachte van
zich afzetten, dat zij mevrouw Van-,
ofschoon
sittart eerder had gezien,
de naam haar volkomen onbekend

klein, nietig muisje weg rrrrtl. ...l
Yoessi en Ibra kijken het beestje
lachend na en ze voelen zich erg verlicht, nu ze niet bang meer

En daar springt hij als een
een holletje van de muur ml

behoeven te

(Bekende Schriftelijke Cursus)

RtClt 13444

zijn!

Maar je naam?
Dagmar Olsen.
Dagmar Olsen, zei je... en hoe
heet je vader?
Axel Olsen; maar u moet probeeren kalm te blijven.
'J De vreemde blik in de oogen van
was,
■,
de andere vrouw beangstigde Dag—Ik kwam alleen maar zeggen, mar. Met eèn diepen zucht zakte
dat meneer Payne... begon zij. ,
mevrouw Vansittart opeens in elkaar
en verloor haar bewustzijn.
Charlie, Is hij gered?
opgewekt.
ja,
meisje
Dagmar was werkelijk bang geO
zei het
Weet u niet, dat u allemaal uw worden. Er scheen alle kans te zijn,
leven aan zijn moed te danken heeft? dat er in de gegeven omstandigheden
Hij heeft mij gevraagd u te zeggen, gevaar voor de
gezondheid van
mevrouw Vansittart bestond.
dat hij volkomen in orde was.
Tot
Het haar groote opluchting kwam een
Ik weet niets, zuchtte zij.
was allemaal zoo verschrikkelijk. van de andere dames, eveneens een
Het waren geen menschen meer in Amerikaansche, die alles had gede salons; het waren tijgers, erger hoord, haar te hulp.
dan tijgers.
Maak je maar niet ongerust,
Dagmar boog zich over haar en zei deze,
mevrouw Vansittart is
legde zacht een hand op haar voor- erg overstuur. Ik zal wel op haar
passen. U heeft denkelijk wel wat
hoofd.
U moet dat allemaal zoo gauw anders te doen.
mogelijk vergeten, zei
zij kalmeeDagmar voelde dadelijk, dat dit
rend.
een goede raad was. Ze vertelde den
Zij «hield de lantaarn lets lager en dames, hoe zij haar goed het best
zag nu weer denzelfden harden trek konden laten drogen, door achtereenom den mond van mevrouw Vansit- volgens van de kooien gebruik te mavreemd contrast ken. Toen ging zij naar de andere
tart, welke
met haar glimlach vormde. Haar slaapkamer en deed daar dezelfde
opwinding
gewonden in
maakte plaats mededeeling. Met de
kleur van
voor een doodelijke bleekheid.
het ziekenhuis ging het lastiger. De
je?
meisjes
fluisterde zij ge- kleine
kleedde zü zelf uit en
Wie ben
kind, wie ben je? • ■ •■ .
jaagd;
trok haar een van ■ Olsens flanellen
Myn vader is de vuurtoren- hemden aan.
wachter hier, zei Dagmar,
ik ben ■ Andere kleedlngstukken van Olsen
stelden de gewonde dames in
hier maar toevallig, ik...

Rotterdam,Hoofdredacteur: 3. O. Weystera, Buitenland:
Waarn.
hoofdredacteur en
H. W. Eldermans, Voorburg; Stadsnieuws:
C. Borstlap; Binnenland: A. van Eek; Kunst:
W. A. wagenert Muziek? Leo- OM: sport:
B. M. Schllperoort: Feuilleton» en bijvoeg14 sels: mej. E. Franken, allen te Rotterdam.
..

zich van. droge kleeren te voorzien, j
Misschien heeft zij vader vroeger;
terwijl de man, die in het veldhospi- gekend, antwoordde Dagmar.
taal dienst had gedaan, de beide erg-| Het wrak was nu geheel uiteen geste gewonden kleeren van Lic en slagen. De eerste groote golf van het
.
nieuwe getij beukte den toren en deed
Pontin aantrok.
slaapkamers
in
Dagmar vloog de trappen op en af,! de vrouwen in de
terwijl Hildur uit alle macht werkte, angstig gejammer uitbarsten.
ga
jij
even
naar toe, HilOch,
er
I
om allen wat warms te bezorgen.
Zeg maar, dat ze
Ook Payne werkte als een paard. dur, zei Dagmar.
Als de doorweekte kleeren hem wer- heelemaal niet bang behoeven te zijn!
verzorgde Olsen de lamp
den gegeven om te drogen,, wrong en1 Hoogerop
praatte met den eersten officier,
hij ze eerst uit en bewerkte ze dan
nee] handig met het gevolg, dat de Cronstedt. De zeeman had hem met
weinig
zooals men
dat
• woorden,
keuken spoedig in een soort Turksch
bad was veranderd. Na een uur had meestal bij menschen van zijn beroep
„Dovredat
de
aantreft,
verteld,
hij de voldoening, dat het grootste
voorspoedige reis van
deel van de vrouwen in warme en fjeld" een heel gehad,
tot ze, niet ver
bijna droge onderkleeren
was ge- NewYork had
cycloon tekleed. Met de zwaardere bovenklee- van het Skagerrak, in een
'
recht
kwam.
i
ren kon hy natuurlijk weinig be- !
De eene officier schudde zijn vuist,
- •
ginnen.
toen ze over den omgekomen kapitein
Eenmaal hield Hildur Dagmar op
praatten. •
de trap tegen. •
■'
Het strekt hem tot eer, dat hij
Mevrouw Vansittart doet . zoo mee naar den kelder is gegaan, maar
vreemd, zei ze.
hü heeft de schuit te hard laten looDagmar, die zooveel aan haar pen. HU wilde niet naar mij luisteren.
hoofd had, had deze dame heelemaal Hij wou maar met alle geweld een
vergeten. ■
~f •
■
■ nieuw record met de schuit maken.
'
O, Uc heb haar heelemaal verge- Die heeft nu al bijna vier-en-twlntig
gaat
jaar elk jaar een veertig keer den
het met haar? ten; hoe
O, wel goed, maar toen ik haar Oceaan heen en terug overgestoken;
bij
brengen,
zij:
zei
de laatste veranderingen is ze wel
Weeren kwam
Bent
u een zuster van Dagmar Olsen? Ik een tien meter langer geworden, maar
geen
tijd
had
om haar alles uit te de kracht van de machines werd
leggen en heb dus.maar „ja" gezegd.! haast niet vergroot.
U zegt daar, dat da ,',Dovrefjeld"
) Ze keek mij toen zoo vreemd aan en
toen maakte zij glimlachend haar ex-' bijna net zoo oud is als de vuurtoren
gevallen,
en
ik
lastig
had
heb den naam nog nooit gehoord.
zij
mij
cuus, dat

I
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de kust?
Cronstedt had de beteekenis van O-*
sens mededeeling nog niet ten volle
begrepen.
i.
Ik ben hier meer dan eens zes
I
weken achter elkaar geweest, zonder
--•••

"

;
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„
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staat,

•

—

dat het mogelijk was verbinding

wet

den vasten wal te krijgen. • •
Zes weken 1 riep Cronstedt uit
-
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Ja u kent ze anders wel. Dit is 'de
eerste reis na de verbouwing en de
verdooping. Het is bekend, - dat het
verdoopen van een schip ongeluk aanbrengt. Het is de ■ vroegere „OW
Trygvasson". Wat is er? vroeg hüi
toen Olsen een uitroep niet kon onder"■" . r
drukken.
.-■
•
Wat is er eigenlijk gebeurd?
vroeg deze, de vraag van den stuur. '
man negeerend.
wat ik u zei; de oude heeft
■ Net
er te veel vaart achter gezet, alleen
maar om de post een paar uur eerder
in Oslo te hebben. ■
Axel Olsen stapte van het onderwerp af en vroeg:
Ik heb u laten roepen om te spreken over een nieuwe moeilijkheid,
welke wij onder de oogen moeten zien/
Er is hier op zyn hoogst voedsel en
water voor drie, mannen gedurende
twee maanden. Als u een kleine reken*
som maakt, zult u tot de conclusie
komen, dat er voor ongeveer tachtiff
menschen maar gedurende ruim t*ee
'
dagen voldoende is.
Maar we zijn hier toch vlak b«
—

—

J

—

.

—

M.O.

RESA -ARNHEM

|

Zie.... de list van Ibra gelukt.... Op het uitspreken van de
toverspreuk schrompelt da grote, boze tovenaar snel in elkaar..
Hij wordt steeds kleiner, totdat bij niet groter meer Is dan
een muis.... Hij krijgt 'n staart!

t

..._

-

—

—

VRAAGT

j

mevrouw Vansittart vroeg:
,
my?

Zoekt u

•-

—

18 Mei.
1878 Joh.' Brautigam; wethouder.
1883 C. A. Muller; hoofd van den Luchtbeschermingsdienst.
18 Mei.
1875 Dr. J. H. Akkerman; »rt«.

I I

die, welke op Olsens bevel gereserveerd waren, was de atmosfeer hier
door het groote aantal menschen, die
ieder lang geen drie vierkante meter
om te
tot hun beschikking.hadden,
stikken. Het eenige voordeel van de
aanwezigheid van al die menschen in
zoon kleine ruimte was, dat het er
door de menschelijke lichaamswarmte niet zoo erg koud was.
Dagmar, niet vrü van nieuwsgierigheid, hield haar lantaarn zoo, dat
het volle licht op het gezicht van
mevrouw Vansittart viel.
Ze zag een mooi gezicht, maar
met een harden trek om den mond,
een trek, welke echter onmiddellijk
voor een glimlach plaats maakte,

—

.

Ik ook, kan de eischer niet nalaten
Dus met die dikhuidlgheid klopt het niet. Ik kan dat bewijzen,
lederen morgen snijd Ik ml) bij het sche-

AGENDA

:

Als in alle vertrekken, behalve

toen

.

—

op te merken.

gedaan.

|

Een dame, die al op de onderste
beslag had gelegd, richtte zich op
haar elleboog op.

kooi

zoover was...
Dat het mes zou gegleden hebben, vulde
de rechter aan, ging weer de telefoon.
Neen; ditmaal werd er gebeld. De
post bracht lets, Maar Ik had mij lntusschen zoo opgewonden, dat de zeep veel
vlugger lngedroogd was. Maar toen Ik mij
weer gewasschen had en water gehaald en
Ingezeept, toen pas belde de telefoon
weer.
Ja, zei de elscher eensklaps droefgeestig, en toen heb Ik hem weer gevraagd
of mijnheer Meelhaas thuis was.
En toen heb ik geschreeuwd
Neen,
t
rhinoceros.
Rechter Jurgens beet zich op de lip*
pen en keek \an den een naar den ander.
En wat wilt u nu, mijne heeren?
Als antwoord ging de dikke naar den
slanke toe en gaf hem een hand.
Laten wij er niet meer over spreken.
Ik trek mijn aanklacht in. Ik scheer mij»
zelf ook en een telefoon... ik weet cc
•lies van!

—

—

Opgegeven door v. d. Graaf en Co. te
Amsterdam.
Uitgesproken: 15 Mei: P. Lomart en C. P.
Loman, (firma P. Loman en Zoon), aannemersbedrijf, Laren, Kerklaan 31, cur.
mevr. J. E. C. Willet-Roosenburg Busium, K. J. Moens, Amsterdam, De Clercq»traat 127, cur. mr. W. B. Meijboom, AmIterdam; A. J. Wiedeler, wed. van A.
Albertus, Amsterdam, Wagenaarstr, 31.
cur. mr. P. J. Verdam, Amsterdam;
Wijehen,
A. S. Peren,
timmerman,
cur. mr. G. C. M. v. Nijnatten, Nijmegen;
W. Peren, Bemmel, Plakschestraat 274,
cur. mr. G. C M. v. Nijnatten, Nijmegen.
Opgeheven wegens gebrek aan actief:
J. IJzermans, wed. van J. Kooien Halsteren; T. de Gier, Oudenrijn; H. J. Coer«en, Amsterdam.

—

(Vervolg)

—

....

—

Schroten te Rotterdam-Charlois.

,

bewerkt door
ADRIAAN J. HUISMAN

—

/

op proefschrift: Verplichte Ouderdoms-

EEN VERHAAL VAN DE ZEE

—

—

Rijksuniversiteit te Leiden. Bevorderd tot doctor in de rechtsgeleerdheid

De Vuurtorenwachter

—

>,

'

Wegens een bij het drukken ondervonden vertraging zullen alle formulieren,
welke blijkens het poststempel uiterlijk
24 Mei 1941 aan de post werden toevertrouwd, als tijdig opgezonden worden aangemerkt.
De aandacht wordt er voorts op gevestigd, dat de afwezigheid of onbruikbaarheid van bepaalde onderdeden, dus
ook van bonden, niet ontheft van de
verplichting het motorrijtuig te doen inschrijven. Slechts motorrijtuigen, die in
zoon staat van onbruikbaarheid verkeeren, dat dientengevolge herstelling of
redelijkerwijze
wedor-in-gebruikneming
is uitgesloten, komen op dien grond niet
voor inschrijving In aanmerking.
Ook behooren niet voor inschrijving te
worden aangegeven motorrijtuigen van
bijzondere inrichting, welke niet bruikbaar zijn voor vervoer van goederen of
vee, zooals brandweerauto's, reinigingsauto's, reparatie-, takel- en kraanwagens

en dergelijke.
Personenauto's en autobussen
eveneens bulten de Inschrijving.

J

—

—

(Nadruk verboden.)

—

/

VAN GEBOORTEDAGEN

FEUILLETON

—

—

'

Examens

15)

niet zonder

beklaagde

gen.

verzekering voor Kleine Zelfstandigen, de
heer N. E. H. van Esveld,, Bloemendaal;
bevorderd tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: The braconid alysla
manducator panzer in lts relation to the
blow-fly calliphora erythrocephale meigen,
de heer L. W. D. Caudrl, 's Gravcnhage;
geslaagd voor het doctoraal examen rechten de heeren: D. J. Koeleman, Leiden: J.
A. Zandee, Den Haag; candidaatsexamen
Nedcrlandsche taal- en letterkunde de
heer J. van der Schaar, Vlaardlnger-Ambacht; candidaatsexamen Indische
taaien letterkunde de heer A. Teeuw, Leiden:
doctoraal examen Semietlsche taal- en
letterkunde de heer D. S. Attema, Hilver-

wilde Juist het mes er op zetten, toen
de telefoon belde. Als behoorlijk mensclj
gine ik naar mijn werkkamer en nam den
hoorn op. Een stem vroeg:
Bent U
mijnheer Meelhaas?
Neen, antwoordde ik. U is' verkeerd
aangesloten. De ander antwoordde
Dank
u, en daarmede was ons gesprek ten einde.
Ik ging weer naar de badkamer, reinigde
mijn gezicht van dê reeds lang ingedroogde zeep, haalde opnieuw warm water uit
de keuken en begon mij weer in tezeepen.
Nauwelijks was ik daarmee klaar of de
telefoon belde weer.
Met 331321, zei ik.
Is mijnheer Meelhaas thuis? " •';Neen. U hebt weer verkeerd gedraald.
Zonder meer legde ik de hoorn neer,
Intuschen was de zeep al weer ingedroogd. Voor de.derde maal ging Ik dus
naar de keuken "om warm water te ha»
jen. Voor de derde maal waschte Ik mijn
gezicht, voor de derde maal zeepte ik ml]
In. Toen ik alweer zoover was, dat het
mes zou gegleden hebben, belde de tele«
foon voor de derde maal. Ik rende' er
naar toe en brulde: Mijnheer Meelhaas Is
niet thuis!
Heb je een slechte bui?, vroeg mijn
schoonmoeder verwonderd. Hebben jullie
gekibbeld?] Zie je nu wel! Je had ook voor
Je vrouw- die.blauwe schoenen moeten
koopen. Maar zoo zijn jullie mannen nu!
Ik weet het maar al te goed, want...
Mijn schoonmoeder wist nog veel meer
en toen zij eindelijk uitgepraat was, was 't
zeepschuira andermaal lngedroogd. Niets
aan te doen. Wéér wasseben, wéér water
halen, wéér inzeepen. Maar toen ik weer

Jurgens zag

vóór hem

>

.

TWEE ONDEUGENDE PRINSJES

[

In de vierde zitting van de Algemeene
Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk
bracht prof. dr. De Zwaan rapport uit over
de aanvragen uit het studiefonds. De rapporten zullen aan de Synode worden overgebracht Namens de commissie ad hoc
rapporteerde ds. Boonstra over de toepassing van art 14 op de kerkeraden.
Het betreft hier de vraag, of kinderen
van ouders, die niet tot de Ned. Herv.
Kerk behooren, door kerkeraden van een
andere kerkgemeente dan waar die ouders
wonen, mogen worden gedoopt In het
rapport werden deze twee lijnen ontwikkeld: eenerzrjda moet worden gewaakt
tegen het gevaar voor kerkelijke ongebondenheid, anderzijds tegen het gevaar
van afsnijden van wat toch nog den band
met de kerk wil vasthouden. Op het geweten der kerkeraden moet een ernstig
beroep worden gedaan. In het uiterste
geval zou tot wetswijziging moeten worden overgegaan. Het rapport werd met
groote waardeering aanvaard en zal worden doorgezonden naar de Synode.
Kennis werd genomen van oen concept
reglement. voor een Raad der Varende
Gemeente, die de overkoepeling zal zijn
van den Zeemansraad en den Schippersraad. De raad, wiens zetel te Amsterdam
is,
benoemt onder goedkeuring van de
Algemeene Synode een of meer predikanten. De bedoeling is, dat de leden der
varende
Gemeente deelnemen aan hel
kerkelijk leven op de plaatsen, waar zij
vertoeven. Bijzondere zorg zal worden gewijd aan de aan boord opgroeiende kinderen. De rijpere jeugd zal samengebracht worden in één centrale vereenlging. Door de uitgave van een periodiek
zal worden getracht een band te leggen
tusschen de leden dezer gemeente. Dit
concept-reglement zal met gunstig advies
aan de Synode worden overlegd.
Behandeld werd het rapport van de
commissie tot kerkelijke Ingebruikstelling
der nieuwe vertaling van het Nieuwe
Testament.
Voorgesteld werd een commissie te benoemen, die zich vaa het oordeel der
predikanten
over deze verUling op de
hoogte zou stellen en daarna het advies
der classicale vergaderingen zou inwinnen.
De Synodale Commissie sloot zich bij de
voorgestelde
methode aan en zond het
rapport door naar de Algemeens Synode.
De zitting werd verdaagd tot vanmor-

uitzondering

kostb're

■, .
Draag hem in het leven mee.
Hij leidt ons naar de veilige haven
'
Door de woest* levenszee

Mei 1941 houder zijn van motorrijtuigen, opleggers en aanhangwagens, geheel of gedeeltelijk ingericht tot
vracht- of veevervoer en van motorrijtuigen, uitsluitend bestemd tot bet
voortbcwfr.cn van opleggers of aan-

Rede Hauptbefehlsleiter
Schmidt voor de N.S.D.A.P.
Het Arbeitsbereich in den Niederlanden van de N.S.D.A.P. belegde gisteravond een vergadering in den Dierentuin in Den Haag, waar de leider van
het Hauptschulungsamt der N.S.D.A.P.
Hauptbefehlslelter Schmldt, die een
bezoek van enkele dagen aan Nederland brengt, een rede hield.
Wat Duitschland sedert 1933 heeft gepresteerd is geweldig, aldus spr. Velen
spreken van toevallige gebeurtenissen,
anderen van gelukkige voorvallen, weer
anderen van wonderen, doch wij Duitschers zeggen, dat nog nooit een volk van
toevalligheden groot is geworden, doch
alleen wanneer het de kracht daartoe in
zichzelf heeft gevonden.
Er zijn menschen buiten Duitschland,
die zeggen, dat indien er geen nationaalsocialisme en geen Adolf Hitler zouden
zijn geweest, er ook geen oorlog zou zijn.
Oppervlakkigen denken, dat wij schuldig
zijn aan den oorlog. Dat is een groote
vergissing.
In den aanvang werd de beweging in de
democratische landen niet ernstig genomen,
doch
in 1933 werd zij daar beschouwd als lets dat gevreesd moest worden. • ■
westelijke
Toen de
staatslieden begrepen, dat de boycot na 1935 seen gevolg
zou hebben, grepen rij naar het laatste
middel: den oorlog, als de laatste moge
lijkheid
om de revolutionaire idee van
Adolf
Hitler
te breken. Het nieuwe
Duitschland
heeft bewezen dat het ook
zonder oorlog de grootste macht op het
continent kon worden. Wij hadden geen
oorlog noodlg.
Men spreekt ook van het streven naar
een wereldheerschappij door Duitschland,
maar, zoo vragen wij. wie heeft in de
laatste eeuwen de wereldheerschappij gevoerd? Duitschland zeker niet Engeland
en Frankrijk verdedigden hun eigen wereldheerschappij toen zij Duitschland er
van beschuldigden naar de wereldheerschappij te streven. Duitschland deed dit
nog nooit en zal dit ook nooit doen. Het
Duitsche volk is het sterkste van Europa,
economisch is het het beste, biologisch
een der gezondste, het heeft een roemrijke
geschiedenis, het presteerde onnoemelijk
veel op cultureel gebied, terwijl het geen
bewijs meer hoeft, dat de Duitsche soldaat de beste ter wereld is, vervolgde
spreker. Dit alles geeft ons niet alleen
het recht, mar ook vooral de plicht als
leider op te treden en een voorbeeld voor
Europa te zijn. Wij hebben echter nimmer
gesproken over heerschappij, doch over
leiding en hlertusschen la evenveel verschil als tusschen Engeland en Duitschland. Alleen wanneer er leiding Is In
Europa kunnen er orde en welvaart heerschen.

Levensmoed, een

,

weten te getroosten.
De vacantiegangers dienen eenige regels
in acht te nemen, waarvan wel de voornaamste is, dat t ij d 1 g plaatsen worden
besproken. Want de hotelhouder of pensionhouder moet van te voren weten,
Waarop hij, wat de bevoorrading betreft,
in een bepaalde periode moet rekenen.
Dan kan de distributie-dienst ook rekening houden met een opeenhooping van
toeristen op bepaalde plaatsen.
Voorts moet met het oog op den geldigheidsduur
der consumentenbonnen
dringend worden aangeraden tenminste
een week in dezelfde plaats te blijven.
Natuurlijk is jnen gedurende dit verblijf
niet aan deze plaats gebonden, want van
het hotel of pension uit kunnen dagelijks
uitstapjes worden gemaakt in de omgering

aecretarls-generaal van Waterataat heeft bepaald, dat z(J. die op 15

De

I

Een redacteur van het A.N.P. heeft een
onderhoud gehad met den heer H. W. R.
de Waal, directeur van de Algemeene
Nederlandsche Vereenlging voor Vreemdelingenverkeer over het komende vacantieselzoen.
Er bestaat In het algemeen geen belemmering voor vacantie-uitstapjes, aldus vertelde de heer De Waal, maar
men moet ernstig rekening houden met
do bestaande moeilijkheden en zich zoowel wat de reisgelegenheid als wat de
voedselvoorziening betreft, eenige opoffe-

Dewulpcn voor Uw .leven

!

*és^l^~:

2

Kort verhaal

Levensmoed

VERVOERMIDDELEN

.

BINNENLAND
Eenige wenken voor
vacantiegangers

•TWEEDE BL' JAD'--

ZATERDAG 17 MEI 194.1
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Incourante fondsen.
In de afgeloopen week werden verhandeld. Aand. Nieuwe Rotterdamsche
Courant 50.
Aand. Mij. tot Expl. Onr.
Goederen
Charlois 55.
3V. Obl. a

ƒlOO Rotterdam 1394 90
Namens de commissie voor de noteering
A. F Ebeling.

ECONOMIE EN FINANCIEN
BELASTINGOPBRENGST OVER

APRIL 1941.
De belastingopbrengst over April heeft
recordhoogte
een
bereikt. De directe belastingen brachten tot en met April In totaal ruim flO3 millioen op tegen ruim
f 59 millioen vorig jaar in .leze'.fde periode
De overige middelen haaiden ruim f62
millioen tegen ruim f 42 millioen In April
1940.

Bij de directe belastingen gaf vooral
de grondbelasting 'n aanmerkelijk hoogere
opbrengst als gevolg van de verhoogde
opcenten. Bij de overige m'ddelen had
de loonbelasting met een opbrengst \an
bijna f 11 millioen een aanzienlijk aandeel
In de verhoogde ontvangsten. Hoewel de
dividend- en tantièmebclasting en de loods
gelden zijn niet meegerekend (opbrengst
vorig jaar April ruim f 2 millioen) en de
Invoerrechten In de afgeloopen maand
met ruim f 10 millioen zijn verminderd,
de
is er
bulten de loonbelasting en
—
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19 millioen.
hoogere opbrengst van bijna voornamelijk
Deze hoogere opbrengst Is
te danken aan de omzetbelasting, welke
met ruim f 8 millioen «teeg tot ruim f2O
welke
millioen, In de tabaksbelasting,
opbracht of ruim f 8 VZ
(nos. 1—10): ruim f 12 millioen
In April 1940.
102704. 112286, 121772, 125045, 125839, 130123, millioen meer dan
van 1941 was
Over de eerste 4 maanden overige
145490, 154733. 156208. 15T997, 163536. 182240,
mid185665, 196758, 200343, 204826, 211030, 218596. de totale opbrengst van de
231049, 254796, 261431, 265250, 266120, 268362.' delen ruim f 198 millioen tegen ruim f lat
284605.
millioen in 1940.
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V.K. Heden.
V.K. Heden.
94
SCHEEPV.-MIJEN
Oordr Hyp 8» 94
4
Gron
101%
rr
41 10174", I<ll
9>GL St.MUNed
STAATSLEENINGEN rrGron.l-3 34 97%
St Zeeland 4
74%
s-Gr H 2% 34 95
9*rt
THEE-ONDERN.
Hyp 3» 93% 93
Ned 1840 4
Gron.
Ned 1940 1 4 90Vc 9j% HaarlHsAC4 90% '
Ardlredjo 41 103
10U
hea -40 U 100 9-=?* 96* Haar.H 1/4 34 94% 94%
IS 4011 mb 100 99% 9rf*/ HaarlH 1/1 31 94% '
DIVERSEN
Ned '40 II 500 96tV j> Jfc HHypsAAE4 99%
Am. Rijtuig 5 100% 100% 61 Electro
N 4011 mb MO 9!«% 99% Holl.H sK 31 91%
Biaauw
Hv SJ 9'% 91% Embtabr HÜ) 91
9'A
94 Vliss Kat pr. 113 11451 MIJ. Zeevaart 103% 103%
Ned 41 100 4 98
94% GemElg W 4* 113*
HypvNed «31 94
Vollenh Bier 15%16%7% N Scbeepv Un 181% 180
151%
Enkes NV.
Ned 41 800 4 98 9-fc6 Insul Hyp. 41 99
GemElg W «
97% 9« FokkerVl CvA 180
a% Nlev Goudr 2T3 273
18S VoUenhß prw 2*l
91%
Ned 36 100 3
4 99
Intere
H
HeHinemß
4
93%
95%
Gouda Kaar* 440 44061 Werkspoor aAI-2%182%6» StHilleg. NA. 174 1751
Wed 37 100 3 84% &4% MHCrNO-S4
97 %
HoutAlberts 4 90
911 GouKaaraApr 14S
Wester Suiker los l«s
Stm Maa»
lis 11»%
&M« gj.* MHCrN vu 31 92%
Ned 37 500 8
LvMeerd v 9) 92% 92
172% StM Oostzee 165 ]66L
185 Wilton Fyen 175
GouKaarsßpr
N38100(81)1 87. 67V. NatHyp sB 31 93 93'-:Gf'
4 81
■ Ex-dlvidend Wilton & p.A 117 117% StOostzee NA 155 153L
N3B 500(311 3 87* 8i« VHVeendK 3j 9« 95*J Landbank
Mij.Ex.O.G 5 46
Wilton
F
Am.
47%
47%
pr
Gruyter&Z
IS7
Stmv WiJkL A 91% 91
0-1 c37 100 3 .87jl
Over Hyp 4 99% 996. N Grond 10 4i 99
Gruyt&Z wdp 14'>% 147 Wit'i Blanket 236
StM. Zeeland 41% 40%
0-1 C37 500 3 89tt
NGrond 33 4| 9"% 9«I Haiem. E. Ap 2>« 2(«% Wyerslnd HA 169 \ lb7l
0-1 37A 100 3 86% 86% ResHypvN 31 86
Rott. Hyp 4 98% 9*% NatGrb '98 4 96% 96% 1 Heemaf NV 141% 1401 ELECTR., GAS-, TEL-,
SUIKER-ONDERN.
O-137A500 3 87%
Rott Hvo 31 BW% 89% NatGrb '37 4 9% 9ö%l HeemafNV pr 160 157% TEL. en WAT.-MIJEN H V-A. CvA. 4<4
PROV. EN GEM. LEEN. Sted H GH 34 90
NatGrb '39 4
f6'* 9d%l Helnek B. A 203% 202%
Krian Sulk f. 88
901
'87
31
A.N.I.E.M.
A
290
UtrHyp
1/14
99
NatGrb
84
Hero Conserv. 151
r- ANIEM NbvA
A'dara 1905 3i 92%
286 Medarie Cult. 184 180
290
Utr H. sK 4 100 100 Sudhoud.L * 89
m
Hoelcs MenZf 375
Adam .1936 34 90
N l.Suik. Ua 260 258
ANIEM Cv A 2«
Tab Un 7
16% .
Utr a (£3l 93
Holland SchM 130 12»)% Industr.
A'daro 1e37 31 90 -90
Cult
Pagottan
Mij.
170
1721
•
135
135
Utr H vu. 31 94
HolL St. Meel 165 163%
pr
Ad 3-4 87 31 90 -90
SPOORWEGEN
170 1741
Ned.-1. Gas M 254 2M% Sindangl,
W Hyp E-F 31 95
95%
90
Adam 6e37 8» 90
H Kattb Prw 103 .113
Ned-J G Nh 255
251% Suiker Cult M 195%
90
W Hyp TV 31 93% 93% Oeli'Sp. 37 31 87% 87% HoU. Melkpr 243
A'diffl 7e37 31 90
Tlepi>er Cult 109%
N.J.Sp
*02
34
75%
761
NlGa*
IOOcvA
261
260%
Hvp
3*
93%
9461
3191
90
Zeeuw
Holl.BetonMiJ 319
Tjew. Lestarl 99
Adam 8e37 Si 90
Tilb Watert 3i3%
NIS 2-4e37 31 75% 76
ZuidH sKL 31 93
Holl.DrenKab 244
Apeld 2e37 34 94
V VorsU. CvA 125 125
91% Zü H va 31 93% 93% NJS «7 C 31 78 7*%G» H Kunsu Ind 165
Arnhem "37 31 92
HANDELS-ONDERN.
VVorstl WA 17.*) 17.80
TRAMWEG-ONDERN.
IntGew Bet.b 16i
Pop.
Arnh 2e"37 31 92
Watoet
(Werkz. in het Buitenl.
Banda CcPrW 21%
210 2101
Dordt 2e37 31 91
Haae TrGB 31 89% 90% Intern. Vtse 82 82V.61 Borneo SumH 190% 189
Holland B 6 22%
88. .
Dordi3B<3H3
Kiene & Co. 121
BornS HCvA 196 . 191
TABAKS-ONDERN.
. SemCherls 5
41%
Holland
B.
44
23
Ensch. 1e37 Z\ 90
90%
SemCherlB 5 . 41%
Kondor Aann. 365
*T. Dcli Ad) HM lio
Arendsburg
823 •
90 - HolCanH ƒ 5 22% 24 SemCher2B 5
Ensch 1e37 34 9»*% 96%
41%
KFbRUt Beyn 130% lïïW Eur.-Az HMi) m
Besoefcl Tab. 66% 65%
Ned. Oü 634 85% 8561
Geld. le3B 21 97%
Sem. Cher 41 39% ■■— KFR Beyn pr 125 126%6» HMtj Guntzel
Dell-Bat Mi] 2C4 202
Haarl 1938 3 85% 85% (Scheepverband Mijen) PREMIELEENINGEN K. N. Edelra. 73 72 HvHoll Bomb 127
43%43%81 DeH-MiJ CvA 269 2t>9«'«•Hertb 35 93 9.:% ENScbeepv 4 94% 94
KNEdeLm pw 70 H. v. Ond Bel 60
61 Senembab Mij 219% 219%
Hilv 1938 31
A'd.looo 74 3 126%
Int Cr.&H C 229 228
31 86tt Bti« RottScheep 4 94
KNF GerrvK 242
Lelden 2e37 31 91%
A-d 100 23 3 104% 101% KN Grofsm. 159 152% Int Cr&HcvA 234 231%
THEE-ONDERN.
«-H2e3B 31 3
KVHoogov.d.4 üöV 4 13661 MoL Hand.-V. 9«
88% BS% INDUSTR. ONDERN. WitteKruis 88 74
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295
R'dam36-37 4 95 95 AlgKunsU 51 105 105%
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27%
R'd leSe-37 31 87% 87% vdöergjur 31 93% 94
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75 I 761
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S
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96 JaffaM fffg 4 90
)><* P 1937 31 97
AlgEx Mij A 50
VOO RL. GEN. AAND. KwattaChoc C 165 1«3
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te...
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S|*
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93%
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C
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Pondok-G 300 165 1621
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Sch. O.Wat 31 SS - ts7l HoU BankBank
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84 . *3
HYPOTHEEKBANKENUmb.St.M,
4
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55%
W. Java Kma 121 122
Kasvereenlg
cpwA
121 120% Phll
153 152
57%15%l
PETROL.-ONDERN.
NJ Escompto 89% 89 Relnev. Mach 135 133 Bant. PL MIJ. 77
78
DIVERSEN
Bat Petr. 41 «7-r* 97
Bod). Dat A 130 1301
Nederl Bank 138
136 RoUDroogd A 300 . 297
H
Bat Petr. 31 83Ü 83%61 Ned
Rtjsdijks lOnd 275
u
B.
100
C
140
275
An.
«6%96%61
10215 L Alg.Hd OnrG 28% '
Goenocng
V
142
105
Iw
M, 92%
Gogo-Niti
Ned
B.IOOOC
139
Schelde
K.
115
X12551
Am
Goedverv
41% 431
137
C.
RUBBER-ONDERN.
4 |6%- 9?%
S
NBvZ.Atr 500 106%
Schelde K NB 93% 91GI Hambalang R 56
56 Amst. BaUast 200% 19.<%
Hambal R. 9 80
801 N H MIJ C 100 140% 140% Scholten Aard 178%
Hcssa Rubb
137 13761 Amst. Rijtuig 43
4161
l^ntr Hyp 4
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9aL Hamb. 2eH 5 80
801 Rotterd. Bank 123
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108487 113411 120418
143930 157256 157522
193337 196618 204306
226405 240416
25R201 2f12?83 969093 265349
278783 302335 310917 310844
346855 353518 354316 358893
380647 383239
LOTEN LUIK 2 ¼ VAN 1897.
Trekking 10 April 1041
Betaalbaar
1 September 1941.
81 Seriën (nos. 1—25).
«28 IW6 1123 1400 1646 175 T 2001
2374 2492 2550 2615 2783 3184 3189
3205 4202 4205 9070 5179 5814 6179
6429 7208 7567 7743 8105 8692 8801 8955
9047 9399 10107 10160 11438 11637 12171
12413 12773 13114 13303 14040 14125 14978
16865 17019 17031 17155 17947 18013 18291
18691 18746 19431 19627 20159 20385 20699
22414 23371 23504 23631 24037 24256 24429
25365 25876 26896 26020 26530 27131 27814
27918 28023 28261 28849 28877 29097 30752
30963 31308 33256
Met fr. 10000 serie 18013 no. 8.
Met fr. 200 serie 4201 no. 14, serie 7567
no. 14, serie 17031 no. 7 en serie 18691 no, 7.
Met fr. 160 serie 7743 no. 18, serie 18691
no. 17, serie 23504 no. 16, serie 24037 no. 23
en serie 28261 no. 7.
Met fr. 125.
625 16
1123 14
6179 14
8801 15
8801 10 9399 12 14978 12 17155 - 2
17155 12 23304 3 23304 28 26020 .12
27131 20 30963
1 30963 25
Alle overige In bovenstaande serlën vervatte nus. zijn betaalbaar met 110 fr.
CONGO-LOTEN 1888.
Trekking 21 April 1941
Betaalbaar 15
April 1942.
71 serlën (nos. 1—25).
327
887 1545 2696 4728 6366 7683
10819 12129 13122 14195 14956 15004 15078
16167 16796 16830 17178 18309 19136 20024
20842 21102 23544 23906 24299 24624 25134
26811 26845 27508 28633 29407 30014 31537
33494 33870 34013 33303 35936 36599 36671
36842 39522 39738 42277 42433 42593 42632
45984 46101 46754 47327 47932 48480 48940
50856 51028 51892 53975 55225 55295 55686
55793 56254 58022 58028 58444 58784 59273
59636
Met fr. 100.000 serie 24299 no. 5.
Met fr. 2.000 serie 23544 no. 19, serie 837
no. 9 en serie 29407 no. 20.
Met fr. 1.000 serie 35936 no. IX
.
Met fr. 750:
1545 4, 2696 12, 4728 10, 4728 22.
13122 18. 14956 8, 14956 16, 16830 6.
17178 14, 20024 4,
28633 4, 36599 13,
45984 4, 46754 5, 47932 4, 55225 7,
59686 22, 58022 19, 58028 4, 53028 21,
Alle overige in deze seriën vervatte nos.
zijn betaalbaar met 370 fr.
Belgische
premle-leenlng 4
van 1932.
Trekking 25 April 1941
Betaalbaar
15 Maart 1942. .
Met fr. 250.000 serie 125825.
Met fr. 25.000 de volgende 25 serieën
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ZATERDAG 17 MEI 1941.
gedaan en bieden.

V.K.

.

221141 225815

Soerab. Drd 170 170 Indragiri
120 11512CL Bijenkorf pr. 128% 128%
StokvH A500149%149%6t Java Rub Mij 90 8689f<l Bijenkorf W 290.-285.Twentsßk aA 130% 131
12i
Stoomspin. Sp 121
Ex-dlvldend O Eig WW A 137%
TwenUß CvA 131% 132 Stork & Co 170
Kali Bakar
165
G Eig Am 3 33.- 33.50
Utr Bankver £5% 35% Slork Co prA 138 130l Kawoeng Rub 200 2001 Gerzon Pr
113
80 Gevelce & Co. 90
INDUSTR. ONDERN. Tab Ind Phil 120% 11*% Lamp C. PW 77
v IJsfab 13*
Link Borneo 17%
Goud» Kaas
87%.„
12S Unie Asph
Alg Kunst* U 127
Pr 144 142%G], N..lnd Rubb 88
Groenhoedenv 47
Am Ltg Tett 202% 202% Utr
Ver Blikfabr 195 194 Rotterd Tap
72' i 72131 Hellingm BM 167 167
Amst Sunerf 114
Tap
Ver
Ch
Fabr.
118
Rot
PrA
IL2
Houth
Alberts
128*321
U
6 115*
r-.
Avis Verffabr 22% 221% l
V Ch.Fabr. pr 128%
Soerowm. A. 170
Houth Jongen 141% 141%
Bauva Marg loa%
Ver Glasf N 3 173 173 Wal Sumatra i40% 187 Houth G Key 118
vdß Jur 250 15S '
Waripgin
CM 70
Ver Holl Sis 95%95%G1
Houth Pont
118 116*.
wdßJurS» nrA 97%
VK Pap Geld 144
HouthPont pr 117
Braat M Soer 102% 101 VKPapGeld
SCHEEPV.-MIJEN
Hoyng Pt Ww 100 100
o 149 14J
Breda Macbf 137
Krasnapolsky
1751
V
N
Rubbert
100 100
rurness
132
174
Schv 153
154%
BQhrm.Pap. A 133
Ver. Touwt
4461
Leyd Veem
130% 10% Holl Am L CA 120%
44
Centr-Sullt M 195
Ver Touwt pr 120 .120 Houtvaart
Maxwell L Gr 28
2d%
102%
Cham. Unie A 143
MullerCo Bvu 56.50 54.Vliss. Katoen 188
Zuur 211 205
JavCbma CvA 150
Slavenb. Bk A 9*%
Surin. B 1250 77%
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BEURS VAN AMSTERDAM.

(no. 1—5):

103379
130706
180444
216579
255696
271597
337221
374503

ZATERDAG 17 MEI.
STAATSLEENINGEN.

Nederland 312
Ned. Werk. Schuld eert

Arnhem 1937 ZV2
9112
Rotterdam 1938 31 '2
871/3
HYP BANKEN.
Amsterd. H. b. 4
99
.
•
Dordr. H. b. 3.12
93 7/8
94
126522 Nationale' H.'b. A. 312 .
161196
INDUSTR ONDERNEMINGEN
208412
103
244414 Wilton mach. fabr. 4 1/2. --.
268950
PETROLEUM ONDERN.
326473 Bat PetroL
,971/2
4V»
369618
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van een onverantwoordelljken mooiprater
die dokter genoemd wordt, maar die niet
veel anders aan zijn hoofd heeft dan gegonoemde Vera te beminnen volgens een
oude uitgave van de Ars Amandl en haar
daarna teleur te stellen met zijn egoïsme.
WISSELKOERSEN TE NEW YORK
Tot herstel van geslagen wonden tijgt
16/5
Vera telkens naar een idyllisch dorp er13/5
gens
In Nederland. Om er niet allemaal
Londen
4.OS'/i
4.03'/i
praat- en zwoefliefde en narigheid van te
Berlijn
40.05
40.09
maken, komen er in dezen roman nog wat
Rome
505
3.09
stads-boefjes
.
en brave boerenlieden voor,
Bern
23.20
23.22
niet onaardig gezien en beschreven.
Stockholm 23-85
23.85
Deze gedeelten getuigen waarlijk van den
Parijs . •
2.31
2.31
Japan
verheugonden kant van het talent der
23-JVB '
23.458
schrijfster, die niet tegen de moeite van
Shanghal
5.50
5.50
schrijven opziet en naarstig Is, maar ten
opzichte van de liefde tamelijk-geëxcalteerd doet- Trouwens, het geheele boek
getuigt van talent, maar niet daar waar
de schrijfster meent het te kunnen laten
schitteren. Aangezien het nog maar een
eersteling is.
met alle vèrgeeflijkheden
daarvan, moet men hopen, dat de schrijfDE EFFICIENCY DER NED. SPOORWEGEN, door mr. W. J. de Graaft In deze ster in haar eerstvolgende producten haar
brochure wordt aan de hand van tabellen natuurllijken durf maar zijn gang laat
uiteengezet, dat de Nederlandsche Spoor- gaan en zich In dienst stelt, „als een
wegen in hun bedrijf in vergelijking tot goed instrument", van eenvoud, waaranderen den hoogsten graad van efficien- achtigheid en karakter. Want haar Vera
cy hebben bereikt. Van de 17 vergeleken moge nu wel etherisch beschreven worzij Is niets anders dan een stout
landen in Europa over 1938 heeft Nederden,
land na Zweden per man de hoogste ar- meisje, dat zich door eigen schuld de
beidsprestatie, of anders uitgedrukt: per vleugels brandt, en waaraan de professor geen menschenkennis heeft meegebedrij fsprestatie van 1000 trcink.m. de geringste hoeveelheid arbeidskracht noodig, geven.
wat betreft de Intensiteit van het in het
Tot een volgenden keer dus
en dan
bedrijf vastgelegde kapitaal staat Neder- betere
land op de derde plaats achter Engeland
LEIDDRAAD en VRAAGBAAK, ten
en BelgiC. In de tabel van de exploitatieen
uitgaven staat Nederland In weerwil van dienste van het onderwijl in spel
zijn hoogen levensstandaard, op de derde sport doop G. J. van Tongeren. Uitgave
plaats achter Finland en Griekenland. In Joh- H. Stcgman, Rotterdam.
de tabel voor het geringste aantal treinMet de samenstelling van dit boekje
botsingen en ontsporingen per 1.000.000
de heer van Tongeren ongetwijfeld
trein-kilometers staat Nederland op de heeft goed
en nuttig werk gedaan. Het is
tweede plaats achter Finland en wat be- een
in de eerste plaats een mooi repetitietreft het kleinste aantal gedoode en ge- boekje
voor elk examen in de lichamelijke
wonde reizigers per 10.000.000 reizigerskilometers op de tweede plaats achter opvoeding maar tegelijk ook een soort vaNoorwegen. Op het gebied van rljsnel- demecum voor leidsters en leiders op de
heden over lange baanvakken staat Neder- sportvelden, omdat zij er in vinden aanwijzingen, regels en voorschriften van
land ver bovenaan. In 1938 reed Nedermogelijke soorten bal- en andere spe-65,5V« van zijn gehcele spoorwegnet met alle
snelhedep boven de 60 kilometer per uur, len; grenswerpbal, vangbal, slagbal, kastie,
tamboerijnbal. veldbal, honkeen percentage, dat in geen ander land rounders.
voetbal,
werd bereikt. In Frankrijk was dit per- bal, cricket, hockey, korfbal,
centage slechts 5L2V., In Zwitserland en handbal enz. evenals athletiek en zwemmen.
Echter niet alleen In handen van
Dultschland 46V. en in België 42-4%.
of leider kan ditboekje goed werk
Volgens een klasslficatie. waarin de ver- leidster
schillende hierboven genoemde factoren doen, ook de sportbeoefenaar, die in kort
zijn verwerkt om een gemiddelde te ver- bestek lets meer van zijn sport wil weten,
zal
er
niet
tevergeefs een beroep op doen.
krijgen, staat Nederland op de eerste
plaats met het indexcijfer 1, Engeland
VAN CORKDI'3
uitgavolgt met index 1.83 als tweede, Zweden ve van Van CorkemTOONEELFONDS.
en Comp. N. V„ te Asmet 2.41 als derde land In Europa, 4
In het Jeugdtooneelfonds, onder redacDenemarken, 5 Zwitserland, 6 België, 7 sen.
tie van Davld Tomklns, zijn twee herdrukItalië, 8 Finland. 9
Dultschland. 10 Noor- ken verschenen, nl. „Kans en de Kabouters"
wegen, 11 Frankrijk. 12 Zuid-Slavië, 13 sprookjesspel
in één bedrijf met zang <cljRoemenië, 14 Hongarije, 15 Griekenland. fermuziex)door
Jant Visser-Bakker; en ~De
16 Spanje, J 7 Polen.
Braziltaantche Hoed", amusant spelletje
door
Davld
Tomklns.
Beide tooneelstukjcs
HET NEDERLANDSCHEPOSTMUSEUM ongetwijfeld
hebben. Het eerste is ge1n Den Haag. geeft een aantrekkelijk schikt voor succes
kleine kinderen (4 tot 10 jaar) en
boekje uit, waarin het d> 4, de werk•t tweede voor jongemenschenvan 10 tot IT.
wijze en de inrichting van het museum
uiteen worden gezet. De uitgave bevat 9
duidelijke interieurfoto's en 29 afbeeldingen uit de collectie,
die een beeld NIEUWSBLAD-ADVERTENTIE
geeft van da ontwikkeling van dit
OVERWINT CONCURRENTIE
•
•
staatsbedrijf.
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vorige

noteering van de Vereeniging
van Effectenhandelaren.
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Rubber 100
Amst Rubber 1000
Amst Rubber CvA
Bandar Rubber
Dell Batavia Rubb
Deil Batavia CvA
Kenden*
Lemboe
Lamp Sumatra

Majangl Ver

"

Majanel CvA
'

Ned. Noorsehe PI

Oost Java Rubber
Oostkust C 90 C
Oostkust C. 600 C.
Serbadjadl Sumatra
Sumatra R
Silfu
Sumatra Rubber
Ver. Ind. Cult O.
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den. Vele bonnen voor gent, die bij de
verdeeling niet konden worden Ingewisseld en die in den loop van deze
maand zijn uitgegeven dienen voor een
volgende
keer bewaard te blijven. Mals
de beurs
tijd werd aangeboden te Rotterdam. Inland«eer stil marktverloop. Den laatsten
niet te roemen sche haver gemakkelijk te plaatsen. Waar
heeft de markt reedsorders,
maar vande verschillende partijen worden aangeon een overvloed van
zeer gering. boden Is nog niet bekend. Inlandsche bakda»g waren de opdrachten al
te rogge
T-n bepaalde stemming was niet aan
zonder eenlge belangstelling. De
«even en de markt had een echt. kleurloos levering van aardappelvlokken gaat regelOp enkele afdeelingcn werd matig door.
voorkomen.
een kleinigheid boven het peil van gisen op andere daarenteMARKTBERICHTEN
teren afgedaan
flucgen weer iets daar beneden. Groote
Integendeel
tuaties kwam nergen» voor.
BOTER, KAAS, EIEREN.
binbewogen de koersen zich allerwege
kon worden
ALKMAAR, il Mei. Kaasmarkt. Aangenen enge grenzen. Alleen
vastgesteld, dat onder beurstijd na de voerd ST stapels, lijnde 43.361 k g. Fabriektkaas, kleine, 39.19 per 30 kg.; boerenkaas,
opening een behoorlijk weerstandsvermogen aan den dag werd gelegd. Het meest kleine, 39.13 per 90 kg. Handel: vlug.
opvallende verschijnsel was de uitgesproLEIDEN. 16 Mei. Kaasmarkt. Ie art. Goudken vaste stemming voor de Ncdcrlandsche kaas. 33 partijen, 40.50—41.30 per 30 k t ;
sche staatspapieren, waarvan de 4*/« obli- 3e srt. Goudsche kaas 33—40 per 30 kg.;
druk
werden
verhannog
vrij
gaties 1941
ie srt. Leldsche kaas 31 per M kg., I pardeld. Daarbij werd in hoofdzaak afgedaan ilk-n. Handal: flauw.
tegen 98 5-16 a 3>B. De gestaf felde leening
VEE EN PAARDEN.
was in het bijzonder goed gedisponeerd
en ging naar boven van 88'/i tot 89'/«. De LEIDEN, II Mei. Veemarkt. 301 Runderen.
obligeties uit de andere jongere emissies H 6 kalveren. Uit schapen. IM
varkens. 33
prljshoudend,
evenals de Inwaren goed
stieren, UI kalf- en melkkoeien 3*0—330, 3«
dische leeningen. De oude schuld was vrij- varekoelen 300—310, 4 graskalvtren, 31 pinde vraag niet ken iso—3lo. 13
wel onveranderd. Hoewel
vette kalveren. 163 nuchtere
bepaald dringend was, kon onder beurs- kalveren, 133 weideschapen 34—43, 313 lamtijd toch aanhoudend kooplust worden meren 11—24. 2ii meatvarkens 30—50, lts bigwaargenomen. In de gemeentelijke en gen' 16—24, 38 zeugen
60—15; alles handal
provinciale obligaties, alsmede de pandmatig.
brteven, was weinig te doen. De koersen
waren zoo goed als onveranderd.
VRACHTENMARKT
De omzetten op de lokale markt lieten
veel te wenschen over. Olies werden lets
Rotterdam, 17 Mei.
lager ingezet, maar konden zien vervolVaarwerk: 80 ton kolen naar Alphen a.
gens een paar punten verheffen en bij
d. Rijn, 105 ton Ijzer naar Zullen, 140 ton
het scheiden van de markt was het koerspeil ongeveer gelijk aan dat van giste- stukgoed naar Vlissingen, 200 ton grint
liggen en'of varen, alles volgens taricY.
ren.
Voor Indische cultuurwaarden was de Sleeploon naar Maasbracht onveranderd.
belangstelling gering. De rubberfondsen
waren meerendeel aan den luien kant,
VISCHBERICHTEN
tenminste wat de Incourante soorten betreft. Amsterdam rubbers werden een
SCHEVENINGEN, 16 Mei Van de kust3" i beneden het vorige slot ingezet en visscherij waren aan da markt 48 motorwaren nadien volkomen onbewogen. De schokkers met tezamen fJ3-.fi besomming.
affaire In tabakken was zeer gering. De Noteering schokkervucn'
middelschol
Sumatra-aandeelen waren weinig veran- 54.80—72; kleine schol 2i.."3 —50; scrar 7.20
derd, eer iets lager. De handel in sulzich tot HVA's, in —25, alles per kist >*an 40 kg.
kerwaarden bepaalde
SCKEVENINGEN,
11 Mei. Hedenochtend
welk fonds nu en dan een transactie
werd afgesloten. Hierbij kon, vergeleken was er geen .aanvoer van versche visch uit
met gisteren, een kleine verzwakking zee. Aan de markt werd Circa 30 kg. gegeconstateerd.
worden
rookte aal gebracht, welke voor den vattDe schecpvaartrubriek was stil, prljs- geatelden prijs van de hand gingen.
nauwelijks
veranderd.
houdend .en
IJMUIDEN. 17 Mei. Tarbot 8—5.80 per
der
industrieeOp
de " afdeellng
k g-, tong 5.20—3.90 per k g., kleine schol
len werd de aandacht voornamelijk ge- 110—54. pufschol 1 48—28.50, puf schol 2
trokken voor AKU's, waarin zich een 23.50—8,
wijting 48—38, groote schar 30,
vrijen drukke affaire ontwikkelde. Daarbij
schar 18—11.50, pufschar 9.50—3.20
kon een vaste stemming worden waarge- kleine
groote griet 188, kleine griet 122.50—117.
nomen en de koers, die dezer dagen tot alles per
50 k g.
1264 was achteruitgegaan, kwam thans
Trawlers: Urn. 29 „Zeeleeuw" 125 manweer op I9OV*Vi, waarmee het hoogste
den. f2459; Urn. 22 „Ika" 115 manden,
peil van deze week werd bereikt. Unlle2024;
Urn. 189, „Mary" 105 manden,
vers waren onveranderd, Phllipsaandeelen f
ongeveer prijshoudend; de opening was f1958. Kotters: TX 29. f351; Ur- 223,
lets lager, maar het slot was beter. De f 184; HD 108, f2OB. Loggers: Sch. 250,
292; KW 108, f 1114; KW 52. f 1652; KW
Incourante industrieelen waren veron- f91,
f 593; KW 104. f 613; KW 58. f 1535; KW
achtzaamd.
59, f1947: KW 107. fISSS; KW 60. f 1486;
Prolongatie VW*.
nagekomen besommnig van gisteren: K w
175, f1324.
KOERSEN EDELE METALEN.
WATERHOOGTEN
Goud: fijn voor de industrie (verkoop)
21-5; sfflnagegoud (inkoop) 2075.
17 Mei.
Zilver: fijn voor de industrie (verkoop)
Keulen, Rijn. 2.00
0 04.
5275; afflnagezilver (Inkoop) 80.—;'
','
Loblth. Rijn, 10.498.09 0.02.
Nijmegen, Waal,
0.02.
- *■"•'
O.OK'
St. Andries, Waal. 2.77
Westervoort, IJssel, 888
Correspondentie
Deventer, IJssel, 2.49
0.02-Kampen, IJssel, -0.02
0.17.
M. M., alhier. Zonder toestemming
Maastricht, Borgheren, 41.70 + 0.10.
van de van tafel en bed gescheiden echt11.09
0.09.
mogelijk.
Belfeld,
Maas,
echtscheiding
niet
Of
genoote is
Grave,
beneden de sluis. 4.63
0.06.
in de nieuwe orde dit wel mogelijk zal
Lith, beneden de sluis, Maas, 0-43 0.19
3ó9
zijn, kunnen wij u niet zeggen.

Nederlandsche beleggingen vast.
week kenmerkte
De laatste dag van de zich door een
in Amsterdam

Vera Fontaine bevat het verhaal van
een jonge, hoogdravende en eenigszins
wilde professorsdochter, van wier jeugd
onder 's professors vleugelen niet veel
wordt verteld, en die, als teekenaresje
over en langs de wereld zweeft, contrasten ontdekt tusschen het landelijke en
wet steedsche leven, en via een paar
banale liefdesavonturen
mensen wordt
tegen een veel te hooien prijs.
Het eerste „avontuur" Is er een met een
jongen Hongaar, die plotseling naar
Amerika verdwijnt en bijna even vlug
door Vera Fontaine wordt vergeten, hoewel zij in den beginne nog al geschokt
lijkt.
Vervolgens raakt Vera Fontaine
verward in de abgeschmackte strikken

/»

VAN ROTTERDAM

BEURS

premleleentag 3'/i (4'/i) van 1938
Trekking 5 April
Betaalbaar 13 O et.
Met fr. 290.000 serien 101101 en 269651.
Met fr. 25.000 de volgende 30 serien
(nos. 1—10):
106480 113045 114496 115216 126023 136480
143042 152487 166647 167620 181196 185006
190552 208838 218003 218996 219609 227494
233589 250230 252363 256852 256943 271958
275919 281079 268300 288845 280743 291301
Belgische premleleening 4 '/• Van 1933
Trekking 18 April
Betaalbaar 1 October
Met fr. 1.000.000 serie 122428
Met fr. 25.000 de volgende 45 sericn ,
Belgische

.

koerbeweging.

Onregelmatige

"

UITLOTINGEN

1941..

3

.

Weekoverzicht van A. Makkreel.
De maandelljksehe verdeeling van vocdergranen heeft wederom plaat» gevon-

Querido's Uitg. mij., Amsterdam,

-

.

Kleurlooze markt

VERA FONTAINE. roman door Geertje
Maerssens—De Meent. Ultg. N.V. Em-

SLOTNOTEERINGEN

NEW YORKSCHE BEURS
van 16 Mei 1941
.
16/5
15/8
Am. Car & Foundry
24 1
24'/«
American Can
79'/»
79
Am. Smelting & R«f.
37V»
'.IVU
Anaconda Copp.
24'/»
24'/i
Atchison Topeka
29'/»
29Vi
Baltimore ie Ohlo
3"i
3"i
Bethlehem Steel
68'/i
68'/t
Chrysler Corp.
55'/j
. 95/4
;
' J7'/«
Gencral Motors
36'/»
lllinoii Central
7Vi
-7'/.
Intern. Nickel
24
24
Kennccott Copp.
34' U 33"i
' 12"»
N.Y. Central
12'/»
Pennsylvania Sp.
23'/i
23"«
3V«
Radio Corp.
3'/»
Republic Steel
17'/»
17'/»
14»
Shell Union
14
Tidewater
o'/»
9"41
Union Paclfle
80.
-80
21V»
Unit. St. Rubber I
21'/»
:
.
Unit. States Steel
82
■ 51"»

BUITENLANDSCHE GRANEN.

•

HANDELSBERICHTEN

Beursoverzicht

TWEEDE "BCAD

ZATERDAG! 7 ME1194 1

ROTTERDAMSCHNIEUWSBL'A'D
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ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

TWEEDE BCAP

ZATERDAG 17 MEI Ï9'4T

4

Te koop: Damesrijwiel Schil ders-half was gevr., Te huur ongein, gr. Mevr. DubbeK. Helderƒ 20, Heerenrijwiel ƒ 20, vlug en netjes kunn. achterkamer,
waranda, ziende, voorheen: Goud.
met torpedonaaf. F. C. werken.
Goed loon. zijkamer, gebr. keuken.
schestraat 7A. thans:
Brocaar, Ovorijselsche. Aanm.: van Rossum, Dame alleen. Schiewcg. Diergaardesingel 528.
Te bereiken: lijn 1, 4, o.
onder lett. B. Boekh.
straat 20.
Jachthuisstraat 12.
Br.
Wybenga en Knook,
9. 14. 15. 16.
Te koop Chevrolet '29, Banketbakker.
Gevor- Bergschelaan 332.
MeJ. Troost, Helder,
Handkippcr, loopt pri- derd 2e Bediende gema. Bevragen: Zwaans- vraagd. Bakkerij D. Aangeboden voor heer ziende, verhuisd van
b.b.hji.. gem. Zit-Slaap Proveniersstr. n. Tul.
halskade 38A.
Koppenol,
's-Graven- kamer,
lingstraat
vaste waschta7, beneden.
weg 54.vrij
uitzicht op Den Haag (ook Zond.).
Vrouwel. personeel Een nette Loopjongen fel
Schle en verkeersweg.
.;
gevraagd, voor direct, Mathenesserdijk 354 b, A-.' v. Arenthals, Helderziende. Séances. A.s.
Gevraagd een fl. Werk- met fiets, leeftijd 15 J. 2e et
meisje tot 5 uur. v.g. Muziekhandel
Nieuwe Dame vraagt per 1 Aug. Zondag 4—6 u., Dinsdags. Donderdags 2—4,
g.v., loon 5 gld Zon- Binnenweg 2578.
Zit. en Slaapkamer met Privé
dage vrij. Aanmelden:
2—6. Van den
om.
volledig pension,
Trijbits. Burg. Meinesz. 0.0. der voorm. Ned, trek Westen
20 (bij
•-, (Wettig gedeponeerd)
Brieven Hoonaardstraat
Opb. dienst b. z. a. voor
Bergweg). Tramlijnen
laan 19b.
■
No. A4948, Hulpbur.
alle
werkzaamh.
en
voork.
14
22.
Binnenweg 2848,
Net Meisje gevraagd,
Nw.
van half acht tot 5 Br. No. S 8144 Bureau Aangeboden tegen 1 Mevr. Smit, planeetTe koop vloerkleed met uur, goed kunnende Eendrachtsweg 42.
kundige, Iste Middell.koop
c: Vi
Juni te Overschie ruime
bijbehoorende kleedjes
werken. Aanmelden:
straat 808. Oud adres:
Zit Slaapkamer m. voll
ƒ3O
2-wielig
en
duw. Math laan 276.
•
Roerend Goed
Hoogstr. Dagelijks van
•
pension,
cri
Te
hunr
str. water
wagentje ƒ2.50. alles z.
Kapster
gevr.
vrij uitzicht. Brieven 10—5 en 7—lo Zondags
G.a.n, H. v. d. Enden. Prima
Roerend Goed
11—7. Tarief ƒ0.50
No. SBlO4. bur. Een- van
Te koop demi-saison, H. Vrankenstraat 58A| in eerste klas zaak te
en ƒ I.—.
garantieloon
drachtsweg 42.
br. w. proof. ƒ2O, Da. Vaste Waschtafel. ge. Arnhem,
ƒ2O
per
Brieven
week.
Swagger
gr.
mes
d.
Mevrouw Oepró, HelZit-Slaapkamcr
heel compleet, m. mar.
opgave van refe- Repetitielokaal te huur Gem.
ƒ 17.50 (Ook Zondags), Mer en spiegel, ver- met
derziende, 50 cent. Fohuur gevraagd met
renties
onder
No. aangeboden voor mu- tekeukengebruik,
beide als nieuw Mavoor
to's, voorwerpen. Da.
ƒ
zickclubje
derg.
verg.
montuur
17. 19024. i Boekhandel
of
thenesserdijk 197'C. 2e chroomd
echtpaar met
kindje. gelijks v. 10—10 uur,
Ook Zondag. Jan Por- Hijman
c.s.. Arnhem. omg. Westen Zeer voor
Etage.
Zondags
van 10—6 uur
cellisstraat 12 A
Br. No, P4254, Br. No. 1011. boekhanGevraagd
Dag-dienst- deeiig.
Eendrachtsweg 42. del Engelman, Zwaans. Snellinckstr. 33, bij Cl.'
Pension!! Wie wil zijn Te koop nieuwe
wieg bode P.G.
Aanmelden bur.
hals 301.
de Vrieselaan.
pension aan mij verkoo
Jongelui m. trouwplanmet bedje en kussen en
pen? Contante betaling. commode met matrasje. na 8 uur: mevrouw nen zoeken
Mevr. Penders, Helder.
woning, AANGEBODEN nette
Schroot, Schiebroekgem. Zit-Slaapk. met
Br. No. Z385, bur. Te bezichtigen Maandag schcsingcl
42 Hillegers- liefst Westen of Blij- voll. pension en huish. ziende, lost al uw moei.
Eendrachtsweg 42.
lijkheden op. Personen
dorp pl.m. ƒ3O p. m.
2—4 uur: Schidamscbe. berg. Tel 40522
goede
verk.
Bill.
tarief,
No. A5OOB. Hulpworden geheel uitge.
Piano ƒ65. Mooie zw. singel 177.
Schiedamscheweg
Lib. Isr. Juffrouw. 42 Br.
duid. Gev. 1911. TideFransche piano, volle Te koop Cornet a Piston jaar, b.z.a. per 1 Juni bur. Nw. Binnenweg bch.
No. 19C.
toon. Agniesestraat 107 met methode (Arban) als .Huishoudster. Br. No. 2848.
manstraat 48A (zijstr.
Vrienden vragen Vleramb. straat).
Zilwervos te koop aantevens prima Amerik. letter A. drukkerij Hor- Te huur vrije Ie Etage Twee
1 j,r ongemeub. Kamer
geboden in gegaran. Huisorgel. Brieven Be.- man Eendrachtsstr. 38C Slaghekstr, 28. a ƒ5.75 of kl. Kamers, k.- en
decrd prima staat Bilverloo's Boekhandel,
Nette Dienstbode ge- p. w.. 3 kam., keuken, st.gel.. Westen. Br. met
Huwelijken
lijken prijs. Te bevr.:
letter C Rosestr. 24.
warande enz. klein net prnsopg. M. van Vliet,
vraagd voor de morgen- gezin.
U?
Bevragen: Bel.
Baans, Gordelweg 228.
Postzegel verzameling
Ie Gijsingstraat 22A.
uren, v.g.g.v.. Schoone- levoysstraat 6A.
Iste kl. Piano gevraagd
door verzamelaar
te bergcrweg 16A.
Huwelijk.
Net ongeh,
Zit* en Slaapkamer.
gebruikt, doch prima koop gevraagd Br. lett. Net
Woningruil.
Welke be- Dame zoekt ongem. Zitpersoon
zoekt dito
26 j., P.G.,
staat. Brieven m. merk. P4270. bur. Eendrachts- b.z.a. Meisje.
vrouw of wed.. 1 of 2
als huishoudster woner van Mijnshee- eu Slaapkamer met penprijs
ouderdom,
Pleinweg of sion. Rotterdam-Zuid.
No. weg 42.
kinderen ben. 8 jaar
k 'j ■
Br. No. 1650 Adv.-Bur renlaan.
omgeving is genegen te Br. onder No. S 8146
geen
B 544. Hoofdagentsch.
bezwaar.
Br. m.
Betcke. Oude Raadhuismet inwoner van Bur. Eendrachtsweg 42. foto (terugzending eere
Zaagmolenstraat 47. laan 77a. Hillegersberg ruilen
Verloren
Rotterdam-West op goewoord) aan agentschap
Bejaarde heer
Roeiboot. IJzeren vlet
Kraam verzorging. B.z.a. den stand. Brieven No. Westen.
S
L.
Zuidkade
Faber.
ƒ250.
goed
zoo
zoekt
en
stil
koop
te
gedipl. zuster. Tevens
bur. Eendrachts- gezin. /k.8.50 p. inw..
als nieuw. Te bevr.:
w. E'Een 106. Waddingsveen.
Weggeloopen br. hondje genegen huishoudelijk» SBllB.
weg 42.
Peulen
Merellaan 5. witte borst, witte poot- bezigheden te verrichbed, geen wa?ch Br. Huwelijk. Heer, alleen.
H'berg.
Vrij Bovenhuis te huur No.
A
5029.
Hulobur. staande. met inkomen
jes, naam ~Rex", waar. ten.
Kolenberg,
Zr
schijnlijk
Westen Te- Adr. Mildersstraat 82b. tegen 1 Juni, vijf ka- Nw Binnenweg 2848.
en eigen meubelen,
Ruwe Rubber te koop rug
bezorgen: G. Wensmers keuken, zolder, Nette Juffrouw vraagt zoekt kennismaking m.
gevraagd. Br.
No.
36253.
Tel.
warande, ƒ32.50, SchieMathenesserdijk
alleenst. wed. met eenig
veen.
Zit-Slaapkamer
met
SBl3l. bur. EendrachtsNette Werkster b. z. a., broekschestr. Br. No.
Omtrek
inkomen (geen steun)
No. 399C.
weg 42
stookplaats.
25 jaar. voor enkele da- SBl2O bur. Eendrachts- Noorden,
Proveniersom na wederzijds goed.
Verloren: gouden bril een per week. v.g.g.v. weg 42.
Kinderwagen te, koop
klapétui
buurt of Berepoldor. vinden huwelijk aan te
gevraagd, in pr. staat. bolle glazen,
Br No. B 571 bur. R.N.. Te
gaan,
jaar.
Br. No. 398 Sparen55—60
gevraagd
met
huur
klein
inscriptie
Militair.
7,
HoofdHillcvlict
Br. No K793.
Brieven No. 397. Spa.
ge. burg's
Boekh-, OostT t. bez.: C. v. Herbenedenhuis
of
Statenweg
agentschap
7.eedijk
219.
renbure's
Boekhandel,
huis,
Dagmeisje
gevr.,
ap
Net
deelte
keuken,
Hooglandstr.
waarden»
v g.g.v. Zelfst kunnenOostzeedijk 219.
No. 118.
Schiebroek,
Hillegers- Ongem. Voorkamer geNo. 878, "
Te koop zeer fraai zitde werken en koken. berg. Br. letter B. vraagd met stookeel., Huwelijk. Wed. z. k. 60
Dinsdagavond Aanm. na 7 u Statenkamerameublem. best. Verloren.
Boekh. Straatweg 114. door nette dame. / 3 p. jaar, wenscht kennisverloren een blauwe re. laan 15. Hillegersberg.
uit bank. 2 faut., craLiefst Noorden. making met net heer,
tusschen 7—B
Pakhuisruimte te huur week.
paud. salontafel en bij. gencape.
Aanb. Zwaanshals 151a. beslist weduwnaar. Br.
uur. Terug te bezorgen: Bekw. Maatnaaister v. in Hillegersberg Br.
zettafeltje. bekleeding
gevraagd, v JaNo. S 8119. bur. Eendirect
Cosbureau'
Zuster
den
Ma.
3265.
Outer.
No.
groen velours.
Als
drachtsweg 42.
ponnen
en mantels. see. Kleiweg 21. H'berg.
thenesserlaan 368
ƒ 350.
Prijs
nieuw.
19657 Ï7J
Aanm.: Maandag v. 10—
en Aanbod
Huwelijk. Welke leuke
Brieven
No. K 791. Weggeloopen: kleine 12: Dameskleermakerij lemand van IJsselmonvrouw wenscht kennisHoofdagentsch.. Statengladharige fox wit met L Halk. Claes de Vrie. de wil zijn woning temaking zakenman, buiweg 118.
vergoeding
Openbare
gen
bruine vlekken. Ter. selaan 15.
van ver- R.K. Tennisclub vraagt
&
ten de stad. 50 jaar.
».
bel. Wansink,
huiskosten afstaan. Br nog enkele ongeoefenTwee Schrijfbureaux bc*.
goede positie
Br. met Vrijwillige Verkooping
Jan* van Vuchtstr. 14a. Aank.
naaister. Cost. No. D5. bur. R.N.. HU. de leden. Speeltijden foto
Veilingmeesters te Rotterdam sinds 1825
gevraagd en huistelenaaister vraagt aank. levliet 7.
B 572. Hoofd,
No.
Schiedam,
prijs's avonds na 6 uur, Br. agentschap Zaagmolen. door Notaris A. HOEK te
raxa U
foon Brieven met
akelaars
naaister, goed bekend
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te huur No.
opgave
postbus
bij opbod op vrijdag 2} Mei 1941 en
1750
Adv.-Bur. straat 47.
Èx
469,
(stad Vrij Bovenhuis
met afwerken
bij afslag op Vrijdag 30 Mei d.a.v.,
Te koop
Oude
RaadHarddraverstraat, 5 ka- Betcke.
Rotterdam.
W.). Br. No. SBl2l. mers,
wed,. telkens des voorm. 11 uur, in het
HTberg.
Huwelijk.
huislaan
77A.
Dame.
keuken,
warande.
Eendrachtsweg
bur.
42.
gebouw van den Ned. R.K. Volksbond,
Te koop een gramofoon
Onroerend Goed
59 j.. P.G., zoekt se- Lange Haven
ƒ4O p mnd. 1 Juni te
71 te Schiedam van (bijou) met 36 platen
Gevraagd net meisje v. betrekken. M d. Knap
rieuze kennismaking m. I. Het WOONHUIS met Erf
en
en viool met strijkstok
den 20
jaar. v.g.g.v en
Eigen Ondernemers net heer. vaste positie. open
Tel. 43140. ,
grond te Schiedam aan den
op Woensdag 21 en Vrijdag 23 Mei 1941, v.m. 10 uur, zullen in
Zn..
Zelfbewoning,
kantoor,
en kast. Kamhoot. Mar.
d of d.e.n. niet beneBr. No K795 Hoofdbovengenoemd Veilinggebouw, publiek worden verkocht, onder
loterij
depot, groote Wilgenoord 2. Hillegers- Jongelui
tinus Steijnstraat 96A.
die
willen
agentsch. Statenweg 118 Tweede Tuinsingel no. 24
meer in opdracht van den Heer CURATOK in het FAILLISSEwoning. Admiraliteits- berg (halte Plaswijk). trouwen zoeken wo- Boekhouder biedt zich
Nieuwe moderne kin3305 groot 126 ca.
MENT van P. VAN WOERDEN:
Huwelijk. Marechaussee Kad. Sectie I no.
ning, liefst modern bckade 78. le. 2e étage.
derwagen te koop, weƒ
boeken voor winkels zoekt serieuze kennis- Verhuurd voor 5.— p.w. Grondbel.
Juffrouw. 46 j.. nedenhuïs.
Blijdorp,
Huur / 600. 9 pCt. Koop Besch.
gens teleurstelling. Te,
aan voor bijhouden van making nette jongeda- ƒ 21.45. Straatbel. ƒ 8.10.
Tel. R.K., zag zich gaarne Hillegersberg
30—35 en (of) kleine zaken.
WOONHUIS met Erf en
bevragen ook Zondags: som ƒ 13.500. Bax,
11.
Het
geplaatst
j.
in
moederloos
me
18—24
No.
21
47046.
Br.
gld. Br. • No.
K 796, Br. No. P 4124. bur
open grond te Schiedam aan de
Moerkerke straat 133 2C No.
w.o. zeer fraaie palissander BALPOOT-KUSSENKAST. eiken
gezin liefst Westen Br.
met foto. retour. Boek.
Hoofdatrentsch. Staten, Eendrachtsweg
Ruime
geldbelegging.
42.
Renaissance BALPOOTKAST, fraai wortelnoten KABINET, anA 5014. Hulpbur. weg 118.
handel J Amesz, VoorKinderwagen te koop,
Mariastraat no. 21
Te koop blokje panden, No.
tieke Commodes ,SALON-AMEUBLEMENTEN. Renaissance EETBinnenweg 2848,
Gedipl. coupeuses maNw.
schoterlaan
145.
1 j oud. Beijerlandschc899,
kad. Sectie M no.
prima in orde, netjes
groot 126 ca.
EETKAMERS,
Wie kan mij aan ben.- ken patronen naar maat
KAMER (üeschpoot), moderne Old. Finish e.a.
laan 87 11.
Gevraagd direct dag. woning helpen?
Huwelijk. Knap jong Verhuurd voor ƒ 4.50 p.w. GrondbeL
bew., lage • huren. Br
Dordt- f 0 75. Pasklaar /1.50.
fraaie Fransche e.a. SLAAPKAMERS, 2 gebeeldh. Fauteuils, Salonzakenman eigen zaak- ƒ 21.60. Straatbel. ƒ 8.16. in t/m VII.
Te koop één-jarig
No 8582. Hoofdagent, meisje Mevr. v. Koge- schelaan of Mijnshee- Nijman
banken,
Dressoirs, Eng. Tafelklok, Stoeltjesklok,
Thee-emmers,
.
Nw. Binnenlenberg.
alleen, Vl)f afz. te vellen WOONHUIZEN met
home
Sonmansstr, renlaan, geheimh. ver. weg
CylinderWaltman tax-hondje,
z.k.m.
e.a.
e.a.
Kasten,
Bureaux,
schap Zaagmolenstr. 47.
Boekenfraaie Bijzetmeube431.
dame Erven te Schiedam aan de
No. 1248.
staande knappe
len, Inzinknaaimachines, fraaie Bronzen en Kristallen Kronen.
echt ras. Wolfaertszekerd P. J. VermeuTe koop 2 blokken beof huishoudster. 22—35 Stationsstraat nos. 72, 78,
bocht 1308. Hoeboer.
Ledikanten, „Hanau" Hoogtezon, Stofzuigers; zeer fraaie Collectie
neden- en vrije boven- Kapster gevraagd, kun. len. Hendrick Croejaar Br. No. C248.
Zeilbootje te koop geVacantieverblijven Broersvest
huizen. Hillegersberg nende onduleren. C. J. sinckstraat 27.
3. Schiedam.
80/2, 80/4 en 80/8,
vraagd. Br prijs model nette straten, tegen 7 Koot, Zwartjanstraat 96 Samenwoning gevraagd
Huwelijk. Nette jonge- resp. Kad. Sectie I nos. 2044 en 2045
Klop. Lijsterweg 39, pCt Br. No. 4117. Adv.- Hulp in de Huishouding in Schiedam met eigen
w.o. werken van Y. Adelaar, Beeldemaker, C. Huysmans, Heeregroot 40 c.a.. 2038 en 2039 tez_bur. v. d. Kaag, Elisa. gevraagd; heele dagen: keuken.
Hilversum.
Te
bevr.: Vaassen (Vel.). Gem. man, 20 jaar, z. k. m. tez.
groot 49 ca.. 284 groot 61 ca., 285 groot/
mans, L. de Kooningh, Koekkoek, W. H. Schmidt, E. VerboeckAlberdingk Zomerhuisjes. 4 pers., jongedame. 18—21 jaar. 49
bethlaan 18. H'berg
Vroon
ca., en 289 groot 51 ca. Per pand
kunn. werken en Thijmstraat
Te koop pracht Enhoven, e.a.
zelfst.
ƒ
Pinksterwcek
Gem.
p.w.
15.
Grondbel.
elegante verschijning, verhuurd voor ƒ 2.50
3, Schiedam
gelsch
jacht. groote Vrij Huisje te koop ge- koken. Aanm.: Schie.
Antiek Porcelein, fraaie Collectie Herinneringsborden (Porc.
Landhuisje te huur.
ongeveer ƒ 9.20. Straatbel. p.p.
liefst R.K -Brieven mei p.p.
Fles);
Kapit. SEVRES Kaststel, Cloisonne Vazen, Kristal en Glaskajuit. 10 m lang, spot vraagd. Omgeving Rot. broekschelaan 358; 7—9
ongeveer ƒ 3.50.
Pension Buitcnlust.
No. terdam. Burgerbouw en uur.
foto No. B 584 Hoofdwerk, Plated en Koperwerk, Wedgewood e.a. Serviezen, 2 zeer
prijs ƒ275.' Br.
Aanvaarding en betaling der koopInwoning
Kost
en
Hoofdagentsch
agentschap
Zaagmolen.
Aanneembedrrjf.
A 5011.
J. Net Meisje gevraagd, v.
fraaie HERIZ Tapijten, fraaie collectie Perzische Kleedjes en kuspenningen: 30 Juni 1941.
sens, 2 Kclim-klecden, Damast Tafel- en Bedlinnen, Gordijnen,
straat 47.
Zaagmolenstraat 47.
Dikmans, Kleiweg 51. d. of d. en n., zelfst.
Te bezichtigen: Dinsdag 20 Mei en
Diversen
Loopers; eenige JUWEELEN, GOUDEN en ZILVEREN SIERADEN
Woensdagen 21 en 28 Mei 1941. v.m.
Overschie.
Te koop gevraagd Wankunn. werken en koken Gedup. • Juffr., m.1.,
10—12 uur en nam. 2—4 uur, op ver4 Zilveren Broodmanden, 2 Kapitale Zilveren CANDELABRES en
delwagentje in goede Pakhuïspand te koop m. Aanmelden na 7 uur : zoekt gest. of ongem.
toon
een
verdiverse BESTEK en ZILVERWERK. Bad-Installaties, Electr. Wasch
toegangsbewijs,
van
staat, van
Leeuwen,
2 étages, w.v. pakhuis mevrouw de Jong, Beu. kamer, stook- en kook. Mevrouw Haverhoek.
krijgbaar ten kantore van Nots. A.
machine, Haarden en Kachels, Keuken-Inventarissen,
enz., enz.
Singel 41. Schiedam.
PsychoHelderziende.
keisweg
of
z
Haven
97.
gelegenheid
Lange
HOEK,
voornoemd,
m.
Benevens
leeg te leveren. Wolph..
54A.
geeft
metriste
raad
in
19205
50
P426ö|
Erkende Drogisterij te straat, Charlois. Brieven Gevraagd tegen 1 Juni pension. Br. No
moeilijkheden.
koop aangeboden R'dam No. A4991 Hulpbureau in gezin met 3 kinder. Hoofdagentschap Zaag. zaken.
aangeboden
Consult /l. Per brief
Pension
v.
Koopprijs pl.m.
Z
Openbare
Nwe. Binnenweg 2848. tjes: nette R.K. Dienst- molenstraat 47.
M Spreekuur 10-6 u.. jonge of oude dame m.
ƒ 6000 uitsluitend conlengte 7 Mr., 90 P.K. V 8 Motor, losse Keerkoppeling, S zitplaatsen.
Te koop: blok. bode, v. d. en n., boven Heer vraagt gemeubi- Schiewee 368 Telefoon huiselijk verkeer. Geen Vrijwillige Verkooping
In prima staat van onderhoud. Liggende op de WERF NOORD aan
tant. Brieven No. C 249, Noorden.
beroeps, centrum
Br.
je panden met leeg win. 20 j., v.g.g.v., zelfst. leerde kamer met pen. No. 48957.
de ROTTE, tegenover de Kootschekade en aldaar te bezichtigen.
Broersvest 3. Schiedam.
Notaris
D.
BAGGERMAN te Rotteromgeving
Viersion.
No. C 253 Broersvest dam zal op Woensdagen, 21 en 28 Mei
kelhuis. ook afzonder. werken en koken. Aan.
In verband met den HEMELVAARTSDAG z(jn de KIJKAstrologie.
JaarhoTe koop 2 fauteuils, lijk. Direct te betrekken melden Zaterdag na 8 ambachtstr.. Nw. Bin3. Schiedam.
1941, telkens 's nam. 2 uur bij voorl.
DAGEN in het Veilinggebouw en van de Motorboot op MAANDAG
4 stoelen tafeltje, spie. Br. No. B 585 Hoofd- uur, Zondag na 4 uur. nenweg, Marconiplein. horoscoop ƒl. Geboordef. afslag In de veilingzaal No. 5
en
19 en DINSDAG 20 Mei a.s. van 10—l uur.
Woning, samenwoning van het Beursgebouw aan den Coolgel. Q.A.. 2 bouclé trapBrieven met volledige tehoroscoop ƒ5. HandGoederen,
agentschap Zaagmolen. Randweg 100A.
voor volgende veilingen kunnen vanaf ZATERDAG
inlichtingen No. P4264. schriftverslag ƒl. Club.
of Zit-Slaapkamer ge- singel te Rotterdam (Ingang Meentloopers. koperen roe-traat 47.
24 Mei a.s. steeds worden bijgevoegd en afgehaald. Informatiën:
gê- bur. Eendrachtsweg
Te Hillegersberg
vraagd, moeder en doch zijde), verkoopen:
42. les /2.50 p m. J. Verden, oogen en kussens,
vraagd
PAND,
nette
werkster
Het
bestaande
uit
Win(13
jaar).
Plataanweg
tertje.
Liefst
I.
9,
beek.
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TELEFOON 31351
z g.a n Deenschestraat Vrij huisje te koop gevoor halve dag buiten- Aangeboden groote ge- Urania. Schiebroek.
met Woning en VrU BovenDuitsch gezind. Schie- kelhuls
No 83A W.
vraagd In randgemeen. werk
de
.1 x per week. meubileerde Zit-Slaapdam. Rotterdam. Br. huis, en Erve te Rotterdam, aan
liefst met garage. Tel. 44677.
kamer a.d. straat, ge. Mevr. Dirckx. Spiegelte.
Te koon 1 kamer linoNo
C
251
Broersvest
3,
56
Pijnackerstr.
Eerste
no.
pengeeft
heel vrij. m. of z.
nisserkade 17A.
Openbare
leum
en traplooper, geen t.p. Brieven met
Definitieve Afslag
Schiedam
ge- sion, zeer
Dagmeisje
geschikt 2 duidelijk advies In toelang 11 m.. beide in uitv. inlichtingen No R.K.
op den hoek van de Meidoornstraat,
vraagd in gezin met
VINK te ROTTERVrijwillige Verkooping
Sectie W No. door Notaris C. J.
goede
vrienden. C. Wenink, komst, liefde, huwelijks Land. Te koop gevr. kad. Gem. Rotterdam
staat
m.s.v. P4285 Bureau Eendr.Ville.
Geheel ontruimd op DAM, OP WOENSDAG 21 MEI 1941,
dageomg
2556,
kinderen.
B.d.
Spreekuur
127
zaken.
Schiedam
of
Over55
ca.
WEGENS
STERFGEVAL.
weg
'groot
Matheriesserwee
's Avonds na 8 uur:
A
42.
neuvesingel 38. Hille50 cent en
te leveren. Grondbel. 1941 ƒ62.11. des nam. 2 uur, In de Veillngzaal no.
schie Brieven met prijs Straatbel.
Punt. Prof. Kam.
Notaris R. L. VERHEY te Rotterdam
Gevraagd gem. kamers lijks Consult
L.
1941 ƒ2l.—.
gersberg.
No. C250. Broersvest 3
5, van het Beursgebouw aan
Onneslaan 106. Schiet
den zal aldaar In de Nieuwe Koopmansvoor 2 per- 1 gulden.
pension
met
bestaande
uit
Pak11. Het PAND,
Dagmeisje
(Ingang beurs, Coolslngel, op Woensdae 21 en
te Rotterdam
gevraagd, sonen te Rotterdam of SDiritistische, Psychom.
Auto's en Rijwielen goed
dam.
Etage, 2 kamers met huis en VrU Bovenhuis en Erve te Coolslngel
28 Mei des namiddags te 2 uur verkunnende werken, Hillegersberg. Br. No.
Mccntzyde), van ZES panden aan de koopen
Zondags 7
Ter overname wegens
keuken of gebruik van Rotterdam, aan de
circa 16 jaar. J Dans- SBll5 bur Eendrachts- séances.Woensdags 7—9.30, keuken te huur geHet Huls, bestaande uit Boven- en
overcompleet, zoo goed
9.30,
berg,
Meidoornstraat
No.
81
Schiedamscheweg
17,
koop gevraagd 2 geRubroekstraat nos.
19,
lett. S,
Benedenhuls met Erf en Voor- co
weg 42.
Donderd. 2—4.30 vraagd. Br.
Dinsd..als nieuw hbiskamer. Te
Achtertuin, aan de
carrierbanden 2598, Iste étage.
Boogaard's Boekh.. Sin. kad. Gem. Rotterdam Sectie W No.
ameublement Dirk van bruikte
Deg pension, ƒ2 50 p. Privé 50 cent. D. van
en 27
25
21,
23,
2557, groot 40 c.a. Verhuurd per week:
Bleiswijkstraat 268. zij- 26 x 2. Fa. W. G van Werkmeisje
gevraagd d. Rijwielpad n. zee en Leenen, Snellemandw.. gel 220. Schiedam.
Rozenburglaan 54
Pakhuis ƒ 4.50 en Bovenhuis ƒ 4.75 of
Oei. Maasstraat 13, Rot- voor d. d.,
v.g,g,v, duinen, uitgestr. bos- straat 17A, bovenh.
straat Prins Mauritsper jaar ƒ 481.—. Grondbel. te Rotterdam, staande in trekgeld, te Rotterdam, kadaster gemeente
gevraagd een totaal
terdam
23
singel, Overschle.
1941 ƒ30.95. Straatbel. 1941 ƒ9.—.
Mevr. Jos P. Broens, schen beste ref. v. d. Mevr. v. d. Sluis. Elke Terstond
resp. op ƒ 7500.—; ƒ 7700.—; ƒ 7800.—; Kralingen, sectie G nr. 3431 groot
halfwas Broodbakker.
Grondlasten ƒ 156.—. Straatlasten
Heemraadssingel
ca.
206.
"Bayerhofweg
Wal
27. dag te spreken, behalve Bakkerij Kreupelstraat Belde perceelen te verkoopen In 1 ƒ 7800.—; ƒ 7600.— en ƒ 7000.—, of ƒ 67.50.
Goud. Te koop gevr. Fongers, R.S. Stokvis,
Heiloo.
goud. diam. en brill» Batavus Heerenrijwie.
Dinsdag. Alleen dames. 62. Schiedam. Woon- perceel.
totaal op ƒ 45.400. Huuropbrengst
Verhuurd:Beneden voor ƒ 800.— pc'
en bet. 1 Juli 1941. Bez. 19, 20. totaal ƒ 4940.— per Jaar.
19649 22 jaar tot 31 Augustus 1943 met 3 maal
tegen hoogsten prijs. len en Stokvis DamesMann. personeel Aangeboden gem. Zit. Succes verzekerd; 35 et. adres van Brakelstr. 20 21Aanv.
en 27 Mei 1941 van 10—3 uur. In1 optiejaar; Boven tot 1 Juli 1911 voor
Vermoderniseering al- rijwiel wegens omstanSlaapkamer /4p,
lichtingen en toegangsbewijzen ten
w. of Beverstraat 123 (Zuid). R'dam. A v. Popering. kantore
ƒ 750 per Jaar.
Openbare •
ler juweelen. Tel. 49631
digheden te koop. Siga. Gevraagd: een Koper. geheel-vrije Slaapétage
van gen. Notaris, Bergweg 214
Bezichtigen 17, 19 en 20 Mei van
W. J. Otterspoor. Ger. renmagazijn ..Trip". Li. vormersleerling, 14 a 15 met badkamer, kookge.
te Rotterdam. Tel. 47742.
Vrijwillige Verkooping 10—2 uur.
Scholtenstraat 65.
18699 41
Aanvaarding en betaling kooppen
bellenplein A7, Lage jaar. Adres bevragen: legenheid. Beukenlaan
Overschle zal ningen uiterlijk op 30 Juni 1941. InL.
A.
BETH
te
Notaris
Oostzeedijk
(t.o.
M.H.)
Schiebroek..
prima
Engelman,
Boekhandel
Suoedwagen.
st.
47.
op Woensdagen 21 en 2S Mei 1941 tel- lichtingen en toegangsbewijzen veren twee nieuwe eenZwaanshals 301, hoek Gevraagd gem. (liefst
De Notaris H. B. E. BLAISSE, te kens v.m. 11 uur In het Koffiehuis strekt genoemde Notaris, Llschplei»»
zal op Vrijdagen 30 Mei en „De Vergulde Koetswagen" te Overpaards
Daardetuigen,
!! 6Schiedam,
Te koop v. particulier: Snellemanstraat.
No. 10.
zonnige) Zit. en SlaapJuni 1941, telkens des v.m. 11 uur schle, in het openbaar verkoopen:
186» jl
reer billijk. Aclbrechts. een Eysink Jubileum, Gevraagd: een halfwas. kamer of Zit-SlaapkaIn den Ned. R.K. Volksbond, Lange
onder de 60, als nieuw.
kade 38A.
a. Het Heerenhuls met Tuin te
mer v I—2 nersonen,
Haven 71, te Schiedam, in openbaar
•.
de
Openbare
Bezichtigen:
Rijwiel- Rijwielhersteller. Aan. gebr. keuken. Brieven
Overschle aan
hoofdagentschap ZaagmolenHet
verkoopen
V.g.g.v.
melden
na
7
u.
Te koop kinderledikant. stalling Raephorststraat
I. Een PAND, bestaande uit een
Vrijwillige Verkoping
Schielaan No. 2
Overijsselschestr. 91AJ met prijs No 58126.
je. compl. kinderstoelBenedenwonlng en twee Boyenwoninstraat 47, Telef. 41494, is geopend
bur. Eendrachtswcg 42.
lxbellen.
t.o.v. nots. Kruyswljk en Treurniet l«
'•
alles No. 132.
gen, te Schiedam,
groot 1 a 11 ca.
tje, waschketel
Rotterdam op Woensdacen 28 Mei en
Heerenrijwiel, in prima Flinke Fietsjongen
Aangeboden: een ruime.
TuüTte
Overschle
nieuw, wegens omstanb.
HUIS
met
Het
ge4 Juni 1911, nam. 2 uur, in veiling"*;;
van 's morgens 8 tot 's avonds 7 nnr
Parallelweg 94
digheden
Middendorp, staat, laag model, tor- vraagd, 15—16 jaar. van net gemeub. Zit-Slaap.
aan de
5 v/h Beursgebouw (Ing. MeentzUO"
pedonaaf,
kettingkast. 9—5.30
groot 1 are 20 c.a. • ■
van Weelstraat 7A.
's Zater. kamer, serre, str. w..
het DUBBEL PAND te RotterJacobalaan 24 van
ORDERS betreffende
Spotprijs ƒ2O. Hendrik, dags 9 uur. uur. Ro- gas, bel-étage: ook voor
. .
Verhuurd beneden voor ƒ 4.—, ie Theodora
dama/d
■ '
Ter
over—1.30
Vloerkleed.
•'
2xbellen,
Etage f 3.60 en Je Etage voor ƒ 4.— groot 1 a 68 ca.
kantoor. Proveniersbertson,
Coolhaven
name groote maat vloer straat 4,
weck.
Stampioenstraat
59 ab
per
met
3.
straat
43226.
Tezamen
Notaris
3.
L.
A.
(bij
98.
Telef.
Loods 10
het eleckleed,
Perzisch, als11. Een HUISJE en Erve, te SchieHeerenrijwiel
koop
te
Tittel
te
Dordrecht:
kad.,
Q-2000, groot 174 centiaren.
mede beige vosbont. aangeb., merk Burgers, triciteitsgebouw).
1
dam,
Noorden. Aangeboden
c. Een HUIS met Schuur, Erf,
Huuropbrengst ƒ 40.90 per week?
Adres: Hooidrift <=9B z.g.a.n., geheel compl. B. r. a. Voerman, 34 j voor dame: keurig gem.
Jaar ƒ 2126.80. Gr.- en Str.oej.
Breedstraat 4, per vrijen Poort en Tuin te Overschle aan per
ook Zondag.
2 kasten, slr.
ƒ 155.45, ƒ 67.50.
Bristol Garage, Bloem, bekend met stratenrij- Zijkamer.
40
voor
groot
ƒ
ca.,
verhuurd
2.
i«^
Signaalhoorn te koop
Aanvaarding en betaling 7 Juli en
den en expeditie. Br water, straat-zijde, vrij
kweekerstraat 36A.
week.
Bezichtiging op 26, 27, 28 Mei
Terpstraat no. 2
Bevraagd. Br. lett. D,
No. A 5013. Hulpbur' bovenhuis. Schiebroek.
Juni 1941 van 10—3 uur op vertooii
in. Een HUISJE en Erve, te Schieschelaan 27A.
Motorrijwiel te koop >|Nw. Binnenweg 2848.
groot 1 a 16 c.B.
Bockh Heijink. Dorpvan een toegangsbiljet van genoema»
dam,
0
gevraagd
Sparta
Aanvaarding bij de betaling der notarissen, Mathenesserlaan 278
liefst
straat 54 Hillegersberg
Broodslijter vraagt bak- Hillegersberg. Aangeb.:
of DKW RT. niet ouder
kooppenningen uiterlijk 25 Juni 1941. 38101).
Breedstraat 6,'..:'
L9
ker, omzet 170 stuks gemeub. of ongemeubil.
Bontmantel te koop gedan '38. Br. met prijs per dag. moet in bakkeNadere inlichtingen te bekomen:
groot 29 c.a.
vraagd, i of lang. Br.
str. water, geen
kamer.
EINDAFSLAG
wat betreft de onroerende goederen
uitgevoerd
aldaar
correct
Hulpbur
A
5017.
Thans
van
was
verhuurd
rij
vrij
huur,
No.
kunnen werken-, om. keuken. /3 p. w. Bemet gegevens en prijs
sub a en b genoemd ten kantore van door de Notarissen LOURENS en VAN
per
voor
1.50
week.
en
Binnenweg
ƒ
Aanvaarding
284 A. trek Westen. Br No. vragen: Kruis, Kleiweg
notaris Beth en wat het onroerend DER LEEDEN op Woensdag "_?'
No. 58139. bur Een. Nw.
betaling der kooppenningen 7 Juli
(Vlngge bezorging)
per week
A 5016, Hulpbur. Nw. No. 226.
2 uur, In het Beursgedrachtsweg 42.
goed sub c genoemd betreft ten kan1941. Bezichtiging als gewoon.
a.s. 's nam.
Te koop een magneet Binnenweg 2848.
tore van genoemde notarissen.
bouw te Rotterdam, van de PA
ld
Inlichtingen en
toegangsbewijzen
Te kooo moderne vouw-, baanfiets met reserveIn Rusthuis MathenesABONNEMENTEN
maand
en
Bezichtiging:
per
20 en 27 Mei 1941 en Erven aldaar, staande In «refcy
gevr. serl.
ten kantore van den Notaris Nieuwe van 2—4 uur op 19.
kinderwagen in prima
W ƒ5800.—; K»w
perop:
Sophiastraat
band. Te bevragen: Schilders-halfwas
295 is plaats voor
vertoon
van
een
Haven 149, te Schiedam (Tel. 68116).
staat, Voogt, Vlietlaan
H, Bou- ouden v. dagen en bcdmissiebiljet af te geven door notaris «raat S ƒBloo.—
Deusseni. Boomgaard- Aanmelden
JWs<
36
pa
Beth,
Bingleystraat
68A.
i.
19641
19202
«0
_
wens,
50A.
Aparte
straat
tien ten
afd.
voornoemd.
No. 32A.
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ZATERDAG Ï7 MEI

Als men voortaan den naam van Tourianskv tegenkomt kan men er zeker van
dat er een goede film in de buurt il
Deze Duitsche regisseur heeft zich n.l. in
groote bekendheid verden laatsten tijd
werk, dat niet alleen recht
worvenop door
den titel populair, maar vooral
heeft
met
ook op de bewondering van hen, die
andere maatstaven rekenen dan het sucde zuiverces bij de groote massa. Watbetreft,
valt
zijde van de zaak
srtistieke fi'm
van Tourjanskv niets, maar
er «p een
in
dan ook niets, aan te merken. Dit gelat
~Vijandbijzondere mate voor het werk
en", dat van gisteren af in Luxor veroverdreven,
wantoond wordt. Het is niet
neer men dit een „kei. van een film"

Sta

noemt: sober, hard, indrukwekkend,
uiterst suggestief. Het actueele neemt in
de nieuwe Duitsche films steeds een belangrijke plaats in; en dat is ontegenzeggelijk een vooruitgang, want de operettegegevens en de eeuwige huwelijkscomedies maken den modernen mensch, die
wel wat anders aan zijn hoofd heeft, tenslotte wrevelig, omdat ze de gedachten
even gezellig afleiden maar
soms wel werkelijk
met een boeiend onnooit eens
derwerp bezig houden. De groote spionnage-film van enkele weken geleden, de
film „Wunschkonzert" en nu deze „Feinde" weer behooren
tot die nieuwe
cinematografische kunstwerken, die nog
lange jaren zullen gelden als films, welke
den Duitschen geest van dezen spannenden oorlogstijd treffend weergeven. Sodoortastendheid, onberheid, hardheid,
verzettelijke energie, vuur van hartstocht
en overtuiging, ziedaar wat ook in de
nieuwe film van Tourjansky de hoofdbestanddeelen zijn.
Het gaat hier over het lijden en strijden
van volks-Duitschc groepen in de Poolsche gebieden kort voor het uitbreken
van den grooten, tweeden Europeeschen
oorlog. Duitsche menschen, die gedurende
ja zelfs door de eeuwen
vele jaren
werkten
heen, van geslacht op geslacht
aan den bloei van de landstreek, waar hun
voor-ouders of ouders zich gevestigd hadden, werden in de strubbeling der internationale verwikkelingen opeens belaagd
door elementen, die, door onverantwoordelijke machten en krachten gedreven,
zich te buiten gingen aan uitingen van
haat, dien ongebreidelsten
aller hartstochten.
De film behandelt de avonturen van een
groepje
volks-Duitschers,
op de
klein
vlucht voor een groote bende kwaadwilligen, die in het bezit is van machinegeweren. Daar, in het grensgebied van
Polen, in de donkere bosschen, in de uitgestrekte moerassen, speelt zich een dramatische geschiedenis af, zóó dramatisch,
zóó spannend, zóó fantastisch beklemmend, dat men ze niet voor wezenlijk zou
houden als men niet wist, dat deze tijd
er een is van het ongehoorde. Deze film
onderstreept weer eens de heerschende
opvatting, dat onze dynamische tijd alle
fantasie verre achter zich laat en dus
geen wilde verbeelding noodig heeft om
stof voor geschiedenissen te leveren.
Machtig mooi heeft Tourjansky deze
historie doen leven. Eerst de spanning in
en om de groote Duitsche houtzagerij, dan
dan
bloedig en valsch
de catastrophe
het tehooploopen van de opgejaagde menschen, de huiveringwekkende gebeurtenissen In en rondom het Poolsche herbergje, waar een Duitsch meisje woont,
dat zich bereid verklaart haar volksgenooten te helpen.... Een spanning, die
steeds toeneemt en haar hoogtepunt bereikt bü de adembenemende vlucht van
al die menschen dwars door het kikkermoeras over dat angstig-smalle paadjewaarop de voet zich niet verstappen mag,
naar het bevrijdend moment, dat de Duitsche grenswacht bereikt wordt
even
nog een schrik als het licht van een
schijnwerper straalt door de duisternis,
maar dan toch eindelijk de zekerheid van
veilig thuis te zijn, dat ontroerend einde.
Van begin tot einde is deze film één
loflied op Tourjansky's genie. Maar men
mag enkele andere namen niet uit het oog
verliezen: dat zijn Brigitte Horney, die
een psychologisch zuiver afgewogen vertolking geeft van de rol van het volksDuitsche kroegkind;
en Willy Birgel,
wiens charmeursgrime misschien wat te
mondain aandoet in dit milieu van eenvoudige lieden, maar wiens spel toch sterk
is en vol zenuwtergende spanning-

Of: Drie van het auto-

kerkhof
Er was een tijd, dat we een zorgeloos
hadden in „Drei von der Tankeen zonnig dwaas verhaal van blijmoedige jonge menschen. De film, welke nu in Arena wordt vertoond zou men
in plaats van „Vrouw in gevaar", net
zoo goed „Drie van het autokerkhof
kunnen noemen. Het is alles in deze film
onder regie van Gerhard Lamprecht wat
mosizamer geworden, wat zwaarder, ondanks het Wiener dialect, dat gesproken
wordt. Het is een verhaal van hard ploeterende vrijgezellen, die een eigen zaakje
drijven onder leiding van hun vrijmoedig
liefhebbenden vriend. Hun gemeenschappelijk ideaal is een vrachtauto; de leider
vermengt dat ideaal met de vrouw, die
hij op een avond uit de Donau redt. Zij
brengt tweespalt in den vriendenkring,
zij is een soort van profane vrouwelijke
Lohengrin, die haar naam niet mag noemen, teneinde het broze geluk niet te
verstoren. Natuurlijk is zij
Herda Teiler
één en al goedheid, ondanks haar
duister verleden en de zeer duistere figuren, die in dat verleden rondspoken.
Alois, de baas van het spul, vertrouwt
haar, de vrienden wantrouwen haar. En
als het oogenblik gekomen is, dat de baas
haar wantrouwt, vertrouwen de vrienden
haar. Dat is goed voor het evenwicht.
De duistere machten komen nog danig
óp de proppen, maar zij delven natuurgetrouw het onderspit. Er is in deze film
liefde, romantiek,
misdaad, goedheid,
plezier

stelle",

—

—

en spanning genoeg om een
mensch te amuseeren. Bovendien spelen
Atilla Hörbiger, Oskar Sima en Fritz
Rasp de hoofdrollen. De wederwaardigheden zijn vele, maar het eindigt alles met
den gerechten dood van de schurken, het
huwelijk van de gelieven en de vrachtauto van de compagnons. Wat wilt u
blijmoedigheid

CAPITOL

—

—

—

COLOSSEUM

Van je familie moet
je het maar hebben
Vroolijke

erfenisklucht

Een film zonder eenige pretentie, wat
wel blijkt uit het feit, dat er (teen enkele
„groote" ster in meespeelt. Maar in weerwil daarvan toch een film, waar men
met genoegen naar kijkt, in de eerste
plaats, omdat het verhaal voor iedereen
zoo begrijpelijk
is, zonder sentiment,
maar gctecxend naar het leven en den
mensch, en in de tweede plaats, omdat
Heinz Salfner, ook al is hij dan geen
„groote". een volkomen ingeleefde creatie
geeft van den drod gewaanden millionnalr, die als huisknecht vermomd, in zijn
kasteel alle plotseling opgedoken erfgenamen van den onbekenden „oom uit
Amerika" ontvangt. Hij speelt een vroolijk spelletje met zijn dierbare familieleden, een braaf stel van zeer uiteenloopende opvattingen en karaktertrekken, dat
de huid al verdeelt, voor de beer is geschoten ne daf zich diep beleedigd voelt,
wanneer het schijn-testament wordt geopend en blijkt, dat zij er tusschen zijn
genomen. Verontwaardigd vertrekken zij
en de millionnair blijft eenzaam achter
met zijn vriend in het groote kasteel, dal
nu akelig leeg is en dat op hem drukt,
doordat hij is g?an inzien, dat, al zijn
familieleden dan ook „gangsters", zij tegelijkertijd toch ook menschen zijn.
De aftocht is echter van korten duur;
de trots is, met het verlaten van het
kasteel,
verdwenen en spoedig keeren
allen op hun schreden terug, tot vreugde
van oompje.
Ernst, Dumcke. Fritz Odemar, Elze v.
Möllendorf,
Hermann
Braun en Ellen
Bang vervullen de neven-rollen.

Films
die succes hadden

"

.

-

Witte de Withstnat.

Na een jaar van om/wervingen door
verschillende deelen van de stad heeft de
heer J. C Baay 2ijn bedrijf in geneesmiddelen en aanverwante artikelen definitief
kunnen vestigen in de Wit de Withstraat
den
De heer Baay had een deel van
uit zijn
voorraad nog in de oorlogsdagen
zaak aan den Hang kunnen redden, doch
op den noodlotsdag. van Rotterdam liep
ook dit geredde materiaal weer gevaar,
uitgetoen aan het Lischplein brand washet
bebroken. Na al die belevenissen is
aan de
drijf
tijdelijk ondergebracht
Schietbaanlaan, doch vandaag is na een
ingrijpende restauratie en vernieuwing
70
van het pand Witte de Withstraat
waar de firma's Bornkamp en Couzij de
en
electrische installatie hebben geplaatst
heeft
de firma Bakker het schilderswerk
het nieuwe magazijn Pax
uitgevoerd
geopend, dat ruim gesorteerd en opgefleurd met bloemstukken een verzorgden
indruk maakt.
—

—

van

Agenda
Vermakelijkheden
Zaterdag

17 Mei.

Bioscoopvoorstellingen.

Arena, W Kruiskade. Eiken werkdag 2.15
6.30 en 8.45. 's Zondags doorloopend van
2.1 uur. Laatste voorstelling 8.45. „Een
vrouw in gevaar". Toegang 18 jaar.

Capitol, N. Binnenweg. „Van je familie
moet je 't hebben".
Cineac.

Beursgebouw. CoolslngeL OlymV en actualiteiten. Doorvoorstelling 9.30—23 uur.

piadefilm Deel

Beyerlandschelaan. 730 our
Don
Maandag Dinsdag Woeusda» en
derdag 2 uur. Zondag 2, 4.30 en 7.30 uur
„Haremgehiemen".
ColoMeon.

Harmonie brengt „De Jantjes" nog eens
met Johan Kaart, Fientje de la Mar en
Willy Costello.

geenszins aan den eigenlijken aard, een
mengsel van ridderlijken trots en lichtgeraaktheid geheel ontgroeid. In beider leven

*

de

loopende

Prinses vertoont „Ich kerm' dlch nicht
liebe dich" met Willi Forst, Magda
Ret theater aan den Overkant vertoont und
Ihans een merkwaardige première en wel Schneider en Theo Lingen.
een Spaansche film, al is het Spaansche
Victoria geeft de reprise van de Finsche
karakter betrekkelijk door een Duitsch film „Lajla" (De roepstem van het Noorterwijl ook de opnemingen, den).
na-chronisatie,
de decors en muziekwerk van Duitsche
vaklieden zijn.
Maar
de hoofdrolvertolkster is de
Spaansche zangeres Imperio Argentina.
die hier optreedt als de caboret-zangeres
GOUDEN BRUIDSPAAR
Aixa in Tetoean. De film voert de toeschouwers in een romantisch Marokko,
geheel naar de belofte van den titel. In
schilderachtige, dicht op elkaar gebouwde
stadjes, speelt zich de geschiedenis af
tusschen Abslam en Hamed. twee zonen
van Kaids, wel onder den invloed van de
westersche cultuur geraakt, maar nog
treedt de zangeres Aixa, een Mora en
met de vrouw doen de romantische verwikkelingen haar intrede in het verhaal,
«och ook de intriges en de strijd tusschen
d* stammen der Rif-Kabylen, een dramatische wending, omdat de twee mannelijke
hoofdpersonen eerst dien strijd door hun
"moed hadden willen voorkomen. Tusschen hen staat de zangeres, tusschen
°en staan ook de zeden des lands, doch
P* een reeks spannende tafreelen, gefleurd met de romantiek van het Oosten
gekruid met de muziek
het land en
met in de laatste plaats van
opgefleurd door
zang
Imperio Argentina als
«uca, vindt van
deze laatste een uitweg uit
e verwikkelingen, die, als gewoonlijk,
meteen de weg naar het eigen hart en
«ware liefde is.
6l
lm neeft de charmante eigen«oh
ri naast nieuwe landschappen
Mo i?'- dat°P J
V= ?' ,en ne min gen werden in Spaansch
larokko vervaardigd) nieuwe gezichten
"ngt, van Spaansche acteurs, Pedro
e to, Ricardo Menino. Nicolas Per:Li
"mot, Manuel Luna en Maria Pax Sa«"es, die onder regie van Florian Rey
a«.n deze film als een sta:t van
de jonge
öpaansche nationale filmindustrie medewerkten. .

geven.

„Kleintje" en de portemonnaie.
De heer A. Hofman, wonende Mijnsheerenlaan 54b, verloor dezer dagen een
portemonnaie met ƒ72. Hij plaatste een
„Kleintje" met het gevolg, dat het verlorene hem werd terugbezorgd door den
heer G. Jacobs, wonende Tolhuislaan 15.
Den eerlijken vinder zal de Nieuwsb 1 a d-medaille voor betoonde eerlijkheid
worden uitgereikt.
Eere wien eere....
Aan

Harem-geheimen
Een Spaansche film

maat op te

nog meer?

—

—

Van bovenstaande Japon (benoostof 3.50 m. van 90 cm. br.)
zijn nog enkele knippatronen verkrijgbaar in de maten 42 en 48. Zij
kunnen zoolang de voorraad strekt
nog afgehaald worden tot en met 20
Mei aan onze bureaux Eendrachtsweg 42 en aan de hoofdagentschappen Nieuwe Binnenweg 284, Zaagmolenstraat 47. Hillevliet 7. Statenwcg 118. Broervest 3 te Schiedam
en Smalle Havenstraat te Vlaardingen tegen betaling van 10 cent.
Alleen aan onze lezers bulten de
stad worden de patronen, na ontvangst van 171/2 ets franco per
post toegezonden.
Men gelieve deze bestelling te
doen op een briefkaart (frankeering 5 ets.) en 17 I' 2 ets. aan postzegels te plakken op de linkerhelft
van de adreszijde of door storting
van 17 ï'2 ets. op onze giro-rekening no. 11.000 of per postwissel
onder vermelding van het gevraagde Men gelieve vooral de juiste
digde

Harmonie. Gaesbeekstraat. lederen avond

730. Zondag 8 uur. Behalve Vrijdag en
Zaterdag eiken middag 2 u. „De Jantjes".
Toegang 14 jaar.
-

Lnxor, Kruiskade, dagelijks 2.30,

7 uur en

8.45 Zondag van 2 uur af doorloopend
„Vijanden". Toegang 18 jaar.

Passage Theater, Passage Schiedam. Dagelijks 2.15 en 7.30 uur. Zaterdag en Zonop het
dag 2.15. 4.45 en 8 uur. „Theo

huwelijkspad'.
primes,

Schiedamscbeweg.

Wertcdager

(15 en 730 Zondse 1. 815 980 en 8 uur
„Ich kerm' dich nicht und liebe dich."
Victoria, Bergweg. 3 en 780 uur. Zondar
van 1 uur tot 7 uur doorloopend aanvans
avondvoorstelling 7.45 uur. „Lajla". Toe-

gang 14 jaar.

Zondag
Diergaarde

cert

Blö-Dorp.

en ballet,

2.30

18 Mei.

Rlvièra-haL

Con-

uur.

Schouwburgzaal Odeon, Gouvernestraat.
Uitvoering Rotterdamsch Kinderkoor „De
Kleine Stem" Centrum, 11 uur.
Tentoonstellingen.
Muienm Boymans. Tentoonstelling doot
Beeldende kunstenaan
Rotterdamsche
Herdenkingstentoonstelllngcn J. B Jongkind en Vincent van Gceh: Tentoonstel.
ling in het Prentenkabinet
Kunsthandel „De Protector**. Meent Tentoonstelling 9—6 uur. Zondag U—4 uur
Natuurhistorisch Museum, Mathenesserlaan. Dinsdag gesloten. 10—4 uur.
Museum voor Land- en Volkenkunde cD
Maritiem Museum „Prins Hendrik", Wil
lemskade. Tentoonstelling Binnenvaart-

Op Dinsdag 27 dezer zal het 50 jaar geleden zijn, dat het echtpaar Van der Helm
Agniesestraat 31, In het
huwelijksbootje stapte.. De bruidegom, de
heer J van der Helm, is 69 jaar en zijn
bruid, A. M. Riet, Is 2 jaar jonger dan
hij. „Vlugge Koos", zooals hij nog steeds
wordt genoemd, bezit nog een grenzelooze vitaliteit. Hij is assistent-blokhoofd
van de Luchbescherming van blok 5, dat
in de veelbewogen Meidagen van het schepen.
vorige jaar zulke uitstekende
diensten Kunsthandel Koen. Jongklndstraat Tenheeft gedaan. Het zal het echtpaar op toonstelling.
den grooten dag zeker niet aan belangKleine Comedie. Tentoonstelling van werk
telling ontbreken. De vele kinderen, kleinkinderen en zelfs
achterkleinkinderen van E. C de Back en Joh. v. BerkeL
maken zich al op om de ouweluidjes een GlldehnUje. Lange Kerkstraat Schiedam
Willem
schilderijen,
prettig feest te bezorgen.
Tentoonstelling
(FotoRJU Brinkman.
-

-

—Riet, wonende

»

XII b
voelt wel lets van de terughoudendheid van John, maar hij-gelooft toch
dat zijn verhalen indruk maken,
't Zijn me ook nogal geen rijke verhalen.
Zulke dingen beleefden ze op die saaie
school, van zn leven niet. Waarom weet
Boy zelf niet, maar hij zou het toch wel
fijn vinden als John een beetje tegen hem
opkeek als John nou maar eens vroeg of
hij ook eens met de race-auto uit mag.
Om het hem makkelijk te maken zegt
Boy: Zeg, ik leer autorijden. Karel leert
het me
Laatst heb ik al een heel
eind gereden....
Het gaat John hoe langer hoe meer de
keel uithangen. Hij zoekt naar een handige
smoes om dien opschepper kwijt te ratten.
Een leugentje om bestwil mag weL
Zeg, ik moet nog even een boodschap
doen, da's waar ook.
Een beetje doorzichtig is het wel, maar
Boy onderneemt een poging om hem te
Boy

nog,

—

paaien.

Jó, ga nou nog even mee. Ik heb een
mietersch winkeltje ontdekt.... Daar
hebben ze moorkoppen, zóó gr00t.... ik
fuif je erop....
Dat is John te kras. Daar probeerde h'j
je altijd mee te lijmen en nou begint hij
—

weer.
Hou je moorkoppen zelf maar, zegt
—

hij, ajuus!

hebben. Tegen die rijkeluls Jongens van
school kan hij niet op, die zijn niet te
winnen met een sigaretje of een portie
ijs. Er zijn er die brengen whiskey mee
naar school. Laatst was er een, die in de
pauze
op
panje tuifde. omdat-Ie zn
eerste zes op zn rapport had. „De ouë
was zoo blij, dat ie me Ineens dat jolletje
heeft beloofd waar ik nou al maanden om
heb gezannikt.. Dat moet befoven worden". In de pauze, in het park voor de
school, heeft hij de heele klas op panje
gefuifd. Uit de wijnkelder van Pa. Dat is
wat anders dan een pond appelen of peren. Op school was er haast bonje van
gekomen, maar het liep met en sisser af.
Waarom weet Boy niet. Kaar 't was zoo.

zoon

Boy peddelt
beetje tot hij van verveeling naaar huis gaat. Hij kwakt
fiets tegen een boom in den tuin. Wat
moet hij hier nou eigenlijk. Hier is ooK

zn

niets te beleven.
Als hij nou tenminste maar even alleen
kan zijn.
. De avond Is al gevallen. In
de kamer
Is het zoo donker, dat je maar heel vaag
de meubels kunt onderscheiden. Gelukkig
is de serre leeg, dat belooft tenminste al
iets goeds. De serre-deuren staan open.
De beide sprietige platanen staan voor
de serre in het stadstuintje wat te ritselen. Boy schopt nijdassig tegen een van
de boomen en gaat naar binnen. In de
donkerste hoek van de kamer staat vaders
fauteuil. Daar wil hij nu eens fijn in gaan
hangen en dan kan de heele zooi hem
verder gestolen worden.
Maar nauwelijks is hij in de kamer
of daar knerpt, dat ouë juffrouwen geluid
van zn zus: je kan wel eens behoorlijk
goeden avond zeggen.

Met één zwaai is John achter een verhuiswagen om en hij zwiert gevaarlijk
een zijstraat in. Die branieschopper, met
z"n eeuwige moet je dit van me, moet je
dat van me, kan hem gestolen worden.
Stik, zegt Boy.
Boy wil nog achter hem aan fietsen,
O, is het weer eens zoo, teemt zn
maar tijdig bedenkt hij zich. Ja hij zal
tegenover zoon praatjesmaker een fi- zus. Ja, zussen is ook niet alles In de weguur slaan. Als hij eerst net gedaan had reld. Als je met haar nou eens die oudste
Hoven vergelijkt Die is altijd
of hij niets zag was er niets gebeurd zus van
vlot, al loopt ze dan achter de jonHij had hem doodgemoedereerd kunnen even
gens aan! Net zoon koude drukte als dr
laten gaan want hij had niets in de ga- fijne broer.
Maar onder elkaar zijn ze in
ten. Daar denk je een oude vriend tegen
geval reusachtig. Zijn zus zemelt en
het lijf te fietsen en dan behandelt hij elk
Als hij nou zoon zus als die van
je zoo. Net als allemaal. Want hoe dik- zaagt.
Van
Hoven
thuis
dan kon hij vast
GEVONDEN VOORWERPEN wijls heeft Karel hem niet gewoon voor wel zeggen: „meid,vond,
ik neb de dampen in"
gek in zn auto laten zitten als hij met zn
en dan zou ze vast wel wat zeggen, waarAangegeven op 12, 13 en 14 Mei 1941,
op
zeilen?
ging
vriendinnetje
Kaag
de
je kon opmaken, dat ze het ook best
waaromtrent inlichtingen zijn te bekomen
mocht hij mee als een palfenier in uit
aan het Hoofdbureau van Politie, Haag- Dan
de Dickey-sleat en zij gingen zeilen. Dan begreep, waar zijn zus zegt alleen maar
scheveer 23 te Rotterdam, iederen werk- kon Karel zoo echt gemeen zeggen: w'l teemerig: o, is het weer eens zoo." Dan
je toch niets anders dan dat je zegt:
van
tot
uur.
rest
dag
.....
|
-.*■?,
9 .V. »■
V
17 MM».
chauffeur een oogenbhk op de wa- „ja,
jij
Gedeponeerd aan het Centraal Bureau: onze
viergen passen?" Gewoon voor gek zat je dan. kant het is weer eens zoo en En kan
wat zegt
div. portemonnaies, groene kindertasch met
de muizenhuig krijgen".
hij met vriend Willy gaan
Eén
keer
was
me die drens? Ze zegt: „Moe, hoort u
portemonnaie
enz.,
bruine damestasch zeilen
altijd
hij
had
een dat?" Dan blijkt, dat Moe
met poetsgerei, bruine actetasrh met boe- smoesje en daarna
in
de
stikdonwaarom het niet kon En boe kere voorkamer „gezellig" zit te schemeken en schriften t/n Koevermans, verchr.
dikwijls had Eric hem al niet beloofd, ren en dan begint het uit de voorkamer
heerenpolshorloge, zilveren armband, zildat hij eens naar de film mocht komen
veren schakelarmband, witmetalen rozen- kijken. Als hij er om vroeg was toevallig nog eens: „jongen, jongen, matig je toch".
Mensch. bemoei je er niet mee. Ik
krans, 2 gele knipkaarten der R.E.T., div
kapot, of de lamp gebroken had dat scharminkel niet
gezien.
sleutels, lorgnet in doos. Dril met hoornen net het snoer
zn Ma kon niet ontvangen, omdat ze Pa is gelukkig kegelen,eensanders begon
montuur,
div. handschoenen, zw. gym- of
gasten had.
het
die kant ook nog eens. Boy
nastiekschoen, beige gaoardine heerenreeender. Maar, ploft van
zijn
precies
Allemaal
ze
in
de
lederen fauteuil en slingert
genjas met lederen motorkap, bruin-rood
je zoo maar voor gek op straat laten zn beenen over den rand. Ze houden gekinderschoen, starter van Ariël motorrij- staan,
dat kan alleen maar zoon proleet lukkig haar mond. Nauwelijks heeft hij het
wiel, klem voor reserve-wiel, houten kruials
prolurkenschool
van een
van Hoven. gedacht of er klinkt uit de voorkamer:
wagen gemerkt V. 8., 2 soeplepels, hou- Want dat moest hij ook nog heel wat keeBoy heb je je fiets al binnen geduimstok, oud dekzeil, 2 gebronsde
ten
ren hooren: o, ja, jij komt van die pro- bracht?
hoekljzers, bruine knijverzak met brood- lurkenschool".
Daluk, zegt Boy.
trommel en thermosflesch, doosje met
met een ontenog
fietst
wat
rond
Boy
Toe,
doe het nu eerst even voor het
vleugelmoeren, kinderwagenzeil.
vreden gezicht. Altijd moeten ze hem heelemaal donker wordt.
Aan het bureau Sandelingplein radioDat gezanik, zegt Boy en hij gaat
toestel en luidspreker.
zn fiets opbergen. Als hij terugkomt
schop.
Aan den post Aelbrechtskolk:
snauwt hij:
• Bij vinders: br. heerenportemonnaie, D
BRAND BREEDE HILLEDIJK.
Heb u soms nóg wat?
Kruidenier, Millinxstraat 151; roode porGisteravond half 11 is brand ontstaan
Ma zwijgt, maar nou is het zus weer,
temonnaie, O. J. van der Aa, Lange Hilleloods van de N.V. Furness Scheepdie haar fleemneus in andermans zaken
weg 198; roode portemonnaie, G. Groenen- In een Mij.
vaart
aan den Breede Hilledijk 36. steekt:
boom, Van Dieststraat 33b; br. kinderporKan je niet behoorlijker tegen ma
met zakdoek,
E. Groene, In deze loods was stuwadoorsgereedschap spreken?
temonnaie
Zwaanshalskade 64b; rood beufsje, J. A opgeslagen.
Nee en wat heb jij daar mee te maTe middernacht was de brandweer den
Lubbers,
Nederhovenstraat 16; verchr.
brand meester. Met de nablussching was ken?
passer in doos, R. G. Brusse, Nic. RuijsJe kunt je tegen Ma behoorlijk gevulpenhouder
straat 8;
met naam, A. een groot deel van den nacht gemoeid.
dragen, anders....
Huijzer, Treek 46; marmerkl vulpenhouStikken jullie met je anders. Bc ga
der, N. van Rees, Van Cittersstraat 49b;
bouwkundig opzichter
al, jullie zijn mij te gezellig.
Examen
nikkelen damespolshorloge, G. Snoek, TolBoy
de deur achter zich dicht en
Bij het te Amsterdam vanwege den loopt smijt zijn
huisstraat 13b; verchr. heerenpolshorloge,
naar
kamer. Hij graait een
architecten afHeer
Daniélstraat 76a; Bond van Nederlandsche
L. Wenderich,
slaagde de heer Joh. boek van zn boekenplank, slaat het open,
examen
genomen
megoudkL
heerenhorlogeketting
met
maar lezen kan hij toch niet. Een heelen
Hillegersberg
Kolff
te
voor
bouwkunjr.
30;
tijd zit hij met het open
daille, F. J. van Rijswijk, Zw. janstraat
boek voor zich,
opzichter.
dig
verchr. damespolshorloge, H. Batenburg.
hij ziet geen letter, alleen maar witte
Rusthofstra-t 16; nikkelen damespolshorvellen met zwarte strepen er op. Zijn
loge, M. de la Beije, Rijsakkerlaan 28a;
oogen
staren,
zijn
hersens zitten vastgeBeroepen naar Kampen
doublé schakeiarmband, T. Maas, Hillekleefd aan één ding: allemaal zijn ze even
Ds H. Schroten. Ned. Herv. predikant gemeen op school, op straat, thuis. Dan
dijk 33; kinderarmband, I. Borst, OostzeeRotterdam-Charlois. heeft een beroep grijpt hij een dictaatschrift
dijk 47; gladde gouden ring met15;inscr., T. te
uit een oude
de Jong, Nieuwe Binnenweg
rozen- ontvangen naar de Ned. Herv. Gemeente schrijfcassette. Die heeft Ma hem
nog eens
te Kampen.
gegeven, toen hij om een bureautje had
krans, N. Lodder, Weimansweg 80; rozenwitte
W.
Drillenburg.
gevraagd.
kralen,
met
idioot,
krans
Een
maar toch wel lollig
Stadhoudersp:ein 20d; 5 zilverbonnen, J
ding. Een eikenhouten doos met paariW. de Jong, Leede 119; zilverbon, C. HooVischmarkt
moeren randjes er in en een beenen sleutelgaatje. Je kunt het ding open klappen
gendijk, Delfgauwstraat 50; zwarte bouHeden werden aan den vischafslag al- en dan heb je een schuin schrijfvlak, dat
vier,
reu. Dierenbescherming, Boezemstraat; langh. witte foxhond, L. Mulder, hier aangevoerd van Scheveningen, Maas- met zwart fluweel is beplakt. Onder dat
sluis en elders 1350 kg. versche zeevisch, schijfvlak zitten aan beide kanten van de
J. van Etfenstraat 20a, 10 sleutels aan
kg. rivierbot, 30 kg. spiering en 17 doos bergruimten.
ring,
K. Dijkers, Lambertusstraat 160, 100
Heelemaal bovenaan zit
een porseleinen inktpotje. Net een dwer3 sleutels aan ring, A. Bijl, Kerkhoflaan vaatjes zure mosselen.
J
435- genhoogehoed. En richels voor schrijfDe prijzen waren: schotzalmpjes
46; bril met nikkelen mont. in koker,
in 475. middeltong 400-450. kleine tong 200- gerei. „Groma heeft hier haar brieven aan
de Bus, Walcherschestraat 28a; bril a;
220, slipstong 115-130 middel levende bot Gropa nog aan zitten schrijven", had Ma
étui, J. van Tuijl, Gr. Visscherijstraat 117
pr. br. glacé heerenhandschoenen, W. L. 120-150, kleine levende bot 80-110, grove gezegd, toen ze hem de cassette gaf. Dat
glacé damesschar 50-65. kleine schar 30-40. pufschar had hij toen wel interessant gevonden. Ma
Oostveen, Schommelstraat 5;
pr.
16-22, spiering 40-60 cent, alles per kg., had ook gezegd: dat mag jij nou gebruiken,
handschoen G. Udo, Havenstraat 178a;
vaatje. als je er voorzichtig mee bent". Eerst bad
zw. regenpijpen, A. Nedeilof, Eben Haë- zure mosselen ƒ 1.10-/1.30 per V»afgeloobr.
hij het idioot ding gevonden, maar naderen
Het veilingomzetcijfer van de
c;
regenkapje
110
zw.
zerstraat
hand was het eigenlijk het eenige voorhandschoen. R. Bijleveld, Lindtstraat 34. pen week bedroeg /14.000.
werp .geworden, waar hij voorzichtig mee
A.
van
Tonheerenhandschoen,
br. glacé
omsprong.
Zalmmarkt.
Niemand mocht er aan komen.
geren, Leede 130; ijzeren wiel van lorrie.
hij altijd bij zich,
A. van den Burg, 'Jarnisselaan 39a.; rol
Heden werden aan de zalmmarkt te Het sleuteltje droeg
want wat hij in zijn schrijfkist bewaarde
nikkeldraad, D. de Rek, Seringenstraat 11a. Kralingschcveer aangevoerd 7 zomerzalwas het eenige, dat ongerept van hem was:
Indien aan een der vorenstaande adresmen, die f 5.40—f 6.80 per 1/2 k g. noteerhet
dictaatschrift,
hij bijna eiken
men
waarin
voorwerp
afgehaald,
gelieve
sen een
is
den.
dag schreef zonder dat iemand er van
daarvan kennis te geven aan het Hoofawist
bureau van Politie, afdeeling Gevonden
cassette
ligt
open
De
en het schrift er
Voorwerpen, te Rotterdam, telefoon 3501U.
Burgerlijke Stand
schuin bovenop. Hij is net aan 'n schoon,
nieuw blad toe. Boy schrijft en dat maakt
Gehuwd 17 Mei.
hem rustig:
Trambotsing.
Niemand begrijpt mij. ledereen is tegen
H. J. Goester jm. 29 en A J. �. d. Wil- mij. Het leven
Gisteravond 10 over 7 zijn op den hoek ligen
is 200 zinneloos, dat je je
jd. 25 j.
altijd maar weer afvraagt, waarom moet
van den Goudschesingel en de Jonker
BEVALLEN.
een mensch blijven leven. Als ze mij maar
Fransstraat een motorwagen van lijn 4,
16 Mei.
eens begrijpen wilden, zou het allemaal
bestuurd door den 38-jarigen J. W. M., en
zoo veel eenvoudiger zijn. De menschen
een motorwagen van lijn 1, bestuurd door
M. Korporaal—Vlietstra d. A. J. A Rustzien alleen maar wat je doet, maar ze
den47-jarigen J. M-, met elkaar in botsing wijk—Meijntjes
L. Nikken—De Boer vragen nooit wat je denkt- En als
z.
je wat
gekomen. Lijn 4 reed in. de richting van
—De
Jong
W.
T.
van
Huuksloot
z.
J.
zegt, hooren ze nooit, waarom je het zegt.
d.
het Oostplein en toen de voorste truck
C. Biesemann—Van den Ochtend z. C. Als ze me nu maar eens één keer wilden
den wissel was gepasseerd, sloeg de wisbegrijpen. Als die jongen van vanmiddag
M Lakwrjk—Jaspers z. P. van Wuijksel te vroeg om waardoor de achterste huljse—Mostert z. J. A Cornelisse—Louwe nu maar eens had willen luisteren naar
truck naar links reed, tengevolge waaralles wat ik hem vertellen wilde. Ik heb
d. J. M. Pak—Van Dorp z. J." Delno—Wljnvan een uit de richting van het Oostplein belt z. M. P. Manneken—Van Wijck d. M. hem alles verteld, wat ik-niet vertellen
komende motorwagen tegen lijn 4 botste. C. Visser—GeuU z. S. J. Groen—De Kovel wilde, als hij geduld had gehad, zou ik
de
linker
hem vanzelf verteld hebben, wat ik betramwagens
Van beide
werd
d.' C. W. Eger—Van der Pluijm d. E. van
Waarom konden Ma en Zus nu
voorruit verbrijzeld en de carosserie gePeski—Eshuis z. P. Nelisse—De Roo d. doelde.
niet haar mond houden, toen ik thuis
deukt Persoonlijke ongelukken deden E. C Ruijs—Kentie z. J. J. Rijksen—Rijkkwam? Ik kwam toch thuis om het stU te
zich niet voor. Het tramverkeer ondervond
sen z. F. Houwen—Feikema z. A. Pie- hebben, om niets te hooren en om niet
een stagnatie van 40 minuten.
terse—Van Dijk d. M. H. Lems—Schiercck naar mezelf te hoeven luisteren. Maar ze
d. P. C. Scheffers—Vis z. P. van der willen toch niet. Niemand wil. Pas als
Prismakijkers gesolen.
Sluis—Van 't Hof d. H. J. H. M. van der ik er niet meer ben, zullen ze zeggen:
Hij was toch zoon slechte jongen niet.
In den afgeloopen nacht heeft men in Stap—Vlelvoije d. J. E. Gastelaar—Moutden noodwinkel van de N.V. B. de B. aan haan z. H. A van Elk—Van den Berg z. En als ze dit dan eens lezen, als ik het
Both—Hoogendoorn z. G. G. Hammer— niet te voren verbrand, zullen ze schriktegenover
Coolsingel
postkantoor
het
J.
den
ken. Kreeg ik maar eens een ongeluk of
de ruit van de etalage verbrijzeld. Toen Evers d. en z.
werd ik maar eens erg ziek, dat ze eens
men de inbraak ontdekte, miste men 4
BEVALLEN.
wat meer aan me denken moesten. Als
prismakijkers, maar bij onderzoek werwas, zou ik ze misschien
A v. Berkel, man v. M. C H. Kloos ik heel erg ziek
den er nog 2 op straat gevonden. Beide
zeggen!"
Truin, vr. v. P. J. Emons 42 j. alles kunnen
53
J.
K.
elk
vertegenwoordigen
kijkers
vermiste
Als zn blaadje vol is, sluit Boy zorgvulSalters, ongeh. vr. 57 J. J. F.
S.
W.
R.
dig zn cassette af. Tevreden gaat hij naar
een waarde van ca. f 245.
Cornelisse, vr. v. A. G. J. Burghardt 66 j.
beneden om een kopje thee te drinken.
E. v. Ginkel, vr. v. A. Hordijk 70 j. A. Hij is alles al weer vergeten.
M. Beije, dochter 3 J. J. v. Alphen, man
Gunning.
Nauwelijks is hij de kamer binnen of
Toorn 70 j. A M. Kokelaar,
waterstaat van Zuid v. C. H v. d.Besuijen
Ma zegt:
daar. heb je ons kruidje roer
De provinciale
76 j. C. J. Coenen, me niet. ■
Holland heeft het maken van een weg- wede. v. J.
Knegten
j.
Trlgt,
M. E
83
A v.
Boy zegt:
mensen, stik. trekt de kalichaam en twee betonnen bruggen in den wedr. v. T.
v. Uitert. 89 j. A. M v. Leeu- merdeur met een slag dicht, rent de trap
Rijswijk—Rotterdam—Berkel wede. v.
rijksweg
voor ƒ499.977 opgedragen aan het Aanne- wen, wede. v. D. v. Wageningen 78 j." op naar zn kamer, kleedt zich uit en
zoon
5
d.
valt
snikkend
in bed,
mersbedrijf E. Blok alhier.
Visscher,
K.
—
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Een film die respect, afdwingt
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VIJANDEN

°

Nog altijd wordt er gewerkt aan de
voltooiing van de nieuwe Koopmansbeurs. Eigenlijk kan men eer van restauratie dan van voltooiing spreken, desnoods is het een combinatie van beide
werkzaamheden aan dit voor Rotterdam
zoo belangrijke bouwwerk.
De monumentale hoofdingang, die verleden jaar nogal aanzienlijk werd beschadigd zal nu Maandag 30 Juni a.s. in gebruik worden genomen. De beursklok zal
dan tege--. half 2 voor 't eerst de bezoekers
op het nieuwe plein tezamen roepen en
de trappen zullen het karakteristieke
beeld van de beurs, die aangaat, bieden.
Meteen zal dan de ingang aan de Meentzijde de z-g. graanbeursingang, bulten
gebruik worden gesteld, omdat ook daaraan restauratie moet geschieden. De ingang is destijds wel voorloopig hersteld,
doch men wil ook aan dezen kant de zaak
geheel in de puntjes hebben.
Aan het dak van de groote beurshal zal
men nog wel een half jaar werk hebben.
Het blijkt, dat tengevolge van de oorlogshandelingen de constructies eenigszins zijn ontzet Het zijn kwesties van
milimeters soms, maar het blijkt voor
de waterdichtheid van het dak, waarin de
thermoluxe tegels zijn gemonteerd, noodlottig te zijn. Het afdoend dichtmaken
blijkt een waar monnikenwerk te zijn.
In de beurshal wordt nu de laatste
hand gelegd aan de restauratie van het
beursmeubilair, een restauratie, die een
jaar in beslag heeft genomen. Dit is een
demonstratie van fijn meubelmakersvakwerk. Verder wordt aan de inrichting
van de lokalen van het Handelsregister nu
de laatste hand gelegd.
Aan den buitenkant gaan de werkzaamheden door. Het schilderswerk wordt
langzaam maar zeker voltooid. Aan de
Coolsingelzijde krijgt het gebouw een
kleurige noot door het teiras v*n het
beurscafé en verder wacht men met
eenige belangdelling (en OJk een beetje
angstigen twijfel) op het ontbotten van
de vijf jonge platanen, waarvan er twee
vernieuwd zijn, die de traditie van de
glorieuse platanen voor de oude Koopmansbeurs moeten voortzetten.
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IN GEBRUIK

nemtd

LUXOR

PUPILLEN
Johnben

De nieuwe Koopmansbeurs

Ons Goedkoope
Patroon

1

I

BIOSCOPEN

DERDE BC'A'D'

Ï94Ï

—

—

-

-

.

NIËUWSBCAD

_____

_

,

ROTTERDAMSCH NIEUWS BESP

spe-

vendien P.E.C, en Rlgtersblcek gelijk
len, worden de vooruitzichten voor net
Geldersche Haagje wel heel gunstig!

Het Zuiden heeft er plotseling een atgekregen, een attractie met een

tractie bij

wrang bljsmaakje, door het winnen van
twee protesten door Llmburgia,

dat nu

nog een kansje krijgt aan de laatste plaats
te ontkomen.

In het Westen tenslotte Is het wederom Overmaas, dat alle aandacht voor zich
opeischt. In het Stadion-Feijenoord gaat
zij namelijk U.V.S. bekampen. De situatie
is thans zoo, dat de Rotterdammers reeds
aan een gelijk spel voldoende hebben om
het kampioenschap van de tweede klas
te behalen. Verliezen zij echter, dan zal
nog een beslissingswedstrijd tegen U.V.S.
moeten worden gespeeld. Het behoeft we)
geen betoog, dat het tusschen de muren
van het Stadion zal spannen!
ZOMERAVOND-COMPETITIE.
zomeravond-competitie van
de onderafdeellng Rotterdam van den N.V.B,
op Hemelvaartsdag vastgestelde wedstrijden
afgelast.
zjjn

Alle voor de

Het

Nieuwsblad-elftal wint.

Gisteravond speelde te '• Gravenhage
bet Nieuwsblad-elftal, gevormd uit personeel in 't Haagje werkzaam, een voetbalwedstrijd tegen de Sportvcreeniging
Haagsche Courant.
De Nieuwsblad-menschen. die onder
'den naam „de Puinswingcrs" in het veld
kwamen, wisten den wedstrijd met 4—2
te winnen.

Roeien
ROEIWEDSTRIJDEN OP DEN

IJSEL.

De gewestelijke afdeeling van den Nederlandsche Roelbond tal, behoudens goedkeuring. Zondag S Juli op den Usel bij Krallngsche Veer wedstrijden houden. Op die wedstrijden zal uitsluitend geroeid worden in
overnaadsche booten en zooals gebruikelijk,
zal het hoofdnummer weer zijn de eerste
jaars vleien. Voor de extra zware wherrionummers zal In de plaats komen het nummer stuurmanlooze dubbel twee.
Voorts cal op Zondag t October een wedstrijd op de Schic bij de Zweth worden georganiseerd. Op dezen wedstrijd xal in licht
ovemaadtch en glad materiaal worden geroeid.
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Bloem
Boa 7 (Btoemkaart). Geldig van 21 April tot en
met 18 Mei: 90 gram brood
of een half rantsoen gebak of 35 gram tarwemeel
of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of
telfrHzend bakmeel.
Bon 8 (bloemkaart). Geldig van 19 Mei tot en met
19 Juni: 50 gram brood of
een half rantsoen gebak
of 39 gram tarwebloem of
tarwemeel of roggebloem
of roggemeel of. zelfrljzend bakmeel.

gruttemeel.

(vlcescbkaart).

van

Oyen.
De firma

Gereformeerde

Rotterdam.
Kontnginnekerk, Boezemsingel:

Immlnk-de Lange heeft de
vazen en pullen met bloemen en groen

Geref.

V.m

Bon ? (voederkaart
bonden). Geldig van

voor
1 tot
en met 31 Mei: 3—lo kg.

bondenbrood.

Bon 25

(bonkaart algeGeldig van 21
meen).
April tot en met 15 Juni:
250 gram gort of gort mout

of grutten.

Bon 7

(voederkaart voor
katten). Geldig vao 1 tot
en met 31 Mei: i/i &g
kattenbrood.

<
_

brief-ordner te bewaren

Gemeente.

SCHIEDAM
Ned.
Kerkgebouw

Gemeente (Rotterdam-Zuid).

gische Jeugddienst.

Evang, Luth. Gemeente.
Kerkgebouw.
Lange Nieuwstraat.
hoek
Oranjestraat: Zondag 10 uur ds. V. W. F. B.
Schmldt. Hemelvaartsdag 10 uur ds. Schmldt

_^_

Ned.
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Protestantenbond.
Westvest
hw* Watwl«eb«
uur prof. dr. G. J. nee*
uur dr. H. Faber, Mtuw

straat: Zondag 10.JO
ring, Oegstgeest; 7

..

NEDERLANDSCH-DUITSCHE
KULTUURGEMEENSCHAP

BINNENLAND

-.

v.m. en

v.

•-.--

-

.

Nieuwe Uitgaven

»

'~

»».«.—.

hoek

,

|

ds.

van

der Molen.

ColOQiastraal 35:
10 vjd. en 8 n.m. ds.
Groen.
. Goede
Hoopstraat a» en Putscbelaan 219:

10

v.m. en

I

n.m.

ds. Drieseen.

Oud-Geref.

Stalingen.

Zwarte "Waaistraat tas io
P. H. Beggelink. ,

Wilhelmlnakerk! lo v.m. en I n.m.
Maranathakerk: 10 v.m en S n.m.

Rembrandtstraat
ds. J. W. Slikkers.

Gerei.

iojo

v.m.

*'
*

n.m.

5

87:

ds.

Gemeente Gods.

-

;

:

Julianakerk, EaandUkstraat,

•

hoek Streef

--'-kerkstraat: 10 v.m. en,s n.m. -■
VAN ANDERS KERKGENOOTSCHAPPEN

TE ROTTERDAM.
Evang. Luth. Gemeente.
10 *jh".
Lutherkspel. Nozemanstraat 10:
prof. dr. G. J. Thlerry te Lelden.,
-;V/
Lutherhuls, Slaghekstraat 333: 6 n.m. ds.
"
Jaanus.
•'■
:
Bergweg 101: 10 v.m. ds.
Remonstr. Geref. Gemeente.
Westersingel 70: ïo.JO v.m. ds. Wegert*.

i

••

3aan\sat'"''~''~

Doopsgezinde Gemeente.
Noorscha Kerk: 10.30 v.m. ds.'Gorter.
Baan
Delft
Ecoie du dimanche
•.;.Deutsche Evang. Gemeinde.
Zwarte Paardenstraat 97: 10.30 v.m. pfar-

al 3 b.'ur*«.

,

".' .

.

.•

.

,

Betaneen. Lange
no. 73: Zondag 10 en S uur'de heer
van Hoeven, .g.0., Waddlngsveen.
Geref.

Haven
D. G.

Kerk.

Oosterkerk, Rotterdamscr.edljk:
Zondag
10 uur ds. J. v.'d. Meulen; 9 uur ds. C. Vonk.
Plantanekerk.. L.' Nieuwstraat. Zondae il
uur ds. W..de Graaf; 6 uur da. 3.
a.
v. Meulen.

-.->-'•

-

Jullanakerk. Bure. Knappertlaan: Zondag
10 uur ds. C. Vonk; S uur "ds. W. de Graai,
Hemelvaartsdag 10 uur ds. C. Vonk,
Oud-Geref.
Gemeente.
GereL Jeugdhuis, Lange Haven S7, Zorw
en S uur ds. W. Rooa.

dag lo

'kade 99: 7 n.m. Sprekers ds. Th. Korporaal,
ds. W. Stikkers en de heer W. Laatsman.
Chr. Geref. Kerk.
Gebouw- KiPlJnstrsat J, Oelfsha ven 10
Kerkgebouw
Warande,
Burfc
v.m. de heer W. Laatsman en 6 n.m. de heer Knappertlaan: Zondag 10 en 5hoek
uur ds. Vt
A. de Weger. Medewerking zangkoor Jeruël- Zwier.
'
r-•
We3tr
li .-> .<. .--:
Herst. Apostolische Gemeente.
Evangellsatlesamenkomst voor
Zeelieden.
"

—

-

-'■

de

heer D,

Gemeente des Boksen.
Zaagmolenstraat 117: 10 v.m. en
ipenbare samenkomst •
• v
■-

Gebouw Stadhouderslaan

VaL.
•

en

.-,

uur

dienst.-

Stadt-Evangelisatie

25. Zondag 10 U|

Jeruël.

-

101

Martho, Wolleioppenstraatf

,-.•

>

..

\

~

..

3.30

o-m.

Stadsevangelisatie „Hebron".
Gebouw

*

-.*-.

v.m. en 7 n.m. leider de heer W. Dubbeldam.
• •;•/;■_;;*"?.'"?
..*•
rcr Flscber. *5 r
Medewerking van het zangkoor. . ■Vrijzinnige Kerkdiensten.
Baptiste Gemeente.
Het Nieuwe Verbond! Jagerslaan: 10.30 v,m. ■"
School Noordsingel 4a: 10 V.m. en S n.m
mevr. dr. A. Mankes—Zernike.. ,-" j'^ - ' '„»' tls- J, A. Monsma.
,
Vrijzinnig Hervormden.
Wolphaertsbocht «78: lo v.m,. en S n.m. ds
.
O.
Slort
7.30
Westersingel:
Remonstrantsehe Kerk,
VrU« Gereformeerde Gemeente.
n.rn. ds. G. Wesünijse.
t
Crooswljkschekade 201 10 vjb. en 4.50 Ad».
Geloofsgemeenschap „Het Lager des Hells".
.
,
dl. Huisman.
»-■ fc
Ochterveltstraat M-. il v.m. eb 1.36 n.ni.
de heer en mevrouw A. G. Schram—ROsenNED. HERV. KERK.
Duitschland.
-•"•'»^., "
j'
'■•■'■;;-/
baum.
-.-

I

Ned. Herv. Evangelisatie.

Stadsevangelisatie „Jeruël".

Gebouw „De Samaritaan", Linker Rotte-

Veerheven 17! 7.31 fi.rh.

Reformee Wallonne.
133: Il v.m. mons. Mahieu te
Egliss.

heer

,
.
komst.
Ver. tot Verbreiding der Waarheid.
Helenastrast a- 10 v.m. en s n.m de heer
P. G. v. d. Linden te Oud-Beljcrlahd. -

.

-.»-

de

heet P.
i
itÊé
Pinkster Gemeente.
Putschesrraat 38: 10 v.m. bidstond; 12.30
n.m. jeugddienst en 6 n.m. openbare sameiir

Quist.

uur ds. Broers, Doop. Hemelvaartsdag 10 uur ds. P. Bokma.
Nieuwe Kerk: 10 uur ds*, v. d. Gtiendt,
emer. pred., S uur ds. K. de Bel. Hemel-.
vaartsdag 10 uur ds. J. W. TOnsbeek.
Westerkerk Aleldastraat hoek W Fran-t
kenl.atr.: Zondag 10 uur dr. J. SA-art.
wijkioksal Gorzen: Zondag lo uur Jeugcb
kerk, de heer L. Groeneweg.
Gebouw Irene: 10 uur Klnderkerk,
mej.
.
T. Verkade.
Gebouw Gorten: 10
uur Klnderkerk, mei*
S. Meijer. •
Gebouw Chr. Soc.

Bönaventurastraat: 10 vJn. en 7
M. Doppenberg.
,•
lo
Oranjeooomstraat 52: 7 n.m. de

Katendr. Lagendijk

Herv. Gemeente.

Lange Kerkstraat,
Oroota Kerk
boek
Nieuwstraat: Zondag 10 uur ds. J. W. Tons-

beek; S

v.nv en 5 n.m.

10

v.m.
..-

-

School Rehoboth,

v.m. en

Gemeente onder het Krnis.

Charlois.

10
Kerk, CharL. Kerkslngel:
9 n.m.
Nieuwe Kerk, Dordtsche Straatweg:
.
v.m. eg I do.
Katendrecht, Atjehstraat. 10 v.m.
Oude

en

:

Gemeente.

Hoflaankerk: 10 v.m. en T n.m.
Maaskerk. 10 v.m. en 8 n.m.
Feijenoord.

i

I

v.m. en 8 n.m.

v

/

9 n.m.
Van Lennepstraat,

SoBbgen.
10

•

••,

-

v.m. en

Cttterstraat: 10

Kapel

B. Wolffstraat:

I

J

■

5 n.m.

Mathenesserkerk, Mathenesserpleln, hoek

-

*

Honden- en
Kattenbrood

Gort en Grutten

gevuld,
In de groote

;

-

•

peulvruchten.

lt
MlJnsheerenplein 10: s v.m.. 11 v.m.. 3.30
an t n.m.
Prinsekerk, Statcnslngcl: 9.30 en 11 vjh n.m. en 5.30.n.m. ds. Lamain.
zaal Is bovendien nog een
Geref. Gemeente (H.V.)
en
5
n.m.
nieuwe serie metalen stoelen van Gispen
Noorderkerk, Jacob Catsstraat: ' 10 v.m
geplaatst, geestige, verfijnde dingen, die
Boezemsingel 58: 10 v.m. en 5 n.m. ds. D.
St. LUCASPRIJS 1941.
O. Overduln.
geheel passen in het nieuwe tijdperk en 8 n.m.
Waalsche Gemeente
Kerkgebouw der
van ~de krul", .
Op de voorjaarstentoonstelling van St
Baan 133: 9JO v.m.
Geref. Kerk in Hersteld Verband.
u t* i
e han WOrdt gehouden in het
Viiendenlaan 39: 10 vjzu en 4.30 n.m. ds.
Delfshaven.
stedelijk Museum te Amsterdam, is de
J. 3. Buskes jr.
fat. Lucasprijs toegekend aan een
Oude Kerk, Aelbrechtskolk 50: 10 tjz)
Schilderij van SorelU, (mevr. Th. Peizel—AnChristelijk Geref. Gemeente.
9 n.m.
ROTTERDAMSCH PHILHARMONISCH enNieuwe
singh).
10
Kerk, 'a Gravendljkwal 134:
Kerk Snellemanstraat: 11.30 v.m. en 6.30
ORKEST.
>

te'i't* J

Periode 10 voor
Geldig
21 April tot en met 15
Juni: 2 L petroleum.

kookdoeleinden.
van

Peulvruchten

Boezcmslngel 30: 10 v.m. en 5 n.m. ds.
Kersten.
Rauwenhoffplcin «: 10 vsn. en S n.m.
leesdlenst.

KERK.

»,«.! UICMIII
•
Petroleum

•

Zegel

Bon 33 (bonkaart algcm.).
Geldig van 19 Mei tot en
met l Juni (exira tot en
met 4 Juni). 500 gram

Geldig

Om uit te knippen en eventueel in

ZONDAG 14 MEI.

21

mout of grutten.

van 7 Mei- tot en met 14
Mei (extra tot en met 17
Mei): een half rantsoen
vleeschwa ren.
Bon 16 vleesch (vleesonkaart). Geldig van 15 Mei
tot en met 22 Mei (extra
tot en met 24 Mei): een
half rantsoen vleefch,
(been Inbegrepen) of een
half rantsoen vleesch»
waren.

PREDIKBEURTEN

van

en „01

F.K." fbonkaarten M. en
tf). Geldig van 1 Mei tot
en met 31 Mei: een eenheid vaste brandstoffen.

April tot en met 15 Juni:
!50 grarfl ba vermout of
ba vervlokken
of haveroloem of aardappelmeel*
vlokken of gort of gort-

-

ren

Geldig

Bon „Brandstoffen"

alge-

(bonhaarl

meen).

wa ren.
Bon 14 worst vleeschwa-

Bon 15 (boterkaart). Geldig van 8 Mei tot en met
25 Mei (extra tot en met
28 Mei)! 250 gram boter.
Bon 15 (vetkaart). Geldig
van 8 Mei tot en met 25
Mei (extra tot en met 28
Mei): 250 gram margarine
of 250 gram boter.
Bon 17 (boterkaart). Geldig van 26 Mei tot en met
11 Juni: 230 gram boter of
200 gram sla-oUe of raapolie.

Brandstof

Havermout

kaart). Geldig

Boter en vet

Bon K ftextlel'kaart: paars)
Geldig van 1 .Mei tot en
met 31 Augustus: 50 .gram
scheerzeep oft een"tube
scheercrême of een pot
scheerzeep.

(bonkaart algem.).

van 19 Mei tot en
gram
met 19 Juni: 250
rijst of rijstemeel of rljstebloem of rijstgrles of

Boa U

Bonnen 14 vleesen (vleeseb
van 7 Mei
tot en met 14 Mei (extra
tot en met 17 Mei):
half
rantsoen (50 gr.) vleetch.
been Inbegrepen, of een
half rantsoen
vleesch-

werkende waschmlddslen
of 200 gram vloeibare zeep

ten meeL

Vleesch

Bon 16 (melkkaart). Geldig van 12 Mei tot en met
18 Mei: 1 34 liter melk
Bon 17 (melkkaart). Geldig van 19 Mei tot en met
25 Mei: l/i liter. ■ .

gram tol let zeep (nieuwe
samenstelling» of 120 gram
hulvhoudzeep of 200 gram
zachte zeep (oude tamenstelling van voor 1 Jan
1941» of 150 gram zachte
zeep (nieuwe
samenstelling van na 1 Januari 1941»
of 300 gram zachte zeeppasta
of 250 eram zeeppoeder Of 125 gram zeepvlokken 0f.250 gram zelf-

(boter- es vetGeldig van 3 Mei
tot en met 29 Mei: 250
gr. rijst, rijstemeel. rljstebloem, rijstgrles of grut-

Geldig

alge-

Geldig van 28 April
tot en met 81 Mei: 150

onder: Boter en vet.

Bon 32

(bonkaari

meen».

Bon 21

in restaurants e.d.)
één ei.
Bon 86 (bonkaart algeoi.)
Geldig van 12 Mei tot en
met 18 Mei (extra tot en
met 21 Mei): een ei.
Bon 96 (bonkaart algen).).
Geldig van 19 Mei tot en
met 25 Mei (extra tot en
met 28 Mei): één el.

JiieiK.

NED. HERV.

Zeep
Bon 29

kaart).

aiet

Melk.

20 (boDhaart algeGeldig van 21
Aorll tot en met 15 Juni:
gram
1001
vermicelli of
macaroni of spaghetti.

Rijst

Eieren

~>

meen).

Bon 23 (bonkaart alge»
meen).
Geldig van 21
April tot ca met 18 Mei:
250 gram rijst of rijstemeel
of rijstebloem of rt|*tëWe«
|of gruttemeel (gemengd
meel).

Bon 95 (bonkaart algemeen). Geldig van 5 Mei
tot en met 11 Mei) extra
iot en met 18 stol (echter

.

Bon

Sla-olie
Zie

puddlngsaus-

Vermicelli

-

».

appelen.

•

gaat.

~

<«

ppeder.

Koffie of thee

100 tram kans..
Bon» 65 en 75 (bonkaart
alermren). Geldig
fan S
Mei tot en met 1* Mei
(extra tot en met 1 Juni)
gram
100
kaas.
Bons 66 en 76 (bonkaart
algemeen). Geldig van 19
Mei tot en met 15 Juni:
100 gram kaas.

ot

poeder

Bon 30 (bonkaart algen).).
Geldig van 5 Mei tot en
met 25 Mei: 40 gram thee
of 250 gram koffiesurro-

Bonn 64 ca 74 (bonkaart
algemeen). Geldig van 21
lot en met 4 Mei
(extra tot en met 18 Mei):

Bon 01 (aardappclenkaart)
Geldig van 12 Mei tot en
met 18 Mei (extra tot en
met 21 Mei): 112 kg. aard
appelen.
-jj.
Bon 02 (aardappelkaart).
Geldig van 19 Mei tot en
met 25 Mei (extra tot en
met 28 Mei): l/i kg. aard-

(bonkssrt aleeGeldig
van 21
April tot en met 13 Juni:
100 «jram maizena of griesmeel of gaco of aardappelmeel of pudding-

Suiker

April

2?

mrm).

Bon 31 (bonkaart algem).
Geldig van 12 Mei tot en
met 8 Juni: 1 k.g. suiker.

Kaas

Aardappelen

De groot opgezette tentoonstelling Is
onder leiding van Copler met zeer veel
smaak ingericht. Copler heeft een gewelfd
plafond uit glasstaven
gesuggereerd, en
aan den ingang van de groote Zaal een
zuil van hetzelfde materiaal opgericht
Virtuoos gesneden „plastieken" van papier versieren de wanden met toepasselijke voorstellingen. Een
enorme foto
van een glasblazer dekt den achterwand.
In het boyenzaaltje hangen prachtige
kristal-foto's van Wlm Brusse, ir. J. v.
Dijk, Nico Zomer. Hans Spirea tn E. M.

Zomerserie.
Het eerste van deze serie volksconcerten met mondelinge toelichting van den
dirigent, Eduard Flipse, zal plaats vinden
op a.s. Maandag 19 Moi in de Koninginnekerk. Het programma luidt: Koraal-voorspel: „O, Mensen, beweln dein' Sünde
In het Koloniaal Instituut te Amsterdam is gisteravond de
grosz", . Joh. Seb.
Bach; Ouverture
eerste bijeenkomst „Anacreon"
Biljarten
gehouden van de werkkring
Cherublni, Ie ArlésienneAmsterdam
der
sulte, Bizet; Treurmarsch bij den dood ven
Nederlandsch—Duitsche
Kultuurgemeenschap Er was voor deze bijeenkomst, Uilenspiegel uit de dramatische legende
PINKSTER-TOURNOOI FEIJENOORD.
welke als officieele opening van den werk „Thyl", Van Gllse; Ouverture „Cyrano
de Bergerac" Joh. Wagenaar.
Voor het Pinkster-tournool, uitgeschreven knng Amsterdam gold. groote belang- -- .
■
'door Eeljenoord werd de vierde ronde ge- stelling.
. .
speeld. De volgende uitslagen werden beDe Rijkseommlssaris. Rljksminlster Seyss
haald:
inquart, gaf door zijn aanwezigheid
blijk
H. Knobb«
140 i 140 ■29
10 4.81 vah zyn belangstelling.
1. Onasse
1»8
01 M 15 2.78
Behalve de rijkseommlssaris woonden
ook de bevelhebber van het luchtwapen
J. A. Mouweüng
148 113 ■ » is 3.42
De druiven zijn zuur
J. Onasse
138
138 33
17 4.12 in de Luftgau Holland, generaal Sieburg
generaal Dörfler,
van den'
H. Bakker
112 "'. tl 21 12 2.97 Rijkseommlssaris de Beauftragte
voor de provincie NoordTh. V. d. Zijden ' 104 - 104 31 14 3.28
Holland, dienstlelter Seidel, de BeaufH. Sakker
lil' 88 30 18 ' 2.67 tragte. voor de stad Amsterdam.,
Aan de groenten- en fruitveillng Hon»
senator
18 3.33 dr. Böhmke,
H. v. d. Berg
ïoo 100 30
de regeeringscommissaris selersdljk werd Vrijdag voor de eerste
burgemeester E. J. witte - druiven van iwt soort Golden
88 . 69 28
L, Broere
9 2.11 voor Amsterdam,
Champlon,
door den kweekcr H. M. van
u e ; ac wC *houder van onderwijs, dr.
• ;.'•.'. 68 '
H. KolderM 28
9
1.-~
Wingerden aangevoerd, ƒ8.30 per kilo
J. Smit en
L. Broere ■'-•■> '68 88 29 12 1.24 gadering bij. Krelsleiter Paustlan-de verbetaald.
H. Kolder '
88
49 29
8 1.69
Bjj den aanvang van de bijeenkomst
C. Reurlngs
73
72 8» 12 1.18 sprak de voorzitter van den
werkkring
K. 6chrlks
I I.H Amsterdam, de heer T. B. Engelhardt
'80 82 St
Persoonsbewijzen
Vervolgens hield prof. dr. Wilhelm
S. OOddlJn, S2~A. Ooddljn, 40
Sl—3l
hoogleeraar
K. Schriks. 52—S. Coddijn. 52,
52—47 Pinder.
In de kunstgeschieL. Broere, 88—P. de Bel, 48
50—40 denis aan de universiteit te Berlijn, een
voordracht over de verhouding tusschon
de Nederlandsche en Duitsche kunst.
In Verordeningenblad no. 21 komt voor
besluit van den secretaris-generaal
Daarna sprak de wethouder van onderwijs een
een slotwoord. Het Duitsche en Neder- van Blnnenlandsche
Zaken, houdende
INDIEN 'T PUBLIEK UW
landsche volk. zei htj, lijn broedervolken aanvulling van het Besluit Persoonsbewijzen.
uit één sterk en groot Oermaantch geHet
eerste
lid
van
£
NAAM NIET KENT, slacht
artikel 6 van het
[
Broeders kunnen natuurlijk ruzie
Besluit Persoonsbewijzen
maken en zoo is men het er nog steeds oorspronkelijke
luidt:
DAN KOOPT HET BIJ
niet over eens waar de zon opkomt en
gerechtigde
gehouden
leder
Is
op verzij ondergaat, Heel veel menschen
langen van de met zorg voor de uitreiking
UW CONCURRENT waar
loopen op het oogenblik met hun oogen van
ï
persoonsbewijzen belaste autoriteiten
stijf dicht en zeggen, dat de zon opgaat of ambtenaren
naar waarheid alle opgaven
in het Westen. Het is goed, aldus spr„ of inlichtingen
te verstrekken welke
dat zij eindelijk leeren inzien, dat in wer- hoodig or wensehelijk kunnen zijn voor
kelijkheid de zon In het Oosten opkomt het
vaststellen van zl)n identiteit, zijn
en ondergaat in het Westen en dat zij voor burgelijken staat en zijn staat van Nederloopig niet van plan is, haar programma lander, Nederlandsch onderdaan of vreem' <*■»—
deling.
te veranderen Deze menschen moeten begrijpen, wat de natuurlijke aard voor de
Thans wordt hieraan toegevoegd:
HARTEDIEFJES,' tien kinderfoto's van dingen
ia en dat zullen zij moeten aanIs de gerechtigde een hem bij of ingevolge
het eerste lid van artikel 6 opgelegPlet Maree. Uitgave N. V. Selecta, 's Ora- vaarden.
Wanneer de oogen opengaan, Vervolgde de verplichtlog niet, niet behoorlijk of
venhage. Aan een dergelijke fotoserie beniet op den vnstgestelden tijd nagekomen,
staat hier te lande zooals overal elders Bpr., tullen wij weer gelukkig tarnen kunkan de burgemeester, onderscheidendan
nen leven en werken. Het oogenblik, zal
steeds een groote behoefte,
komen, dat de twist wordt bijgelegd en lijk het hoofd der rijksinspectie, het recht
Bioemenprentbriefkaarten fijn er bij de dan zal men metterdaad kunnen nastreven van leges verhoogen tot twee gulden. ■
vleet en kaarten met filmeterachtlg-mooie het Ideaal van oprechte en Innige samenmaagdelUnen eveneens, maar klnderkopjeswerking In vertrouwen op het goede en
op-anslchten rijn betrekkelijk zeldzaam. g.oote Duittche volk en zijn lelden.
Britsche vlieger begraven.
Plet Maree, die zich in ons land al groote
bekendheid heeft verworven door z|jn werk
dagen Is op de begraafplaats
Dezer
voor de jeugd en zUn liefde voor al wat jong
Vredenhof te Schiermonnikoog het stofRIJKSMUSEUM AMSTERDAM.
is en dartel, heeft nu een serie kinderfoto's
felijk overschot ter aarde besteld van
samengesteld, die alles wat er tot nu toe op
Het Rijksmuseum te Amsterdam zal wel- een Britschen vlieger, welk lijk enkele
dit gebied aan goeds verscheen, zoo niet
dra een Overzicht geven van een reeks dagen tevoren op een zandplaat ten oosovertreft dan toch in elk geval evenaart.
werken uit eigen bezit, spe- ten van het-eiland was aangespoeld.
Stuk voor stuk zijn deze prentbnefkaarten zeldzame
ciaal gekozen van die meestere der 17e
Bij de begrafenis, welke met militaire
Sieraden en het lt wel als zeker aan te nemen, dat zij hun weg door Nederland zullen en 18c eeuw, die ondanks groote schil- eer geschiedde hield de Marinepfarrer
derskwalltelten toch tot de minder beken- van Borkum, de heer Hennlng Dubbels,
vinden.
de verschijningen behooren.
een lijkrede.

-

Gebouw Harmonie. Nieuwstraat Ka; Zotu
dag 10 uur opbouwlngssamenkomst, spreke*
de-leider. 12 uur Zondagsschool, j.
Geloofsgemeenschap „Leger des Hells".
jHaven 37: Zaterdag T uut
Zondag.' 10 uur Helllgingsdlensti
..30 Evoni;ellei>iecl<j4ln?. Hemelvaartsdag ld
uur
8 uur Maranatha.
. '.■
i
Gebouw Lange

bidstond;
,

*

Oud-Katholieke Kerk.
Kerkgebouw Dam: Zondag 10
dienst, pastoor Bakker.

uur ter*»

.>•.

.

'.

•>

..,

16 (boterkaart). Geldig van 17 Mei tot en met
29 Mei (extra tot en met
24 Mei): 250 gram boter.
Bon 16 (vetkaart). Geldig
van 17 Mei tot en met 25
Mei (extra tot en met 28
Mei): 250 gram boter;

«

.

>.

•

Bon

!

maal in het veld, n.l. te Eindhoven tegen
een Oronlngsche zege zal
echter nog weinig houvast geven, want
stelde haar aanhangers tot op heden wel heel erg teleur.
In het Oosten
gaat Go-Ahead haar
(laatste?) kans op behoud van het eersteklasseschap te Arnhem verdedigen tegen
Vitesse. Wanneer de Arnhemmers ook nu
beide punten weten te veroveren en boP.s.v., zelfs

P.S.V.

Zoodra men het gebouw van den Rotterdamschen Kunstkring binnenkomt
om een bezoek te brengen aan de luisterrijke tentoonstelling van Leerdamsche glaskunst, wordt men onweerstaanbaar aangetrokken door een
groot glaspaneel met drie meisjesfiguren, die door wingerdranken zijn
omgeven
en korfjes fruit met zich
meedragen. Het is een kunstwerk van
A. D. Copier, die een meester is In
het uitdrijven van plastische decoraties in glas, en het typeert monumentaal-instructief de technik die haar
stempel drukt op een nieuw artistiek
tijdperk in de Leerdamsche glaskunst
Copler, die het artistieke geweten van
het Leerdamsche glaibedrijf personifieert,
hanteert den zandstraal, waarmee het
vloeiende spel van zacht welvende vormveracheldenheden verkregen wordt, virtuoos. Hij is tot in het tooje van zi<n pl"k
een artiest, die van elke facet van zijn
ambacht een glanzend wonder maakt. Nu hij zoo langzamerhand wat minder
aandacht aan de glasvorm kan besteden
omdat In den loop der jaren op dit gebied
een traditie van verfijning gegroeid is,
die op de glasfabriok lederen ambachtsman tot een kunstenaar in zijn vak schijnt
te hebben gemaakt, wtldt Cooier »leh m»»
stijgend succes aan de versiering, ook
omdat na de periode van uiterste soberheid, de periode van schoonheld-doordoelmatigheld, een nieuw tijdperk om
decoratieve verfraaiing vraagt.
Een van zijn vaalste kun«»»tukken oo de
rijke
verrassend
Kunstkring-tentoonstelling ie een schaal met ineengestrengelde dierenriem-symbolen. Het ontwerp Is
buitengewoon sierlijk, vol geest ook en
vol fantasie.
Andere schalen en vazen toonen, hoe
eenzelfde effect maar dan in details subtieler uitgewerkt met roteerende slijpsteentjee, kan worden beroikt. En dan is
er nog een fantastisch rijk gedecoreerde
schaal van copler, die op een onderlaag
van ingebrand email gegraveerd is.
Allerhande ontwerpen voor vazen, schalen, pullen, plastieken, enz. bewijzen
voorts, dat ook Joep Nicolas (fraai
doorgevoerde posthoorn-krommingen in luchtersen vaas-armen) en W. Stuurman (geestige dier-karakterlstlekcn uit gloeiende
glasbonken geboetseerd) meesters In hun
vak zijn.
Een nieuwe sympathieke verschijning
in de glaskunst Is Ruscha KloostermanWljdeveld met haar sierlijke emailverfdecoraties.

Bon
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Quick zal doen. ZIJ komt voor de eerste

Men schrijft ons Uit Amsterdam:
De voorstelling die de Nederlandsche
Opera Stichting gisteravond van Richard
Wagners Tannhüuser gegeven heeft
in
droeg 't stemde z.g. Parlser Fassung
pel dat de voorstellingen dezer Stichting
meestal dragen: zéér verdienstelijk in
menig detail, doch als ensemble geenszins
bevredigend. Het spreekt vanzelf dat het
niet billijk Is deze bezetting te vergelijken met de bezettingen, die vroeger in
dit schitterende decor der Wagnervereenlging rondwandelden.
Doch het een en ander is toch maar het
gevolg der aloude traditie der Wagnervereeniging
het z.g. stersysteem
met
als resultaat dat een goed Ingespeeld en
Nederlandsen ensemble nog tot de Vrome
gerekend
wenschen
dient te worden. Het
was dus een Tannhüuser zonder de alomvattende, autoritaire en volstrekt deskundige leiding van een geroutineerdon en in
artistieke opzichten alleszins boeienden
dirigent Want al moge Johanncs den Hertog ook deze opvoering vaardig en vaak
beheerscht en correct geleid hebben, een
groot dirigent Is hij toch allerminst. Hij
mist hiervoor de bezieling en de suggestieve krachten, kortom: het gebaar. Zijn
directie heeft gèép niveau en alles klinkt
qua voordracht middelmatig. Den Hertogs
groote verdienste liggen nu eenmaal vóór
de opvoering en niet: tijdens.
Als gast fungeerde Cornelis Wijgers van
het Stadttheatcr Aken. Hij zong den Tannhaüser constant te laag en was ten eenenmale niet bij machte
noch vocaal, noch
beeldend —de voorstelling te dragen.
Beter was Johan Lammen
(Hermann,
Landgraf von Thüringen) die zijn rol sonoor en waardig heeft gezongen. Ruth
Horna was een vocaal uitermate verdienstelijke Ellzabtth. doch haar uitbeelding
kan nog aan innigheid en lyriek winnen.
Voorts zijn nog te vermelden een gevoelden, doch stimmlich zéér zwakken.
Wolfram door Otto Couperus, een verdienstelijken Biterolf van Bmitshuysen en
een gave en zéér talentvolle , Hirte" door
Corry van Zwleten (van het ToonkunstConservatorium te Rotterdam).
Het eenlge stuk opera dat „ten volle
uit" op het tooneel afgebakend stond, welnu, dat was Liesbeth Poolman-Meissner
als Vehus. Hier herleefde een moment de
aloude opera-traditie, elke vocale debacle ten spijt! En voorts werkten nog
mede een viertal Edelknaben (leerlingen
van het Toonkunst Conservatorium Rotterdam) en de heeren Jac. Dreves (Walther). Jan van Mantgcm (Heinrlch)
en Peter Matto Reinmar von Zweter), Hot koor
zong met veel verve en veel valsche noten
en tamelijk onzuivere intonatie (het Pelgrimskoor was zelfs een kwelling voor het
oor en men scheen in galop uit Rome
terug te komen). De balletten Yvonne
Georgl waren mooi doorwerkt en boeiend
van muziek-choreografische beweging en
de regie van Cruys Goorbergh
demonstreerde weinig fantasie en des te méér
stijfheid. Het tweede decor
(Wartburg)
bracht een ietwat vlottere regie; bovendien waren de costuums waarlijk schitterend. Het Concertgebouw musiceerde lenig
en buigzaam onder Den Hertogs nogal
trage tempi.
Het werd een denkbaar succes voor allen en in het algemeen toonde men véél
waardeering voor het gebodene. Maar het
groote repertoire blijft voorlooplg voor
deze groep nog onbereikbaar. '

raapolie.

Maizena

15 worst vleeschwaren (vleeschkaart). Geldig van 15 Mei tot en n.et
22 Mei (extra tot en met
Mei): een half rantsoen
Jecschwaren.
Bon
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Jeugdkerk „stede".

-'s Gravendljkwal lS8:

yr-

P. Treffers.

iö.3Ö' .v.m. de heer

I»$.i-..
Gemeente.

...

Vrije Evangelische

De
Samaritaan.,. Linker Rottekade 99
10 v.m. ds. De Jonge te Oiide-Blldtzljl.
LuWrkapel, Nozemanstraat 10: MO n.rn.
'
• •
ds. visser.
• Janerahui»,
Welmaniweg 7t>i io v.m. ds.
Visser en 5.30 n.rn. ds. De Jonge. •
Jeugdkerk Ned. Herv. Gemeente.
•

-

Een drachtsstraat 87a: 10 V.m.
longelul boven 18 jaar.

Vergaderingvan Geloovigen.

Geheelonthoudersgebouw,

'"Lange Haven
33: Zondag 10 Uur: Breking des Brood*.
Kerk van Jezus Christus «an da Heilig' o
der Laalste Dagen,
'*■

no.

dienst voor

Presbyteriaansche Gemeente.
Paul Krugerschool, Hoyledestraat bij den
Soetendaalschewcg: 10 v.m. dr. M. H. A. v.
d. Valk; 5.30 n.rn. Zendtacskapel, G. Scholtenstraat: dr. M. H. A. v. d. Valk,

Gemelndesaal

10

v.m.

Martenklrche \ Marlentor:
na den kerkdienst.
*

zondagsschool

v ,'_,•<

'.
.»
Ruhrort.
Alte Schlfferhelm,
Bchlfforhelrastr.:
voormiddag,
Zondagsschool na den Kerkdienst
Kapellen (Krcli Moers).

•

10

■!.■:..-.

Lange Haven 103: Zondag
Zondagsschool; f uur aamenkomst

Gebouw

uur

•.-»-

Alte Schule: J.IS n.rn. "..
Xanlen (Krels Moers). -'
Kirche: 8.15
- Evangelische
_—.

PREDIKBEURTEN.
Zondag

' '.

-.

njn.
-

KETHEL-SPALAND

-

1

■

PREDIKBEURTEN.
Ned. Herv. Kerk.
Zondag 10 uur ds. P. Bokma. Hemelvaartsdag 10 uur ds. K. de Bel.

W-*

OVERSCHIE
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Ned. Herv. Kerk!
der Hooft; 8 uur

van

te Rotterdam,
Christ,

H.

19 Mei.
10 uur v.m. ds. O. A.
n.m v 'da. M. J. C. Visser

Jeugddienst..,'.

school Bovendyicc 10

van Reken.

Gercf- Kerk:

-

*

uur v.m-

«•

10 uur v.m. en 5 uur n.m- os»

van der Boom.
Vrijzinnig Hervormden: geen

C. J.

i

men weet nog niet, wat Be

Leerdamsch glas

Bon 17 (vetkaart). Geldig
van 28 Mei tot en met 11
Juni: 250 gram margarine
of 200 gram sla-olie of

(broodkaart). Gel-

van 6 Mei tot en met
24 Mei (extra tot en met
28 Mei): 100 gram brood of
1 rantsoen gebak. ■ .
Ben 19 (broodkaart). Geldig van 11 Mei tot en met
17 Mei (extra tot en met
21 Mei): 100 gram brood of
1 rantsoen gebak,
Bon 20 (broodkaart). Geldig van 18 Mei tot en met
24 Mei (extra tot en met
28 Mei): 100 gram brood of
1 rantioen gebak.

dig

I

—

—

Tannhäuser

—

Bon 18

Luisterrijke tentoonstelling van

*

De eenteen, dte niet klagen over het
uitblijven van de lente
het kan dan al
zijn de voetballers,
flink warm zijn!
de kampioenen en de degradatie-candidaten, die In een recordtempo bezie zijn
hun extra-competities af te werken. >
De groote belangstelling gaat Zondag
wel uit naar Almelo, waar Heracles het
uit moet vechten met V.S.V. Een derde
achtereenvolgende zege, welke overigens
niemand zou verbazen, brengt Entjes en
zijn mannen wel heel dicht bij het begeerde doel. V.S.V. is echter nog steeds ongeslagen in ult-wedstrljden en als Michel
weer onder de lat staat, zal het Heracles
stellig niet gemakkelijk vallen dit record
te breken. Een overwinning van de Velsenaren zou aan de spanning ongetwijfeld
ten goede komen, daar zij dan in puntental gelijk zouden komen met de leiders.
Een nederlaag schakelt hen vrijwel uit
Heracles Is zoo goed op dreef, dat men
haar wel de kans moet toekennen op de
overwinning en een gelijk spel is wel het
beste resultaat, dat de bezoekers mogen
verwachten.

Brood

j

Overmaas moet op haar
tellen passen

Intusschen

WAGNER VEREENIGING

Almelo

WELKE BONS?

HOLLANDS TROTS

HOOFDSTAD

2

—

■

Belangrijke strijd

DE

Kunstkring

\

MUZIEK IN

DERDE "bC'A'Ö

■

Kunstnieuws

Voetbal

te

:

i

Sport

ZXTER'P'AÓ ï? MËI ïgïï'

dienst*

ZATERDAQ.I7 MEI 1941

Burgerlijke Stand.
Geboren: Pieter Hendrik, Z. v. G. van
Winden en M. E. v. d. Poel; Cornelis

Anthonie, Z. v. H. B. A. Ronde en E. B.
Sandee; Carolus Henricus Joannes, Z. v.

BINNENLAND

BESPREKINGEN.

Winterhulp-loterij
vandaag begonnen
Zes

millioen

loten wachten

op een kooper
Vanmiddag om halftwee la in geheel
ona land niet den verkoop van do
Winterhulp-loten begonnen. Ongeveer
1200 colporteurs en 2300 lotery-agenten z(jn gestart met in totaal zes millioen loten, die zoo spoedig mogelijk
dienen te worden verkocht. Deze lotevoor ons land geheel nieuw.
rij ia
Want de gelukkigen, die een prijs
van tien gulden of minder hebben gewonnen, kunnen dit bedrag terstond
door den verkooper van het lot uitbe-

Nolet en A. C- Toschmacher.
Examen bouwkundig opzichter.
De heer A. F. Schrier, alhier is te Amsterdam geslaagd voor het examen bouwkundig opzichter vanwego den Bond van
,
,
•
Nederlandsche architecten.
Meer dan goud.
Op 15- Juni zal het echtpaar P. van
on—Soeters den dag herdenken waarop
rie (afd. Algemeene Zaken, Stadhuis) voor S
het zestig Jaar geleden in het huwelijk
taald krijgen. Bedragen hooger dan
een leder ter inzage iq nedergelegd de trad.
door den Gemeenteraad op 15 Mei 1941
Persoonsbewijzen.
tien gulden Worden uitbetaald door
vastgesteld» „Verordening houdende behet
hoofdbureau van de W.H.N., Hof.
D.W.S.—Jahn.
loop
volgende
van de
2 weken
In den
bouwingsvoorschnften, enz. voor de Gerrit
zullen voor het In ontvangst nemen van weg 7, Den Haag, onmiddellijk en zonZondag speelt D.W.S. een handbalwed- Verboonstraat Westzijde en omgeving".
persoonsbewijzen worden opgeroepen, de
belangrijk
voor
is
eenlgc korting.
Jahn.
die
der
tegen
itrUd
i:-.-.Schiedam, 17 Mei 1941.
wier geslachtsnaam begint mot
de bezetting van -«■ laatste plaats
D.W.S.
etters A on B.
De Burgemeester van Schiedam,
De heer J. Meijer, chef organisatie
jahn heeft nl. 6 punten uit 10 en
hoofdbureau W.M.N., de leider van de
6 punten uit 11 wedstrijden. 1 c _;; Van Haaren. loterij, heeft een korte uiteenzetting gegePASSAGE THEATER.
ven
van de totstandkoming van de loterij
huwelijkspad.
Rijwieldiefstal.
Theo op het
en van de n.ccilljkheden dio moesten
EEN 102-JARIGE.
MeJ. L. H. heeft bij de politie aangifte go- wolden overwonnen.
Jonge menschen, die nog niet getrouwd
altijd
Moeilijkhe
eigenlijk
op
Ven deden zich o m voor bij
daan, dat gistermiddagomstreeks S uur haar
of verloofd aijn, aijn
Zondag zal de wed. P. Berkel—Poot, die rijwiel, dat zij eenlge oogenbllkken onbe- het drukken waarmee de tlrme Joh.
met dit verschil
het huwelijkspad, alleen
begint sedert vele jaren woont tn het Tehula heerd voor haar woning aan de Willem de Enschedé is bolsst
Het lot s-it in een
pad
jong
een«
het
al
heel
de
dat
dat pad voor
ouden van dagen, het St. Jacobs- Zwijgerstraat had laten staan, is gestolen. . enveloppe en daarom muest ervoor worte bewandelen en dat een ander leeftijd. gasthuis, 102 jaar oud worden.
wat ouderen
den gezorgd,
dat deze enveloppe elke
eerst betreedt op onbewust,
Burgerlijke Stand.
toen
98
heeft,
wal,
dooisrhijnen
Mevr.
Berkel
ze
Jaer
van
werd ontmogelijkheid
toekt men
Maar, bewust of
been gebroken. Dat la in zooverre
van andere kunne om een
Ondertrouwd: Gljsbertus Johannes Heus- nomen. Dit Is verkregen door om het lot
zich een persoon
dat zij op dat been wel kan dens, 18 J., Kerkrado en Pleternella Corni- een slinger van de letters W.H.N, on om
immers hersteld,
daarmee in het huwelijk, dat toch
Zij
staan. Maar loopen gaat slecht
enveloppe
een breeden band van
de bestemming is van den mensen, te Is nog vol levenslust, heeft nog groote lia van GUst, 20 J.; Thcodorus Engelbertus de
drukken. Voorts
\V.H.N.-vignetjes te
het eigenlijk heoleHendriks, 32 J., Rotterdam en Johanna Petreden. Daarom is niet,
voor wat er in de wereld tronella
dat In de film: belangstelling
Maria van den Broek, 25 J.; Petrus mochten de enveloppen in geen geval door
maal zoo vreemd
zij geniet nog oen goede gezondgebeurt,
hoofdperonbevoegden
kunnen worden geopend.
Klapwijk, 24 J. en Anna Maria Carollna
Theo op het huwelijkspad, de
nog
ia
helder
geest.
speciale
enveloppe geconheid en
van
Daarom is een
Hoogland, 21 j., Rotterdam.
soon Theo zich een wederhelft 2oekt. Maar
Do 102 verjaardag van de wed. Berkel
een aardige vinding op
Geboren: Johannes, z. van J. Nobel en A. strueerd, die door
de manier, waarop dit gebeurt en de zal Op eenvoudige wijze worden gevierd. Faatsen;
Maria, z. van B. vier punten is vastgezet met een sluitTheo
In
liefdesavonturen
Paulus
Franciscus
waarop
wij.e,
speciale samenJ. van der Heijden en M. M. Ammerlaan; zegel, ook weer van oen
geraakt, zijn wel heel ongewoon en koZILVEREN JUBILEUM.
van het lot en de
Pieter Johan, z. van A. Poot en E. Verhoek; stelling. De onderkant
misch. Het wordt een heel ingewikkelde
enveloppe zijn voorts
geschiedenis, vol grappige verwikkelinVandaag is het 25 Jaar geleden, dat André Marinus, z. van M. Zandbergen en A. bovenkant van de
„gerild", zoodet het niet mogelijk la de
gen, die tenslotte toch nog goed eindigt de heer J. B. Triestram, kassier ten M. Vermeulen; Theodorus, z. van C. M. enveloppe eerst te openen en dan weer
Verhaaren en H. Veldhoven; Aaltje, d. van
en waarmee men zich uitstekend kan ver- kantore Van den ontvanger der registrate sluiten.
maken, vooral doordat de hoofdrollen tie, zijn loopbaan als ambtenaar in A. van der EUk en A. Rodenburg.
De loten zijn verzameld In doozen van
Overleden: Franclna van der Kolk, 8 mnd.;
vervuld worden door Theo Llngen, Hllde Oostburg begon. In 1926 kwam de jubi200 stuka. Do prijzen zijn van te voren
Neeltjo Adrlaantje Heemskerk, 4 jaar.
Krahl, Gusti Huber, Guitav Fróhllch en iaris naar Schiedam.
getrokken. Dit is geschied door speciale
hier
Llngen
anderen.
Theo
treedt
kantongevele
Ingekomen personen.
In de zlttlngzaal van het
menging, uitgevoerd Joor twee ambtenaook op als regisseur en onder zijn leiding recht is de heer Triestram, die verren van de Centrale Recherche onder leip. M. Schouten—Poulus,
zestienhovenIs deze film geworden tot een rolprent, gezeld was van zijn echtgenoote en zijn
ding van een hoofdembtenaar. In elke
schekade 496; A. Slingerland, Molenslngei 61;
die niet alleen grappig is, maar bovenvanmorgen
gehulfamilieleden,
naaste
K. Nolte, Burgemeester Wljnaendtslaan 299; doos van 200 loten bevinden zich evendien filmisch uitstekend is verzorgd. Voor- digd
tegenwoordigheid
in
van vele beveel nieten als prijzen, alleen de waarde
al de revue-scènes doen het uitstekend. langstellenden. Achtereenvolgens voerH. 3. Elkmans, vertegenwoordiger, idem; W. van de prijzen loopt uiteen.
marechaussee,
Theodora JacobaFlipte,
OPENBARE VERKOOPING.
den het woord de heeren C. W. de laan 49.
Tenslotte nog iets over de organisatie.
en
Het land is verdeeld in 45 districten met
Notaris P. Schaberg heeft in den BK. Rochefort, Inspecteur der registratie
Vertrokken personen.
een hoofdagent aan het hoofd. Deze
Volksbond in afslag gebracht' het heeren- domeinen te Delft; D. Bakker, ontvanA. Nelitae, Damitraat 9. ierseke; X Bakheeft zelf voor verkoopers gehoofdagent
huls, L. Nieuwstraat 191 en 301 met tuin, ger alhier en chef van den Jubilaris; ker, ld.; J. Bolkenbaas, Voorstraat 14, Mldwaarbij zoowel op organisatozorgd,
groot 4 a. I c.a., in trekgeld op ƒ 30.000: drie A. I. Geelhoed uit Maassluis namens de delhamis; C. Poot, overachiescheweg 160, risch talent
als op zakeninzicht moest
perceelen grond aan de Oranjestraat, groot notarissen J. de Groot namens de deur- Rotterdam; M. Rlnsma—Boender, Botargelet Bij den verkoop zijn ook
ti.ll ca., la.K ca., J a 41 ca., tn trckeeld waarders, H. J. van Urk, namens den straat 87, Schiedam; M. de Vos, Weespad 30, worden
organisaties op loterijgebied
Ncderlandsche Ambtenarenbond en H. Ooltgcnsplaat; J. Brouwer, Wuysterstr. 3b, bestaande
resp. 'op ƒ 17.000, ƒ 18.000 en ƒ 13.600; gecomingeschakeld, o,a, do Staatsloterij.
Beyer namens de collega's. De heer Tri- Rotterdam; L. Peekstok. Heer OllUsstr. 22,
bineerd verkocht voor ƒ 12.800.
Het lot bestaat
zooals reeds Is gestram heeft dank gezegd voor de vrienld.; A. M. Roodenburg, Burgemeester HofZILVEREN JUBILEUM.
meld
uit twee deelen: een stamlot en
delijke en van waardeering getuigende manplein 37a, id.; H. J. Vogelezang, ld.; P.
premielot. Wanneer het stamlot een
een
Vrijdag herdacht de heer H. Veldhoven woorden en voor de vele bloemstukken, M. Tegelaar, Nolensstraat cia, ld.; T. van niet vermeld, kan op het premielot nog
der Starre, Jan de Wittstraat 10, Dordrecht; een prijs vellen. Daarom dient men de
den dag. waarop hij voor zS jaar tn dienst die bij hem thuis en in de zittingzaal watradbij de N.V. Visser en Co., distllleerderij ren gezonden.
M. Klapwijk, Heemraadsalngel 288 b, Rotter- loten te bewaren tot 1 December, den da•n HkeurstokerlJ de Vink. De jubilaris, die
Hierna volgde een drukbezochte recep- dam; N. Scljkeni, Burgemeester Meinest- tum waarop de premie» uiterlijk worden
laan- 63b, ld.
uitgeloot.
thani meesterknecht la, werd ontvangen tie.
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P. M. A.
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HILLEGERSBERG
JAARVERGADERING
„DE

WONING".

GOEDE

In de bewaarschool te TerbreggeIs Donderdagavond de algemeene JaarllJksche ledenvergadering gehouden van de Bouwvereenlglng ~De Goede Woning", welke vereenlglng te Terbregge 84 arbeiderswoningen exploiteert.
De voorzitter de heer N. J. van der V»lk,
merkte In zijn openingswoord op dat de
bewonen van belde complexen In het afgeloopcn Jaar zeer hokvast zijn geweest. Br
had geen enkele verhuizing plaats en met
dankbaarheid gewaagde spr. van de wijze
waarop de hulzen worden bewoond. De
zorg van de exploitatie op de schouders van
het bestuur gelegd, wordt alzoo gemakkelijker gedragen en spreker kon de vergadering medcdeelen, dat op het oogenbllk
plannen In voorbereiding zijn voor den bouw
van nog 150 arbeiderswoningen aldaar.
Zeer velen staan als adsplrant-huurder genoteera en spr. kon bij voorbaat zeggen
dat, indien
dezo hulzen er thans reeds
stonden, zij alle ook verhuurd zouden zijn.
In de plaats van de heeren De Graaf en
Mijndert werden gekozen de heeren C. van
Eljnsbergen en J. van der Bruggen.
De aftredende voorzitter en het bestuurslid Van Vliet werden met alg. stemmen herkozen.
Hierna bracht de penningmeester, de heer
't Hart, het Jaarverslag uit. Aan huur was
ontvangen / 17.884, de uitgaven hadden bedragen / 17.007.09, zoodat er een batig saldo
was van ƒ 848.91. Dit bedrag werd op voorstel van het bestuur bij de reserve gevoegd,
die thans / 2.959.M bedraagt.
In de kascommlssle werden benoemd de
heeren Ignatius, Bakker en Mijndert.
Nadat de voorzitter nog had medegedeeld,
dat alle bewoners dit Jaar nieuw behang
krijgen, werd de zeer geanimeerde vergadering gesloten.

j
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Unlted Presa seint uit Batavia: op
Kot oogenbllk wordt een reeks besprekingen gevoerd tusschen de Japansche
en de Nederlansch-Indische delegaties,
die geleid worden door Josjizawa respectievelijk Van Mook en door Etlsjlzawa
respectievelijk
Hoogstraten.
Van
In
sommige kringen gelooft men, dat de
handelsbesprekingen spoedig zullen worden afgesloten. De tegenwoordige""conferenties gaan over het antwoord van
Tokio op
de Nederlandsch-Indische
tegenvoorstellen.
In goed Ingelichte
kringen is men van meening, dat men
Nederlandsch-Indlë
in leder geval op
lin
zijn standpunt zal blijven ataan en geen
duimbreed daarvan zal afwijken. Dit zou
tot „ernstige gevolgen" kunnen leiden.
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door de directie, die hem een geschenk onder couvert aanbood. Van het kantoorper»
sorreei kreeg hij een sigarenkoker en van
het overige personeel bloemen.

Kort verhaal

GOUDEN HUWELIJKSFEEST.
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• De kleine Jan Wlllemsen was een Jaar
of zeven, toen zijn liefde voor de viool
zich begon te ontwikkelen. Zijn vader
trof hem aan, terwijl hij aan het studoeren was in den winkel, die er al lang
niet meer frisch en nieuw uitzag. De
kleine vingers toovcrden een wondermooi
geluld uit het Instrument....
Jan was een donker jongetje, hij leek
niet op zijn vader, maar hij had de bruine
oogen van zijn moeder en haar gevoeligen
mond en haar hooge jukbeenderen. Hij
zag er bijna als een vreemdeling uit.
Zijn vader leerde hem muziek en van
den dag af, dat de lessen begonnen, was
het alsof de Jongen als zoon voor den
ouden Wlllemsen verloren ging. Alleen de
musicus was er nog. Hij leefde voor de
muziek. Hij hoorde oen melodie in het
druppelen van een kraan, in het zuchten
van den wind, in het stille tinkelen van
de bel, als de deur van den winkel werd

geopend.
Hij is
—

een genie, zei Jan Wlllemsen.

Jan was twaalf Jaar, toen een vreemdeling in de kleine stad kwam en de winkel binnentrad. Hij vroeg naar een oude
viool, die in een vergeten hoek hing.
Boven hoorde hij den jongen studeeren.
Hij speelde zijn vaders geliefde menuet.
Hij speelde ze nauwkeurig en onder zijn
vingers lachte de viool van pure vreugde.
Wie speelt dat? vroeg de vreemde
heer.
Mijn zoon,
antwoordde Willemsen.
HIJ haalde hem vol trots naar beneden.
De vreemdeling vroeg hem nog iets te
spelen en hij luisterde ernstig.
Hij zei:
Je hebt gelijk, hij is een genie. Maar
hij heeft leiding noodlg. Laat hem met mij
—
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meegaan,

naar

Praag.

geen
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Duitsch,

enz.

Zoo hebben de oude Japanners van 1850
zij
—1900 allen Hollandsch gekend als gezaken dreven of westwaarts werden
zonden voor een belangrijke missie.
Dus: standpunt, doel, landaard en zelfs
wetgeving en verplaatsing van de machts1201
positie beslissen telkens opnieuw.
domiAbonné H. D. te 8., alhier. Een
gehet
Lat.
Is
een
(uit
domlnium),
nion
een
bied, een beheerscht gebied,
kolonie met een groote mate van gegroeide
vrljneld, zelfbestuur, e.d. Zoo is Canada een
—

Britsch dominion.
Een k o 1 o n 1 e la (in deze" reeks en eveneens uit het Latijn: colonla) een volkplanblanken op terting, een nederzetting van
rein dat vroeger van kleurlingen was. Het
is zelfs over zn beteekenis heengegroeld,
oude
woord
hoewel het
bleef in Kaapkolonie.
Zoo is Nederland een koloniale mogendheid
door de Oost en de West.
waarover
Een protectoraat is een land,
door een ander land beschermheerschappij
wordt uitgeoefend. Zoo waren Egypte en
PerzlU Brltsche protectoraten, en zoo Is van
Tsjecho Slowakije het Boheemsch-Mor*vlsche gedeelte (Tsjechië) tegenwoordig een
Dultsch protectoraat.
Als laatste zijn mandaatgebieden, gebie-

den,

waar

gevolmachtigden

van

een

gevolmachtigd
land voor een bepaald
aantal jaren regeeren en laten-regeeren.
Palestina een
Syrië was een Fransen,
Britsen mandaatgebied, op verzoek van do
volkenbondsasscmblée te ■ Genève (uit den
mandaat is het Fransche
stichtingstijd)
mandat, dat weer uit het Latijn komt, van
mandatum, volmacht, machtiging, bevelschrift. Groote encyclopaedieën geven over
U33
deze stof veel Inlichtingen.
—

Laatste Berichten
Nederlandsche onderwijsfilm

Italië's weermachtbericht

-

Reeds vaor den oorlog werd de moge-

bestudeerd ook In ons land de
film aan het onderwijs dienstbaar te maken, gelijk zulks reeds In verschillende
andere landen het geval was. Deze plannen hebben thans vasten vorm aangenovan
men. Op 6 Mei J.l. heeft de secr.-gen.
Wetenschap
het depart van Opvoeding.
de
en Cultuurbescherming opgericht
onderwijsfilm,
stichting
Nederlandsche
gevestigd te 's Gravenhace. Deze stichting
heeft haar werkzaamheden reeds aangelijkheid

Britten bij Solloem op
vlucht gedreven

de

In zijn weermachtsberlcht nb. 346 heeft
het Itallaansche hoofdkwartier het volgende bekend gemaakt:
Noord-Afrlka: met aanzienlijke strijdkrachten had de vijand een aanval ondernomen aan het front van Solloem en
aanvankelijk oenlge successen behaald op
onze verkenningsafdeelingen. De Ita".""
vangen.
strijdkrachten hebben
"' liaansch-Duitsche
de
bedoeling,
stichting
Het liet in de
thans echter een tegenaanval ondernorijkswege!
onder behoorlijk toezicht van
men, welke tot gevolg had, dat de vijand
aan te wijzen als do eonige instantie, op de vlucht geslagen Is. Onze troepen
die bevoegd is op dit gebied werkzaam hebben het contact hersteld met de voor..
,
uitgeschoven Italiaansche posten,
te» zün. . •
die
door den vijand overrompeld waren, doch
niettemin standvastig In het bezit van
Wij hebstellingen
gebleven
hun
waren.
De strijd tegen Engeland ben den vijand aanzienlijke verliezen
toegebracht.
De Itallaansche en de Duitsche luchtV
macht hebben daadwerkelijk tot de sucHij ging en hij zag de menschenmenlgte
cessen der geallieerde troepen bijgedradie near z ij n Jonger, kwam luisteren. Jan
gen. In den sector Tobroek hebben wij
kreeg een schok, toen de violist op het
eenige kazematten veroverd. Onze japodium verscheen. Hij had zich niet gegers hebben een vliegtuig van het type
realiseerd, hoeveel jaren • voorbij waren
Blenheim, dat de haven Benghazl progegaan. Dit waa geen jongen meer: het
beerde
aan te vallen, brandend omlaag
was een knappe jongeman, met Magdas
geschoten. Formaties van het Duitsche
oogen en haar donkere haar.
2000
TON
luchtwapen
marinesteunpunten
hebben
SCHIP
VAN
zong.
zong
De viool
Zij
van pijn en
op Malta aangevallen, waarbij branden en
vreugde en doodsangst en geluk. Het was
ontploffingen vorwekt werden, en erneen levende, trillende stem, die fluisterde
TOT ZINKEN GEBRACHT
toegebracht
aan milistige schade werd
Telkens en telkens kwam hij terug voor
taire Inrichtingen,
het gordijn en als toegift speelde hij het
Oost-Afrika: De toestand Is ongewijmenuet, dat zijn vader hem had geleerd.
zijn
Vrijzigd.
D.N.B,
Naar het
verneemt
Maar nu was ze volmaakt. De jongen had
dagnacht ook de Britsche vliegvelden
het ver gebracht, veel verder, den zijn
gevader ooit had durven droomen. Nooit
Lympne en St. Eval door
had hij gedacht, dat het zóó zou kunnen
vechtsvliegtuigen aangevallen. Hanzijn. Elke noot verwijdde de kloof, die
en
.
gars,
bijgebouwen
kwartierruimten
hen scheidde.
i
en ook de startbanen werden getrofBulten vochten 'de menschen om zijn
] President Roosevelt heeft na een lichte
handteekening.
fen.
fr -u v.
ongesteldheid van verscheidene dagen
Ik moet hem van dichtbij zien, zei de
ontIn St. Eval werden verscheidene erop
oude Wlllemsen tot zichzelf. Eén keer ploffingen
weer een persconferentie gehouden.
waargenomen, hetgeen
moet ik hem van nabij zien, daar heb ik duidt, dat de bommen tusschen op den
Hij weigerde antwoord te geven op
op.
recht
grond staande vliegtuigen vielen en de
alle vragen betreffende zijn. beroep
Hij klemde zijn programma tegen zich machines in brand staken.
op het Fransche volk, evenals op de
ean en ging naar den tooneeluitgang, Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben ter
vraag of hij ambassadeur Leahy uit
waar de menschen zich verdrongen. Hij hoogte van Lowestoft een Brltsch konzag zijn zoon steeds maar weer zijn handVichy zou terugroepen of Martiniquo
vooi aangevallen en een koopvaardijschip
Bij
teekening zetten, een naam die niet de van 2.000 ton tot zinken gebracht
zou doen bezetten.
zijne was: Pablo Ramov. Dichter en dich- een ander schip van 2.000 ton kwamen
terbij kwam de oude man, hoewel hij verscheidene bommen vlak naast de romp
Toen men hem er op wees, dat zijn
wist, dat met iederen stap, dien hij nader terecht, zoodat het vaartuig ernstig werd buiten de Fransche regering om tot het
bi] zijn zoon kwam, de afstand tusschen beschadigd.
Fransche volk gerichte oproep zou dulden
vergrootte.
hij
Volgens
op
beroemd,
Hij
hen zich
was
den Londenschen nieuwsdienst
een mogelijk verbreken van de diploleefde voor de muziek, de oude man kon waren de Duitsche luchtaanvallen in den matieke betrekkingen met Frankrijk, zeldaar niet aan tippen.
nacht van Vrijdag op Zaterdag hoofdza- de Roosevelt slechts: De toestand 11 te
De jongeman keek op en nam het pro- kelijk gericht-op de Midlands. In verschei- ernstig om te trachten deze verklaring
gramma aan, dat de vermoeide, oude man dene deelen des lands Is een groot aantal op eenigerlel wijze te interpreteeren. Aanhem in de hand drukte. Een oogenblik brand- en brisantbommen geworpen. Ook gezien de toestand van dag tot dag
ontmoetten hun oogen elkaar. In die in het Zuiden van Engeland zijn bommen kan veranderen, was het den president
.
van den jongeman was geen enkele blik geworpen. .
onmogelijk zich uit te laten in „hypothevan herkenning. Hij was een god op een
tische begrippen"; men moet zich integentroon en hij zou zijn lecmen voeten niet
deel houden aan „feiten", zoo zei hij.
toonen, voor de troon op instorten stond.
de opmerking, dat de afkondiging van
150.000ste Belgische arbeider Op
Hij schreef haastig en gaf het programeen oorlogszone op de Roode Zee een
ma terug en greep al naar het volgende
feit vormt, antwoordde Roosevelt, dat dit
papier, dat hem werd voorgehouden.
afhangt van bijzonderheden en vooral van
naar Duitschland
De oude man ging terug naar huls.
de vraag, of het een „effectieve blokkade"
Anna
Jordens behoefde niet langer te
betreft.
wachten. HIJ
nu bewust, dat
6
zich
Omtrent den elsch van den minister van
zijn zoon hem niet zou hebben durven
Donderdagmorgen Is de 150.000ste Bel- oorlog Stimson, dat het verkeer
met Enherkennen. Ach, neen, maar natuurlijk gische arbeider naar Dultsqhland vertrok- geland doeltreffend moet worden
behad hij hem niet herkend
ken om daar zijn brood te verdienen. Bij schermd, verklaarde Roosevelt ontwijToen keek hij naar de handteekenlng.
het vertrek van den trein werd den arbei- kend, dat het hier het bekende „zeer geDe man had geschreven: Jan Willemsen. der een gouden horloge overhandigd.
compliceerde" probleem betrof.
j.

,

.j.

,

._.,

.-._,..

._
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vliegvelden

ROOSEVELT OVER ZIJN
BEROEP OP FRANKRIJK
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geld, de winkel gaat
Ik heb
niet zoo goed en wij zijn maar eenvoudige
menschen....
Toch werd alles zoo geregeld, dat Jan
met den vreemdeling meeging naar het
verre, vreemde land. De vreemdeling was
blij met zijn ontdekking en zei, det de
jongen zulk een genie was, dat hij de
heele wereld aan zijn voeten ïou brengen. Hij zou hem den bckendsten violist
maken, die er bestond, zei hij.
■
Toen kwam er een tijd, dat er schaarsche brieven kwamen van den Jongen. Jan
erg
schrijverig
Wlllemsen was niet zoo
uitgevallen on het was duur te correspondeeren met het buitenland.
Na twee jaar gaf Jan, nu Pablo genaamd, een viool-recital In Dresden. Er
stond een foto van het nieuwe wonderkind in de bladen en zijn vader knipte ze
uit en staarde er hongerig naar. De jongen was lang en mager geworden. Hij
zag er kunstzinnig uit, maar hij waa
toch nog zijn zoon. Misschien keerde hij
wel gauw terug.
Er kwamen nog minder brieven. Een
wonderkind heeft weinig tijd om te
schrijven en oude banden aan te halen.
Hij kon het niet heolemaal helpen en Jan
Wlllemsen begreep het en deed den Jongen geen verwijten. Misschien was alles
beter zoo.
Twee
Jaar lang hoorde hij verhalen
over Pablo, die Europa doorreisde, een
—
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—
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Pablo violst

—
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gekleede heeren zaten te dineeren, omGENEESKUNDIGE DIENST.
geven door den geur van goed eten en
Zondag de dokters: R. H. M, Geerdei ouden wijn....
V«enlantstraat 2, W. H. F. Meijer, SwammerJe zult het ver brengen, Jan, hadden
damsingel 43, W. A. de Ridder, Stadhouderszijn vrienden tegen hem gezegd, en zelf
l»an 4$ en G. In 't Veld, B. Knappertlaan 192. had hij ook geloofd, dat hij het ver zou
Zondag en volgende week voor nachtdienst brengen.
geopend apotheek 't Centrum, Hoogstraat
Door een half open deur zag hij de
.
:
11».
donkere oogen van Magda, het meisje,
DAMCLUB SCHIEDAM.
dat in het restaurant hielp bij het afwasVoor den hulshoudelijken wedstrijd van schen. Hij zag haar altijd tegen een achde damclub Schiedam zijn gespeeld: 3. P. tergrond van stoom, haar slanke lichaam
gebogen over de afwaschteilen en hij had
V. d. Watering— V. Vermeulen
I—l, M. Coté het gevoel, dat zij te goed was voor dit
—H. Gijbels 2—o, D. Zonneveld—P. v. Noorflennen I—l, B. Rokers—H. Gijbels I—l, J. werk.
Magda had in de zaal moeten zitten,
Van TUborg—M. den Houtlng 2—o.
haar donkere oogen stralend over één
Toonkunst-symphonie-orkest.
van de tafels. Het was een schandaal, dat
met haar vlinderachtige gratie opDe Maatschappij tot bevordering
der iemand
zijn in één van de keukens.
toonkunst, afd. Schiedam en omstreken geborgenopzou
een avond liep hij met haar
bezit lh het Toonkunst-symphonle-orkest
Eens
een onderafdeeling,
mee naar het huis, waar zij woonde en
die een groote hoogte
Bereikt heeft in korten tijd. De dirigent, bemerkte dat hij prettig met haar praten
Hendrik B. van Sijll, studeert de werken, kon. Zi] deed hem denken aan een sierlijk
die zullen worden uitgevoerd, op zeer menuet, want zij' was even guitig-pikant.
weg had
«chooische wijze in, omdat het orkest Dien avond wist hij, dat hij een
ingeslagen, dien hij moest volgen tot het
eigenlijkook deel uitmaakt van het Schieöamsche muzieklyceum. In deze wijze van eind toe. Meer dan lets anders ter wereld
zit ongetwijfeld het
itistudeeren
geheim had hij Magda noodlg.
van de groote hoogte, die het orkest, dat Zij trouwden. Hij was de dirigent van
bestaat uit Schiedamsche amateur-musici, het orkest en hij wist niet, dat hot resneen bereikt Want, alleen versterkt met taurant binnen enkele weken van eigenaar zou veranderen en dat de nieuwe
jwee klarinetten en twee fagotten, heeft eigenaar
zijn eigen klanten en zijn eigen
het Vrijdagavond in Musis Sacrum
een
uitgebreide schare belangstellenden, onmusici meebracht.
de menschen, jo krijgt
der wie vooral de Jeugd sterk vertegenOch, zeidengenoeg
een ander baantje.
natuurlijk
gauw
woordigd was, hetgeen een belangrijk
Natuurlijk, zoo zei hij ook tot zich•o prettig verschijnsel is, een avond van
zelf.
«root muzikaal ganot verschaft.
Toch was het niet zoo erg gemakkelijk
Het programma opende met een SymPhonie van den Napolitaanschen compo- en toen de tijd voorbijging, werd hij anghaar
nist Leonardus Leo, die meer bekendheid stig. Magda hield zich dapper en
geniet als componist van komische opera's moed hield hem overeind.
De 'e Symphonie, die slechts zelden wordt
Alles wat hij overgespaard had, werd
hij op den
uitgevoerd, is een teedere compositie en opgebruikt. Op een dag moestspelen.
Hij
werd door het orkest voortreffelijk gehoek van een straat gaan
schaamde zich diep, maar hij moest toch
•Peeid.
vriendelijk:
een
Met begeleiding van het orkest speelde eten
Soms la het lot
Corry de Bruyn uit Den Haag, leerares oude klant van het vroegere restaurant
**n het lyceum, het Pianoconcert In C zag hem staan in zijn kale jas en herkende
Du v«h L. v. Beethoven. Dit pianoconcert, hem. Hij begreep, wat was gebeurd. En
«»n der eerste van dezen componist en het trof, dat hij een goed en hartelijk
"ker niet het moeilijkste, werd In een vrij mensch was....
voort"ngzaam tempo, maar oVerlgetts, na een
lemand moet Jan Willemsen
dacht hij. En hij was degene, die
'wakken inzet van het Allegro con brio, helpen,
kocht een winkel voor Jan,
"lekend gespeeld. De soliste, die met het deed. Hij
zijn
geliefde
muziekinstrumen°*men werd vereerd, beheerschte
dit waarin hij
technisch volledig, . maar ten, violen, kon verkoopen.
Pianoconcertzonder
brio. Orkest en soliste
Toen Jan Willemsen den winkel vOor
ffiS* h«
er
za"g,
het
eerst
stonden
tranen In zijn
"«daen een ovatie in ontvangst te nemen.
na de pauze speelde de tweede solist, oogen, zóó mooi en helder en nieuw vond
R. Coppens, een der zes
concerten hij hem. Magdas vreugde was roerend.
*°w hobo, die O. F. Handel heeft gecomZij had altijd een winkel willen hebben.
bedienen en
poneerd en die een belangrijk deel uit* Zij zouden de klanten goed
m»ken van zijn oeuvre.
dan zou do zaak spoedig goed gaan....
'■'
ppenï '°onde zich een
uitstekend
k-w
nobosu an het orkest, die dit ook reeds
f
«an had bij Corry de Bruyn, begeMaar het leven gaat niet altijd, zooals
later
leide ook hier voortreffelijk- en blonk men het graag wil. Een paar weken
fvenzeêr uit bij de Uitvoering van' Bram staarde Jan Willemsen door het raam van
Rococo-sulte
een moeilijk werk, dat zijn winkel naar buiten in een leege
{«•s
net slot vormde van het prachtig geslaag- wereld, terwijl boven zijn drie weken oude
«I zoon schreide. Magda was gestorven.
«««concert.

'

de Ramov,

'tot

groot musicus,
die buitengewoon veel
succes had. Van zyn nationaliteit wist do
wereld
niets: er gingen verhalen, dat
zijn
ouders Russen waren en dat zijn
vader doodgeschoten was in den ooflog.
Zijn moeder zou gestorven zijn van armoede en dit alles klonk mooi en roman.
tisch
De oude Jan Willemsen vocht lntusschon in zijn kleine winkeltje tegen de
Tegenover
armoede.
hem woonde Anna
Jordens, een weduwe. Hij wist sinds
ecnlgon
tijd, dat hij eigenlijk van haar
hield,
niet met de eerste, groote liefde,
die hij Magda had toegedragen, maar met
een warme, goede kameraadschap.
Als hij aan Anna dacht, gingen zijn gedachten altijd terug naar Jan, hij zou
eens terug kunnen komen en een tehuis
verlangen.... Neen, het zou niet gaan....
Op een dag zag hij een naam buiten
op de aanplakbiljetten van de groote zaal,
waar hij vroeger had gedroomd zelf te
zullen
optreden. De naam waa Pablo
.
Ramov.
i
Jan Willemsen spaarde wat hij kon om
een plaats te kunnen koopen. Hij dacht
erover aan zijn zoon te schrijven, maar
dat zou hem misschien niet welgevallig
zijn en hij wilde hem liever verrassen.

—

i

Herinnering.....

Correspondentie
T. W., alhier. Voor garnalen In gelei
heeft men noodlg: 500 gr. garnalen, 4 deciliter kruidenazijn of azijn met laurierblad,
stukje Spaansche peper, citroenschijfjes.
1 deciliter water, een weinig zout en 20
gram gelatine. De garnalen zeer
goed
wasschen en laten uitlekken. Er schoongemaakte jampotjei mee vullen, er de
kruiden tusschenschikken. De gelatine in
hot water oplosson, het zout en de azijn
er aan toevoegen, de vloeistof er over
gieten. Ze cenige dagen voor het gebruik
laten staan: niet langer dan ongeveer
1058
een maand bewaren.

....
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Venda ag Is het vijftig Jaar geleden, dat het
echtpaar J. T. J. Melchers-Beuken In het
huwelijk trad. Vanmorgen om 9 uur Is dit
feit kerkelijk herdacht In de St. Lldutnakerk en vanmiddag heeft het echtpaar een
receptie gehouden.
De oude Jan Willemsen verkocht violen.
De heer Meiohers Is oudste directeur, van
de K.V. dlitllleerderij van I. X. Melchcrs Zijn winkel lag in een afgelegen straatje,
Hzn., en heeft zich vooral op charitatief ter- en de violen hingen droefgeestig langs de
iemand
rein bewogen. BIJ zijn so-Jarlg lidmaatschap wanden. Zoo nu en dan kwam
Van :de St. Vlncentlusvereenlglng werd hij koopen voor een kind, maar slechts zoo
benoemd
ridder In de orde van den H. nu en dan.
De oude Jan Willemsen was eens, lang
Cregorlus de Groote.
geleden een vroolijke jongeman geweest
GOUDEN ECHTPAAR.
en hij had een heel restaurant-orkest geOp 77 Mei zal het echtpaar A. J. Frudtger leld. Wat een vroolijke avonden waren
-Scheffer, Westvest 84b, den dag herdenken, dat geweest, met de kleine lichtjes onder
Waarop het vijftig Jaar geleden In den echt rosé en gouden kapjes op de tafels, waaraan elegante, mooie vrouwen en keurigwerd verbonden.

—
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Dwarsstraat 42.
Menu's over het tijdvak 19 Mei Vm 34
j f-.
- Mei 1941. .
Onvoorziene omstandigheden
voorbehouden.
Maandag 19 Mei/ Aardappelen, andijvie
met rundvleesch. Dinsdag 20 Mei,.GroenWoendag 21 Mei, Aardappelen,
tesocp.
peen en Uien met rundvlcesch. Donderdag 22 Mei (Hemelsvaartsdag) Aardappelen, spinazie met rundvleesch. Vrijdag 23
Mei, Bruine boonensoep. Zaterdag 24 Mei.
Aardappelen, roode kool met rundvlcesch.
De plaatsen, waar de kaarten worden
zijn: Hoofdstraat No. 223, de
verkocht
Centrale
Keuken zelf, Van Smaleveltstrast. terrein Ambachtsschool, Laan,
rechtcr-lngang Openbare Kleuterschool,
gymnastieklokaal OpenFranklinstraat,
as. «ai het
Op Woensdag 28 Mei
:
■■■/■■■
zijn, dat de heer J. de Regt In bare School.,
Kleden
met mej. A. van Frie- Bebouwingsvoorschriften Gerrit Verboonhuwelijk
trad
het
(Westzijde) en omgeving.
woont
Bonaventurastraat
echtpaar
Het
rum.
De Burgemeester van Schiedam maakt
6lrMt77V
<Fotoß.N.) bekend,
dat heden ter gemeente-secreta-

I Da tilrn'. „Kleur en glorie onzer tropen"
van de Stoomvaartmij. Nederland zal
voor leerlingen van onderwijsinrichtingen
uit . Schiedam, Kethel en Overschie vertoond worden in een terle voorstellingen,
te gevon in het Passage Theater in do
week von 29—27 Mei. Voor het onderwijzend personeel zal de film Maandagmiddag om half 5 worden vertoond.
In verband hiermede Is de lezing over
korfbal, die Maandagmiddag zou worden
gegeven in Musls Sacrum voor deelnemers aan den applloatle-cursua gym.
nastiek, uitgesteld tot 26 Mei.

I

Centrale Keuken Schiedam,

3

T. K., Hillegersberg. Deze goedkoope
dagkaaren worden nog steeds uitgegeven,
zooals voorheen.
1129
P. de 8., alhier. Het adres van ir P.
Boezaardt van den Rijksdienst voor Werkverrulmlng la Weverslaan 41, Voorburg,
telefoon 'sGravenhage 778913.
1092
„Verkooping", Alhier. Indien de erfgenamen het over de verdeeling niet eens
worden, kan de Kantonrechter den verkoop van bepaalde goederen bevelen om
te geraken tot scheiding en deeling; bij
voorkeur beveelt hij daarbij dat de eene
erfgenaam
bij wege van overbedeeling
het goed krijgt toegewezen, onder verplichting om den mede erfgenamen het be
drag waarmede hij overbeoeeld la, uit ts
35S
keeren.
„Weduwe" te R'dam. le. De vrouw,
die door of tengevolge van haar huwelijk
den staat van Nederlander bekomen heeft,
behoudt dien na de ontbinding des huwetenzij zij binnen het Jaar daarna
lijks,
haren wil om dien niet langer te behouden aan den burgemeester harer laatste
woonplaats in het Rijk of aan den voor
in
het ressort harer laatste woonplaats
Nederlandsch-Indië, in Suriname of in
Curacao aangewezen ambtenaar, of aan
den Nederlandschen gezant of een Nederconsulalren ambtenaar In het
landschen
land, waar zij woont, te kennen geeft.
2e. Ingevolge de Zeeongevallenwet 1919
kunt u zoowel de reederij als „Zeerisico"
indien althans de reederij
aanspreken,
niet bij den Staat zekerheid heeft gesteld
voor de nakoming van haar verplichtingen, in stede van zich te verzekeren, indien in dit laatste geval de reederij in
gebreke blijft
3e. Een terugkeer naar haar moeder Jn
Duitschland doet geen afbreuk aan haar
recht op uitkeering ingevolge de Zeeon35
gevallenwet.
Hlspana, alhier. Het oordeel wordt beLangen
tijd
uitgangspunt
paald door het
waren in diplomatiek en politiek opzicht
Fransch en daarna Engelsen de „hoofdtalen" der wereld. In kunst- en litterair
opzicht: Fransch-Italiaansch-Duitsch. In
Engelsch-Spaanschhandelsopzicht:
—

]
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Za ken -KI ei n t fes

mei
NV.
Opgericht In 190S. Kantoor: Clae» de Vrleielaao «ie,
(voorheen Bosch 1e I4a>
Telefoon 17789

op uiterst reéele voorwaarden aan

Gemeente,

SchrUfburcaux

mooi, massief eiken.

Baars Meubel56, Tel. 20991.

fabrikant Llbanonweg
Stefzuigeranker verbrand?
Vakkundig wikkelen ƒ 4.50. 1 Jaar
gar. Electaria, Mathenesserdljk 77.
Naaimachines
Benige nieuwe Slnger Naaimachines,
garantie. Vermeulen, v. d. Takstr. 19.
Tel. 73576. Repareeren
Inruilen.
Schade-uitkeering.
Theemeubels. Huis-, Eet-, Slaapkamers. Dressoirs. Vloerbedekking. Het
West
Eoedkoopst bij: Meubelhuls,
Kruiskade 5. Lid Meubelbranche.
Tapijten, Karpetten.
Vloerbedekking, weefstof. Steeds het
nieuwste, de laagste prijzen. Eventueel
gemakkelijke betaling. Van
Veen. Diergaardesingel 83a.
Opklapbeddcn.
Slaapbanken. Divanbedden, Ledikanten. Spiraalmatrassen. Lage prijzen.
Meubelhuls „Ideaal" Van Oudhcusden
Goudscheplein 4. Telefoon 46147.
Goedkoopste zaak in Nederland.
Von Burg. „De Concurrent", Nieuwe
Binnenweg 260, Noordmolenstraat 45.
Lampekappen 1.98, Kookplaten 3.95.
Theellchtjes.
Rijwielen en onderd.
Von Burg, Jonkerfransstraat 1.
Lampekappen 1.69. Kronen, Stofzuigers. Schemerlampjes. Spotgoedkoop.

una ac

—

en Vaartuigen
Automobielen

—

Motorrijwielen

te koop gevraagd n.o.d. 1936. Br. m

omschr. model. Jaartal: uitersten contantpr. 't Motorpaleis. Schepenstr. lil.
R'dam.
Rijwielen
Nederlandsche Vlag. Simplex, Theems
R.S., Volro, Tandems. Grootste sorteering, laagste prijzen. Vollebregt,
Zaagmolcndrift.
Math dijk, Beljerl.l.
Te koop D.K.w.-motor '39, onder de
60 k.g. als n., n. banden. S. Knap Jr.
Nobelstraat 75. Tel. 49991. 's av. na 6 u.
Auto-, Motor- en RUwlelartikelen
D. Hofland, v/h Pompenburgslngel 4.
thans Goudscheslngel G 14, Tel. 48580

Bemiddelingsbureaux

\3evraagd een
RF.NATA. O.

+

Dames

-

voor Gummiwaren,

vertrouwdste adres
mevr.
Aubert, Dirk Smltsstr. 26. Spreekuren
10—10.
Dennenblokken
te koop 4 et. per kg. ƒ 38 per 1000 kg
Zwaanshals 169. Tel. 40429.

volts
W 2AZ
152
te koop. Compl. geplaatst. Br.
„Marco

13, Tel. 30617.
Gezichtsharen verwijderen
Electr. afdoende behandeling, spreekProcfbch.
gratis.
uren 10-12 en 1-6.
Proven I erspleln la. Telefoon 43474.
•
Baddockcn 39, Theedoeken 29.
Lakens 2.60. Slopen 85. Slcrklecdles
1.45, Spreien 6.50. Groote sortcerlng.
lage prijzen.
Plaro. v. Oldenbameveltstraat 119.
Besteldienst De Toekomst
Afhalen, bestellen van goederen per
carriers. Maaskade 86. Telefoon 71066
Witten.
Speciaal adres. Degelijk, concurreerend 239,
witwerk. Gebr. Kleyheeg, Hoofdstr.
Schiedam. Zend briefkaart.

Sluis", Schlethaanstr.

'

'

vraagt

TELEFOON 405*9.

voor directe indiensttreding

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
LANDBOUW EN VISSCHERIJ
•

m

□MyABLj

Postzegels

"

■

,

$—«,

'

•••

NET WERKMEISJE

voor den avond voor Afwasch en
Keukenwerk. LOMMERRIJK, Straat19681 6
weg 99. H'berg.

Za. I—lM. DL eo

Vrjv.

van

In het St.
wordt een

Joris Gasthuis te Delft,

DIENSTBODE360.—,

begevraagd. Aanvangssalaris ƒ
nevens kost. inwoning, bewasschlng.
enz. Aanmelding bij het Hoofd der
Hulshouding, Koningsplein 27, Delft.
19661
•
Op Notariskantoor te Rotterdam
wordt gevraagd, voor spoedige Indiensttreding een

VERPLAATSBAAR

nteuw Huisje te koop, groot 9x5
Meter. Bcv. 2 Kamers ensulte, KeuSlaapkamer, Portaal en W.C,
Bevragen A. F. DE KLERK, Tldeman*
straat 11, R'dam.
19650?

ken,

Te koop

gevraagd:

VRIJ HUIS
met tuin (vrij

van

of

Pachtwet)

LANDHUIS
met garage, "s Gravenweg of Polder
Kralingen.
22,

Br.

Boekhandel

19655 lt

19ST5 1

Metselklinkers

'k Zie Uw naam nooit in de krant,
En toch verwacht ge mij als klant?

te koop aangeboden. Brieven No. 51
Boekhandel SCHAAP, Burg. Roosstr
NO. 23.

■

196648

-«

I Rotterdamsch Nieuwsblad I
;j

----■•-;-.-

■ tri

f

Hoofdagentschap

•—«.

SCHIEDAM

T778 i»

bekend met Notarteele werkzaamheden. ZO, die op Notariskantoren als
zoodanig gewerkt hebben genieten de
voorkeur. Br. met levensloop, vermelding van diploma's, referenties en
verlangd salaris te richten onder No
19388 Bur. van dit Blad.
12

SmederH

en

Constructlebedrilf vraagt

JONGEMAN
voor

als assistent

technische

■■•
•

-■

-'

voor het geheele seizoen. Gelegenh. tot het meren van Motorbooten.
Uitstekend geschikt
voor
croote familie ot vereenlglng. Bevr.
H. CLAZING, L. Rottek. 8, Zeven19648 I
huizen.
Instelling

In tiet centrum of omgeving Mlddel-1andstraat

EEN KAMER

gelijkvloers om gedurendeden morgen
als spreekkamer te gebruiken. Mogelijkheid van verwarming en eenlge
kasten gewenscht. Br. No. 19647 Bur.
U
van dit Blad.

VELP, Gld.

MAGAZIJNRUIMTE
In Centrum te koop aangeboden dubbel Pand, waarin o.m. mooie lichte
Magazijnruimte. Ook zeer geEchllet
voor Geldbelegging. Huren ca. 10 'U
van de koopsom. Br. Lett. D 49, Adv.
Bur. Gebr. GEVERS, Zaagmolendrlft

1

I

Keuken,

Woningbureau

,-

Kleine advertentiën

gecontr.

NELISSEN,

_^_—-————

Mathenesserlaan 360b. Telef. 36115.

'

19671 6

Te huur

Abonnementen

Flinke Kantoorruimte
135a.
Brieven
9093 Adv. Bur. Karel HoogVljverhofstraat 106, R'dam-C

Oldenbaraeveltstraat

——————

19626 12

I

Goedkoope patronen

PAARDEN
EN WAGENS
m.o.z.

i^

I

MAN Josz., Smeetlandschedljk
il, IJsselmonde. Tel. 71981.

-

I

Telefoon 68091

t.
aangeboden, welke
goed bestaan oplevert. Br. No. A 1359 Hulp19672

en

alle
Is reeds

«

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
|

BUREAUX:
Eendrachtsweg U

van

lul morgens tot •o. 's avonds,

1

Dirk Smitsstraat OC
(alleen bovenauls) Rotterdam. mm\M

(Deze straat Is eed zijstraat der
Jonker Fransstraat). Gratis spreekuren. Dag. v. 10 t. 10 u. nam. Vraagt
gratis Inlichtingen of prijscourant.
Worden In gesloten brief In blanco
couvert op verzoek toegezonden
Knip dituit.
"

-"-'

19633 20

tot Sl/3

o.

n-m. Telefoon

15195

f

Binnenweg SMb, Telefoon Moas; Zaagmolenstraat 47, Telefoon 41494; HUlevUet T. TeL T1940;
Statenweg 118 (BlUdorp). Tel. 43532.
Vlaardlngen: Smalle Havenstraat L. TeL 119
TeL 68091:

sr

Abonnementen:

:

Post-édlrtei over de port 94 et per maand of
per kwartaal
Stads-édltlat

de

BU

Agenten

'■'*
'-VJ.TJ

/

Met per week, per

.
.
looner 1.- per maand
Per post f 178 per kwartaaL
De
abonnementen moeten bij vooruitbetaling
voldaan,
worden
~...

"

-

rl

l

Zaken-Kleintjes

e I e]» /„1
v?
de berekening
8 ' e "crßr cn
voor den kop.

i^

„

;J.

£s

0

YEf

'edere "V\ meeï f OSS regels neme men
van het aantal
voor 1 reeel' benevens l TeS ü
?, '

.

Kloiwrioe

'

gvieillljt».
vooruitbetaling tot vijftien woorden SS eta.. »
de Zaterdag-uitgave / 1.10. Tot hoogstens vUf-enwoorden, ook Zaterdags /1.15.
Kleintjes: gevonden of verloren voorwerpen
tot
maximum 15 woorden, ook Zaterdags «5 cta.
•»»*«. hoogste». **•
ven woor <*e° 43 cents.

BIJ

twintig

ArtT7*»rf*»ntipn

",.'.-

nuïwicuiicu

ïïïsr zs*ïïsrt&r&sr*2S'~~
et
minstens SM regels, te plaatsen
Bl] contract
-

enz

zaterdags

HOOFDAGENTSCHAPPEN:

Schiedam: Broersvest 1,

binnen 13

Mevr. AU BERT

s

-

BROERSVEST" 3

19684 10

•t Vertrouwdste adres voor alle soorHygiënische Artikelen, Spuiten
ten
Patent Geneesmiddelen,
25 jaar gevestigd b!

.

...

Strijkinrichting
o.
een

bureau Nieuwe Binnenweg 264b.

—_

-~'■■'

,

te huur
Voerman. Graszoden te koop. Gebr. KOOY-

|

■

«•

DAMES!!

——

No.
onder
straaten,

Nieuw*

aangeboden ƒ2 1 ƒ2.2S p.
dag per persoon. Str. water. Goede
refcr. Rlngallee 15.
19642 6

Pension

--

■■——

.

te huur

een Llefd.

Kamers,

Gera.

adressen.

bekwaamheden strekken

door

"I
Groote advertentiën

Zcekt of verhuurt U

de administratie;

Groot Kampeerhuis

Gezocht

Sehle-

kade. Ook geschikt voor rustig Kantoor. Te bevragen Hulsmeester. Tet
44610 en v. Vliet en v. Duist. Tel. 49840.
19622 I?

■

tot aanbeveling. Br. No. 9895 Adv.
Bur. BRIL, Mathenesserlaan 314.
ID6T3 7

TORENHUIS,

FLATWONING

maanden —40 et • r
Vrürlacr
»n Aaieraag
Vrijdag en
..

;

worden de advertenöeprljten met » pCt verhoogd.
behalve voor de Familieberichten.

Benaalde
nlaatS.
r
r

Advertentles, welke op een bepaalde plaats moeten
worden afgedrukt worden met ■ cent per regel
verhoogd. . .
■•"

•

____~

InfP7nnnpn lVTpnPnPPiinPPri
uigezonaen meaeaeeungen

per regel

/

LM.

'

1,

Amesz, Voorschoterlaan 145.

BRANDSTOF

EB TE HUUR

BOEKHOUDER

35a, Rotterdam.

'k Zie Uw naam nooit in de krant,
En toch verwacht ge mij als klant?

te huur gevraagd voor geregeld werk,
Fa. W. G. A. PIECK, Linker Rottekade 6. Tel. 49753.
196653

Een blok van 4 Onder- en Bovenhuizen te koop. De hulzen zijn naar
de eisenen des tijds ingericht, moderne bouw. Jaarlljksche huuropbrengst
Zonder bon. Haardblokken op maat
ƒ 252».—. Inlichtingen: v. Leeuwenvoor Haard, Kachel of Centrale verhoeksingel 58. Delft.
warming ƒ 4.— per 100 k.g., thuisbezorgd. Somers' Kolenbandel, v. Len9000 Nieuwe •
nepstraat 21, Schlebroek. Telef. 417M,

Mauritsweg 45, Tel. 37723. R'dam
Dag.

'"

Geldbelegging teDelft

vanaf / 60.—! Ambtenaren en va»t particulier
oer3ol"6 ' tot maandinkomen tonder borg. Wette*
arle *- Wug, en discreet. Ini. mondeling en
schrl ',e| U ,c- <POsU. v. antw».

Gevraagd

~

Optiek, Foto- en Fiimart
Goud, Zilver, enz.

t*m II

«

3 tons
G enera torwagen

fijne
Te koop,
beeldhouwde Engelsche Rlctsalon, bestaande uit 3 Zits-bank, 2 Fauteuils
met kostbare velours bekleed en wortelnoten Tafel ƒ 325.—. Engelsche Eetkamer, bestaande uit: luxe Dressoir,
2 Fauteuils, 4 Stoelen en Uitschulftafel
ƒ 325.—. Voorname Ontvangsalon, bestaande uit: 3 Zlts-bank en 3
Clubs, geheel met velours bekleed
ƒ 450.—. Zware 2-persoons mahonie
Slaapkamer ƒ 235.—. Engelsen zitje,
bestaande uit: 3 Zlts-bank en 2 Clubs
met gobelin bekleed ƒ 295.—. Kleine
Kloostertafel ƒ 45.—. Pracht gespijkerd Tapijt ƒ 225.—. Te zien: Zondag.
Maandag, Dinsdag tot en met Hemelsvaartsdag van 10—8 uur, Villa „SLAMAT DATAKG", Nieuwe Parklaan 115
Tel. 55.16.60, Den Haag.

RESTANT INBOEDEL

»^—-

'

19t9Q

'

EEN FAGTURIST

1
Ê3

Kruidenierszaak

Kostbaar
Meubilair.
genieuw, waarbij

Breukbanden met
Operatie
automatisch luchtkussen vanaf ƒ 3.50
Mag. „Pax", Witte de Wlthstraat 72,
Br. lett. A.A.A. aan NIJGH & VAN DITMAR, ROTTERDAM. .
Tel. 31319. Schlctbaanlaan 63.
19625 18
Groenewoud's
Boodschappendienst.
Laat U vlug en correct bedienen ƒ 0.50
p. u. Tel. 49150. Zaagmolenstraat 154.
9 M 3 Eikenhout
± 23
m.m. gekantrecht eiken, uitslui- Nog eenlge voordeellgc koopjes. Maandag van 9—ll uur. Dinsdag van 10—12
tend 1 m. lengte bij afname gcheele uur. Heemraadssingel 40.
19682 10
partij 40 et. per voot2. M. A. Weljers,
Tollensstraat 43. Telefoon 44180
Elkentrlplex 5 m.m.
2-ziJdig eiken m. cartonvulling maat
150 x 100 a ƒ 3 65 p. m2. M. A. Weljers
Tollensstraat 43. Telefoon 44180.
KUNSTMATIG DROGEN EN MALEN VAN GRAS EN KLAVER.
Beukenhout
Het Rijksbureau voor do Voedselvoorziening in Oorlogstijd wijst
prima gestoomd34 dik per 3 ƒ 185.—
M. A. Weljers, Tollensstraat 43-45. er op. dat het kunstmatig drogen en het malen van gras en klaver
Telefoon 44180.
krachtens artikel 1, lid 1, van het Veëvoederbesluit 19:», verboden
Vulpenreparatle.
is, behoudens een vergunning verleend door het Rijksbureau voor de
Vlug, billijk, vakkundig. Noorder Voedsplvoorziemng in Oorlogstijd.
Vulpenmagazijn R. D. v. KooiJ. BergZij, die voor een vergunning in aanmerking wenschen te komen.
weg 207 t o. Zaagmolenstr-, Tel. 46623.
dienen een desbetreffende aanvrage te richten aan de afdeeling veeBodehuls
voederdistnbutie van het Rijksbureau voornoemd, Bczuidenhontscheen Stads-Besteldienst ..ILKO", Haamweg 15, 's-Gravenhage. Aanvragen, welke na 24 Mei 1941 zijn binpoortstraat 13, Tel. 40468. Verhuizlngen door geheel Nederland.
nengekomen, worden niet meer in behandeling genomen.

I ff§ I
BEI

Juni

annex Fijne Vleeschwaren aange.
boden met Snijmachlne, Snelweger e 0
Magazijnvoorraad, prijs ƒ 5000.— contant. Brieven No. 19652 Bur. v. d. bl

3L

SNELLEMANSTRAAT

ELECTROTECHNISCH BUREAU
-

—

„GEVO"
BIERHANDEL

Gummiwaren

van Onderwijs

-■

•

(OMGEVING PLANTAGEWEG)
/ 33.— tot ƒ42.
per mnd. Ing. 1

Reflectanten gelieven te schrijven onder vermelding van gezinsformatie,
werkkring en uitvoerige referenties onder No. 19683 Bur. van dit Blad.
j»

Leeftijd ± 22—30 jaar: aanvangssalaris ± / 130— tot
f 170.— per maand al naar ervaring en capaciteiten.
Vereist ervaring in de metaalbewerking, begrip van de
gang van de productie In een modern werkende fabriek,
algemene technische kennis (meettechniek). Opleiding
minstens ambachtsschool. Diploma M.T.S. strekt tot aanbeveling. Brieven met uitvoerige inlichtingen (eigenhandig
geschreven en vergezeld van 2 nieuwe scherpe foto's van
voren en opzij) uitsluitend aan Wittevrouwenkade 6.
Utrecht, vóór 23 Mei aj., met verm. op het couv. no. 960-R

Patentgeneesmiddelen,Spulten, Breuk
en Buikbanden. Mag. „Pax", Witte
de Wlthstraat 72, Tel. 31319. Schietbaanlaan 63. Tel. 31059.

Huisdieren

'

Huurprijs

CHEF CONTROLEUR

Hulphur. Nieuwe Binnenweg 284b.
PrUsstcmpels, Cljferdoozen.
Zelfdrukkcrljcn, Firmastempels. Conirlbutle-Handteckcnstempels.

MODERNE WONINGEN
TE HUUR (Nieuwbouw)

te*s-Gravenhage plaats is vooreen

.

Wlnd-Generator.
nog enkele Wlnd-Generators

Inrichtingen

-

JUWELIERSKRING ROTTERDAM

N.V. NEDERLANDSCHE
INSTRUMENTENFABRIEK WALDORP

Invalidewagons
wederom verkrijgbaar. Wed. Kraus
N.V., Hoogstraat 122, Schiedam, Telefoon 68728—48366.

Voorschotten,

'f' Levensmiddelen

voorzien. Parfumerie
19674 12

NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR PSYCHOTECHNIEK;
deelt mede, dat bij de

't

Gereedschappen,

<

getuigen

M678 44

Hcercn
Patentgeneosmld-

en

Verzekeringen

goede

Gi) verschaft daardoor nieuw materieel voor de Goud- en
Zilver-Industrie en dus ook arbeid. En bovendien: ge verruimt de
keuze in nieuwe artikelen en nieuwe modellen.

SnelwltterU

Kleeding

Verfwaren

van

ninke Verkoopster,
95.

Binnenweg

v. ouds bek. Conc. Vakw. Prljsopg. z
verpl.
v. Oort. Voorhaven 33. Tel 3271?

Stroomlijn Kinderwagen
pr. staat spotk. Wandelwagentje te
Rechtsbijstand
koop gevr. Beukelsdrjk 38b, bovenh.
Echtscheiding, voogdij, erfenis, koop
Opklapbeddcn ƒ 18.75.
huur, volmacht, sommatie, schikking
2-pers. ƒ 24.75. Ombouw ƒ 6.90. Auplng dagvaarding, schade, incasso, gratie
vermaken tot Opklapbed. v. Glnk, vaderschap, borgtocht, schuldbekenBeljerlandschelaan 4—-6, Telefoon 70038 tenis, pand, geldbelegging, enz. Advies f
v. Driel, Boezemsingel 100
Schade-ultkeerlngü
Slaapkamerameublementen, (Veemarkt). Telefoon 20105.
SalonDressoirs,
Tafels, Spiegels, OpklapRechtzaken
Is Uw Overhemd stuk,
speciaal afdeeling
Informatlën,
bedden. Crooswijks Meubelhuls, Nwe Recherche.
Echtscheireparatie. A. M. C.
Crooswljkscheweg 77. Lid Meubelhr. ding, alle Belastingzaken, BoekhouOude Binnenweg 148. Overhemden
ding,
nar maat.
Faillissementen, Requesten, AdDressoirs ƒ 29.50.
Theemeubels ƒ 11.75, id. buikmodel vies ƒ I.—. Rodenrljschelaan 36b. KanHeeft
U stof.
eiken Schuiftafel ƒ 16.90. v. tooruren B—l 2
2—B. L Hecren Jz WIJ maken
ƒl9 75, Beljerlandsehel.
Uw mantel of mantelcosOlnk,
4—«. Tel.70038.
tuum vanaf ƒ 17.50. Prima coupe. DaKinderwagens ƒ 39.50.
meskleermakerij L. Halk. Claes de
Vrieselaan 15a. Telefoon 34797.
Wandelwagens ƒ 16.75. Vouwwagens
ƒ45.—. Alles voor baby. v. Glnk.
Heerencostuums.
Beljerlandschelaan 4—6, Telefoon 70038
Sportcostuums. Tweed Regenjassen.
Prima kwaliteiten. Spotgoedkoop Dirk
Lampekappen
Engers, Noordmolenstr. 56, Tel. 45195.
1.45, m. zijden demper 2.50 Elec. Strijkijzers 3.50.Kookplaten 5.50. BenoodlgdMaatkleeding
heden. plaatsing lampen / 0.25. Aanleg
Zomermantels en Mantelcostuums.
rep. Erkend Electrlclen GEB. Jacob
Heerencostumes. Tweed en Gab. JasNaaimachines. Verkoop, Inkoop.
Catsstr.
100.
hoek Erasmusstraat.
sen. Oude kwaliteiten. Lage prijzen.
Telefoon 45120. W. F. H. Banls.
Inruilen, reparatie, ook elec. Garantie Mod. coupe 2 x gepast. C. Fles—v. d.
Griffioen. Coolschestraat 50.
Broek, Bergslngel ISS. Telefoon 42674.
Bureaus ƒ 29.—, Divans ƒ 12.90.
Dressoirs 30. Linnenkast 39 50. LediStrljkklare Lijnolieverven
Heeft U stof?
kant. Schuiftafels, Clubstellen, Thee- Standwlt. Japanlakken, Vernissen nog
Costuum nar maat ƒ 21. Keren) Cosmeubels, ombouwen Opklapledikant- voorr.. oude kwaliteit.. Tel. 30318. H
tuum ƒ9.25. Demi ƒ6.75. Reparaties
Eendrachtsstr.
Gcbr. Bos, Sam. Mullerstr. 9 a-b, Tel. Bodcwes Hzn.
143 J. A. Sehreurs.
Tollensstraat 30A.
35311.
Draaibank
Corseltenhuls „Royal".
Auplngs vermaken en Beddenrep. te koop.
gecombineerd Fralsbank, Uw adres v. corsetten. bustehouders.
Bedden overtrekken, bijvullen 1 dag. zwaar model
60
c.m.-T.D.C. A. J. Maatwerk. Wasschen en repareeren
Nieuwe opklapbeddcn 16.90. BedstelKoster, Snellemandwarsstr. l (N.) Tel. Thans Nobelstraat 14b. Telefoon 49070
len, Veertjes, Bedden, Dekens. Gebr. 49467.
Bos, Sam. Mullerstr. 9 a-b, Tel. 36811.
Maatcorset vanaf ƒ 8.50
BuikbarMen, Bustehouders, slank fi/ 8.50, Tonmod. ƒ 17.90
guur, juisten steun. 40-jarige vakkenKinderledikant
Verstelbare stoelen, boxen 3,90. Kasnis. O Geler, Tel. 31840. Vlerambachtsten, alles van hout vervaardigd. Eigen
straat 141 bij Math.plein.
kleur, maat, model. Gebr. Bos, Sam.
MuHerstraat 9 a-b. Telefoon 36811.
Vernikkelen, Verchromen, Bronzen.
Winkellnventaris.
Rijw.onderdeelen.
Jacobusstraat. 42. Telefoon 32205.
Invalidewagens
kom Ik, na ecnlge jaren sparen
wederom verkrijgbaar. Wed. Kraus Hoe
•
In het bezit van een
N.V., Hoogstraat 122, Schiedam, Teleeigen Huls
foon 68728—48366.
Inlichtingen: Inspecteur NV. BouwStroomlUnkinderwagcns
„R.0.H.V.P."
kas
IJselmonde.
Foto's voor Persoonsbewijs.
In pr. staat, v.af ƒ 10. T. v. d. Horst.
3 stuks voor 35 cent. Foto N. de Kok,
Heer Gllllsstraat 24 (bij Vlletlaan).
Spanlaardstraat 47.
J. G. Kielhorst, Goudscheslngel G 10.
Handnaa<machines
ƒlO tot ƒ 50. Schitterend werkend,
Brillen naar maat. Moderne Monturen.
Reparatlcn goedkoop en vlug.
met garantie. Te zien Maandag 2—6 u.
Groen's Naalmachinchandel, AleldlsSandwljk.
straat 70a. bij Middcllandstr. Tel. 32811
Bergschelaan 2448,
voorh. Jonker
Fransstraat. Tel. 40537. Fijne staalwaren. Optiek Instrumenten Foto Zlekcnfonrt<oeverancler voor brillen.
Gratis Plano-studieOud Goud, Zilver, Juweelen.
gelegenheid Max v. d. Heijden, Essenbetalen meer.
J.
Weldema.
b.slngel 35a. Tel. 34650 en Beijerl.laan Wij
Coolslngel B 8. Passagegroep.
Zachte behandeling Hond of Kat. 155 a Viool. Guitaar Mandoline.
Pasfoto's
Rijbewijs noodig?
Katers castreeren ƒ 0.75, ook thuig.
voor 37 cent. BIJ Fotostudio „ExA. v. d. Lee, Pijnackerpl. H, Tel. 43496. WU zorgen er voor. Eversteljn Auto 3celsior"
Marktveldstraat 6c. Aan
Rijschool. Tel. 73150. Vlollerstraat
32
Boezemslngcl langs Veemarkt.
V.E.V. Monteursopleiding.
Theorie- Praktijklessen, 2 x p.w. cond.
blll. Schoonoordstr. 41, Lange Geer 188
Instituut Do Studie.
—
Nieuwe schriftel. cursussen Scheepsbouwkunde-Electrotechniek. Aanvang
Op een puddingbon
einde
Mei.
Scheepstwee ons vruchtenpudding heerlijk v bouw. Tnl. Praktijkdiploma
Postzegels
Posbus 3009. Rotterdam. zoowel
smaak,- In zes verschillende soorten;
losse als verzamelingen, tegen
Steno „Groote" ƒ 3.— p. m.
fijnste grutterswaren, havergort, grutboogen prijs te koop gevr. B. J. de
ten, borstroggebloem, enz. GruttersStoomcursus ƒ 10.— totaal. Houtman, Heer, Coolslngel B 5 (voor oude Paswinkel Molen Oostplein, Tclef. 20310. Bcrgschclaan 368 d.
sage).
TeL Ï7974. Geopend 9-20 uur

l.—.

WINKELIER in GOUD en ZILVER

Parfumerieën.

BreuklUders
overbodig.

Auto's, Rijwielen

Verkoopt of ruilt uw oude gouden en zilveren sieraden bij een
vakman: d.w.z. bij den

■

•

Alle merken Radiotoestellen 50 et.
vakkundig nagezlen en doorgemeten
Advies aan huls, H. v. Straaten. N»
Middellandplein 30b. Tel 34308.
Oude gramofoonplaten
ook gebroken gevraagd. Prljsopg. Br.
NO. AZ 142 Hulpb. N. Blnnenw. 284b
WIJ kopen alle merken Radio's
tot ƒ 250.—. Stuurt kaartje, wij komen
Vermeulen. Bloemfonteinstraat 99b. Z
Eiken Orgel
moderne eiken Kast, eiken
zeer mooi,Boeken,
Bank en
koper binnenwerk
ƒ65 —. Linker Rottekade 508.
Gramofoonplaten gevraagd, 55 cent
per kilo. zend briefkaart M. P. de
Vries, Van Speljkstraat. R'dam West.
Radio Defect?
Bel op 34296; Van Santen repareert
beter en voordeellger, Tiendstraat 53.
Te koop gevr. oude Gramofoonplaten
Geen pathé of Columbla. Den hoogstcn prijs. Juliana van Stolberglaan
87b. Hlllegersberg.
Pracht Telcfunken Radio.
Ultrakortegolf, sehitt. spelend. Toovcroog. ook Zondag. Vletstr. 52 2 x b.
Plano ƒ75.—.
KI. mod. Notenplano, pracht toon, prima staat, Vijverhofstr. 149a, Tel. 43789.

btj ROt

■

Molendijk. Boezemsingel 48,
lid Schade-Enquête.
(bij
Meubelen, Balatum, Kleeden.
t 7 slaagt zeker bij „Modern". Crooswijkschekade 37, Lid Meubelbranche.
Boezcmstr,),

—

en personeel

gezichtsharen en andere huldontslerlngen kunnen afdoend worden verwijderd Malson Post, M.athenesserlaan 175
Telefoon 3G152

tigd

Plano's
Orgels
repareeren en stemmen, Slmonla
Beljerl.laan 29, Lange Hllleweg 13.

particulieren

eng.

■

Tafel, 2 Stoelen ƒ 159.50, Old finish

Kamera,

Spoorwegen,

delen, spulten, boeken, blijft geves-

Radio's

GOUD EN ZILVER

•'

Moedervlekken, wratten,

Gewoon

Muziekinstrumenten,

Rotterdam

—

VOORSCHOTTEN

■

Dekens overtrekken.
Prima satlnet en zijde. Ook nieuwe
Snelledekens. DekenovertrekkcrlJ.
manstraat 87, Tel 40051. Rotterdam.
Opnieuw overtrekken.
2 Fauteuils. 4 Sloelen ƒ 7.50. Bedden 3
deellg maken
ƒ 5.75. Stoffeerder!}
Zaagmolenstraat
134. Telefoon 49206.
Sctaade-ultkoering
finish,
mahonie, eiken en
Voor old
meubelen
blank eiken
naar Llndhout.
Zaagmnlcnstraat 17 (hoek Vletstraat).
V.h. Personeel Spierdijk
(Kaasmarkt). Pr. Huls-Slaapkamers,
Dressoirs. Clubstellen. Vos. Kobert
Fruinstr. 18b. Meubelhal: Heemraadsstr. 14c. halte lijn 17. Lid Meubclbr.
Direct van Stoffeerder!!
Ameublementen v.af ƒ 34.—. Blank en
eiken
Slaapkamers, 3-deurs Kast,
Toogledikant. 2 Kastjes m. opstand,

Diversen ?i

.

'

Alleen Ie klas Naaimachines
alle merken hand-, trapmachlncs Ultgebr. sort. Salonkasten, garantie rep.
lnr. De Wlfs Naaimachinehuls. Provcnlcrsslngcl
14, Telefoon 45225.
BU den Vakman
WIJ maken en vermaken Uw bedden en matrassen. Billijke prijzen.
Beddenhuls Het Oosten. Goudscheslngel I 7Clubstcllen ƒ 69.50.
Dressoirs.
Huiskamerstellen / ƒ 34.50,Schuiftafels,
Boekenkasten
24.75,
Theemeubels, Divans, enz. „De MeuMeubelbranche)
belbeurs" (lid Comra.
Grootc VlsscherlJ straat 8-10.
Stofzuigers, prima merken.
voorraad.
Oude kwaliteit. Groote
Koopt nu. Wlnk. Aclbrechtskade 135.
Wordt wakker gedupeerden.
Bakker BergKoopt Uw Meubelen bij
weg 162. Tel. 49153. Laagste prijzen.

Prima Grutjes -.•'»> ■»
Steeds verkrijgbaar de echte ouderwetsche gortgrutjes, fijn van smaak
en kwaliteit. Ook v. winkeliers steeds
pondspakken havermout in voorraad.
Grutterswinkel Molen Oostpl. T 20910.
Pootaardappelen.
Nog' steeds verkrijgbaar bij Krallngsche Zaadhandel. H. H. B. Gellsscn,
Aegldlusstraat 201, Rotterdam.

DËRDfiBCAÖ-

DE EERSTE Rotterdamsche HULPBANK
Wlnßtuitksenng

'

Meubelen en Huisraad

4
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.

.

Bonboekjes

-

*-'■■'

voor u Kleintjes ƒ fc—, dg vooruitbetaling: t>ö
plaatsing op Zaterdag IS eenu «uttra per Kleintje
"

'-

ALGEMEENE BEPALINGEN

B" advertenties en kleine advertenties onder nunv
doorgemer worden aan den adverteerde! niet
geven, drukwerken, circulaire* en dergelijke, e»
stukken, afkomstig van tusschenpersonen: nettend'
geldt voor andere stukken indien het N I *o• •*
blad daartoe gronden aanwezig acht
Btukken. die t>rj het Nieuwsblad blijven berusteD _ ,„,„,„ „*; étn maan(t M controle van den
inhoud vernietigd. ..

