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»-Het Opperbevel van de Duitsche
Wcermacht maakt bekend t
Sterke Ouitsche gepantserde forma*
ties zijn uit Zuid-Slavlë Zuidwaarts
opgedrongen en hebben Saloniki ingenomen. Na deze doororaak tot aan
de Egcïsche Zee waren de Grieksche
troepen In Tracië tusschen de Vardar
en de Turksche grens afgesneden.
Na den doorbraak door de Roeperpas, welke door de Grieken taal en
(el verdedigd werd, en na de inneming van Saloniki, heeft het ten Oosten van de Vardar strijdende Grieksche leger, dezen hopeloozen toestand inziende, Woensdagmorgen de
capitulatie aangeboden en de wapens

fortificaties en de onbegaanbaarheid van
het terrein op één lijn gesteld kan worden met de grootsche daden van de Duitsche troepen in de gedenkwaardige bcrgveldtochtcn van den wereldoorlog. Ia
jarenlangen arbeid is hier met gebruikmaking van alle ervaringen uit den bcrgoorlog een verdedigingsstelsel ontstaan,
dat met alle aanvallen scheen te spotten.
Tot op 2000 m. hoogte reikt deze gorQei bergvestingen. die met krachtig versterkte bunkers, steunpunten en in de
rotsen uitgehakte gevechtsstellingen is
bezaaid. Door onderaardsche gangen verbonden holen en in de rotsen uitgehakte
schachten, die tot tachtig treden diep
onder den grond loopen. schenen de bezetting ook tegen het krachtigste artillerievuur en de zwaarste bommen te beveiligen.

gegeven:
Op 9 April

heeft de voorzitter van den
van
volkscommissarissen
der
landsche zaken Molotow het tweede onderhoud gehad met den minister van buitenlandsche zaken van Japan Matsocoka,
die vergezeld werd door den Japanschen
ambassadeur te Moskou Tatekawa.
Een tweede oMicieele mededccling hield
in:
Op 9 April heeft de voorzitter van den
raad van volkscommissarissen Molotow
ter eere van den minister van buitenlandsche zaken van Japan Matsoeoka ecu
diner aangeboden, waaraan werd deelgenomen door den plaatsvervangenden voorzitter van ien raad van volkscommissarissen en volkscommissaris voor den buitenlandschen handel Mikojan, den plaatsvervangenden volkscommissaris van
buitenlandsche zaken Wysjinski, den plaatsvervangenden
volkscommissaris voor dea
Een groot gedeelte van het Grieksch-Albaneesche front ligt in de bergen en de buitenlandschen
handel Kagenowitsj en de
geregelde voorziening van de vooruitgeschoven posten is niet gemakkelijk. Een verantwoordelijke
medewerkers van bet
volkscommissariaat van buitenlandsche
auto-colonne op weg naar de voorste linies.
zaken en van het volkscommissariaat voor
(Holland).
den buitenlandschen hendel, voorts den
Japansche gezant te Moskou en de den
Japanschen minister van buitenlandsche
raad

U.S.S.R. en volkscommissaris van buitea-

Servische aanval op
Hongarije verijdeld
Servische grenstroepen hebben, naar het

meldt. Dinsdagoverval op Hon-

BRITSCHE

VLIEGTUIGEN
BOVEN BERLIJN

Bardocomjor en

Somogyud-Varhely ten Zuiden van Grootwerd door de Hon-

Kaniz. De overval
garen afgeslagen.

Het Hongaarsche
telegraafagentschap
deelt mede: Woensdagavond tegen middernacht is te Boedapest tweemaal luchtalarm gemaakt ZuiJ-Slavische bombardementsvliegtuigen trachtten boven
de
hoofdstad te vliegen. Zij konden echtcT
niet doordringen in het luchtruim van
Boedapest, aangezien Hongaarsche militaire vliegtuigen en de luchtafweer hen
dwongen terug te koeren.

lijn onderstreept
van Servische krijgsgeVerklaringen
vangenen, die tijdens de gevechten aan de
grens in Duitsche handen zijn gevallen,

bevestigen, dat op Britsche Instigatie
groote deelen van de Zuid-Slavische
weermacht reeds lo Februari onder de
wapenen waren geroepen. Voorts hebben

SLUIKHANDELAREN
egoïsme

-

EDEN OP TERUGREIS NAAR

Onze

correspondent

te

.

Sfussel

schrijft:

aan

.Voorheen bcheerschtc de stad het
platteland en stelde de stad de wet.
Thans beschikt de boer over het lot
der stad. Hij is de sterke man. Vroeger werd de stad gewillig door het
platteland bevoorraad; thans gaan' de
stadsmenschen met valiezen, zakken
en mandjes den bulten op om beladen als muilezels terug te kecren. Er
heerscht met andere woorden levensde
middclcnschaarschtc, althans in
Belgische steden. In den regelmatigen
handel Is het noodige niet meer in
voldoende mate voorradig, terwijl de
sluikhandel welig tiert en woekert.

Bevoegde Amerikaansche economische
kringen verklaren, dat de Ver. Staten
ondanks het telegram van president
Roosevelt aan koning Peter niet in
staat zijn, Zuid-Slevië op het huidige
oogenblik eenige materieele hulp ter
beschikking te stellen; daarvoor maakt
de Duitsche opmarsch veel te snelle

van buitenlandsche zaken, Eden, is Dinsdag, naar
Unlted Press meldt, per vliegtuig te Lissabon aangekomen,
vanwaar hij terstond naar Engeland is
minister

.

VERDUISTEREN
Donderdag

zaken met den trein „roode pijl" op 9
April naar Leningrad is vertrokken.

Dekanosow bezoekt de
Wilhelmstrasse
BEZOEK BETROF EEN GEWONE
BESPREKING:

'

Van welingelichte zijde wordt aan
het ANP. gemeld:
Naar in politieke kringen te Berlijn
wordt vernomen, heeft, de Sowjet._...-

—

—

SCHAARSCHTE IN DE
OFFICIEELE, TE VEEL
IN DEN SLUIKHANDEL

Volgens de vlgeerende rantsoeneering
heeft ieder recht op 225 gram brood per
dag, 375 gram boter en margarine per
maand, 35 gram vleesch per dag, 15 kg
aardappelen per maand. Op zichzelf zijn
vorderingen.
deze porties onvoldoende, de aardappeuitgezonderd. Doch zelfs die zoo beAlleen wanneer het het Zuid-Slavische len
leger gelukt, de Duitsche troepen minstens perkte hoeveelheden zijn gewoonlijk niet
verscheidene
maanden tegen te houden, eens te krijgen.
zou het wellicht mogelijk zijn stukken geOp de 225 gram brood kan men nog
schut en machinegeweren van verouderd
rekenen, doch in plaats van 15 kg. Aardtype uit de voorraden van het Amerikeansche leger met de thans in Amerlkaan- appelen per maand, ontvangt men er geliggende Zuid-Slavische
sche havens
vrachtschepen te verzenden. Maar ook middeld slechts vijf. Wat het vleesch bedeze wapenen zouden als gevolg van de treft, gedurende zes volle weken heeft
in de Ver. Staten toch el bestaande Brussel het zonder dit artikel moeten stelschaarste aan oefenmateriaal voor het len. De slachterijen waren eenvoudig geeigen leger
moeilijk geleverd kunnen
worden. Eventueel zouden daar nog eenige sloten. Thans is er verbetering, doch men
zendingen verbandmiddelen bij komen.
krügl slechts 350 gram per tien dagen,
liet ontbrekende trachten velen in den
sluikhandel aan te vullen en dan tegen
ergeüjk hooge prijzen. Voor
een kg.
boter (wettige prn's 36 fr.) eischt men van
80 tot 100 fr.; voor vleesch (wettige prQs
34 fr.) betaalt men 80 tot 100 fr. per kilo;
meel 25 fr.; eieren, vier fr. per stuk.
- Over
de oorzaken van dien toestand
gediscuswordt tot in het oneindige
sieerd. Zooals men weet, is het civiele
bestuur in België nog steeds in handen
van de Belgische administratie. De verfunschillende ministeries en besturen
geeren zooals veer 10 Mei; alleen werden
de ministers vervangen door de secreatrissen-generaal der verschillende departementen. De gebeurtenissen hebben bewezen, dat sommigen dezer klaarblijkelijk
niet opgewassen zijn tegen hun taak.
. De rantsoeneering gaat uit van het departement van landbouw en voedselvoorziening. De leiding van dien dienst heelt
en
sedert maanden tallooze oproepen
omzendbrieven tot de landbouwers gericht, opdat zij blijk zouden geven van
samenhoorigheidsbegrip. 't Is alles vergeefsch geweest. De meeste boeren weigeren halsstarrig hun graan en hun aardappelen ai te staan. Tegen degenen, düs
hun voorraden verbergen en opstapelen,
keer gelegen is. De Crieksche gevechts- zijn trouwens geen sancties voorzien.
zóne is het smalste gedeelte tusschen de
In 'den woekerhandel nu kan men
Egeïsche Zee en de grens van Zuid-Slauiè',
alles krijgen wat men verlangt, zelfs
gerekend van de voornaamste haven Sain belangrijke kwantums, indien men
loniki uit. In het neyenkaartje is met pemaar betaalt. Hieruit blijkt, dat er
tjes aangegeven op welk gedeelte van
meer levensmiddelen rijn dan . men
Griekenland de strijd is ontbrand.
distribueert, en dat de rantsoenen dus
ruimer zouden kunnen worden bere(Cartografisch bureau voor de
kend. "Zoo krijgt ieder 225 gram boter
. Nederl. Dagbladpers).
per maand, doch daa.r grootere hoe,

I

ENGELAND

veelheden beschikbaar zijn, gaat de
rest naar den sluikhandel. Men begrijpt daarom niet waarom een zoo
gering rantsoen wordt toegekend; het
ligt voor de hand, dat, indien ieder
het noodige had, er geen plaats zou
zijn voor woekerhandel. Zeker zijn de
lage rantsoenen, althans voor som- moge artikelen, oorzaak van den sluikhandel
Niet slechts de boeren, doch ook tal
van handelaa.rs bezondigen zich
aan
woekerhandel. Alleen de bakkers
en
dit dient met eerc genoteerd te worden
zijn er tot dusver niet voor te vinden
met het dagelijkscb brood woekerwinsten
te maken.
De toestand zou misschien
hopeloos
zijn geworden indien Nederland ons de
laatste maanden geen belangrijke hoeveelheden aardappelen en aardappelmeel had
gezonden. De berichten
dienaangaande
hebben hier herhaaldelijk groote voldoening en opluchting gebracht
Intusschen is de toestand
van het
levensmiddelenvraagstuk nog steeds ernstig. Men begrijpt licht, dat alleen
de
beter gesitueerden de hooge prijzen kunnen betalen, die de
woekerhandelaar
eischt. Voor hen komt het er alleen op
aan te speculeeren op de ellende der
medemenschen en fortuinen op te stapelen. Wat kan het hem schelen, dat de
stadsmenschen verhongeren, dat kinderen
en jonge menschen
door tuberculose
worden aangetast? Egoïsme cri bandelooze
schraapzucht vieren hoogtij.

bederven de markt
in Belgie

gevangenen verklaard, dat Engelsche
duikbooten reeds sedert verscheidene weken in de heven van Dubrovnik lagen.

Amerika's toezegging
Zuid-Slavië

en schraapzucht

I

DE METAXASLINIE
Als het stormachtige oprukken van ac
Duitsche troepen door het bekken van
Uuskuub
en voorbij de Vardar de gevechts- en krachtprestaties van den Duitschen soldaat in het helderste licht doen
stralen, dan vormt de aan de Grieksche
giens bewerkstelligde doorbraak door de
Metaxas-linie, de Grieksche „Maginotlinie". een wapenfeit, dat met het oog op
de moeilijkheid van de gegeven gevechtsopdracht, de sterkte van de vijandelijke

bombardementsvliegtuigen
hebben in den nacht van 9 op 10 April
naar het D.N.B, verneemt, een voor
hen met buitengewone verliezen gepaard gaanden aanval op de Duitsche
rijkshoofdstad ondernomen. Reeds bij
het vliegen naar Berlijn werden 13
vijandelijke toestellen door
luchtafneergeweergeschut en nachtjagers
.
.
schoten.
Eenige brisant- en brandbommen werden op woonwijken en openbare gebouwen geworpen. Daarbij
werden
weer twee ziekenhuizen f getroffen.
Brandbommen vielen bovendien op de
beroemde
Pruisische
staatsbibliotheek en de staatsopera. Voor
den
oorlog belangrijke objecten
werden
niet getroffen. Er vielen verscheidene
dooden en gewonden.
Britsche

"~

i

..

De inneming van Saloniki door Duitsche troepen wordt te Londen door
allerlei politieke en militaire deskundigen .van commentaar voorzien. Een
officieuze spreker gaf te kennen, dat
men bij het begin van een goed voorbereid offensief van den tegenstander
steeds op tegenslagen bedacht moet
zijri. De strategische belangrijkste ponten van Griekenland liggen ver van
Saloniki. De Duitschers hebben, zoo
voegde men hieraan raadselachtig toe,
aan de Turksche grens een open flank.
Van optreden der Engclscbe troepen
wordt te Londen niet gesproken. Uitsluitend wordt vermeld, dat bet Engclscbe
luebtwapen in Zuid-Slavië In den strtfd
geworpen is. De militaire medewerker
van de Ti mes wees in een radio-toespraak op
de onvolledige uitrusting van
bet Grieksche en Zuid-Slavische leger,
doch meende, dat beide legers beter op
den strijd voorbereid waren dan Polen
destijds. De uitrusting van het Engclscbe
expeditieleger is uitstekend, soo zei brj,
doch de Engelscbe troepen als zoodanig
kunnen den afloop van de gevechten op
den Balkan niet beslissen.
De Engelschen hebben, naar aan het
D.N.B, wordt gemeld, nu ook Je Grieken
mcedoogenloos in den steek gelaten; nog
24 uur voor de capitulatie van het ten
Oosten van de Vardar strijdende Grieksche leger heeft Reuter via radio Ankara
het bericht laten verspreiden, iet omtrent
40 a 80.000 Engelschen voor het uitbreken
van de gevechten in de tweede verdedigingslinie hadden gestaan; tot de eerste
verdedigingslinie hadden de Britten zich
dus niet eens gewaagd, naar men te Ber-

zaken begeleidende personen.
Tenslotte werd bekend gemaakt, 3at da
Japansche minister van buitenlandsche

HET PARADIJS DER

gewonden

ENGELAND EN DE DUITSCHE
OPMARSCH NAAR
SALONIKI

:

,

Twee ziekenhuizen getroffen:
verscheidene dooden en

Russische ambassadeur

te

Berlijn, De-

kanosow Dinsdag een bezoek gebracht
aan het rijksministerie van . buitenlandsche zaken. Naar men in de Wilhelmstrasse hierover verklaart, ' betrof dit bezoek een gewone bespreking met den staatssecretaris in het
van buitenlandsche
rijksministerie
zaken.

...-...--.-.

DE UITWERKING VAN
DE AANVALLEN OP
BELGRADO

,

btf

van de aanvallen van
het Duitsche luchtwapen op militaire,
te
Belgrado
doelen
wordt door bewoners van het Roemeensch-ZuidSlavische grensgebied gemeld, dat bij
het vallen van de duisternis de gloed
van reusachtige branden op afstanden
van 60 tot 70 kilometer zichtbaar was;
soms stegen enorme steekvlammen als
bliksemstralen omhoog en op afstan
den van twee .en een half tot drie. uur
gaans was steeds weer het doffe gedreun van zware ontploffingen . te.,
.
hooren.
Over het effect

EISCH TOT VERSCHERPING
VAN BLOKKADE TEGEN
FRANKRIJK
In het Engclsche lagerhuis is de Engelsche rcgcerlng het verzoek gedaan,
zoo wordt uit Londen gemeld, trans-

naar Frankrijk zoo noodig met
verhinderen.
Mander eischte enerter verscherping van
de blokkade tegen Frankrijk, aangezien
naar zijn meening groote leveranties uit
Noord- en West-Afrika, Fransch IndoChina. en West-Indië in Frankrijk aan„
komen..
De minister voor de blokkade Dalion
bevestigde, dat de blokkade van Frankrijk van Engelsche zjjde reden tot ernstige
ontevredenheid geeft. De blokkadebrekers
zullen echter, zoo verklaarde de minister,
waar dit slechts mogelijk is, in beslag
worden genomen.
porten

geweld te

•

Het logerhuislid
gieke maatregelen

I

Hongaarsche persbureau
avond geprobeerd een
gaarsch gebied te doen

Als aanvulling op het Weermachtsbericht van heden verneemt het D.N.B,
nog de volgende bijzonderheden
Het Weermachtsbericht van den Den
April meldt successen van de Duitsche
5 gevechtstroepen, die alle verwachtingen overtreffen. Onder het opperbevel van den generaal-veldmaarschalk
List staande snelle troepen en divisies infanterie hebben de Zuidslavische grensversterkingen doorbroken.
Ondanks hevig vijandelijk verzet en ondanks bet bergachtige terrein zijn hun
-stoottroepen op den derden dag na het
ppenen van het offensief reeds honderd
km. diep in het bekken van Uuskuub
(Skoplje) doorgedrongen. In dit bekken
loopen alle spoorlijnen van Zuid-Servië
tezamen, welke Uuskuub met Nisj en
Belgrado in het Noorden, met de Servische industrie- en mijngebieden in het
Koordwesten, met Saloniki naar het Zuiden en met Bulgarije naar het Oosten
verbinden.
Met den opmarsen In dit bekken is
derhalve het vitale centrum van het getutte Zuid-Servische spoorwegnet in
Duitsche handen gevallen. De gevolgen
van dit verlies voor de Zuid-Slavische
oorlogvoering zijn op dit oogenblik nog
niet te overzien.
gevechtsgroep heeft
Deze Duitsche
door haar krachtigen aanval reeds de
Vardar bereikt, die zij ook al overgetrokken is.
.■
Door het forceeren van de Vardarlinie, die door haar rotsklovcn en
moeilijk toegankelijk terrein een buitengewoon zware natuurlijke hinderpaal vormt, zijn
de Zuidslavische
legerformaties van de GriekschEngelsche legers gescheiden.

•

Officieele communiqué 's
Omtrent de bespreking tusschen Matsoeoka en Molotow is een officieel communiqué van den volgenden inhoud uit-

~...

OVERZICHT VAN DEN
STRIJD

doorgereisd.

zich In gezelschap van den Japanschen
ambassadeur te Moskou om vier uur
's middags plaatselljken tijd naar het
krcmlln. De bespreking duurde ook dit*
maal omstreeks- drie uur. •

Press bericht uit Istanboel, dat
volgens dear binnengekomen
berichten
een stroom Grieksche vluchtelingen uit
het Maritza-dal op Turksch gebied begint
aan te komen. Deze berichten melden
tevens, dat de Duitsche troepen reeds
geheel West-Thracië hebben bezet.
S.P.T. bericht uit Boekarest, dat het
Roemecnsche
blad „Curcntul" uit Constantza bericht, dat geheel Thracië door de
burgerbevolking
is ontruimd. Ongeveer
een millioen menschen zijn naar binnenGnekenland gedirigeerd.

Na de doorbraak door de krachtig
versterkte
hebben
Metaxas-linie,
Duitsche troepen Xanthi ingenomen
en ook hier de kust van de Egelsche
Zee bereikt.
Na de inneming van Uuskuub (SkopIje) en Veles hebben Duitsche troepen de Vardar in de richting van de
Albaneesche Westgrens gepasseerd
en Tetovo en Prilep ingenomen.
Snelle troepen en gepantserde afdeelingen der groep von Kleist hebben
om 11 uur Nitsj ingenomen. Tijdens
den opmarsen uit Stiermarken werd
Marburg bezet en werd op den Zuidelijken oever van de Drave een bruggehoofd gevormd.

Engelsche

Woensdag Is de tweede bespreking tusschen Matsocoka en Molotow gehouden.
Met dit doel begat de Japansche minister

Unitcd

neergelegd.

De

Ook tweede bespreking duurde
ongeveer drie uur

.

en

No. 19.337

MATSOEOKA WEER BIJ
MOLOTOW

AAN HET GRIEKSCH—ALBANEESCHE FRONT

INGENOMEN
Skoplje, Veles, Nisj
Marburg bezet

-

Tien Amerikaansche

kustwachtschepen naar
Engeland
Het Witte Huis heeft bekend gemaakt,
dat tien Amerikaansche kustwachtschepen aan Engeland zijn afgestaan.

OPMARSCH IN DE WOESTIJN

•

20.28-6.54
Maan op

'

18.48; onder 6.17
Volle maan II April.

Vrijdag

20.30-6.52
Maan op 20.11; '■'. onder 6.47
Volle maan.

Volgens de Duitsche
is de opmarsch van

weermachtberichten
de Duitsche troepen
beponnen in den driehoek van Zuid-West-

waar Zuid-Slavië, Griekenland
en Bulgarije tezamen komen. Met zwarte
is aangegeven, waar de Duitsche
troepen de grenzen overschreden. Het
geheele strijdgebled komt te liggen tusschen de rivieren StroewiiJco, Vardar en
Stroema, tuaarin een druk spoorwegverBulgarije,

pijltjes

Auto's

rijden

in het westen en den Balkan worden
en wagens op ■de proef gesteld."'
(Hotfmann.J

door de zandzee. Zooals in Polen,

'm Afrika manschappen
',-;

DONDERDAG 10 APRIL
Overal ep de wereld waar aan ~-,1;

HET WITBOEK OVER ZUID-SLAVIE

|

GRIEKENLAND

een Zuid-Slavisch officier,' eveneens 'In
hem alle bestaande installaties
.
zou laten zien."
n m23. Telegram van den Franschcn gezant
te Belgrado Brugère aan het Fransene
ministerie van buitenlandsche zaken van
11 Juni 1940: „Het spreekt vanzelf, dat
ik de behandeling van de vraagstukkon,
.
;
die ik cenige dagen geleden met den
dat in
prins-regent heb besproken, met den mi• zes documenten gepubliceerd.
nister van buitenlandsche zaken
heb
18. Geheim rapport van den opperbevelvoortgezet.
De minister gaf mij de verleger generaal
zekering, dat zijn sympathie en die van
hebber van het Fransche
der
opperbevelhebber
Gamelin aan den
al zijn landgenooten te ondubbelzinnig
van 15 December aan onze zijde stonden, dan dat hij den
Fransche vloot, Darlan
te deelen, aat toestand, waarin
zijn land zich thans be1939- ,Ik heb de eer u mede
bataljons-comen
vindt, niet smartelijk moest achten. Hij
den
Ik kolonel Mariot
behoudt rekening met de mogelijkheid, dat
mandant Ganeval met een missie heb
last De eerste begeeft zich naar Griekende toestand "zal veranderen en bij een
land, de tweede naar Zweden en Finland. dergelijke gunstige gelegenheid zal Zuidplaatse een on- Slavië zich haasten aan onze zijde te
Deze officieren moeten teralgemeene
voortreden. Bij den Zuid-Slavischen generalen
derzoek Instellen naar de
staf heeft men dezelfde indrukken opgewaarden, waaronder een militaire samenWIÊ^ÊÊÊÊÊÊÊ^ÊÊÊÊÊÊÊBtt£'<tt:
werking met deze landen overwogen kan
worden."
19. Aanteckening van generaal Gamenn
over een eventucele intergeallieerde tusschenkomst op den Balkan van 4 Januari
SINGAPORE GEREED OM DE
1940 (uittreksel):
De chef van den
grooten generalen staf van het Grtcksche
leger heeft laten weten, dat hij onder
AMERIKAANSCHE VLOOT
voorbehoud van voldoende ondersteuning
door luchtstrijdkrachten en luchtafweer in
TE ONTVANGEN
staat zou zijn, de landing van een lntergcallieerd expeditieleger te SalonlkJ te
waarborgen
Het Fransche opperbevel
zal in de grootste geheimhouding contact
Broeke Popham overlegt met
blijven houden met het Zuid-Slavische,
het Roemeensche en het Grleksche opper-

''

I

21. Telegram der Fransche admiraliaan het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken van 19 Mei 1940. Het
telegram heeft op de enveloppe de volgende
geschreven : aanteekenlng: ~De
Grieksche regeering Ia bereid reeds thans
materiaal In ontvangst te nemen, dat bestemd ia voor eventneele geallieerde landingstroepen." Tekst van bet telegram:
perso„Dit materiaal, dat niet door
neel vergezeld mag gaan, xou voor den
schrin aan de Grleksche regeering
verkocht worden. Na een landing in den
Piraeus zon bet over Cricksch
gebied
verdeeld worden volgens de opgave van
den generalen staf va nbet Fransche
..

.

leger."

regeering heeft, naar
in politieke kringen te Fressburg vérluidt, de diplomatieke betrekkingen
met Zuid-Slavië verbroken. Een dienovereenkomstige nota werd overhandigd aan den Zuld-Slavischen zaakgeDe Slowaaksche

lastigde Slmitsj. De Slowaaksche zaak-

gelastigde te Belgrado is reeds naar
Slowakije . teruggekeerd; de . ZuidSlavische zaakgelastigde te Pressburg
zal binnenkort Slowakije verlaten.

DE ZUID-SLAVISCHE SCHEPEN

Honderd vrachtauto's en een bßrak- J
kenkamp - in Zuid-Engeland zijn
Woensdag door een Duitschen bom- j
menwerper van zeer geringe hoogte: gebombardeerd. Onderdeden van de
auto'» en gebouwen vlogen in wilde
'.
verwarring door de lucht " "
Naar het D.N.B, van deskundige zijde
verneemt, heeft het Duitschc luchtwapen
na een pauze van bijna vijf maanden op
dezelfde krachtige wijze als destijds een
tweeden vernietigenden aanval met duizenden brisantbommen op Coventry ondernomen. Men beschikte over - nauwkeurige gegevens, dat midden in -verwoeste industriewijken, belangrijke fabrieken weer in bedrijf waren genomen.
Daarop werd in den nacht van Dinsdag
op Woensdag een aanval ondernomen,
waarbij het Duitsche luchtwapen bewees,
dat het door het optreden in Zuld-OostEuropa en in Afrika niet Is verzwakt in
slagvaardigheid om tegen het Engelsche
eiland op te treden.
,
;

drog. 1.47, 0.78, 0.41.
Recl. nioi20
.

•

»

•

.

,

■

Het Amerikaansche departement van
buitenlandsche zaken heeft bekend
gemaakt, dat Italië de onverwijlde terugroeping van
ien assisteerenden
Amerikaanschen luchtvaartattacbé te
kapitein
Rome
William Bentley heeft
verlangd. Dit verzoek was vervat in
waarin
nota,
dezelfde
de Italiaansche
regeering Washington meedeelde, dat
de Italiaansche
admiraal Lais overeenkomstig den wensen
van de Amerikaansche regeering terstond teruggeroepen is. I

- Slr
Robert
Brooke Popham Is van
Hongkong naar Manila gevlogen om daar
opnieuw onderhandelingen te voeren met

Amerikaansche militairen en den oppervan de Amerikaansche Aziëvloot over een verdedigingsplan van de
Anglo-Amerikaanse)ie positie in hei Verre
i

Japansch protest te
Singapore

EL MECHILI, TEN Z. W.
VAN DERNA, GEVALLEN

vangenisstrar.

Zes Britsche generaals en
ruim tweeduizend man

Het opperbevel van
de Duitsche
Woensdag mede:
„Op 7 April, den dag van de
verovering van Derna, dat pas na barden
',

Duitschland

CHURCHILL OVER DEN TOESTAND

«.

uit iiifm«lmi

tanteaflWltlJd. 1'iitl yui ritn Uent-j-iltu
BtoJ 11 cour £aki, tuiuiuundadi
aeuoepca ' c ulinu Said,
muUtcUevftle
cuDimoDdtiDt vaa i&
JUhituitd seclmaa «a cac£ der
bami Enaaiek. Jühh* bclkciwciKi ar-

ven Kcacraals ir actieven, diecut tot
d* icgGürlng.
Het Vtat&tft »Ui(>(K.ifId jü MkB bOUfd
TM : «ca UriUoU lutiliair vHttiuis uict
mid-miouitj» Da»r
ver*ebEidcae
Rur*
icvliicbt on v*uJ*4r Uuur Ie r«»en na«(
t.i-n nirlBr.iiutiiiüB b(j.kriiiiiiinu. HcvniiiiJ
Mordl r (Jat lral(r'-*tlie irorpea t»rr dij
UARdad Uecendc BriUUae luiliUi'c >Ucc
vcliU-H lnl'üru l»»el.

■

Het-

lUllaartiThe

bla.1

Aeito del

Cttllno meldt mt B*c(Ud, dal de com-

vun hut IianccMJie iurtiuweh
vnn fiacm den fiuiivtrmiur de md bectl
Ulaa vwluitn, H11HI41 UU mul den ftovlutbu-n rtgtDt Abdoel LüIjU in enntad la getrcd«nr
blad verder meldt,
i Nam bel
achrijtt- bet blad Albilftd 1* Sagdhiï
uver de gcbcuricaiaEra in Irak bet vulmjiniiant

Kitndo7-

Oftui dappere Iiokecicbft cUl]dkracMi.-a
konden een aantlag cp du onuJijjuhtlljkhcid- en bot pr«*UJte voq het lottd iuu|
.
—j
duldea
l>e natia ïicuft bet eüul; la
»■
Kül Lam te.fv opiudjlen vn vMlttaotJitlvd
Hol Uur dw
man te bebbun
beïtiti-sir.e Heelt
lr«lc btteft t&
wtcn, «at bet vout ;ija vtijtitiü vKcta'.uo
1

--.

kan.

Harriman door Engelschen

■

gevallen. Daarbij z'jn

generaals

en

HILLEGERSBERG
EXTRA-HULP AAN WERKLOOZEN.

twee als generaal fungecrende kolo-

nels en ruim 2.000 man

vijandelijke
troepen gevangen genomen. Het buitgemaakte
materiaal is nog niet te
overzien." "
In

.

Britsche militaire kringen te Cairo

wordt, naar P.S.T.

- £ut'fi«-i tn het »ctneru««i4« jur. -si
ooit mui! ftan p»d>ttiieufi'jp en ia wia ».
uclda wtfUmxen en aan de (moer a* tj*.

a vallende kielae-ciotKtcetinukcn tn
-tuinbouwer. extr*-bu)p in dm \'-nr, tu
teli-etl)nc. *'-Jwreli«M
en. aeJt*i«« Kurbor «a.
Rracp

tten.

vftiut k i.

vandaar meldt, verDo- ultvoorlng uc-i refellnn; ü. iti.ir-i.-tjt»
dat de Engelsche terugtocht, In Mfl Uut *<U*' B-cnnDl£i. rcgevol,;* e|rcuUUc
wmj
SeoreUrts-dcnusal nn na
Cyrenaioa volgens een vaststaand
plan var, .iet.
C'rp»rictfiriil Wn fiocUle Slaken D1SJ Mor
wordt voortgezet. "
öc 'irj«rr»!cur»1e «rx MWerXaotlelde iratuUeri
eer «cmcvnUi t-n nac£Ai« wiiroen teuud
bedrait, ccUik bbd hi( icmlldMd ui>
Italiaansche verliezen b«*i
ui ü-ui-hiooie artwlilcm, dat avcc de ctme
10 mnmrtrn van UM »ia
w|
Het Italiaansche hoofdkwartier publi- fle nua»>riijjtt orppjicn der
ceert de -erliezen in de maand Maart unu ilwniifsi titff«K-hreven. a/beiilttl«!nUddËvermeeidtTA Diet
benevens die, welke niet in de voornat ««mtri-ii'itf «jniui («i«rhiei<e]tlRi onr
gaande lijsten zijn opgenomen. Daaruit
ttewlWe muntten mrmuiiBVTUbliqtf nul
blijkt, dat. aan het Grieksche front het ƒ SM. Kleine
en i-jint-nuaantal gesneuvelden bedroeg 3102, van V«r«
Hinten In net Ut' d* clrcuUlre' (&■
gewonden
wie drie Albaneezen,
6031. iioemH» UJ(lv«<C niel
Inie-wlii-evrtt
vermisten 74.83. In Noord-Afrika: 58 dooVu ba; IwInK «d ƒ
kamt / t.H len
den, 108 gewonden, 24.088 vermisten. In
luie
Zaken ea /!
Oost-Afrika: 159 dooden, 383 gewonden. VOor van liet Deo. van Sac
reic«niniJ van dn Keff>fi;nte,
645 vermisten. Bij de marine: 48 dooden,
Voor Hlliecenbctx DMtubi het etsiijbiitlit
104 gewonden, 641 vermisten. Bij de luchtunlal wtrkloBxcn ats baveabedMId' etb,
macht: 33 dooden, 44 gewonden, 298 ver- ïowUI
tist Würhikwir (e MeUea btilnj al
--...
"
•
erz. , 7.
N? ten-<
£jjn SIC maal / <UW U / nut. aitriüa wivunai men / aeï van bei D«tinri«r»coi t>
rug. BU de t»ci<»unc i»*i vw h» unnl
«reiktoo»» prraimd Op 3M en Bel UOCttl
der (erwcnlf op ƒ ï. toodal J:n ercjl-i muti

klaard,

*»

Balkan, Cyrenaica en

vikI r-.o-flljk" hulp U» dt lucht, door
[ifin-iar.d'.-ctinB
ent, heeft vvrlfci-nü.

Oost-Afrika

Eind i'i-iinj.-,rl, kldu* vtïvulttle hü> het*
b«a wil den. mialiler van buituüandKhe
i;>i,i-n tdt.n en generaal,
dill oitac bet
„rctddcn-Oamn'' cuondaa om t«- zlan,
at er nlrl tel* cadann kon whOoii to|
utirrninff v*« md «ivol, «meentcbippeiijk:
i/urd«di|inafrant ws den Balkan. De hec
ren bccaven zich un:.r Atlmne r-n Anknri
en anudun oak QHsraila henhen betnch).
indien dn r-«fl«rltif van tien prinf-reeent
Paul de ü'««t«ftifninc fl«*rloe oict ttwngerd bad. Indien deze-dria bejretede notiiii rith vtceenlgd hadfl--n, hadd>:D rit 68
Uit 7'i dlulilM lal bUn b(-*LhihXifitf «tüMtd,
'VMimede -j| voiccnt een ctmn-n.i'hi»ti>lijfe plan en In icmctriuihi>pp'ii)lc pptnJm
den DuUachtirt i'tn lefuruu&d hadden
kunin-H bieden, die de QulUr.hn.rt weklri
van bun plannen »o\» hebbon «fgcbfacM
an hun npanrKn Isrtgea MiJ toy hebben
oPE«nouUco>iD«t hel oog on hel beriMchUf«
ca den loe*lnnd «Ier vtirkeoTS-

De Britsche minister-president Churchill heeft naar Reuter meldt in
het lagerhuis een rede over den politieleen toestand gehouden. Hij begon
met te zeggen, dat het verlies van
Benghazl en de terugtocht, die noodig
is geworden door den Duitschen opmarsch in Cyrenaica.--in hoofdzaak
slechts te betreuren zijn wegens het
kostbare vllegte'rrein rondom Benghazi, dat thans in handen van den
vijand fa gevallen." Overigens zou deBritsche regeering, met het oog op het
steeds dreigender wordende gevaar op
den Balkan, zich er over hebben verheugd, indien de Engelsche opmarsen
bij. Tobroek gestaakt zou zijn. De nederlaag der Italianen zal het echter
mogelijk maken, dat men zeer veel
terrein gemakkelijk en met geringe offers verkrijgt, ofschoon nu ook elders
verplichtingen voor Engeland begin-

\

.-

BINNENLAND

NEDERLANDSCHE
ARBEIDERS IN
DUITSCHLAND
Speciale organisatie voor
cultureele verzorging
ïn'dd tj'ïU'T-stj gehtiuiienpenoiolecentle been de tn,-e* Kaj». leider fan <lo
a({JiM-lmg Lintfifllaod van het Bureau
vaar dtf Icwctkilelluic van buttcoj'&niïi
ach« ' artniUkfc'famiini Ln DmuchUOil
van het OeutMAe Aomufr.jiti enkel*
'tnededecllngud <sï&wu oetru(/«tid& d«

Wtrd«a vtrliorticd mat !ft ITtHl ƒ! Lt ƒ 1M
B. en w. stellen den Raad voor als boven
'
te beslissen.
114
t
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RESTAURATIE

KASTEELRUINE.

3<e Venenldnc „Oud auugeristrc t9
Boiterttan" h<t.,h _;iui tol B. en W. pmd
mat de mededteliKa üat da win* v»i btf
UitMvrt te Ulileseaborg lo jwodsnle* eau*
leekenen vnn verval U JTfl»n vrrloontn, dst
bentel tvaodrtkeHjl* oioec ««rden st*e»i>
UCL uuiubt tier
v*re*nis»tia hoeö ïMB *»■
w«Od Ittl het BIJtntHMMU rnor de nmoimo*
<m fiua» i» a-L trj.ii*u.i oe d»
tcnuff
mcmumenttmlllct
met bek v*r»efc Ie «J*
—

—

len nwaan wvlkt canMrreeriDximasintseKa
uemitqco

ia- tvontvn otn d» ralu
wooe *e«er verval 14 Schooien. Hal beA*B
der kotten vxti da rcstaur«Ha wvntl W
tut siijksi)ur.i»« voor manu man lenwtrg s*
ntwnd 07 ƒ im "
De fc«auMütuuia |« mi tUdorUcli oocouat
vaa vcei baioekenu voor HUif jcna-i), 2*J
«aU evenali uw Kineïuciü-Hpik, vwarcimi t*-

VMTortiiig vso Kv.d-.'j-land'.tJw ar oei- ,
De hulp, die. wit kunnen vtriciwn aan
de vnl|;«n vnn rtrn Hn!l:an en T-.irkit». dis
is» In Utl DiMtSi:(.o UJb
vnar tiun vrljheltl vrctilen nf imrei'J *ijn
tft»~, imgaar.de "on de Ken. IJenf.
dnnrvour te strijden, kim np bet uoxenblüt Spr. üDwnaiJe, ü.it de mentco. die m Geirn-nnw alnlcr, ' iwwiji Ja VrrMnlffW
oea vivtiiiLJv
nitluiirlljk: maar beperkt rijn, alduï verweritb weer ver,Ouil-ïIilIv«mtiers en {laiiarfian" wi eu@i
vtiljlde Churrbill. pi) dnanom -wnncr-htcn fcirgun noodlg Oe«lt, dun (nj. die 'm avutnu mldQïle.n ena
den nwuiivKimg itiucJit-.-ft. Van du
BedraA Vonr bn bowifl-Je doe)
Ut) luet ir vcrnnlH-ortt'lftilk v»>r la ilin. in
ml Emtchlkbaar aifllofl. Del Rijk Ür*ö1
dat de O/1ck«n la vertrouw*o daarop In jCczichlipuni uit U au v«rs«fginit van huu �»% ucr kotten, de
Provincie 3» Vi bü,
«U ni«tlW conflivt met eun vsr*vhri.kkellj- UTudndatlic ariwitlaltTachUn tn DuluctiB- en W. »i*|] t-n ecu «wil l/i-,t,i *W K»
ken
uOadcn komt-n To»rt iiind ter hand ftinimin en fiooiEBnJjeerJ.
nen té ontstaan. '•" •
vna i!f /««uuraUe- van de Iui1(«l>
Griekenland «ebter vtrittniii d"?, vattMMln- Orooie waarde u d*ar(iij gehecht j*n de hMioe-.ï
iuln»pea
«ubudle
w
ve*Icenen nu 10V> der
Ii«* Ir&oiourt der DutUclte paaUotUoe- len Ie xt]n Mot den dnod" s*l<ll<lljdijr tegen Ctiliuredlt: vviUiraifiA \*n dn utücjUufi
atn. en de bcwsglns der luchtalrijdKracH- Utiltt* pn Duilschlanit IC vcebitüi, tieell Wajitice* xil mi vcidotui aan alle dAaroan kooU'o, voor foovrr dece In uotnentinff ■ J%
lUJIt*- tui Prnvin.;ii»(# suliidle
irn van luülü ea Slclll* n«ar TripoUe Encolnnd tlcb vsroUcht iceacbt. den Gtit!- ie
atollcD eiwliun. oro«t ti} giuebleden t»en voordoe)
op don iMpltutdlnut dtr mi»*»r «(«Eva Hard,
was i«*d« o t»;onrust), aldus Churcbllli vour k*n nlie mnj(fili}ke hulp te yerlemuuu
dus wil zeggen, W"' dit
da" Ktdfcftiiiiijjn.be
Kiwjuofi »u een cihiiii uit ie ubU«h v*"
dat
Wil c-rifi van (.''.■nii'fiatt baddua iuviiiuur
lU.griBoil bcnefti)). iUl de Baldalen van tultututtl vttjnraiJ mu.n.jo
gemankt. D* vijana andernom iijn bltkw»rduo door f va.'
lf)dr
hel
Jïtiurhn
tlnh
%U
de
drr
rijk
KcffsJtlawlK» Do»»- de medewerkug «sa
De Commissie van Financien gaat met dit
«emaanval met veel Kruourff nuijikraehbei h.v.v. !■ u- ajiettem vuur de la t>ct voorstel aceoord.
vp«, il.m wt) cp dat vrftcse tUiWiip tiftddea ' .rltktel># Kol.lkinn raBrilen uUaren.
verwacht; w(j ir-jfckcn daarom leruii Dtw "tii ■lulvn n'Q becin Maar! cen mlttUlrv ituuifirbioa Buritln wtt|c£Rdi! NedcrlandGevonden voorwerpen.
■sterker* Mellingea va eeq lerraia, d»t
«Uc «l«jJ«j* t'.a umnisHite tut jiond
In het politiebureau aan den Straatweg
beter vecdedlcd kon worden. Ik kan bier orermiliamil met de Grieken en unmidr «cltoniu). bcnaandu uit aü Neder land er t, zijn
in
de
ilrlDjk
umvani;rk|ke
afgeloopen week als gevonden
hut
hrvv«loe'o
betonnen
vcrlunp
niet probttren
vet .tere
der i*.«die bcwhuuwil Mumiiai -.vorato al» bun
voorwerp gedeponeerd: een sleuteltje, een
in Cyieiwlr.» ie vourapclltuL Hat tin Prltichc truepea aaar Orirkviil.-nJ. Ut vi-nrQuwtfilh'ilcn Vi-eiik-h OaKoa df*vcclttoa
een groene
litt IfltUGschaa vo*tf de hjinii. dat onte kan Ulpr niet In hUAonUrrlteden tredui üen-bcaft. dat orssaiMilie bujr betldf armband, een zwarte ceintuur,
heerenhandschoen; een kinderwant, een
Kekreijcn. l<Iat itrcole -writvwldtthetd zua Engelsch
iïencsnttiB slch slcchii. mOKcn laten leideo
boek en een kinderschoentje.
daor overwt jun.r-tt van aüJitalran »<ud eo in Btnt rorIiik Juen, dea >ne«Uud hier ie d«tr v..rl(üUMnuiie!int uiicvKosen ea d« Bij
in gi'vn tft;va] mogen «roidca b«)etnmud htunröerlrn. lecwUl <tê ilat; nrwirlJloiirl- ciVtutQB Itucie gvliicrd
vinders zijn te bekomen: een hoeui d* hun
Pr.
ilüur dtfiöen, li.i.- men prestlae of rt-fccnlnjc Cl>Brclil)I jfidc fowrti. dal dn /ulil-SLiv» d*:via apdraiht .niet htUUeflüiiiwaArd t&uu veelheid'huishoudzeep, v. d. Heijden,
nnieni'plo
U01»Jeu mei d» DpsaliBre mcfninc kW ■Un "nct«Uan „dm
maar üji ztj sith Mauritsstraat 32a; een heerenarmbandwraak
vDOchrikheltJlE
horloge,
Ruymgaart,
aacmen.
wel deütlijk. bewuit :nu van da ver«nu
Plasoord 20; een
Ir nrntEu".
v. d. Kerkhof, Straatweg
wijutilclijiiliiiiil,
v/clk., rl| ingcnavcF tic halskettinkje,
Nu de Puluchs pantsert raepen in l.'rrtdamesringetje, W. v. Bureo,
een
scmoSAKhag ümgna l'c 109;
De strijd ter zeel NddurUuaVhcnaïea Lo den altijd
9; een bruin lederen ceintuur,
s«br*ehti niaclca
vurifouwcnsliulL'n <ijn vvrdacltl over de Plasoord
Bergshoef,
Dahliastraat
at:u|,
23; een zilveren
Hcdcrlatlücrt
O'-'lrtJvui. wuur
a'l-i«vu ana «»oEtiereldca «V narde en tnurl» Ten aanzien van Frankrijk, verklaarde ken
Reins, Kerst v. d. Bergelaan «»:
of verUUvca in kxnpon. 2t] «nnn potlood,
Mjke «eirciiiro. nlai alleen voor de vcrhij, dat Engeland staat op zijn controle- dtta Kcdt:tiBnd*Khvrt
mot raad en een ring met 3 sleutels, Hlllegondapleia
«rtiJiisr
verplicht
rlFiilflltn van t'jreriiltn,Mir cuk mnt de rechten ter zee en dat het „zich
daad leriijtU» ka wniu'ctr er mueJluklxt- 3, Doornkamp; een motorhandschoen,
aeiuk- acht .deze rechten in het kader van het ili'ti ut kJ«cbuifl a.1
welke beiwaarjjjlt Vente, Electroweg Sa; een dames'.asch met
beubcrailns *»n C|fitte. Het lx
internationale recht uit te oefenen", zelfs ut ia he'. geheet tuc*. a\tt da üoöiiitsditoa- inhoud, Uylenbroek, Oranje Nassaustraat
Ui)t« aauundlBbdd, aai üe taekUnd In Krl- op gevaar af slaags
te raken met Fransche titf apjtaloK kWliKn .V-Jiiki». OvJiwtwtii de 3; een heerenrijwiel, Vermeijs, Kerst v d.
Itire*. ■ Abtasjnic to Brttccti- r.o 1M- oorlogsschepen. Alles is echter afhankelijk 'c-fii(jawu;i?ïnjii .lat in nauvnte 3aca<m- Bergelaan 57; een paar bruine glacé na
van den slag op den Atlantischen Oceaan,
schoenen, Verduin. Rechter Rottekade 107;
lUintcli SomollUnJ ftleldelUk >eer
die van beide zijden met toenemende hef- WtrlÜAfl met het Ouilauhn Arbcidslrunt
kinderhandschoen (blauw wol met
«ienUike slrtidkiMbtta «a vvrvuennldd*- tigheid wordt gevoerd. „Onze verliezen Ook . in lismtiurtj ui tal dv iMiuiL-iUr'e een
rood) politie post Terbregge; een bruine
worden
\W
Lea vrllnikaki, «uraiult bul NUllesvr vtr- aan schepen en tonnage zijn zeer zwaar. «jjirt
BotCvcduU Ut ntig titft-i- pUaiicn, «Jur meisjesbaret, den Held, Schieweg 177.
Dit kan echter niet eeuwig zoo blijven, Nuilcrlnndus
«Urk.i kwi wf.runn.
wï;I:
terdam;
golitld.
te
een bankbiljet van ƒlO, v■rle
/ijn
dat onze krachtsinspanning en onze
P°
Een der te beriun ttyioeyedda (teder» Merwe, Groenelaan 33, Schiedam.
I Oneov«cr vemdab. Jaat n g«tcd«a bcb Ui zonder
bestaansmiddelen zeer ernstig te lijden Lttifij..:!.*:
Electroweg
vofirou.ur<Mtjftcdfn,
de becr monnaie met Inhoud, Haaste,
la tut» vtj-l;Iiatlnit a«-"*fi-l. düt «iea r«cki hebben. Hoe moet het gaan, wanneer de
handtasch
met inhoud, v. Putten.
ajia'dca luOfnuücn piind'alel verliezen in hetzelfde tempo voortduren? ScaeuWe <<lUe no« tUUen. dat bat ut- 36;
■utxcMen
Oranje Nassaustraai 9; een portemonoaie,
VU) den cuitfuuwtiuuijjt
viTw«ijit kan worden, dat men rekening
Ui de Vltï'
Waar zullen wij de drie of vier mlllioen tuiilt
een
lujchnti
tic
vormen
iiua aiwia inh. 5 cent. Beer, Nachtegaallaan 25;
moet haudnn met ovw-winnineua. mnar ton vinden, die ter aanvulling noodig zijn blndirm,BU»urjd«t
kettinkje,
Cornelisse,
Llschbloemstr.J».
tn ir»turft*nie en
ook int't t«e«(Uts%en vn dJt wu o-K dan om het jaar 1942 door te komen? Wij bou- wents fttes (itutet-itj.1*een streng bloedkoralen met gouden
dK cllnfcn mneten nemen xoonhi stj cUn wen thans schepen in zeer aanzienlijk vut-.'i'ieiKd
0r..«
Er wntdi reecU ittr veel nvdapnc rt je, Peelen, Llschbloemstr 25a; een
tempo. De samenwerking met de VerChurchlU gul vcjivnlüan* <«U vonlBK vaii
ti lederen damestasch. Overbeeke. Spanßen
de gtvti-biüa Jn Qctxt-Mtiks,, wuurbU bh eenigde Staten werpt de beste vruchten tLjt; voftbaLvcrctinJiiuiRUi
ijtufcatiisivfit. schestr. 119; een paar dameshandschoenen.
Wotdiaa" scun,il:coin,-><?Uurs br'lectuur
mejcdcplde, dat ds Enjcetitben ■*>'■*"> hij af. De productie van den Amerikaanschen •jvfificli
Schippers, Kerstant van den Bergelaan
boebjehb«n
*m id•i]i>jfh'•:■■«. i>t
verlgreo.
scheepsbouw gelijkt óp die van 1918".
K««O 40M man
Churchill meende goede hoop te kunnen kvn, ludKttrUicn, Kmniro on ïelfs een
hebbon, dat men tegen de luchtaanvallen pettaai foor rtc Sutl'jriurtd'cn* arboidcn
De Balkan op
de Brltsche scheepvaart met succes n rullsElilf.nil vcrtvtiiinctule krant, waarBurgerlijke Stand.
zal kunnen optreden. Dat echter de Dult- in nieuwa uil «II** pruvloctei woidt <ipHij ging daarna over tot „den vexscbe duikbooten steeds verder naar : het Seiwinefi.
Er wurdt atik uu flgwerk'
W.
Geboren: Antonlus Henrtcus z. v. A.
*> schrlkkelijken
strijd" op den Balkan,
Westen komen,: beteekent. een buitenge- m«n«:ln'ii non te Mutlnn. vin het nonUct Hoek
co
M.
Saelmans. Cornelis
en
D.
gevaar.
eija
dreiging
woon groot
moet iiwlmi dui arlitiiltT Ui
in
/amlllv
Deze
waarvoor hij Duitschland aansprakeJ.
w.
•Maria
P.
3.
en
Westgeest
z. v. A.
overwonnen worden, wil men niet, dat tti'ïil houdt cd dste familie' *o« naadLj
H. M. a.
lijk trachtte te stellen. Hij gaf echter
het leven van Groot-Brittannië in gevaar ie1iul{<(asm w tuj L-iwj-kumt-t.de mociJuk- der Velde, Maria Theresla d.
Bruin en 3. E. Boerssen.
wordt gebracht.
heden. o(rJt Uaaacincl,
toe, dat Engeland den Grieken „zoo|

•

-

«

-

««»

koning ontvangen

zes

Leusderheide tusschea de Pyramide van
Austerlitz en Amersfoort een groote heidebrand gewoed. De leden van Jen Arbeidsdienst in het kamp Waterloo begaven
zich direct naar het terrein van den brand
en werden spoedig geholpen door leden
van ie Dultsche weermecht De
brand was
echter zoo hevig, dat het noodig bleek assistentie in te roepen van de brandweer
te Amersfoort en de bosch brandweer te
Zeist. Gezamenlijk is men er in geslaagd
na - twee uur den brand te blusschen.
Een groot aantal hectaren heide is verloren gegaan. De oorzaak van den brand is
onbekend.

I

weermacht deelde

slrü'd onder bevel van luitenant-generaal Rommel werd genomen, is ook
EI Mechlli. 80 kilometer ten
ZuidWesten van Derna, in de handen van
troepen
de Duitsche en Italiaansche

*

GROOTE HEIDEBRAND BIJ
AMERSFOORT.
Gisteravond omstreeks 6 uur heelt op de

VERKEER

De hevige aanvallen van het Dultsche
luchtwapen, die op talrijke steden van
SPANJE
de Midlands, op centra van bedrijfsleven
en bewapening in het Westen en ZuidWesten van Engeland waren gericht, hebHet Spaansche ministerie van bultenben ook het Engelsche
verkeer zwaar
landsche zaken heeft bekend gemaakt, dat
op 7 April tusschen Spanje en Engeland getroffen. Naar de Great Western Rallals aanvulling op het bestaande lurrtels ways en doLonden Midland and Southern
aceoord een overeenkomst Is gesloten, Railway op 8 April bekend maakten,
waarbij de Engelsche regeering de Spaanmoest het passagiersverkeer tusschen
sche 2 1/2 millioen pond sterling ter been lerland worden gestaakt
schikking stelt voor den aankoop van Engeland
grondstoffen en levensmiddelen.
Sinds .eenige dagen wordt er reeds niet
meer op Dublin gevaren. .
Naar het D.N.B.' over den luchtaanval
de Rolls-Royce-fabrieken te Créwe
Deensche boter en varkens naar op
nog verneemt, is het succes evenredig
geweest aan het felle optreden van de
vlicgtuigbemannlngcn.
Nadat bij
den
eersten aanval voltreffers op verscheidene
geplaatst,
groote montagehallen waren
werden bij den tweeden aanval de overige
De tusschen 7 en 9 April te Kopenhagen weakplaatsen zwaar getroffen. In machine
gevoerde onderhandelingen door Dullsch
hallen en opslagplaatsen braken branden
—Deensche regeerir.gscommissies hebben
uit Een voorraad benzine geraakte in
o.a. geleid tot nieuwe overeenkomsten brand. Ook de door brisantbommen aanover de levering van boter en varkens
gerichte schade is aanzienlijk, zoodat een
geduuit Denemarken aan Duitschland
langdurige stagnatie In het werk moet
rende het komende zomcrhal f jaar.
worden verwacht Dit beteekent voor de
Engelsche vliegtuigindustrie een uiterst
gevoelig verlies in de productie, daar zich
NIEUWSBLAD-ADVERTENTIE
In de Rolls-Royce-fabrieken van Crewe
de centrale van de Britsche fabricatie van
OVERWINT CONCURRENTIE zware
motoren bevindt

De Japansche consul-generaal te Singapore heeft bij de plaatselijke Britsche
autoriteiten eennieuw protest ingediend
wegens de beschieting van het Japansche
schip Havana Maroe op 17-Maart door
een Britsch oorlogsvaartuig bij Singapore.
Op het eerste protest was een onbevredigend antwoord ontvangen.
i
wonjt mtudtat cemnaici «*n
Vorder
nieuwe DnU-Japatucac
duojdt LnguUciien ie- si nsapere. Zoo ftin daar
ilC
BfiUche •uuninttn da J.'iiiiiv.ci«
uw-boeken
»©or - de- Jitpsnithe iujjtJ*'•tJiolm Jidaar verboden woarüij jI* moUel werd upEiscvaa, dal „ae nuigüJ van
dcae WKkua 10 auyd L m*j da öriutflt
i'Iivüiunf,ett ov«r «VA UL«nle upvucdmjj
Voificru Dexlcblcn uit Bdgiji-d beaft de
nieuw* Iraiicefctie
li*>Unt ryn rvt.i.crii.» der nallmujv ■
uiücjurriii

otderhtetó

gevangen genomen
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bevelhebber
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DE STRIJD IN AFRIKA

STAGNATIE IN BRITSCHE

CREDIET VOOR
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rechtbank

dat onttrokken was aan het
haar gestelde wettig gezag véVhnraf
had gehouden. Verdachte
*£
laties met een achttienjarig meisje;
dat
op grond van een vonnis van
den kinderrechter in een inrichting te Overschio
moest verblijven. In December jl. maakt»
verJachte samen met een broer van hèt
meisje een plan om het meisje
te ontvoeren, doch
dit mislukte Later wist het
meisje door een raam te ontsnappen
en
naar Haarlem te komen, waar de aanne
mer haar tien dagen in een kosthuis
voor
de nasporingen der politie
verboreen hartu
weten te houden.
Er was zes maanden gevangenisstraf
tegen hem geemcht. De rechtbank veroordeelde hem heden tot drie maanden cc.

.

aUe
zijn

Oosten.

De Haarlemsche

heeft hed<m
uitspraak gedaan in de
zaak
d3-jangen aannemer J. K. S. tegen
uit Haar
lem, die veertien dagen geleden
terecht
had gestaan, omdat hij een minje
r?ar
meisje,

*

I

aangekomen.

-

.'

MINDERJARIG MEISJE AAN NASPORINGEN DER POLITIE
ONTTROKKEN.

'

ATTACHÉ

BRITSCH

veer twee maanden duren, voor
Britsche strijdkrachten te Singapore

-

SLOWAKIJE BREEKT MET
ZUID-SLAVIE

en

ITALIE EISCHT TERUGROEPEN
VAN AMERIKAANSCHEN

De bevelhebber van de Britsche marinestations in China, die het op'pertoezicht heeft over de Engelscbe verdediging tusschen Ceylon en de Beringstraat, vice-admiraal sir Geoffrey
Layton,
heeft naar Associated
Press
uit Singapcre meldt verklaard, dat Singapore ieder deel der
Amerikaansche
vloot kan opnemen.
Wanneer dit door de omstandigheden
noodig wordt, kan dit reeds morgen
geschieden zoo zei hij.
Vice-admiraal
merkte verder
op, dat den te Singapore gestationneerden
reestrijdkrachten
versterkingen ter beschikking staan uit net midden-Oosten en
den Indiscben Oceaan. Wel kan het onge-

Besprekingen te Belgrado
22. Telegram van den Franschen gezant
te Belgrado aan het Fransche ministerie
van buitenlandsche zaken, van 16 April
1940: „Zooals met den prins-regent was
afgesproken, heb ik vanmiddag met generaal Neditsj de gedachten wisseling over
de beste wijze, waarop de besprekingen
der generale staven hervat kunnen worden, voortgezet. Daar naar de meening
van generaal Weygand de vraag van de
vliegvelden en hun gebruik het dringendst is, zou generaal Neditsj er in toestemmen, dat een bevoegd medewerker
en
van generaal Weygand in burger
onder de grootste geheimhouding hier
komt om door het land te reizen, waarbij

Bij apoth.

'

gand,

telt

aanleiding van persberichten,
dat de Amerlkaansche regeering voornemens is de In Amerlkaansche havens
opgelegde Deensche schepen te koopen, deelt het Deensche ministerie van
buitcnlandsche zaken mee, det aan de
Deensche regeering van dergelijke onderhandelingen niet* bekend is en
evenmin is van Deensche zijde toestemming gegeven tot overdracht van
de betrokken Deensche schepen aan
1
■{de Vereeenigde Stalen.
Naar

uitgeworpen

Amerikanen te Manila

"""•

20 Geheim rapport van generaal Weycommandant In den sector Middellandsche Zee-Oost, aan den opperbevelhebber der strijdkrachten te land (kabinet)
van 14 Maart 1940: „Ik heb de eer u mede
te deelen, hoe ver ons contact met de
verschillende generale staven op den Balkan gevorderd is en welke resultaten bereikt zijn.... In Griekenland heeft een officier der leiding van vervoer en tros, majoor Cherrière. zoojulst een Inspectie van
de steunpunten, die ongeveer een week
geduurd heeft, voltooid. De Grieksche generale staf had ook toestemming gegeven
voor inspectiereizen van twee officieren
der luchtmacht Hun rapport is bevredigend. Op grond van hun onderzoek kan
worden vastgesteld, welke inspanning de
Grieksche staf zich heeft getroost om een
grondorganisatie tot stand te brengen, die
het snel ingrijpen van moderne afdeelingen der luchtmacht mogelijk maakt
De Grieksche generale staf stelt ons
voortaan de volgende bases ter beschikking: In Thessallë, Kardlsta Pharsala Nea
Agchiclos, Turnavos en Almyros; in Macedonië. Guida. Nea Pella, Lembet Mlkra.
Megala, Mikra Gorgop, Cheineru, Llvadoglurl, Florina en Ptolimay. Afgezien van
eenige veranderingen, waarop wij hebben
aangedrongen, voldoen deze vliegvelden
aan de tot uiting gebrachte behoefte. Zij
zullen doo toegangswegen worden verbonden met de achterliggende bases Onze
officieren der luchtmacht waren zeer tevreden over de ontvangst en de faciliteiten, die de Grieksche generale staf hun
verschafte...."

™*

Duizenden brisantbommen

uj

j

i»p

Kerknieuws
Ned Herv Kerk. Beroepen-te- Ar*!,'.'
ivac. wijlen ds. H. O. Roscam
~m
Abhi™
g) *■
D Bouman te Spannum en
Eae™
Aangenomen naar
Harderwük'rt. Jt' '•t
Timmer te Ermelo. ■
Doopsgezinde
Broederschap. Berom»»n
te Aardenburg ds.
J Meerburg8 önarenSnarD
berg te Haren (Gr.).

DE TWEEDE AANVAL OP
COVENTRY

burger,

2

-

1

bevel. ..."
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BESPREKINGEN OVER EEN
LANDING TÉ SALONIKI
Uit het Duitsche witboek no. T J
voorbereiding is, zijn opnieuw

pijnen

galadan werd. heeft Kruschen zijn wal
dadige werking bewezen. Naam tdteh óók

DE STRIJD TEGEN ENGELAND DEENSCHE SCHEPEN WORDEN
NIET VERKOCHT AAN

.

EN

I Rheumatische

EERSTE BLAD
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te
New Vork ramen de beschikbare tonnage van de Zuid-Slavische koopvaardijvloot In de Amerikaansche havens op
80.000 è 100.000 brt., hetgeen ongeveer
overeenkomt met twintig schepen.
Twee in de haven van Genua liggende
Zu'.d-Slavische schepen, de Doebac van
2819 ton en de Dubrovacka Plovidba te
Soesak, die In Zwitserschen dienst en onder Zwitsersche vlag voeren, zijn, naar
de Messagero meldt, door de Italiaansche autoriteiten in beslag genomen.
De lading, die uit de schepen is gelost,
zal naar Zwitserland worden gestuurd.

Naar de New Vork Tlmesuit Londen meldt. Is de Araerikaansche vice-minis
ter-Harriman door den Engelschen koning
ontvangen. Verder heeft de koning vol
gens dit bied besprekingen gevoerd met
Churchill en met den Australischcn minister-president Menzies.
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Groot-Brittannië.
Zuid-Slavische scheepvaartagenten

•»»-

NAVICERTS VOOR IERLAND

«.

j
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SCHIEBROEK

•

•
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Het Brltsche ministerie voor de economische oorlogvoering heeft, naar de N e w
Vork Herald Tribune uit Londen
meldt, bekend gemaakt, dat van 1 Mei at
voor verschepingen naar lerland navicerts gebruikt moeten worden door de
neutrale landen, die buiten de Europee-

J

Volgens een bericht van de New Vork
Journal Amerlcan heeft de ZuidSlavische gezant te • Washington tijdens
onderhandelingen met de vertegenwoordigers van het Britsche ministerie van
scheepvaart medegedeeld, dat de ZuidSlavische regeering toestemt in het gebruiken der Zuid-Slavische schepen door

°
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Man en Popkanaries.
Kleurkanaries en Tropische Vogels.

Artis,

St Adriesstr. 12C.
Pannekoekstraat.

vJi

—

Meubelmakers en timlieden. te koop Cirkelzaagmachine met langgatboor ƒ 160.
Nieuw. Br. No. D 64,
bur. R.N., Hillevliet 7.
TE KOOP GEVRAAGD
Wandelwagentje, moet
in goeden staat verkeeren. Br met prljs-*•*

-

..

SPOED!»

Gasfornuizen

!

b.

h-rijwiel te koop.
Viertelbausen, Marnixstrsat 188.
TE KOOP
mooie linnenkast, 6
stoelen,
uitschuiftafel.
spiegel, in goeden staat
Issenburgstraat 29, 2de
étaee rechts.

TE KOOP
Ledikant Hang- j
klok,
pracht Kamergekost
kachel
/125.
Donderdag, Vrijdag.
Zaterdag te zien: v. d.
Graaf, Spanjaardstraat
No. 76 (Rott. West).
TE KOOP
partij Handwagens, 4
Assen met wielen, Mallejan. Westlander lang
12 m. breed 220 m Br.
Boekhandel Burg. Hoffmanplein 34.
!

1-p.

een B.ox merk ..Torks".
Te bevragen bij H.
Stenstra, Spruijtsitxaat
ëo. 318._.
-VOOR DRIJFWERK
te koop 7 Muurstoelen,
nieuw, hartafstand 50
cm., è ƒ2.20 p. stuk
Te bezichtigen: A. de
Haan. Sn&llemanstr. 35
Trap-

i
[
\

1 j
!

I

I j l

TE KOOP

Iter

|

|

Normaal toestel met
omb. met films ƒ45, z.
films ƒ35. Na 8 u. te
bezichtigen, w. W.z.h,
P. -J. Tode, FrederikSLAAPKAMER
vaste waschtafel te straat 758 dr.b.
Ji*"op Adres: L. VerTE KOOP
74A
Zomermantel en Regenmantel, leeftijd 10
DAMES HEEREN
v
oork om t teleurstel—12 j., tevens Fototoede koopt uw gummi. stel 6x9
Na 6 uur
«aren bij vertrouwd Donderdag, Hofman,
Mej. Troost, ProNoordplein 40
veniersstraat
>98. (2 x
Doberman Pincher
oe, en)
ruwh. Foxterrier met
TE ,KOOP
6tamboom, witte Keesbest. uit jes 9 weken. Alle hon"•art colbert, vest. gedénbenoodjgdheden M.
keepte pantalon,
maat Hijnen, Jacob Catsstr
g
Pi Ji " a - n 7 P- 6 uur
No 73.
28b.
OPKLAP TE KOOP
;.„. TE KOOP
met eiken omb., 1-p.,
""lipsradio type 2534
gezondh.sp.,
z.g.a.n„
»■ Perm. dyn.
luidspreƒ 20.
Benthuizcrstraat
3 *kast speelt 89A. onderste
beL
gr.aat 20c. 2de étage.
Te koop
prima Kamerbillard
met tafel, 70—140, leij|« beste en voordee- plaat,
4 ball.. 4 queuen,
adres voor ladenz. Zwart,*Ta P'eeren enj. aidekblad
janstraat 308, onderst*
is
bel
**,? Ackersdiikctr
-ü_ vraagt priisopg
National Kasregister
aangeboden, zwart to«Prekende
taalteller,
bonnenstelp APEGAAH
sel en controlesysteem,
o .'- Pracht
als nieuw. Willebrordier.
Rn
t Linker R°"eJ.:
duss traat 101 A.
rii7,
kaa <te 47,-r,
Rotterdam TeGRAMOFOON
lefoon_4BB37.
zware eiken Byou met
zware duüb.veeren motor, pracht
geluid,
eiken berken,
ƒ7.50. Zaagmolenstraat
eb n bij J* beuken
Groen
16. 1 x b.
Ur, t
n^H, 308 *» Kore- Pracht eiken Dressoir
ggftejn a/b, R-dam van meubelmaker te
koop, flinke maat. Ook
Zondagochtend. Rottern Prima
damschestr 71, 2e ét,
matehoek Crooswijkscheweg
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«erencosruum
n
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Insulindestraat

ment, Badgeyser.

bezorgen Koningin

sche Piano willen overnemen. Aanbiedingen
m. uitvoerige" omschrijving en ongeveer uiterste prijs. Br. Boekhandel Tollensstraat 51.
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GEVRAAGD

Ameublement

kleed,

-

Dres-

Loopers, Over-

m. v., StofNaaimachine,
Radio, Schrijfmachine.

gordijnen

zuiger,

Particulier. F. de Jong
p/a. Bloklandstr. 132.
GUITAAR

ES*
raaritL

»-—«

,

•

'

-

-.»

'

'

"

'

-

?

-1

,

-

lampen Van Weelden,
Multatulistr. 21. R'dam.

VERLOREN
'■
op Hooidrift bij D.Schie

••

VROLIJKS

Rechtskundig

Bureau,

Schiekade 156. Telefoon

45245_ Recherche. Informatiën. Bewijslevering.

Echtscheiding Overeen-

komstcontracten, Huurzaken. Gevestigd 1 Mrt
1913. Adviezen"ƒ 1.
Dames ! heeft u stof
Mantel, 'Mantelcostuum
maken /15. Vermaken,
moderniseeren. conrect
Zendt- brieft.
Pefo's
Maatatelier, Bcrgscbe-

?

laan 225 Schiedam scheweg 202
COSTUUM KEEREN
/

12.50.

Winterjas

.

SCHILDER

b.z.a.. 24 jaar, met alle
voork. werkzaamheden
bekend Ook buiten de
stad. Bierschenk. Bleiswijkstraat 5 N
BIEDT ZICH AAN
net persoon voor lichte
w.z.h. In bezit rijbewijs
A. Br. No. D 42 Bureau
R.N. Hillcvllet 7.
-

-

Moffelinrfrhtine

vraagt

NET MEISJE
voor. de ochtenduren.
Zich aan te melden:
Mevr. Overmaat. Adr.
Mildersstr. 39A. West.
jongedame, 16
B. z.
jaar. voor
Kantoor werkzaamheden
Opl 3 j. Handelsmulo en
Handelscorrespondentie
Br. No. S6BlB Bur. Eendrachtsweg 42.
.

avondcursussen.
STENO ..GROOTE"
Spoedopleiding

ƒ 10 per
cursus Privélessen ƒ3.
Clubjes ƒ2 per maand.
Groeneweg Lieve verschuierstraat 32
Instituut „De Studie"
Nieuwe < schriftelijke
cursus ■ Scheepsbouwkunde. Aanvang 1 Mei.
PraktijkdipL' Scheepsbouw. Duur 2 jaar. Inlichtingen Postbus 3009
Rotterdam.

REIZIGER
op provisie v. Rotterdam, omstreken Goed

Diversen

bekend bij H.H Rijwielherstellers. Rr. No D 57
Pur R.N Hillcvllet 7.
Gevraaed een
CARRIERJONGEN

Niet ouder dan 17 jaar.
Aanm. Vrijdag 10—12,
Mag. De Hal. Slaehekstraat 73—75. Tel. 73223
Rotterdam.

KRUIDEN £&
Mevrouw Dr. Taverne,
spreekKruidkundige,
uren van 11 —6. Woensdag. Donderdag. Vrijdag Wagenstraat 128,
Den Haag. Urine medebrengen.

MEVROUW v. d. BENT
werkt d.
REIZIGER
eigen kracht Ook zain levensmiddelen, v.g. ken gebied
en foto's.
g.v. Reeds als zoodanig
Succes verzekerd. Conziinde werkz. peweest. sult ƒ2.60. HeemraadsBr. letter F. Boekhandel
sineel 153. Rotterdam.
MuMer. Dordtschelaan Telefoon 34632:
No. -171
Gevraagd

Helderziende,

-

FLINK DAGMEISJE " AcquisiteurMevr. de Visser. HeneIncasseerder
gouwerlaan 588. ■
gevraagd v Feüenoord
Br. met opg. leeftijd. en
Gevraagd, bij dame alwerkkring No.
leen, voor den dag. een vorieen
136080 Hoofdagentschap
NET WERKMEISJE
Statenweg 118.
Hulp aanwezig. Bergschelaan 238.
Krantenbezorger
NET MEISJE
gevraagd, plm. 18 jaar,
18 j., b. z. a. voor kankl wijk. ƒ2 p.w Kiela's
toor-, winkel- of magaBoekhandel Geertsema.
zijnwerkzaamheden. Br,
straat 33.
onder No. K.Gr. 1052
Eendrachtsweg
Bur.
42.
I H.H. KAPPERS
Gevraagd: aankomend
HUISHOUDSTER
gevraagd in moederloos
bediende, uitst. kunn.
gezin, 2 kind. Leeftijd
werken. F. C.' Bcijer30 jaar. Br. No.'B 1400 ling. Witt, BuytewechHoofdagentschap Zaagstraat 103.
molensfraat 47.
Gevraagd: nette

Gevraagd

-

REIZIGERS

FIETSJONGEN

ongeveer

15

jaar

oud.

Clichéfabriek Spectrum,
Gorzenpad 2. h. Sluis-

Geen geld at goederen

afgeven
mijn
aan
vrouw
A. M. M. Smit-Hofstede
daar ik niets betaal H_
J. Smit. Verboomstraat
No 1008
MEVR BAKHUIZEN
Belgisch helderziende,
aangeboren gaven wederom te spreken 11

v.ro.—B 3

Consult

njn

v.a. 50 et. Teilingerstxaat 83A. bij Schiekade OZ.
MEVR.

DIRCKX

Spiegelnisserkade 17A.
geeft duidelijk advies
in: Toekomst. Liefde.
Huwelijkszaken Spreek-

uur dagelijks Consult
50 cent en 1 gulden
MEVR. DE KEYSER.
beroemd Helderziende,
v toekomst, foto's. Consult 50 et., p. brief ƒl.
Geboortedatum, postz.
v. antwoord. Beukelaersstraat 49A.
Helderziend
Medium
eeeft duidelijk advies
2—6 u Foto. voorwerp,

'■
jesdijk.
Cartonnagefabr. vraagt
v drukkerij: aank
DRUKKER.ZETTER
gewend zelfst. te werken. Br. opg. verl. sal.
godsd.. referenties.. No.
Séances Donderdaes.
K 151 Hoofdagentschap
Dinsdags - 2—4.
ZonStatenweg 118.
GEVRAAGD
da es 4—6 A. v Arent.
hulp huishouding en
hals.
Erasmussh- 25A.
Halfwasnaaiwerk. Halve of enMarklezenmaker
MEVR. DUBBELT
kele dagen. Klein gezin. gevraagd. Aanmelden:
Helder7iende. voorheen
Br. letter W. boekhanStraatweg 35. Markle. 'Goudschestr 7A. thans:
del Bergweg 207.
niergaardesineel
zenfabriek ..Tempo",
52-b.
NET DIENSTMEISJE
Te ' bereiken" lijn 1. 4,
Hillegersberg..gevraagd.
5. 9 14 15. 16
L. Roos,
GEVRAAGD
Charl. Lagedijk 401.
MEVROUW
Aankomend halfwasOEPRÉ.
NET DAGMEISJE
beroemd Helderziende,
Transportrijwiel- en
gevraagd, zelfst. kunn.
Consult 50 cent. Ook
Carrier-reparateur, bev.g.
voorwerpen.
werken en koken.
slist vakman. Br. "met foto's en
g.v.
Van Leerdam, ref. en loon No. A 2809 Dapeliiks v 10—10 uur
Sne'lincketr 33. bij Cl.
Schiedamscheweg 41.
Hulpbur Nwe. Binnende Vrieselaan weg 284B.
Winkeljuffrouw
Overschie.
MEVROUW SMIT
gevr. Choc, De BijenFIETSJONfJËN
■ planeetkund'ee.
leMid.
korf. Boven 18 j. Met gevraagd, oud 16 jaar, de]land-=rr 80b bovenh,
Bekwame
vak bekend BeijerlandOverhemden-strijkster
ƒ 6 per week. DamesDaeeliiks v 4—lo en
gevraagd in kleine was. schelaan 198. "
hoedenmagazijn. Noordv 7—9. Tarief ƒ0 50
scherij, van Dinsdag tot
molenstraat 10.
.
NET DAGMEISJE
en ƒ!. •
Vrijdag. Grin. Rauwengevraagd, niet beneden
H.H. KAPPERS
geen. geld of
hoffstraat 4. Westen.
18 j., van 8 tot 5 uur, Terstond gevr. wegens Gelieve
Boederen af te geven
helder
ziekte,
1 Mei
een Bediende
kunn. werken.
miin vrouw
De Jong, Sam. Muiler- (noodhulp). 18—22 jaar. aan
MEISJE
S
H H. van Berge. Claes ik Puero*—Scheffers.
gevraagd, voor' dag en plein 9.
b****\ niets A. Everde Vrle?elaan 103.
nacht, kunnende koken.
Biedt zich aan
se. Bloklandstraat 136.
Aanmelden tuss. 7—9 u.'
TIMMERMAN NET MEISJE
Esschenlaan 12.
voor hele dagen. 19 )., Gevr.: bekwame ladder,
ook
bekend
makers,
Hrrwelijken J
MOOISTE.
m.
kunn. naaien en werken
Verkoopster gevraagd, Diploma Huish. school. trapleeren. Brieven No.
huwelijk
1199. Adv. bur. Grijseels
v. dameshoedenwinkel. L. v. Eijk, ZaadakkerNieuwe Binnenweg 166
Wendt u voor serieuze
Brieven, waar werkz.' straat 21.
kennismaking
geweest, No. S 6323 Buin vol
BIEDT ZICH AAN
Nette
ouders
zoeken
v.
vertrouwen tot Bureau
reau Eendr.weg 42.
hun dochtertje, 14 j., nette Bakkersknecht, v. Searrh.
g.g.v. in het bezit van
VERKOOPSTER
P.G., plaatsing als
cel
79
Tnliebtineen
kosvakdiploma
Br letter
leerling-kapster
gevraagd in dameshoeBoekh. A. de teloos Huwelijk.
denzaak, met het vak L. Maasoever Brieven H aan Nieuw-Beijerland
bekend, en LeerlingNo. D 59 Bureau R.N. Heer.
2 Nette joneens w. fc.
verkoopster.
Brieven Hillevliet 7.
_^
met 2 nette • meisies,
EenNo. 56322 Bureau
Mevr. van der Waals,
Br.,
Lessen
18-20. 25-30 laar
drachtsweg 42. 9
Schieweg 14A. vraagt
liefst foto. No. 81355
.
Gevraagd in kl gezin
DAGMEISJE
Hoofdaeentschap Zaag.
HUISONDERWIJS
(van B—s8—5 uur. Zondags
NET MEISJE
I
Onderwijzeres m. hoofd molenstraat 47.
18 jaar, van B—s uur, vrij). Aanmelden 'sav. acte geeft huisonderHUWELIJK
ƒ 4 per week. De Boeck. na 7 uur.
wijs. Bijwerken van U. Jongeman. 33 jaar. lang
Burg. Meineszplein 308
L
O
-scholieren
FLINK MEISJE
L. v. d. postuur, zoekt ernstige
gevraagd, boven 18 j., Ploeg,-v. Nideekstr. 34 kennismaking eenvoudig
NET MEISJE
gevraagd,, voor - halve zelfst. k. werken, van (hoek Statenweg). Telemeisje. • Br.- No C 124
Ma th ene s serdagen.
B—s u., vjf.g.v.. en foon 46391
Bureau Broersvest 3,
iaan 250.
Werkvrouw v. schoonSTENO „CROOTE"
Schiedam.
maak. Henegouwerlaan ƒ2 per maand PrivéNET DAGMEISJE
HUWELIJK
lessen /3. Stoomcursus
No.--438.
gevraagd, niet beneden
ƒlO totaaL Dag- en wed 52 jaar. eigen
Lampekappennaaisters
gepensionneerd,
20 jaar. Aanmelden na
Houtman, home.
7 uur. Elvrie, Nieuwe gevraagd. Vast werk. avondlessen.
zoekt kennismaking
Bergschelaan 368D.
Aanmelden: C. Kerkhof
Binnenweg 197.
met net heer met posiMiddenstandsopleiding
tie.
Br
No.
A2769
vji.
Volkslux, GoudGevraagd
boekhouden, talen, ste- Hulpbureau
Nieuwe
scherijweg 19.
MEISJE
nografie, machineschrijBinnenweg 2848.
dagen.
voor heele
ven, kantooroplelding.
J.
" SchiedamDans berg,
Vraagt
inlichtingen.
Mann. personeel Vele
schewcg 2598, Ie étage.
geslaagden. Instl. • - Hypotheken en
tuut Arnold. Rodenrij.
Een net
•"'
Geldleeningen
'
schestraat 37, Telefoon
DAGMEISJE
HalfwasNo. 43420.
gevraagd. Mevr. van
TUINDERSKNECHT
VOORSCHOTTEN
L«euwen, Parklaan 17, gevraagd. Aanm.: L. J. Gerard van den Dun.
■jH'berg.
den Derden, Nieuw Ter. gen. gediplomeerd
met en zonder borg.
bregscheweg 27, R'dam.
Eerste
Rotterdamsche
Biedt zich aan •
PIANOLEERAAR I!
Hulpbank.
Oneericht
Privaatlessen, eerstbeNET MEISJE
-.'. Divanfabriek
Rotterd.
1908 Claes de Vrieseginnenden. meergevor30 j., 4 dagen, p. w.,
laan
Speyk.
61A. voorheen
~Frabo", van
iederen
goed kunn. werken en
derden,
leeftijd!
Bnschje
straat 668, vraagt voor Moderne of klassieke
14A. R'dam
koken. Br. No. 530, direct:
4 aankomend en opleiding
volgens Toon. Hoe - verkrijg ik als
Boekh; Gebr. V. Dorhalfwas■ r
kunstmethode ! ƒ.3. p. deelnemer bij de „ROdrecht, a. Beathuizerstr.
STOFFEERDERS
m. Bloklandstraat 1438. HYP" na eenige jaren
No. 84.
Rentolooze . Hypotheek?
BROODBEZORGER
MOTORDRIJVER
Gevraagd
gevraagd voor halve kustvaart, examen land. Inlichtingen Inspecteur
.„MEISJE !_
NV. Bouwkas ROHYP,
dagen. Accuraat kunn.
Cursusduur
dagen,
machinist.
voor halve
16 f~
■
IJselmonde. ,
Brieven met 6
Zondags vrij, v.g.g.v. rekenen.
maanden. Inl.: 6—7 u.
ml. No. P2097
Loon / 3. Nwe. Binnen. Eendrachtsweg Bureau Aarsen. de Graeffstraat
42.
18A f bij Statenweg)
weg 203 A (electr. bel).
Gevraagd voor direct
Instituut „De Studie"
Vrouwelijke
aank Kantoorbediende
Volgt onzen nieuwen
Aankomende Bediende
vlot kunnende typen en
gevraagd, bekend met
schriftelijken cursus
steno. Eigenband geGEVRAAGD
Electrotechniek.
Aanv.
steno en typen. Opgave schreven br met voll.
Zlt-Slaapkamertje met
1 Mei. Duur 1} jaar".
van salaris, referenties
ml. No. -S 6282. bur.
Inlichtingen Postbus
pension. . Brieven No
No. K 150 HoofdagentEendrachtsweg
42
3009. Rotterdam.
C 123 Bur. Broersvest 3
schap Staten weg
118.
NETTE
Shhledam.
gevraagd, plm 15 jaar.
HAWAIIAN, JAZZ,
GEVRAAGD
Net R.K.. meisje, 22 j.,
Guitaar, • Mandoline,
Meisje, in klein gezin, voor bezorging Rotterd
Banjo
zoekt
eerstbpginvoor halve dagen LeefNieuwsblad. Aanmel- neden voor
en gevorderden.
VRIENDIN
tijd 16 a 17 Jaar. Mevr. den: Leesbiblioth
G
G.
- Savorniii
vanaf ƒ2 met fiets. Br. No. C 128
WilJeboer,
Nickel, Abr K-iyperl perPrivaatles
maand. H. Smits. Bureau Broersvest .3, l
Lohmanlaan 124,
laan 63..
Scbiekade 26.

a..

inh.

/

10.

?

-

en

..

—

:

SCHILDERIJEN

Etsen,

pastels,

collectie.
Op zicht, laat
Inlijsten. Kunsthan-

komt bok

ons
del Zwart Janstraat 50,
Telefoon 49458.
Vulpenreparatie
alle merken. Vlug. billiik. vakkundig. Noorrter~Vuloenm"agazijn R.
D. v. Kooy, Bergweg
No 207 t o Z**<"nolenstraat. Telef 46623.

■-- «■

-

-

5 of 7 tong te koop gevraagd. Br. No. S 6297
Bur. Eendtachtsweg. 42.

-

~

—

-

lijsten.

Schitterende

v.h. Kipstraat 40.
Behangselpapier
Keuze uit 200 dessins
van 12—30 et.-«■-Vraagt
staalboeken. Eigen behangerij. -F. Huntcn.
burg. Jonker Fransstr
No. 31. Telefoon 42735].
Beijerlandschelaan 188
Telefoon 73213 ;
Behangselpapier
niet duurder ,dan voor.
heen, 12, 13. 14. 15 et.
per rol. Vraagt staalboeken. F. Huntenburg,
Jonker Fransstraat 31'
Tel. 42735. Beijerland.
schelaan 188. Tel; 73213
—

nieuw materiaal open
en gesloten per uur,
dag en per week. Van
Dalsurn. Raamcoortstr.
No. 12. Tel. 49164/

,

QARAGEKRICK

;

Goederenvervoer

.

1

v.v.v.

Vlug. Veilig. Voordeelie
Navanderstraat 6
(Blijdorp). Bel op 43398

■■

KROON RADIO

-repareert- alle

soorten
Advies aan
te koop, in zeer goeden
50 .cent. Schiedam.
scheweg 117. Tel. 32717.
staat, met verlichting.
Stuivenberg, ; Putsche
VERHUIZEN
CORSETTENHUIS
- •
Bocht 74.
„Royal". Uw adres voor Het goedkoopste adres
rorsetten. bustehouders. G. Lubbers. Auto's cri
HEERENFIETS
te koop. 26 Inch, van Maatwerk.'Wasschen en Paardentractie. Onder
renareeren. Nu Tel. garantie.- Meubelopslag.
particulier. Prijs ƒ2O.
«hans Nobelstraat Zoomstraat 83 Telefoon
Groene Zoom 73
Na «"WO
0,148.
7 uur, i
iil
No. 46182.
i i N
COKTUUM KEERÊÏT
RADIO DEFECT?
HEERENRIJWIEL
Te koop- beste t>anden, / 12.50. 'Over jas-./10. Bel op 34296. Radio
Costnum persen ontTechn
Dienst v. Santorpedonaaf. verlichting
' f l
vlekken
Alleen
ƒ3O, en Heerenrijwiel
ten. Beeedfgd Expert.
/0 75 vermal"»n Reparatlön Europeesche
/-15. _ Essenburgstraat m"°ti
billijk . Bruinsma, EsAmerikaansche toestel63A, beneden. .
senburgslraat 55
len. Tiendstraat 53.
DAMESRIJWIEL

-

toestellen.
huis

>-

,

*

■

-.

.

~

-

-

.

-

-

~

•

.

'

.-

-

.

~

~

-

-——

~

'

-

Eigen

afhaaM-'p«st

-

'

:

Nieuw terug. Vermaken
correct
Ondernemer; moderniseeren,
Zendt briefkaart Peto's
Maatatelier,
Bergschebezorgen s.v.p. Koster.
laan
225
SchidamscheHooidrift 163a
MEUBELMAKERS!
weg 202.
Winkeliers. Wij spuiten
OPKLAPBEDDEN
uw Old-Finish of blank
en- Ombouwen; Eigen
Auto's en Rijwielen eiken zeer bill. Vraagt beddenmakerij.
Speciale
prijs J. S. Lindhout
reparatie-inrichting.
jr.. Nieuwe CrooswiikHeeft U 'bonnen Wij schewe? 42A. TeleAuplngmatrassen voor
hebben Merkrijwielen. foon 48278. - ■
radig., L. B; Hendriknoe met orieineele
sen. Plantageweg 79,
DUNLOP BANDEN ■ Boodschappen-. Bestelportemonnaie

broodbonnen, eierbon-

neri, eenig geld. Terug-

als nieuw,

■SS

l

~~

VERLOREN

Gibson raodel, ƒ2l, m

,

-»'-

Wie heeft Dinsdagavond
Fortefeuille gevonden,
Telefooncel OudedijkJoriehclaan. Tegen belooning te bezorgen H.
Terpstra. Burgem. Roos•
ïtraat 29A

en

tegen

trapcarriers.

scherp concurreerende
prijzen. Roovalkstraat
3-5-12 Tel 44523. - W. OLDENHOF
Polslandstraat 36. verhuist nog steeds van en
naar alle plaatsen Telefoon 70207.

"

met versnelling en lamp
te koop. in goede staat.
Hillediik 2971
MOTORRIJWIEL~Ï93*
onder ,60 k.g.. ■ als
- . Spotkoopje.
nieuw.

Joh de Groot Nieuwe
Binnenwer 438 Telefoon 37646 ■- ■'
foudraal; drie Winkel"
H.H. Rijwielherstellers
lampen ƒ 10. Bevr. Bashet vulca niseer en
tiaanse. Zw Janstr. 25. Voor
van uw . rijwiel- .en
ORGEL GEVRAAGD
earrlerbar.den
het adres
wat
huiselijke
voor
J. de Haan. Anna Paukring - gebruikt
kan
lownastr.iat 62
worden. Liefst behoorTE KOOP
lijken staat. Br. Boekhandel Tollensstr. 51. . Kinderfietsje. 6—B jaar,
nwe. bandjes: 2 drieSCHRIJFMACHINE- wielertjes, buitenband
aangeboden. Hammond 26 x
IJ x 2; autoped
prima • staat prachtig ƒ6: autoped
(ballon).
.schrift, ƒ 25. SingerMariastraat 73A, Schie•
"Motor
naaimachine
als dam.
nieuw ƒ35. Schiekade
aangeboden,

Pracht Sohrljfburoaux,
zware massieve bladen,
groote
maten. Prima
afwerking. Blank, geWri
en Old finish.
breed 180 beitste
Schmitt, N ■ Binnena
Geschikt voor weg 109.
TE KOOP
No. 122A. "
/ 120
Heemeen Bureau tegen elk
NIEUWE DEMI
aannemelijk bod. Te aangeboden,
bruin, te
bevragen-Jr Schcllevisr klem
gekocht, 46?48
Hilledijk 261.
zwarte Dames£-30.
werbodig
prima
Swagger.
m.
TE KOOP
k
staat
een mahonie antieke 40/42 ƒl5. Schiekade
Kast met lade en een No. 122 A ■
Weeftoestel
geschikt
voor Smirnawerk Br. Massief eiken dressoir
TE KOOP
No. D 62 bur. . R.N. ƒ
35. voor 5 uur. JuHillevliet 7.
liana van Stolberglaan
Particulier vraagt
Hillegersberg.
te
40A.
P k - tot »P*.
FABRIEKSRADIO
Koffergramofoon.
olt e 6P
koop, ultra korte
°P wa«n
k- te
pracht koffer, modern,
golf. geen eigen bouw.
byou. ..Thorens" pracht
genegen tot f 125 Br.
geluid.
Colbertjasje met
No.
81371, Hoofdkl. pers grijs flaagentschap Statenweg vest.
nellen pantalon Harte.grondrecht. Tel. 484.- 1 No.
118.véld, Essehbürg'str/ '14.
*~

de

50

fÖËRFÏETS

bezorgen.

soir, Opklapbed, Vloer-

-

at

HËERENRIJWIEL

z.«.a.n r - E
Witte. Brielscbelaan
te koop.

Particulier. Beukers,
Bergweg 278.
të~k o op
Maandag j.l. portem m.
PIANO
GEVRAAGD. gouden ring en geld. zeer goed R.S. HeerenDaar ik 19 April CafeAdmiraliteltskade naar rijwiel met goede banrestaurant open, zou Tollensstr.. 23. . Terugden, geheel compl., met
ik goede gebr. Duit-

*

f?e» -e.

R.S.

vTrloren

RADIOTOESTEL

•

Herenrijwiel
te koop. D.rijw. z.g.
a.n.. met compl. verlichting. ƒ35.' H.rijw.
ƒ2O Beijerlandschelaan
'■■'"'
No. 42 I.

lconing.

ter overname, allertype
1941,
nieuwste
lang, kort, ultra-kort,
FabriekstoesteJ, ongebruikt, garantie. Geen
ƒ 156. maar ƒ 85. Zwaerdecroonstraat 24A.

°

-,

zwart hondje, luisterende naar Whiski. Terug
Emmsplein 4, tegen be-

-

,

,

Geen

opkoopers. (Vanaf Vrijdag.) Naayen. Ie Pijnackerstraat 13SA. -

„,„..

oï'

WEGGELOOPEN

matras, Salon-ameuble-

r&
£3£4bnmi
n?

-

259b.

>

Dames- en

VERLOREN

sleutelbos Vrijdag,
gaande van Westzeedijk
naar Insullndestraat.
Terugbezorgen Madern,

kap, losse sporen,
ƒ 15. Te zien: Vasteland
No. 33A.
Wegens plaatsgebrek
TE KOOP
eiken Ledikant, springge

-

-met mot->rcarrier?

R'dam-Z.

overname, maat 39,
bruin leder, hoo-

prima

t

2^ërsöönl

.

-

te koop gevraagd. Br.
metprijsopg. No. K 1554
Hooldagentschap Sta-

S

•

~-

i j I

ZILVERVOS

Gevraagd

„POMPENBURG",

Mathert'sserlaan
481.
. 38391
Speciale
kantooropleiding. Talen.
Boekhouden, Stenografie. Typen. Dag en

Tel. •

"

~

-

~.

'

"

nIT

j

te koop, Gritzner, ƒ55.
weinig gebruikt Beatrijsstraat 77 beneden,
bij Middellandplein.
Meubelmaker
biedt
aan Old finish
BOEKENKAST,
glas-in-lood deur. en
Kantoorkast,
nieuw,
spotprijs. Jan Porcellisstraat 2.
Te koop aangeboden
een z.g.a.n. Old finish
Huisk.-ameublem., van
particul., te.a b. Kerst
v. d. Bergelaan 238.
H'berg.
■
Dames RlJlaarzen
-

stroom
Watt Versterker ƒlO,
Cristalphone toestel
.ƒ25. Gerard Scholten:
straat 68A.
MEUBELEN
Aangeboden 2 moderne
Fauteuils, 4 Stoelen,
Dressoir, Tafel, pracht
Vloerkleed als nieuw,
2-p. Opklapbed. compleet. Noordsingel 308

voIgens de nieuwe ijk«l. Snijmachines, Kassa's en alle soorten winkelinventarissen. Fa.
Danckaarts, v. d. Neerstraat 27. den Haag, Tejeioon 390852

tL™

i

|

[

PHILIPS RADIO

830 A ƒ3O, 2636 Gelijk.'3O. 2758 10

SNEUWEGERS-

-

•

NAAIMACHINE

|

j

or-

gel gevraagd, liefst '
eiken. Alleen per briefomschrijving van prijs.
Wed. C. de Nies, Anna
Paulownastraat 11.

I

Goed onderhouden

-

-

>

ORGEL

__

|

ombouw en eiken siertafeL Zeer billijk. Statenweg 182 A

ISR. DAGMEISJE

voor heele dagen. Adres
Adr. Milderstraat 19A.

•-

j

I
j
|

TER OVERNAME
wegens plaatsgebrek
prachtige eiken 2 pers.

koken en werken. V.g.
g.v. Aanmelden na 7 u.
Havelaar. Vijverlaan 3,
Kralingen.
Biedt zich aan

J

I

j j

!

]

-——

-

voor heele dagen, g. k-

-

TE KOOP

j

vens

MEISJE

_^

Eenig
zeer modern
meubilair aangeboden.
Geen
Te
opitoopers.
zien Vrijdag en Zaterdagmiddag bij P. OudsRodenrtjhoorn
Jr,
schestraat 55 (Noord).
Singer
Trapnaaimachine,
goed werkend, ƒ 47.50,
tevens Schrijfmachine
ƒ25. Taxisstr. SC, bij
Jericholaan. van 9—l
en 3—6 uur.
TE KOOP
mooi Radiotoestel, Philips, ƒ 45, voor geen opkoppers. Pleinweg 71A.
-

mophooriplaten
gevraagd 50 et p. k.g.)
Pupillenstr. 698. 3 x

/40. Haarden
/J5./30.
ƒ45. ƒ55.rep. billijk, te-

halve dagen, één heelen
dag. Boven 18 j. Zelfst
k. werken. Mevr. Overkleeft. Noordsingel 18.
Gevraagd

24 J..

als chauffeur of ander
werk. Hoog loon niet
vereischt. Br No. K.Gr.
1092 Kiosk Mathenesserlaan.
■
wt

gevraagd voor Parfu»
merieën. In bezit van
fiets. Br No. B 1367
Hoofdagentschap Zaagmolenstraat 47.

!

-

BIEDT ZICH AAN

net persoon, oud

■

foon 44567

GEVRAAGD

net, belder meisje voor

TYPEN Volledige cursus ƒ3.50
met diploma Steno /3.
Talen ƒ3.50 p m. Federatie van leeraren
Graaf Florlsstraat 103.
Telefoon 38313.
Handel.'instituut

BETREKKINGGIDB

„Mercator". Amersfoort
Proefnummer 12j cent.

j

RADIO

prachtkast 1941, Drumstel, Koffergramophoon,
Accordeon, 5-rijer,
Dansplaten. (Oude Gra-

NET MEISJE

gevraagd 16 a 17 jaar.
van B—3. Mevr. Huls,
Abr. Küyperlaar 26.
Aan te melden 'sav.
tusscben 7 —B uur.

dagelijksche

3

-

.

~

"

-

,

Goudschesingel
GlO (Hoogstraatzijde).
Reparatiën vlug en concurr eerend.

-

Oudste

—

|

KLEIHORST!

halen!

—

.-•

'

.

-•

■■

■

«

*

—

--

—

-•

■■

i

/

in
gevraagd,
goeden
sta3t verkerende.- Billijke prijs. Lischplein 12
Koord.
Mooie ionee
HIT
te koop. Borst, v. d.
Sluijsstraat 78, Tele-

'

>

GASFORNIUS

Te koop aangeb. gebr. 4pits Fornuis. Jan Sonjéstraat 31A.

klas vakwerk.

enz. Uitsl. Jaeter genre.
M. du Mez, Schiedamscheweg 1. -*•■-»—
Terstond gevraagd
NET MEISJE
Bekend met sorteeren
en plakken in wasscherij A. Sondag, Hendrik
Sorchstraat 4.

_

,

AUTOPED

"

levert

-Ie

Mantels, cost-, japonnen

-

-

•

schaal, ingebouwde
luidspreker voor aannemelijk bod. Bevr. Monthn. Prins Fred. Hendrikstraat 17b, Hillelersberg.
TE KOOP
] p. br. heerenschoenen
maat 41 m. b.. 1 kindervragen. Spotprijs. Kuyper. Maaskade 72a.

.

|

5-lamps

VLOERKLEED

ƒl5, . pracht
Singer
ringspoel Trapnaaimachine, werkt schitteHaarfauteuiltje,
rend,,
enz. 6—lo en Vrijdag
Woelwijkstraat
9—2:
62. 2 x b.

!

Aangeboden

gcnaaper met namen-

COUPEUSE-LERARES

-

I

RADIO

.

-

!

~~

te koop gevraagd elk
kwantum. Hooge prijzen
J. Rustwat, Linker Rottekade 47. Rotterdam,
Telefoon 48837
TER OVERNAME
donkerbl. stroomlijn
Kinderwagen met bedje en regenzeil; tevens
triller v. gelijkstroom
radio te koop. Binnenweg 148 1 x b.
TE KOOP
een Kinderwagen en
Wandelwagen. Te zien:
Peteroff, Jan v. Avennesstraat 10 (W.).
Niet veel betalen, maar
een bril bij

B. z. a. nette juffrouw,
bij Heer of moederloos
gezin in Rotterdam of
omstr. Mej. Verheijck,
Nwe. Binnenweg 3198.
Gediplomeerd

—

|

S-g:

strument.
50. Tel. 49458.

KANARIES

x

j; 0 142 x 55, spiegel
jC x 57. 2 laden. SoeItcdaalscheweg 55, den
gaan. Te zien nam.

harp,

Worcester Record, voor
liefhebber pracht inZwartjanstr.

-

HUISHOUDSTER

434%}.

••

j

SPIEGELKAST

42

•

-

weg

.systeem,

-1

massief eiken

15 registers,

doorloopende

■

-

~,

-

I

100A (2de).

jgiandstr.

tp koop

■

TE KOOP GEVRAAGD.
Brieven met prijs No.
P2143 bur. Eendrachts-

••-

*

:

Electr

Ie Mid-

-

ORGEL

4-spels,

van 8—5.30,
18 jaar.
Zelfstandig kunnende
werken. Zondags vrij.
Statenweg
Maarssen,
No. 1788.
gevraagd

v.g.g.v., boven

-

I

toawd adres:

Schietbaanlaan

voor 3 uur.
boiler

••

i

„rantie. Inkoop, ruilen,
'n Ver-

■■

Kleermakerij
ENABE

Handkip-installatie

P.S.

DAGMEISJE

Smits, Zwaanshals 286,
onze . bekende, goedkoopste
verhuisinrichting.
Vakkundig f personeel.
Vanouds
be'
kend,
Smits,
alléén
Zwaanshals 286, Teief.

.-

-

luidspre-

Tel. 37945. ■

:

]

ker.
110A,

ƒ12.50 af. Singer. 5 j.

en

VERHUIZINGEN

'

■

WASCHTAFEL ƒ19.50

j

,

vergasser

goede

"i

.

compleet,
Badgeyser
ƒ65, wit emaille ƒB3.
Fa. A. van Woerkom,
Broersveld
137—139,
Speciaal
Schiedam.
adres.

'

ïjTênkele

'.

•-

Van
maken wij een chique hoed
Het beste adres. A. Oord
Graaf Florlsstraat 12.

.

TE KOOP

'

rood,

i

i DAMES
uw oude hoed

•_
direct stemt 1 tevree. Kecrcn
en
colbertcost.. • ƒ 12.50. Koperleverbaar, van platte
•
spotkoopje
BLIKSLAGERIJ
beuken.
overjassen
ƒlO
bak ombouwen In 2 da.
ModeL P. den Haan,
ƒ125
. Bergschelaan
voorheen
gen.
Mathenesserdijk persen ƒl. Reparaties,
thans:
No. 1398.
Nadorststraat.
vermaken,. reinigen.
161. Telefoon 33209.
Adrianastraat 22. Tel.
Gr Vlsscherijstraat 100
.
NAAIMACHINE.
Chevrolet Truck 1931
38308. Rcparatiën aan
Naaister vraagt ter
Telefoon 31341.
alle hulsh. artikelen..
koop,--bestelwagen 3overname -goede handGEBROKEN RUITEN?
naaimachine
of trap- tons, ook om te bouwen Bel op 32961 en wij Maak uw kamer gezelkipper, Mathenesliger: laat uw meubelen
naaimachine. Brieven als
komen direct. FabrieksREPAREEREN ,
met prijs No 137082. serdijk 161, Tel. 33209. prijzen.
De
Groots stoffeeren.
Jacob de
bur Eendracht'sweg 42
Mooi Heren- en Dames. Glashandel. Ie MiddelHeer en Zn., Taandersj
Te koop
RIJWIEL
londstraat 31.
str. 103. Tel. 32958. Destorpedonaaf, kett.kast,
kundige
HEERENCOSTUUM
voorlichting.
fclectr Pedicurcinrich.
zwart jacquetcostuum.
beste banden, verlicht., ting behandeling van
WAARSCHUWING
maat 48, prima, lichte ƒ32.50 en ƒ35. Schie- Likdoorns. . eeltpitten.
Fa. J. Wolff—C. F. A.
zomcrmantel, 48—50,
weg 163, fruitwinkel.
voetwratten, dikke naSchuster, In pleister en
m. p. J. C. v. d. Boogert,
gels
Aanmeten > van zalven, v.h. GroenenD. K. W.
Straatweg 181, Hillcsteunznlen enz
daal 111, thans Zwartgersberg.
■ 4 o. d. kap, nieuw. TeHOLTHUIS.
vens partij onderdeden
janstraat 14A, t.o • Iste.
Te konp partijtje
Chevrolet enz. Nieuwe Gr Vissctterijsraat 4
Pljnackerstraat, R'dam.
SPIEGELGLAS '
en gereviseerde accu's.
HEEFT U STOF?
Anno 1840.
een partijtje flesschen.
Wij maken mantel ol
kruiwagenwielen,
2000 Groenewegen, AutomoREPARATIES
bielbedrijf, Korte Kade
mantelcostuurn
vanaf 2
kg. vuurstecn en grondfauteuils. 4 stoelen,
No. 86. Telef. 47957.
ƒ 17.50 Prima coupe opnieuw
bascule. J. C. v. d Booovertrekken
Dameskleermakertj
L
gert,
181,
Straatweg
ƒ7.50.
Bedden 3-deelig
DAMESRIJWIEL
Halk Claes de VrleseHillegersbcrg. Telefoon
maken ƒ5.75. Bedden.
koop,
goeden
te
in
staat
laan
15A Teler 84797
46601.
makerij-Stoffeerderij
Meijering, Vondelstraat
BATA-PEDICURE
Zaagmolenstraat
Te koop partij
134
18A, Schiebroek.
Kleiweg 74. H'berg Tel. Telefoon 49206.
ijzeren GOLFPLATEN
koop
Complete
Te
46038
pl.m. 10 M.3 zware ge.behanVoor
deling 95 et abonnebruikte binten, v vele
OPEL KADET 1937
BEHANGSELPAPIER .
Br No. D69 Bur. R.N. ment 75 et Thans ook Klaspapier, verduistedoeleinden geschikt
J. C. v. d. Boogert, Hiilevlict 7.
manicure . ■■
ringspapier.. vakkundig
Straatweg 181,—Hrlte-STOFZUIGER STUK? behangen: M de Man.
TE KOOP
gersberg. Tel. 46601.
op 47845 Alle onNoordmolenstr 46. Tel
Heerenrijw, als nieuw Bel
derdeden, koolborstels,
ƒ5O. De Jong. BootsTE KOOP
44077 Prima koudwatef
.
slangen, enz. Stofzuiger plakmeel voor bonnen
een wintermantel voor manstraat 9. Westen
.Oppert.'
bejaarde Dame en Sinhuis
Schiekade
plakken.
173. Telef No 47845.
ger naaimachine, v. d.
WERKMANSFIETS
Siotzuigeranker
banden,
met prima
Linden, SchoonebcrgerSTOFZUIGER
verbrand?
weg 96. B.
ƒ 17.50 en meisjes, van
reparatie-inrichting
wikkelen vakkun10 tot 14 jaar ƒl5. G. Derksen Reparatie alle Wij
TE KOOP
dig; 1 jaar garantie. Ook
Helmich, Pijperstraat
merker, ankerwikkelen
pracht bad wit émaille,
reparatiën
alle merken
•
enz
onder garantie
1.78 x 0.85 M. Nagenoeg no. 18A
radiotoestellen
VoorZijdewindestraat 121
nieuw. Bezichtigen na
HEERENRIJWIEL
deelige prijzen. „Elec7 uur 's avonds. Savete koop, 24 inchs, licht- Telefoon 33993
Mathenessertaria"; nije, Virulyplein 5.
loopend, prima banden,
dijk 77."- .
RECHTSBIJSTAND
nieuwe f kettingkast.
Moeilijkheden lederen
TE KOOP
Torpedonaaf. ƒ 18. Ver1-pers. ledikant met
Vertrouwelijke
aard
braakstraat 98. Noor- bespreking . RechercheVrouwel. personeel
spiraal, electr. waschwerk,
geldbelegging.
machine met Heemaf Oames. en Heerenrijw.
Trapnaaimachitorpedo-t
erugxraprem,
motor.
informaties
Advies
Gevraagd een flink
jasbeschermer,
ne. 3e Carnissestraat 10 licht,
hoogstens /l
DAGMEISJE
W. van Santen.
zün als nieuw, per stuk De Groots Bureau JaV.g.g.v. Loon ƒ5. Aanƒ
Raephorststraat
37.50.
cob
Catsstraat
99
Telet
RADIO TE KOOP
melden < (niet tusschen
IA
hoek
Zwaanshals.
No
43327
_r
met tooveroog en ultra
6 en 7 uur) HeemraadsTE KOOP
H.H. WINKELIERS
kort, nog 10 maanden
singel 88.Leeuw,
2 stuks handkippers. 4 Uw boekhouding in orgarantie. De
Handig.
ton
en
laadverm.
Zandweg
Kromme
10 a
de Geen moeite met
68,
NET MEISJE
winddroog
iepen
Rotterdam Z.
12
omzet- en verdere begevraagd voor heele daGenera torhout. Hoofdlasting. P Althuis BePrijsopgaaf gevraagd
gen. 2e Middellandstr.
weg 60
438. J.
Telef.
lastingconsulent
nfc.
12.
Rovan Salamander
No 24.
Paul
chussenstraat 1878
Liefst nieuw of 2e h. D.
Gevraaed
TE KOOP
in goeden staat Br. no.
RECHTSBIJSTAND
NET MEISJE
aangeboden een Ford- Echtscheidingen,
D 39 bur.. RN. Hilleboelzelfst. kunn.. werken,
vrachtauto 29. bij W. scheidingen
vllct 7.
oprichten
van B—s8 —5 u. Loon ƒ4.
Kaptein Hoofdweg 88, vennootschappen, koopTE KOOP HOUT
d
Aartm.:
mevr. Spermon,
IJssel contracten,
huurconplanken, ribben deuren, Nieuwerkerk a.
Te koop
tracten. Incasseeringen. Nanningstraat 178.
brandhout Dorpsweg
BIEDT
gratierequesten.
HEERENFIETS
AdvieZICH AAN
no. 452.
Telefoon 20105
nette jonge Werkster,
dubb. frame, electrische zen ƒl.
TE KOOP
DrieL Boezemsinongeh., v.g.g.v., voor
verlichting, ƒ 15. Te Van
grijs sportcostuum, langel 100
kantoor,, ochtend, of
ge broek, leeftijd 16 J., bez.: Vroonland, Osse.
Gewoon en Snelwltten avonduren, of werkhuim. p., vaste prijs ƒ7.50. weistraat 50.
zen. Brieven No. 26,
Speciaal adres voor deP. van der Hof, HilleTe koop gevraaed •
gelijk
concurreereno Leesbibliotheek „West"
vliet 153 A.
DAMESRIJWIEL.
M de Staringplein 21.
in goeden staat. Br. m. Witwerk. H
Neef.
Stucadoor
Ruilr
prijsopgave No. A 2748
R.K. MEISJE
straat IA nabij" MaVerhnisd
Hulpbnr Nwe. Binnengevraagd, v. den Haag,
thenesserlaan
weg 2848.
leeftijd 25—30 j., zelfst.
,
VERHUIZINGEN
vos
HEERENRIJWIEL
werken, koken, v.g.g.v.
Goed heerenrijwiel, nog "tegeitze-ir lagen, prijs* Bespreken: Bajonetstr.
Standplaats Jacob CatsVakkundig
personeel. 138. R'dam. electr. bel.
goede banden, te koop
str. hoek NoordmolenNieuwe
yoor
ƒ
meubelauto's
Zrjdewinde18.
str. opent Zaterdag zijn
Gevraagd, terstond of
Bergruimte. Hendrik
straat No. 70. 1 x b.
«rinkel in Emaille, Zinklater: heldere
Smits. Zwartjanstraat
jüncker.moto"r~"
waren en Porselein enz.
i«' DIENSTBODE .
81A Tel. 44828. Rotterk.g
koop,
Zwaanshals 309.
onder 60
te
v.g.g.v., hele dagen of
dam,
it
zoo goed als nieuwe
d. en n. Maron, Burg.
Sladsoasteldienst
De Leeuw.
banden.
Wijnaendtslaan 305.
Bestellen
Verloren
Kromme Zandweg 68, P. Looye,

1 Paar
RUBBERLAARZEN
te koop gevraagd, maat
42 (8). Eben Haëzer•
/
straat 85A
■

j I i

■

Hit Te bevrat-coie
: Ommoordscheweg
L,

fauteuils.

blauw, beige, bijpassende ronde tafel, blank

-

TE KOOP
ijsmachine,
1 electr.
3 Automaten. 10 vaks
(kwartjes) 1 Gas-Geyser. Bevr.: Beijérlandschelaan 198.
TE KOOP
mahonie tafel. 6 dito
stoelen, canapé. Primus

-

AANGEBODEN
*

»

I j

Te koop
Koerend Goed

{

3

«

Buren,
opg. ■ C. v.
Oleanderstraat 41A. I

VWttie ee*tt-D->o<rer<li

!

(

Te koop: prima
HERENRIJWIEL
ƒ 22. Philips radio met
luidspr. ƒ 20. - 2 Schilderijen ƒ5. ■ Tuinbank
ƒ4. Aleldisstraat 38A,
boy. bel. -•i'■ • ■ ■

-

—

I j

■
TE KOOP
nog eenige weinig . gebruikte Hand. en .Trapmach.. Tevens een Damesfiets te koop gevraagd. Tollensstr. 81A

1 I

GEVRAAGD
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VOGELS

EERSTE BLAD

'

KOTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

SCHIEDAM

JONGEN.

-

-

Sc :hiedam.
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ROTTERDAMSCHNÏEUWSBLAD
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APRIL 1941

EERSTE BLAD
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H. M. VAN DER W ALLE's
SCHOENREPARATIEFABRIEK

VOOR HUISH. ARTIKELEN

PRIJSCOURANT-

PROFiïEEßTvanonze

VLIETLAAN2B (Geen filialen) —TELEFOON 48168
DAMESSCHOENEN

HEERENSCHOENEN

....

Alléén lste Klas merken,

_

_

~

,
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_~

.

,

REK.

..
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Ik/
>/ $k M
(\

TERECHT/

o.».

E. M. JAARSMA, TIGER,
BECKINC

VULCANA.

-

,„,.

&

BONGERS, LIPS Sc PETERS.

.

GERMAINE BECKERS.

-

T~i

"'

-.•
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ONVERANDERDE PRIJZEN!
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1940

17123 56
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ENORME VOORRAAD

ƒ1.65 zolen leder
ƒ1.20
ƒ 1.50
Zo,en
fx
f-o£o - Hakken leder f"
Hakken leder
of robber
Hakken, rubber vanaf
ƒ0.50
ƒ 2.— "»<"■ troottc, per paar
ft Werkschoenen, zolen
:
ƒ0.35
hakken vanaf ƒ0.60 vanaf.
„■
'
Voor genaaide of gelijmde zolen wordt 25 cent extra berekend
'
- .
Prima grondstoffen
Correcte afwerking

Zolen, leder
Zolen, robber

V

.
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zegt:

/DEZE BON KOMT BIJ V
<'■■■■""( V-DHT ÏÏIFV
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Noggroote voorraden accordeons
CharronFrères, Scandalü, Borsini

Nederlands grootste en bekendste speciaalzaak heeft nog groote keuze uit
klasscmerken accordeons Charron Frères. Scandalll type 1941 en Borsini.
ledereen weet wat deze merken zegeen. Benevens tientallen andere merken.
Wacht daarom niet te lang om voor een klasse Instrument onze speciaalzaak
te raadplegen. Duizenden accordeonisten in Nederland bespelen onze instrumenten met volle tevredenheid. Behoedt U voor teleurstelling. Vraagt photo s
Gemakk. condities. Levering door geheel Nederland. Gratis les. Ook Inruil.
Alleen Importeurs voor Nederland.

GEBR. TIMMERMANS, INTERNATIONALE MUZ'EKHASDEL
Bilderdijkstraat 136, Amsterdam, Telef. 85449.
'

V

KjEgiès.
GROOTSTE SPECIAALZAAK lj|||fe\

17105 40

...

\

-Wanneer het Paaschhaasje U met een schoenenbon verl lijdt, .'-■dan weet U misschien nog niet precies wat U zult koopen, maar U
weet wèl WAAR U zult koopen:

*

i

'

Hoofdzakelijk beter genre.

Bij VROLIJK natuurlijk!

DEGELIJKE KOOKKACHELB
SIER SALAMANDERS

GAS-, KOLÜTi ELECTR.

'

FORNUIZEN
GOED

VERZORGDE

i"*3
O (O'S
v-"

. jfcv

STOFZUIGERS

|

ifsj&N.

N

AFDELING

IN

VROLIJK is een firma die steeds het vertrouwen van haar klanten
had, omdat rij altijd het beste van het beste van all: Nederlandsche
schoenen wist uit te zoeken.
Schoenen koopen is een kwestie van vertrouwen. Nu méér dan
ooit! Alléén een vakman kan zien ol een schoen werkelijk eerste
Ha* werk is en déardoor door en door soliede.
Daarom als U een schoenenbon krijgt: naar

m

GLAS & PORCELEIN
GERO-ZILMETA
MESSEN
VORKEN
LEPELS
-

ttiii in in n™—m—i

Hl

I ■■!

M

■•■-

■■ ■

voot goeie scAoenea

ALLEN PRIMA MERKEN.
Oud vertrouwd adres.

I ■!■■*

GEEN

AFBETALING

DUS LAGE PRIJZEN

jSjBÊn

17143 58

-£?[

SCM A" BRANDBLÜSCHAPPARATEN
alle "systemen.

TELEFOON

4397S

EaV* tiJ fcOLAriDSöIitLAWI K-tf

1
GUMMIWAREN
\j(&/
Elastieken Kousen, Breukbanden, enz.

TELEF. 71004

J&7
n.v. BERNARDen
/7DEv. SALAMANDER
v.h.
59.
Brillen

TeL 37347.
Klpslraat
Thans:
Oldenbarneveltstraat 133
Tegen inzending van 15 ets. aan postzegels ontvangt U onze Brochure
en GnATIS prijscourant
-•

-

Breuk-

—

ROOS
Buikbanden

Jonker Fransstraat 19
voorheen Wesle Wagenstraat
GEEN FILIALEN.

.

17106 26

-

r-

.

15615 10

'

•

,71».

M 4 doet...

Wat liet Centraal Distributiekantoor in
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at
W3t er s stT 'kt rechtvaardig wordt verdeeld. Dat za!ks geen gemakkelijke opgave is,
weet ieder die de distributieperiode 1914-1918
heeft meegemaakt. De distributie is gebaseerd op
sociale rechtvaardigheid: alle Nederlanders kunnen on g cacnt woonplaats, inkomen of positie,
een precies gelijke hoeveelheid der beschikbare
'
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opnieuw

</< ingeleverde ban- :
ö/i gemxtrolierd raötlut wordta.
Dat zgn lezamtn alwter tin bondtrd peisv
■.■
'. takken per dag f
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Nauwelijks

gearriveerd, of Jtpost
winkeliers komt binnen.
Dal il normaal 30 postzakken vol brieten
per dag. Zo» gaat dat den balen dag door.'
tan . grossiert

K Schrikt

</«

en

f 7 miei!

Hit OilntalVutriuliekantoer kan. dank zij baar organisatie, deze
drukte hit boo/d biidtn. Ooi 6 uur 's-avonds
a alles behandeld .
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Het Centraal Distributiekantoor zegt het
met cijfers:

I

-

'

'

ia t V' bbbn utg<» mittien
klanten. Als iliert dag tep dt 10.000 iin
brut übnjft... enfin, U ziel bel, tarnt meer
don iooo bn*~m
jogt
°

fir

;

'

Zo

'

'

mi

levensmiddelen en goederen ontvangen. Voorbij
zondere gevallen is een aparte regeling. Maar hel
is onmogelijk, dat elk geval een bijzondere bchan»
deling krijgt. Als Uw aanvraag wordt afgewezen,
geschiedt dit uit noodzaak. Betracht consideratie»
met kleine fouten, die bij het reusachtige distri*
buticwerk onvermijdelijk zijn. Bedenk steeds, dat
bij al wat het Centraal Distributiekantoor doet
of laat, Uw welzijn daarbij voor oogen staat
•',"-'J i:"'.'/'V",'^
V

te
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distributttwerk tan:c!.;k etnroudi? o Alle)
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NIEUWSBLAD

Van school gestuurd
;

Moeilijkheden op de

verschijnen.

IV

Politierechter

pi..

H. B. S.

ngBi aiMragB^'JiyjJ

AsnncFven (i|i 3, 1. 1 -n t n tTil 1SU. Waar.
«rtiincni tnlittMlnUPn «l)n 'e (wknmrn «*n nei
[(•KifUhufruu van fmliUt. H«is,t.«n<r!i U
Boilcrdnm, «aaren wcrkdas *an 0 tol 17 U.
Codepanaard unn hui Ct-nirjol Uun-au rtiVeria ruw!«|ii«liuurrinnerK<'-n, (9l«. gnjumtmBAIKS, raad vuipotin.iJ Ki>mr<*:t, mauilla
(ÜUeflandnmancfi, bewariet* Ml yeren armnand. iDten*rnnk in émi, imtAvuu, imUl
O.C T., Uiv. *Iihm«K
klndPTt>rlI met hoornen i:n ntumlrn montuur
in iïmh «cniprlti B- üoimon. kindcrbril m«l
aoorn*n montuur in kotter, trtl mn nucKvten tnaQiuue, iii«. tumawhoanan, bl*uw« trotoardinc bMrRnreffenj», iiiauw eniberiiawe,
insmbnotn) n« luallia
wn dun ouitm, ehaam van fmntn«tiol, metalen Kbuilmant In linnen tlul, paiwr «n
Utkpon in iltHiijc. hraemiicn nrtn>flent»in*.
Aan hftt bureau tiera-.inen-. nttatwirk, wi
auiopcd en fwmvcvt.
vinders;

brj«c
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Her
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van

op n en 1? APRIL
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GESLOTEN.

te*f, G J. van Ooutn,
3, 1 «leutrla »*n rint A.

4

ra

fa

*M»

|

VOOR DE HUISVROUW

re|tnr.tf»«

Voedingswaarde

Hndevaoe,

croe>

Zondag

weer

van taptemelk en karnemelk

Hangop met citroensap

tunneluitleg.

als slasaus

Boudcwijn,

die gedurende den
winter zijn ópenluchtlezlngcn op den Heuvel over den tunnelbouw heelt stopgezet,
zal Zondagmorgen om 0 uur weer op de . Men Is
oude plaats present zijn om zijn uiteenzetnaar het
tingen te geven aan iedereen, die belang
stel» In de vorderingen van dit groote Rotandere
.;.
terdamsche werk.
wel eens
en de In

„Professor"

,

-

-

—

Rotterdamsche Huishoudschool.
Geslaagd voor staatsakte N VII( leerares
huishoudkunde en waschbohandeling) A.
C. H. A. van Belkum, M. Ree.
Geslaagd voor staatsakte N VIII (leerares
koken en voedingsleer) W. H. Bok, C. E.
van Doorne, J. P. M. v. d. Grinten, E. C.
van der Hammen, G. W. van Hattcm, K.
de Jong, J. C. van Loon, E. C. Lub, H. M.
Meter, A. Verhoeven.
Geslaagd voor het theoretisch gedeelte
van de akte N VIII: M. C. Muller, M.
Werner, E. Wesselman.

gewend de melk bc

DEZE LES,

belang zijn
waarde.

ZONDER RECLAME,
GEEN SUCCES

en voor onze

voeding van groote

Taptemelk wordt om de kleur door het
publiek vaak beschouwd als melk, welke
met water verdund Is. Niets is minder waar.
De geringschatting voor dit product is geheel misplaatst. Men moet deze melk echter
niet als het uitsluitende voedsel voor zuigelingen gebruiken. In alle andere gevallen is
het vooroordeel ongegrond en is taptemelk
een waardevol product.

EEN DRAAFBAAN OP DE VEEMARKT

-

L.Lj..irji.i\i ,.iii-*J !t SHSBSBi
van mt] onk berf e* wal, nou, en (oen
(te "urn ia m'o mand had, wt-d-lc In oena:
w»
Boyi
ï
maan- lekker" lekker! 't I) «fl totfee van
öasr eon recbtw vetoaraeüd 1»*
iW
üesi siwuneniniraf. roei !•■( lot ntunlddtl- Nou en ïnao beb !le 'um
en toen ben ifc naur hul* ficüa/in.
jjv-5 e*v«> e rciw.Tüifie.
Zoo, ben ie toen oenr huia et:cufin
De m»o wm1ot*m« than» lU« ««* te BeeVtn-u net dan niet remeen?
Tcowen. vanwaar men 6«n w«ier bm' Boitb. vtnd bet anbcboarlUK van Haas,
[i-_-i]»D had er.ovart*. om slch wnl*uw vtmr
EIceiiliA 1aui Ie tneb tont echt met
ten nntal cn«*«-n>UdrlJv«n W vtrsniwoorVader liniUa. Vader alct de dineen wel
fai. Ulo Öott t.en> alle werden «kena.
al*
In WaAti |4. twd BB In «I» woemplwits heel ander» dan je ie ïKlf ttd. tnsar
roenwtfielljfc
vor-a)e
;no eens mcl hom aan de praal feoml.
preetv* «rwtcn, dis vsor
c-J ryn bittlorod. in r.ijn bedrijf ati vce- d«Ti U hei iDch «hl lijn. Dastom durf»
Vader, Wen
Vtwdv aangewend. Ten W«« wh til) in John la eens te vraMO:
Kei teiil ccvondtn van een fnulWKIchttnf: van dlc klap, wat dat mrenco&T
ie maketu ««II mactaine, die
W«» het meem-M v-tn die blaedncus
om
IMA la deren IDd fiiei ia voorraad BMC hefi- van BoyT
hn. Ta derd* had hl] ianosa*i-üMüe gcEn en
Eau je bet «.ti rollende keo wtcr
ptüict van eetrunde en Aa are* gemalen
IS3I in ten vtüffle had hl) vaar ttln getU
nnw v«<wcrW dtror rtn «ooiL
Ho» eoo, V*detl
De tnut scheen nlel te kvnoen "bosrupca.
K«i?l
Ali-t-Ie weer tUlgt.....
t»\ nU nwï 0« emtsbepalInCM) In conflict
vtt Ei-k'imi.'n. D> mM0nueiiüi« had lilj dos
Wat
i« je?
.
b U)a ichutu- tui de erica moUUsatle,
...AK-t-te veer [emito is, Ja,
tettlde Dl).
Ik
n«b mezelf beloofd een volcende
Dat 1» s*«r «rel morrjijk. iet M fwbter, Iteer te probctren Jou (een klao te covcn
fr».h SvrgKlljtCe Irmlrumvitea man men ta w*ii Jo bons do me?
dna tl}d niet In bedt tubbni, «vvruDln bIb
IkkoT.. w«] DBfl."" De walerlan
den epitajsen John in de ooeen. MisseRn Mit asa duuUBeckewl la hui* mag bebta1- Hel «eUl odiöuiKuific» v»B imm-ra lijk, vindt bü hel xatf en daarom toopt
ni) tOMDt de kamur uit
watdwt.
Trouwen», Jefcn hetïl bet moellljit den
Sc a.M. teldv. (UI de» man bandeUndingirn
ta bMti EVpleegd, die de VMdWlVQorcle- UaUtru lijd, w«nt er sebeurea
f-!il enutls hab&cn Brtchaao. VanOaor dat nm hem heen, die bt] ntet begrijpt Hl}
«r DorUEtie vao ea dut van no'i
bil Oütei w«d ccvansen b«ic1. UU acHWM wordt
xdq
hij
dat
et nooit
meiÉjesachtiij,
*UlX te MDtn Inzicn, £at hl] telkens opweuir tó
si e efttb-tm*luitta tat-nucn, ioo*Ui bem mei Iemand over kan praten Als vader
'*m maanocn gcvso»ats*lraf soaocn moe- nou ook nuax nikt heelt gonerkl- Op
U)i
KtKiol
u
bet
zoo
Kek
den
laatston
Ua wntden
lega.
5«)wnlns ermee noadende, rfnl <Sa non Jo tiuB In eens heeU-.roaal niks meer.
door «in fl-vaiijienncnui'C *>P «"laff aan zijn Ljüb.t noi toen xe voer achoollijd heet
piiiucgcls stonrJen te ruilen in
fc*-ansr wcjd (intlrokk«o ca rttd»bavenülcn Kcwaan
het hoekje, boven, bij. de trap, waar hel
terwijl tao
Kilnl oncfcrflAati
too lekker koet ta. kwam In Een* de
i'iwi*M !««nita met de laKtUe ba aaara«angetoopen
Turf
«o die blafte te wee
wirttr nem wnnr>
klï; fcWua, hMH
Ka&r Jullie lokaol. Op de flans beb4tsOd u i naaAd pevar.Btnüyj*!.
DCO Jullte nieU te >0«koa
W'u ruilen alleen mo*r, meneer,
Vandaag *s bet nul en. morgen w.tt
hud-io Dl)dls sticRd. Onxln fleEN THEE ZONDER andera,
woor. In de heele aehool hing iets waar
BON GEKOCHT J* niet bsj kon- Het hing in ile tangeo
eo hut sloop liin.es ds trappen. AU ]o
Ben bakker tnt het oosten van de stad had v.(.t langer naar echteren gUig dan
het vorige jaar vier ons thee zonder bon <o«d vonden, kwanaoe xe Je roepen, U*
gekocht, teneinde zijn personeel tijdens het Dirk Elond tegenwoord) g zeil bij de irap.
werk een kop thee te kunnen schenken, Er vil Iets aan da band op school, mur
naar hij zelf niet bij zijn zaak woont.
waon:m
w htl don niet Hlültt,
Dit is de Distributie te weten gekomen rontlutt. weeën
Vonf de laatkomer? was hul
zoodat de bakkerspatroon een verbaal kreeg niet. waai daar bobben «e ook niets
wegens overtreding van het
Koffie- en tenen gazffgdKa locb;
er broeit Iets.
THee-dlstributiebeslult.
John U hol niet oliecn. ile n wat van
De bakkerspatroon bekende. HIJ had de merkt. Want Hanc en Dicfc hebben ook
Vier ons thee gekocht van een steuntrekkl gtvrjtjgd: wat aau&t z« tocb bebbcn.
kendcn bouwarbelder J. G.. die er voor bij- Goea in«n*eh, die rr Iets vsa bcgrlipt.
verdiensten een sliukhandeltje op na hield. Z« bebbca zekor d«- warmu in d'r DoofDe officier vroeg
tegen den bakkerspatroon den. En toen ze hst er eeaa met Hoy
*a> boete, of I dagen hechtenis, waarna de over hadden sel-d-ie nüdl{l wtuora moet
verdediger, mr. a. de Mooy. op een lichtere Lk bet wetcot
boete aandrong,omdat de man de thee niet
Op een dag te er la eens een covoor zichzelf doch voor zijn personeel had Quüter la alle gansra m In alle lokalen.
verbruikt.
Er wordt gejat op cotaooll John howt
De rechter vond het geval allesbehalve hel Vlak voor de lts btcmi en bet faoultt
ï,hlelt en noemde het een anti-sociale uur lang hoort bki van binnen nt«Ut
s
ï
,
h
l
e
l
t
5
d
oaad. Er lg toch al zoo weinig thee In ons anden dan „er wordt uejal". Geluk«na en als het dan nog zoo clandestien kic heeR ha Keen beurt eekregen en «b
wordt verhandeld. Voor dezen keer
nog f 12 hei uur voorbij Is. -weel fa|j op §wn ituk°oetc of 12 dagen, hoewel de straf hoogcr kirn tM, waar ze bet over cehac) hebbvo.
Behoorde te zijn.
Kauwcujks is de lecraar weg of ia bcDe genoemde bouwvakarbeider
2e 7.css«n. dat «r gvgeheel {lluven weerr<l door
Een ]unef» uit vier ta eeld
ramp op M Mei JJ.
jat wordt«geerde uit armoede te hebben gehandeld. kwijt. Ze hebbes er ander de les wik
*"J had toen geen steun, had drie maanden over scfluUlard
Br heelt er «en Z'n
-™°ede medegemaakt, toen hij wat koffie horloge Uten liggen CO bet was weg. De
verhandelen. Overdreven duur ocnleno saai tergen! lungtiBin voorbl].
had
hi! met verkocht
na
X« wllleo er nu eens vrij uil over Dralen.
sblj
e
d«"»MW/« boete. Diftttnn H het ioo Idioot den lanutcn
gen hec htenls
tijd. Ze vertrouwen Je niet mevr. En
veroordeeld,
r>.
je er allemaal op aan. Als ie
86 mech=> n!cl
H. H.. die van G. r.ü kUKendief
maar hadden, dan was bet
een
fiJ kocht zonde hon nou de
1° VOOr OOl
Uit. Kou dlê de gevangenis to moeten?
toeeg
MS
wie zou bet zi]nT
5
boete
ï
f
Kn
ambtenaar bij de
Al d«e vrneen konden vrQ al* de aebool
**"
van hl», die het
Pondir tw
verteldT
Die
ee W r an
bon uitufloiknal Wta beeftIshet
kocht ««der
kf«g
mat %'a vadar bg
e
lonwe
uit vier
,
Z~* een
Uentje boete.
i-,
ete
d e hechtenis de Dirk ccweest Ze hebben erJd uit S*B
kreeg de
jUEafc uchaald.
£n z'n flelspl»Bije.
lariee wlsselwachter L. v
alhlei
s Muur wie
heeft dot nou geie-gd? Dal w«et
niemand meer. 2e hebben hut inctiy allemaol ccboord, nutr nleuind beelt bet vin
de S-J»rlce
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'Karnemelk ia wat voedingswaarde betreft; Vrijwel gelijk te stellen met taptemelk,
maar door de wittere kleur, de grootere'
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dikte

en den. frisschen

velen de

BliËiliBWi

Wat vuil, roepen John en Dick en
vrijwel tegelijkertijd.
Monden dicht!, zegt de Dirk streng
en terwijl hij verder gaat, kijkt hij om
beurten de drie jongens zeer nadrukkelijk aan.
De Rotterdamsche Veemarkt, die op het gebied van outillage een naam heeft op te
Dat duld ik niet, daarmee krijgt onze school een slechten naam. Wij hebben houden, heeft een uitbreiding van de marktfaciliteiten ondergaan. Waarschijnlijk
in verband met het door de huidige benzineschaarschte gestegen belang van den
den naam van onze school hoog te houer een draafbaan aangelegd.
■ paardenhandel heeft men
den, is 't niet waar? Die jongen heelt
•
"
.\
(Eigen foto.)
Vi
-vi
mij ook verteld, dat er In deze klas jongens zijn, die door hun ergelijk wangedrag met de politie in aanraking zijn gekomen. En wat ik nog erger vind: één
van jelui heeft met dien jongen Bevochten. Jongens van onze school vechten
nletl
Ik zeg deze dingen hier in de klas, omdat ik weet, dat jelui allemaal van deze
dingen tot op zekere hoogte op de hoogte
Brood
Eieren
Rijst
bent Jelui bent dus allemaal schuldig, is
't niet waar? Laat alle jongelui, die dan
Boa 10 (broodkaart). GelBon 83 (bonkaart alge- Bon 19 (bonkaart algebuiten de school zulke helden zijn, nu
dig van 31 Maart tot en meen). Geldig - van 31 meen). Geldig van 24
eens toonen, dat ze er hier ook voor uit
met 13 April: 100 gram Maart tot en met 13April: blaart tot en met 20 April:
brood of 1 rantsoen geeen ei.
250 gram rijst, of rijstedurven komen. Wie zich aan straatschen. •
bak.
derij schuldig heeft gemaakt staat opl
.r«
meel of rijstebloem of
Bon 93 (bonkaart algeNiemand staat op. De Dirk trommelt
meen). Geldig van 7 April rijstgries of gruttenmeel
Bon 11 (broodkaart). Gelmet zijn vingers op de tafel van Passé
April:
een el (gemengd meel).
tot en met 20
dig van 7 April tot en met
défini, die den geheelen tijd als een verBon 22 ' (bonkaart alge20 April: 100 gram brood
Havermout
geten standbeeld naast zijn stoel heeft
meen).
Geldig
gebak.
of 1 rantsoen
van 10
'
gestaan.
April tot en met 19 April:
Bon 07 (nieuwe bonkaart
Heeft er niemand de politie overlast
een ei.
—

Hans
—

—
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-
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voorkeur.

smaak geniet

ze bij

Karnemelk is te gebruiken als drank, als
pap of pudding, maar vooral niet te vergeten als „hangop". In dezen geconcentreerden vorm is ze als toespijs na een
vleeschloozen maaltijd te gebruiken en van
groote waarde. Door toevoeging van verschillende versche vruchten, die straks weer
komen, of door wat jam
kan men bij
„hangop"
verschillende smaakveranderingen aanbrengen; vermengd met wat citroensap en diverse versche tulnkruiden geeft
„hangop" ene smakelijke en tevens voedzame slasaus, waardoor geen olie noodlg is.

I

—

..

Taptemelk Is te gebruiken In alle gevallen,
waarin men gewoonlijk melk gebruikt, zooals voor pap, in pannekoek, soep, stamppotten e.d. Bij het koken echter heeft taptemelk sneller de neiging om aan te branden;
daarom moet men hiertegen maatregelen
nemen. Heel geschikt Is het om het vette
papier van boter' of margarine te bewaren
en daarmee den panbodem even in te wrijven. De hoeveelheid vet behoeft slechts gering te zijn en hetzelfde papier kan driemaal dienst doen. Zoo mogelijk gebrulke
men een pan met dikken bodem. Ook hebben sommige hulsvrouwen een goede ervaring met het toevoegen van 2 theelepeltjes suiker per liter taptemelk.

*«-W.wp«wn
Tb- S„ Uit BCfRicbenlw*:
varfeta»
hc( trudulefls elaehltn

—

beoordeelen

vetgehalte-en verliest daardoor do
belangrijke voedlngsbestanddeelen
uit het oog. Afgezien van het vet
vet oplosbare vitamines bevatten

taptemelk, taptemelkpoeder en karnemelk
alle overige bestanddeelen van de melk,
zooals eiwitten, koolhydraten en mineralen,
waarvan vooral de kalkzouten van groot

„KLEINTJE" ZEGT: LEERT

ERNSTIGE STRAF VOOR
CRISISWET-OVERTREDER

*

I

1-GtAWWGC

COMPAGNIE
Assuradeuren

S

>ClecTTn*X»ndoei( r
OtmwfiM
iinr.i<inc. SuiSRiatpnkade I.
n»
u a at Jager, pa. Rhnorvtiraa.1
31, niiFir metltbu», 8. ■; rnnirrui.it r, Mtinuveerpnlnan Halt. kntjverMlc met rjimnd
en kruik,
B. van D.iui, SifhUdman»lraa( U,
Indien aan ern fler vurmauaoée adreuen
«on voorwerp I* aicutisiie, ci-m-vf wen daarvan konnlf W Heven aa'i n«t Hoardto(ire*u
wt )x»Uic, atóetllnB Gevomltn Vooetwh("■o. ctoit. r<] urn, i«leloon no. i.ioto.

De beambte had haar doordringend
pangekeken en toen waren er tranen in
haar oogen gekomen.
Dien avond kreeg de adjunct-commies
van de werkster bezoek aan huis. Zij wilde bern spreken.
Toen bekende zij, dat zij daags te voren
oit zijn kas een bedrag van f 10 had ontvreemd.
Dan heb jij ook de andere diefstallen
gepleegd, zei daarop de ambtenaar.
Dat werd eerst door haar ontkend, doch
later toegegeven. In totaal had zij zich
aan rolletjes dubbeltjes en kwartjes etc.
voor f 55.29 toegeëigend.
De vrouw was niet voor den rechter
verschenen. Zij had zich ziek gemeld. De
adjunct-commies echter deed bovenstaand
relaas. Hoewel hijzelf het meest door de
diefstallen was gedupeerd, vroeg hij den
rechter de vrouw niet in de gevangenis
te zetten, doch haar een geldboete op te
leggen, wel voornamelijk, dat zij een stipt
eerlijk echtgenoot heeft, die van deze
laak veel leed heeft
De officier mr. Wilbrennlnck vroeg met
let oog op dit alles daarop een boete van
125 of 25 dagen hechtenis.
De rechter heeft de vrouw veroordeeld
tot fl5 boete, subsidiair 15 dagen hech_
tenis.

'

1
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Onze kantoren te *s Gravenhare en Rotterdam zijn, evenals dte
STICHTING TOT BEHEER EN' ADMINISTRATIE VAN

vricnnicatnat Sc, mOkbu* l.n. van Bero«n. doen hooren. Ook de openingsavond
O. de Oiuifi.
Hb, bandwaitvn. Zaterdag 12 April gaat gewoon door.
W. l. Pinnk, 'woooKblp P. 331, lls-irnflr Lln-

trouwig.

*«rd

*■

Maatschappij

Verzekering

Muziek- en Zangconcours den Paaschdag
Berg. -Snnmaiutruii llt. paar Srur.e he-ctcnHet comité van het jaarlijksch muzlekHundtcitacnBn. P. van Cinh**, BrutHtedijk
ÏM. br. «Mee OamefhanaicUMn, C- il- BrUIJ>X
en zangconcours Romazartco heelt vergunTtrbtc«n:ft»wpe sn, IWTJte nappa nan.uchien. ning gekregen om de muziek- en zangJ. van Hixur'i, ti-i#r Kenunutraai lUa, >■ wedstrijden op 2en Paaschdag doorgang
wi*ll« kinricrrllwiKU (• vnn tien Bern, Pa- te doen vinden in de Schouwburgzaal
!«ttlnat|ramt il, sllvortiun,
r-T.T-k«nmnr Odeon. Ongeveer 10 muziekvereenigingen
\v»iflt.hurtir:rwth aakie swl, L. wn ualtum, en verschillende zangkoren zullen zich
Bbelnvu

—

êeleöwi

■'*■

-

aÜiippnnMindiv.

—

Esntee weken

'-'-.'

OORLOfISSCHADE
||jl

VfmiedcnhH, Dorduchclaan m, tmifne hfr«ïi|ntri'inMnti.ii[-. w. van
t!»(IMPB, Vut) dM
Mei)dcn*tra» Sfl». (n*. t«m n- p'jnem'.tnniUp.
C. van «ir rj'ici, Stsdhouiler<v"g "su, bnuAa j)i>>iri[iO[iiii.«inaK-, J. A. Vuctens. Hu-r'bor«U'ir«kl »h, TlerKieurtnRatlood J|W. '•mi
Mii). a van ii'ti E»*!,
Br. Ac vt**or*tr«.ii
isifl dnuhiti nrntenDnl'-lmil.iKi!. E. van defl
Der*s, WiUeaa BeukoUouir. lï». <Mubl« iuini.-ipfi['.}iitiiti|t't l Al J. TDOnU, r.*ienbü.-#str.
64. N-itikhiliiji. T. J. van txit. H«chtbu»Uan
M6. utvKrtionnrn. H. KiKltel.
viiti kis, Silvcrbnn C. M. Oiwtitinït
itroal J-.n., eakclo tranHblIjBllvn «n
a#bon. W. BorKel, «iaat Fltiruatnat T»,

Op een van de hulpkantoren der P.T.T.
de ambtenaren telkens bedragen
vermisten
nit bun kas, zonder dat zij konden begrijpen, boe die tekorten ontstonden.
Het was gaan opvallen, dat de vermisliogen altijd gebeurden op Woensdagen
en Donderdagen. Zij gingen toen nadenhoewel aarzelend
achtten zij
ken en
bet niet uitgesloten dat de op genoemde
dagen in het kantoor werkzaam zijnde
werkster er meer van moesten weten.
Men ging op haar letten en dt vouw
had zicb feitelijk zelf verraden tegenover één der adjunct-commiezen
Waarom kijkt u mij toch telkens zoo
na? had zij gevraagd. U kijkt zoo wan-

-
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GELDDIEFSTALLEN IN
HULPPOSTKANTOOR

Onderlinge
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In verband met Goeden
Vrijdag zal morgen geen

Nieuwsblad
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KOFFIE
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WELKE BONS?

**-

•

-

,
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bezorgd?

Bloem

—

Bons 6 (bloemkaart). Geldig van 24 Maart tot en
met 20 April: 60 gram
brood of een half rantsoen
gebak of 39 gram tarwemeel of tarwebloem of
roggemeel of roggebloem
of zelfrijzend bakmeeL

*•

Boter en vet
Bob 18 (boterkaart). Geldig van 31 Maart tot en
met 13 April: 250 gram
boter.
',
Bon 10 (vetkaart). Geldig
van 31 Maart tot en met
13 April: 250 gram boter
of margarine.

•

•

_

-

—

Boa 11 (boterkaart). Geldig van 7 April tot en met
20 April: 250 gram boter.
Bon 11 (vetkaart). Geldig
van 7 April tot en met 20
April: 250 gram boter of
margarine of 200 gram vet
naar keuze.

—

IS^

—
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—

-

—

i* ttSï"
noni^l

Bons 62 en 73 (bonkaart
algemeen). Geldig van 24

"

Maart tot en met 20 April:
100 gram kaas.
Bons 63 en 73 (bonkaart
algemeen). Geldig van 7
April tot en met 4 Mei:
100 gram kaas.

.

«»
*

'

,
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~

„
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*

«

»«

van 24

Februari tot en met 20
April: 250 gram haverVleesch
mout of havervlokken of
haverbloem of aardappelBonnen 10 vleescb
(vleeschkaart). Geldig van meelvlokken of gort of
gortmout of grutten.
31 Maart tot en met 13
April: 100 gram vleescb
(been Inbegrepen) of 1
Gort en Grutten
rantsoen vleeschwaren.
Bon 08 (nieuwe bonkaart
Bonnen 10 worst, vleeschalgemeen). Geldig van 24
waren (vleeschkaart) Geltot en met 20
dig van 31 Maart tot en Februari
April 250 gram gort of
met 13 April: een rantsoen
gortmout of grutten.
vleeschwaren. ,
•*•

Bonnen 11 vleesch

'-

Maizena

-"•■'

Bon 10 (nieuwe bonkaart
van algemeen).
Geldig
10 April tot en met 23 Februari tot en van 24
met 20
April: 100 gram vleesch
April: 100 gram maizena
(been inbegrepen) of
1 of grlesmeel
of sago of
rantsoen vleeschwaren.
aardappelmeel of
rijststljfsel of' een hoeveelBonnen 11 worst, vleeschpuddingpoeder
heid
of
waren (vleeschkaart. Geldig van 10 April tot en puddlngsauspoeder, welke
100 gram zetmeel bevat
met 23 April: een rantsoen vleeschwaren.
(vleeschkaart). Geldig

Vermicelli

Zeep

Koffie of thee
18

(bonkaart

alge-

Geldig van 17
Maart tot en met 27 April:
60 gram thee of 125 gram
koffie of 250 gram koföemeen).

surrogaat

.

-

•

Petroleum
Periode 9 voor
Geldig
kookdoeleinden.
tot en met 20 April: 2 L
petroleum.
Zegel

Bon 09 (nieuwe bonkaart
algemeen). Geldig van 24
Bon 17 (bonkaart algeFebruari tot en met 20
Geldig
van 17 April: 100 gram vermicelli
meen).
Maart tot en met 13 April: of macaroni of spaghetti.
1 kg. suiker.

Suiker

Bon

Brandstof
distributie vaste
brandstoffen haarden en
kachels. Bonnen 15. 16 en
Geldig
17.
van 1 Maart tot
en met 30 April: een eenheid, vaste brandstoffen.
Bonkaart distributie vaste
brandstoffen
centrale
verwarming;. Bonnen 35
tot en met 41. Geldig van
1 Maart tot en met 30
April: een eenheid vaste
brandstoffen.
Bonnen brandstoffen een
vijfde
periode
eenheid
bonnen cokes een eenheid
vfr'fdc periode. Geldig van
1 Maart: tot en met 30
April: een eenheid vaste
brandstoffen.
Bonkaart

,

Honden- en
Kattenbrood

meen).

Bon 08 (voederkaart voor
bonden). Geldig van 1 tot
en met 30 April: 3—lo k g.

samenstelling) of 120 gram
huishoudzeep of 200 gram
zachte zeep (oude samen-

Bon 08 (voederkaart
katten). Geldig van

20 (bonkaart algeGeldig van 31
Maart tot en met 27 April:
150 gr. toiletzeep (nieuwe

Bon

stelling

van

voor

.

1

hondenbrood.

•

—

.

„.

tiiRtaj

ii*F7rIfr

*

.

met 30 April: IV»
,
kattenbrood.

»

**-

*

—

i

««

Kaas

algemeen). Geldig

Januari 1941) of 150 gram
(nieuwe
zeep
zachte
samenstelling van na 1
Januari 1941) of 300 gram
zachte zeeppasta of 250
gram . zeeppoeder of 600
gram waschpoeder of 123
gram zeepvlokken of 250
gr. zelfwerkende waschmiddelen of 200 gram
vloeibare zeep.
Bon 117 (uitgereikt bij
textielkaart). Geldig tot
en met 30 April: 50 gram
scheerzeep of een tube
scheercrême of een pot
scheerzeep.

Om uit te knippen en eventueel in brief-ordner te bewaren

voor
1 tot
kg

TOEKOMST

van de devan Binnenlandsche Zaken
en' van Financien en de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de
Bouwnijverheid
hebben een Commissie
van Advies voor den Woningbouw ingesteld.
■
■ ■■
Aon den cnmmUtlE 'te opKtdrasrti «nncnulen McreUiru*ra-eenGcaal «n den
Algemeen Cvmochilidi rir-stvraücil. 'Uu
wel tittünrr bewealno. v*n odvic» te *)(«non nmtrent vraaiirtukken van «leerwtftnon aard, beUt*f(*nde de wnntagvoarxi*nJm, voort* van «vlo* ta dienen np "11=
awnvraern fi>uw#I run publK'kr*tlitr'H]V.a
Hciiftmen atk vnn pjuluuiipt-n. lot «m!tnj(jtng van Bffltielilken Meun In ecnlivlel vorm, wn dlCTiPt v»n 4a wonlnsvao.*f-lefiiniï. met Uitxi)(i4er(ns v*n de gcVit'Q-i
vua herbouw In dü doar ourlfCïAuweid
gctntcterdv gfttiieden
■
In Oae commlw»* wjn benoemd: tot IW,
tOTmi voorullter. mr P M. wtn d»r Dnrv.
silminiDiraicur, hnord <lcr ntdccltne Volkibul«ve*itnn van het departermmt vnn Blnnentundschs Znlwn, mt Icdon: Ir. H »«n
der K»a. hcrttdlnsjwcieiir vnn de Vi»HmhulivcstiiiE, dr Ir. Z. IJ.. v»n der M«nr
algemeen
secretaris vxn dun Algemeen
GamncMlade voor d«» Wederopbouw on
da Buuwn!)vit held, ea 4. Bakker adminUtrateut bl) h»t dapsrlemcnl van FtadD-

Rede dr. W. F. de Groot

Führer

■

-

r

.

-

■
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HAAGSCH

GERECHTSHOF

Van meineed vrijgesproken
Dë
fcodeknëcht C N. uit Oostvoorne
had als getuige IA een aanrijdingszaak tegen zijn patroon verklaard, dat hij tijdens
.aanrijding
achterop de klap der auto
de
van-zijn. patroon stond. Dit was in snijd
met verklaringen van verschillende getuigen» die op dat moment niemand op cic
klap.uier .-auto. hadden gezien, terwijl bovendien de. klap niet.eens neergelaten
'

zou

zijn.

....'".'

-.

."„_

Dè verdachte hield echter - vol wel op

■ In den •lertnln zaaien we deze maand
onze eenjarige zaaiblocmcn.. Voor enkele
dubbeltje* kunnen we den heclcn zomer
bloemen in onzen tuin hebben. Juist omdat de keus zoo groot Is kunnen we moeilijk bepaalde soorten aanraden want smaken
verschillen nu eenmaal- In eiken
catalogus vinden we 150 of meer soorten
'.' v, .
'-~---••<
'»•.vermeld.
Een bijzonder ; dankbare bloem Is de
Aster, - die we In allerlei kleuren en
hoogten kunnen krijgen van 15 cm. tut
één* meter toe. Goudsbloemen zijn
ook prettige bloemen; wanneer we ze één
keer hebben gezaaid komen ze eik voorjaar,
automatisch weer op. Een Het bloempje
is het Slaapmutsje. Hierbij zijn de
kelkblaadjes vergroeid tot een klein mutsd«nr cnmmlulc l* lU ecrr«Mrte je dat de ontluikende bloem 's morgens
Aan
tot-cevöÊgd J. M. itsrrtrtnun, refercndorU
laat vallen, vandaar de naam. •
tal] het dcp»rtcm«nt van Binn«nlond*É;n*!
Om te drogen is het Gipskruld heel
geschikt met zijn honderden fijne witte of
rosé bloempjes. Papavers, vooral de
soorten
met lange stelen zijn- heel geschikt
voor achtergrond van een rand
Oostindlsche
Kers en Afrlkaantjes zijn wel zoo bekend, dat-we
er niet verder op in behoeven te gaan
prettige
snijbloem Is de
Een
echt
Z I nnl a, die we in alle kleuren kunnen
krijgen. Als bedekking voor oen hekje vf
prieeltje is de Dagbloem of Klimmende Winde
heel geschikt. Den
heelen zomer door verschijnen er eiken
dag nieuwe
bloemen ; v aan, die zich
tot de
's avonds weer sluiten. •
Wie ook in den winter graag een aardig
Paasch Tentoonstelling
bouquetje op tafel heeft, zaaie eens Immortellen of-stroobloemen. En
van
merkwaardige
bijzonderheid hiervan is,
dat deze bloempjes zich. ook in gedroogIn de Groote Bovenzaal van het
den toestand bij koude of vocht sluiten
-,
Beursgebouw,
Nieuwe
en bij verwarming weer opengaan.. Ook
kunnen we voor winierbouquetten sier' Ingang
Meent 110
. Vrijdag 11, Zaterdag 12 April
• 10 u. VJO.-8 u. n.m.
AGENDA
'„','<;. Zondag (Eerste Poetchdag)
I—7 uur n.m.
VAN GEBOORTEDAGEN
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Perzische Tapijten

.

Wat den groei van allerlei
gewassen betreft, zijn we
_dit jaar drie of vier weken
achter.

ff

42.88; 'Zweedsche kronen 44 85;
sche kronen (oude schulden) 6 42- nin
(oude schulden) 3.43; Dinar
(nieuwe scW
23''
Ponden 1.45
2.30; Pcngö (oude schulden) 38.519- Penis
(nieuwe schulden) 45.89:
Zloty (oude
den) 35; Zloty (nieuwe schulden)
37 68
Nederlandsen Clearinginstituut

I SS? i ?"*«*e

grassen zaaien. Hiervan vinden we in den

l/f; uj:

ïehui.

catalogus een hcele reeks, zoodat de keus
Opgave laatst uitbetaalde nummers
ner
moeilijk is. Het best kunnen we gemengd 8 April 1941:
'-.
■
zaad fcoopen en dan het volgend Jaar de
Clearing «net Duiïschland. laatst uithol
mooiste.soort apart bestellen. :
taald nummer: tegen guldensvorderlnacnteßen ■. reichsmarkvorderinèer'
er ngen
Heesters poten en verpoten -898.409.
;
57.505/324.072.
Clearing
met Chili, laatst uitbetaald
•
.
Ook in deze maand kunnen we nog nummer: 1713.
poten
heesters
en verpoten, maar voorClearing met Turkije, laatst uitbetaald
zichtigheid is geboden, want de wortels nummer:
algemeene clearlngrekenlnes
dropen snel uit. Het best kunnen we de 4750. bijzondere clearingrekening:
2431 •
wortels even in een emmer water doopen. Clearing
met Italië, laatst
uitbetaald
vóór we tot het poten overgaan.
nummer: 2386.
Gras zaaien is ook een echt werkje
voor deze maand.
Vele Jieesters beginnen omstreeks dezen
tijd te bloeien, zooals Forsythia met gele
en Cydonia. een laagblijvend struikje, mei
roode. bloemen. Bij het beplanten van
onzen tuin, kunnen we onze heesterkeus
het best zo richten, dat we om dezen tijd
.
Vrijdag 11 April.
al bloemen hebben. Niets geeft meer voldoening dan een Forsythia, die dag in
HILVERSUM I. 415.5 m. Ned. progr.':
dag . uit zijn gele bloemen in al haar 6.45 Gram. muz.
6.50 Ochtendgymn.
schoonheid in den hoek van den tuin tenTOO Gram. mv*.
7.45 Ochtendgymn.
toonspreidt.
8.00 Schriftlezing èn meditatie (Chr
Overblijvende planten kunnen we nu Radio-Stichting)
8.10 Gew. muz. (opnï
door scheuren van de pollen vermenig- — 8.30 ANP.
845 Gram. muz. Z.
vuldigen, wat heel gemakkelijk gaat
10.00 Amsterd. Salonork.
10.20—10.40
Declamatie
11.15 Gram. muz.
11.30
Zorg ook voor de kamerplanten Zang met piano
12.00 Gram. muz.
12.42 Almanak
1245 ANP.
1.00 Orgel
Kamerplanten beginnen, nu er al zoo1.35
Salonork.
2.15—2.30
Voor
da
veel in den tuin te zien en te doen is. vrouw
3.00 Gram. muz.
3.30 Enop den achtergrond te raken. We
wat
T. Roxini
4.00 Korte wtjdinEs.
zorgen, dat ze met de sterke zon op de semble (Vrijz.
dienst
Prot. Kerkcomité)
4.30
ruiten en de nog brandende kachel geen Passlemuzick,
causerie met gram. platen
gebrek aan water krijgen. Geregeld watei
5.00 Gram. muz.
5.15 ANP.
5.30
geven hebben ze nu zeker noodig, nu ze
Omroepork.
6.15 Het Saksisch land,
een groeiperiode tegemoet gaan.
'■ 6.30 De groote idealen van de
De kamerplant, die we op toogenblik .cduserie
het
meest
in den winkel zien, is de boeren in het licht van de Zuid-Afrtk,
7.00
Azalea. Meest zijn het de groote dub- Doëzie, lezing met muz. omlijsting
8.30 Ber. (Eng.)
845 De 7 krui»,
bele bloemen: Azalea indica. In den laat- ANP
sten tijd zien we echter oolc dikwijls een woorden
9.40 Avondwijd. (Vrijz. Prot.
9.45 ANP. Eng. Ber -3
andere soort, de Japanschë Azelea, een Kerkcomité)
kleiner soort met bijna geen blad en geen 10.00 ANP, sluiting.
dubbele bloemen, maar kleinere enkele
HILVERSUM 11. 3013 m. Ned. progr.'
die de plant dusdanig overdekken, dat ze
6.45 Gram. muz.
6.50 Ochtendgymn.
als 't ware een gloed uitstralen, vooral de
7.45 Ochtendgymn.
7.00 Gram. muz.
wafm-rose en oranjeachtige soorten. Deze
8.00 Gram. muz.
8.30 ANP.
8.45
soorj heeft boven de indica het voordeel
9.15 Gram. muz.
dat We haar na den bloei eenvoudig bui- Gew. muz. (gr. pi.)
(Chr. RadioLiturg,
wijdingsdienst
ten fn den tuin brengen. In den winter 10.00
12.00 Ber.
behoeven we niet bang te zijn' voor be- Stichting) Orgelconcert
12.45 ANP.
l.dO
vriezen
en het volgend jaar bloeit de 12.15 Omroepork.
plant weer even mooi In den tuin. of. als Omroepork.
L3O Gram. muz.
2.00
Kamermüziekspelers
gram.
we haar in het najaar binnenhalen, in de
en
muz.
kamer. Tijdens het in bloei brengen', moet 3.00 Esmeralda
3.30 Voor de vrouwen
de plant goed vochtig worden gehouden
3.45 Orgel en zang
4.30 Voor de kin5.15 ANP
en vóór de knoppen opengaan moeten ook deren
5.00 Gram. muz.
deze regelmatig worden besproeid Bij 5.30 Celesta-ensemble
6.00 Declamntla
goede verzorging heeft men drie weken (Chr. Radio-Stichting)
6.15 Rococo-octet
plezier
minstens
van deze prachtige
6.45 Toeristische raadgevingen
7.00
plant
7.30—7.45 De
ANP.
7.!5 Gram. muz.
• winterbloeiènde Geratoekomst van het Ned. tooneel, causerie
I Wie graag
jonge
moet
de
«cheuten
heeft,
Spiegel
dag
niums
van den
of
8.00 ANP. —.8.15
nu stekken. In den zomer snijden we de muz.
8.30 Gram. muz:
8.45 Radioknoppen steeds weg, tegen den winter niet tooneel
9.10 Orgel
9.30 Gram. muz,
meer. Wanneer we nu goed en regelma- 10.00 ANP., sluiting.
tig water geven, bloeit dé plant den heelen winter.
Zaterdag 12 April. Fuchsia en Ster van Bethlehem
HILVERSUM I. 415.5 m. Ned. pronr.
we nu in een medicijnfleschje
stekken
•
6.45 Gram. muz.
6.50 Ochtendgymn.
met water.'
7.00 Gram. muz.
7.45 Ochtendgymn,
8.00 Gram. muz.
8.30 ANP. — 8.45
Gram. muz.
9.15 Voor de vrouw
9.17.
Gram. muz.
10.00 Herh. van avondpro*
12.00 Ensemble Rentgramma's (opn.)
meester
12.45 ANP.
12.42 Almanak
1.20—1.40 Gram.
1.00 Melodisten en sol.
mui
2.00 Verzorging van den--eigen
tuin, causerie
2.20 Omroepork. en sol.
3.15 Esmeralda
3.45 Gram. muz.
4.00
4.28
Bijbellezing (Chr. Radio-Stichting)
Zang en plano
440 Duitsche les in
hoorspelvorm
5.00 Viool en piano 5.15
8.15
5,30 Hobo. fluit en orgel
ANP.
6.30 Ens. T.
Voor binnenschippers
7.15 Ens. T.
Roxini
7.00 ANP.
8.00
Roxlnl
7.45 Dichter en boer
830
ANP.
8.15 Spiegel van den dag
Ber. (Eng.)
8.45 Omr. kamerork., sol. en
gram. muz.
9.40 Dagsluiting (Chr.
■■
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Elk stuk een wonder

de klap te hebben gestaan.
van
De rechtbank-te Rotterdam bad N. wegens meineed'veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, van welk vonnis de
werken.
proc. generaal de bevestiging vorderde.
Het Hof heelt arrest gewezen, en hetNiet op den enkeling, zooels Rousseau
geen tenlaste gelegd was niet bewezen geleerde, doch op de gemeenschap dient het
vrijgesprowerd
acht, zoodat . verdachte
onderwijs te zijn ingesteld. De leeraren en
.
;,
■
ken- ~v ...v
onderwijzers behooren hun geheele persoonlijkheid aan de gemeenschap ies volks Sinds 8o jaren in tapijten aan de spits I
te geven. De Staat is uit het volk voortgekomen en op dien Staat rust dfe plicht om
De straf verdubbeld
de opvoeding in volkschen geest te leiden.
Wat het middelbaar en voorbereidend
Rotterdam, 9 April. Coöperatieve Tulnhooger onderwijs betreft, hier is een scheiOmstreken G.A.
A.- de V. *e -Rotterdam zou gefungeerd ding tusschen jongens- en meisjesscholen bouwvelllng Rotterdam en per 100 kg.; sla
Kaskomkommers 29.50—34
hebben als de groote afnemer van goede- gewenscht.
■
4.75—9.50 per 100 krop; slavellen 0.27—0.40 per
ren -die -puinruimers hadden gestolen.
jeugdbeweging
tijd
Voor
de
dient
veel
bloemkool
per
g.;
g.;
ie srt.
spinazie 0.21
Hen kon blijkbaar bij hem alles kwijt over te blijven om te zorgen voor een k
k
en . zoo waren belangrijke hoeveelheden eoede stijlvorming In de gedragingen. Bin- 0.39—0.43 per stuk; postelein 0.35—0.38 per
radijs per 100 bos 3.60; asperges 1.63
gouden en zilveren voorwerpen oij hem nen
een zeker groepsverband blijkt de kg.;
per
per
kg;
lood,
gekomen.
vulpenook
1.80
stamprincesseboonen
bos;
terecht
Doch
jeugd voldoende gevoel voor discipline te
nen en andere goederen bleken welkom bezitten; dit gevoel moet worden uitge- spruiten ie srt. 0.19 per kg.; witlof Ie srt.
te zijn.
■ - i
werkt tot elk persoonlijk optreden van de 0.28—0.33 per kg.
De' rechtbank, te Rotterdam had de V. jeugd. -;
Aanvoer sla 279.170 krop.
.w.
tot-een jaar gevangenisstraf- veroordeeld,
doc-h —in -hooger .beroep, vond de proc,
generaal die straf "niet voldoende, en hl)
eischte twee jaar gevangenisstraf.
Het .Gerechtshof heeft arrest gewezen,
en 'dè' étraf verzwaard tot twee laar ge.''-'.
vangenisstraf. _ ; '
.
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CLEARING-INSTITUUT.

oer* en voor stortln«en op 10 An'rll
+
1941 tegen verplichtingen luidende i„!
Belga's 30.1432; Zwitsersche tra™» 43,2
Fransche francs 3 768; Lires 987 ri
'
isehe kronen 36.37: Noorsche 'kr™
,

VOOR WEINIG GELD HET
HEELE JAAR BLOEMEN IN
ONZEN TUIN

—»

;■•.-■.'
,
staat. •
Ter inleiding zeide de heer R.
van
der Mei. als districtsvertegenwoordiger van het gilde, dat dit een einde wil
maken aan den ouden toestand, waarbij de
uitsluitende ontwikkeling van de verstandelijke vermogens, wordt gezien als het
hoofddoel van het onderwijs. De opvoeding dient echter uitsluitend te worden
beheerscht door den aanleg en het karakter van den leerling. Bij alle onderwijs zal
liefde voor volk en vaderland worden
aangekweekt. - De leerstof zal vele veranderingen ondergaan- uitbreiding van de
leerstof voor lichaamsoefeningen, invoering van nieuwe vakken als heemkunde,
rassenleer, handenarbeid en er zal meer
aandacht aan de Nederlandsche taal worden besteed. Bij de onderwijzersopleiding
zal men meer op de practische vorming
gaan letten. Door woord en geschrift wil
het Opvoedersgilde voorlichting geven en
vormend werkzaam zijn in nationaal-socialistische richting. '
Dr. W- F. de Groot, hierna zijn
rede aanvangend, betoogde, dat vooral aan
de Nederlandsche taal meer aandacht zal
moeten worden besteed. Heemkunde, kennis van streek en bodem, waaraan men
zich gebonden moet weten, is een prachtig
veld voor zelfwerkzaamheid Het onderwijs daarin moet van den grond af worden
opgebouwd. Met heemkunde
wordt de
geest aangegeven, waardoor het onderwijs
in velerlei vakken moet worden bezield.
Streek, volk en ras vormen de concentrische cirkels, die de heemkunde omvat.
Radio en film kunnen meer dienstbear
worden gemaakt aan het onderwijs De
uitgaven voor de hiervoor noodige toestellen kunnen gemakkelijk, bijvoorbeeld
met twee cent per week en per leerling
door de gezamenlijke leerlingen worden
gedragen.
De lichamelijke vorming moet meer algemeen worden, waaraan ook ie leeraren
in de intellectueele vakken kunnen mede.....

Het tuinwerk in April

i

I I
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Het Opvoedersgilde, dat, geleld door
mr. dr. R. van Genechten, zich o.a.
ten doel stelt de herziening van de
opvoeding en het onderwijs in volkschen geest, organiseerde gisteravond
een vergadering in het gebouw Amicitia in Den Haag, waar dr. W. F. de
Groot, directeur van de Dalton-H.B S.
te-j 's Gravenhage,
een uiteenzetting
gaf van de organisatie van het onderwijs in den nieuwen Nederlandschen

35-jerige boekbinder te Lelden
Een
.had zich einde Januari in beleeiigenden
zin uitgelaten over den Führer van het
Duitsche rijk. Hij had nl. allerlei schampere opmerkingen gemaakt bij de aanschouwing van een_ia.de uitstalkast van,
een - winkel aldaar neergelegde plaat,
waarop de. , afbeelding van den Führer
voorkwam.
Voor het Duitsche Landgerecht beweerde
dat deze opmerkingen een
plaat golden waarop Mussolini was afgebeeld. De. winkelier, als getuige gehoord, verklaarde-, echter, dat geen plaat met de
afbeelding van Mussolini in zijn etalage
aanwezig was geweest, wel een waarop
de "Führer eh maarschalk Goering waren
afgêßeeld.' l - '••*■'
■ "
■
Dfe'fpatroóri van den verdachte schetste
dezen als een stil. ingetogen werker, die
reeds 15 jaren bij hem In dienst was en
•.
nimmer aanïpolitiek had gedaan.
Verdachte ■werd, nadat -de Generaal?
staatsanwalt een jaar gevangenisstraf had
geëischt..; door rechter Joppich tot acht
maanden" 'met .aftrek van preventief veroordeeld.
Het Landgerecht heeft voorts een Duitschen jongeman wegens een zedenmisdrijf,
overeenkomstig den' eisch van den Generaalstaatsonwalt tot-drie Jaren tuchthuisStraf-veroordeeld.- .">-■>?■ •■'- fci.
•>--•-•-<

—

,

Acht maanden gevangenisstraf

.

secretarissen-generaal

schoonheid

,

•

—
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11 April.
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1877 W. Schenk; broodfafirikant. >;!{'s£?.
1879 L. Bolle; beeldhouwer.!
■-.•■e-*.:

-

.

.'.

":

12 April.

,;';'.';,;'.

"•'.,-.,■

en
1880 Mr. G. C. A. Oskam;
schaker.
1882 H. G. J. de Monchy; „Pakhuismees•
ter"; ridder Oranje-Nassauorde.
1887 Mr. Walter F. C Baars; advocaat
en procureur; oud-lid Gemeenteraad en Prov.-Staten. ,
-*■
,■■■:
1900 Dr. H. D. E. Milders; arts.
■
Bergh.
1901 Mr. L. J. Hymans van den
voorzitter Rotterdamsche Kring; secretaris Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg en van de afd.;
Rotterdam der Maatschappij van
jurist

.
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Prof. dr. J.
woon hoogleeraar Ned. Ec. HoogeschooL
Tinbergen;

buitenge-
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TWEE ONDEUGENDE PRINSJES
(VOOR ONZE

—
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Beleediging van den

IDe

partementen

i

DUITSCH LANDGERECHT

2

KOERSEN NEDERLANDSEN

j

HET ONDERWIJS IN DE

COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DEN
WONINGBOUW.

—-

I

BINNENLAND

TWEEDE BLAD

DONDERDAG 10 APRIL. 1941

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
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LEZERS)

—
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BETALING LUISTERBIJDRAGE

NIET

—

—

BIJ BANKEN.

—

—

—

Houders van radio-ontvangtoestellen
hebben in sommige gevallen bun luisterbijdrage, betaald door tusschenkomst van
bankinstellingen, gemeentelijke ophaaldiénsten. enz. Bij deze wijze van betaling
kwamen" belanghebbenden echter niet In
het bezit van een geldig bewijs, dat de
luisterbijdrage is betaald. De op deze wijze
gestorte bedragen zullen daarom worden
terugbetaald. Men dient ten spoedigste
aan <■ zijn -verplichtingen te voldoen door
de verstorting- of overschrijving van
schuldigde bedragen op postrekening nr.
400200 van het Staatsbedrijf der P.T.T.
het
bodistributieluisteraars
heeft
Voor
venstaande eveneens beieng, doch alleen
voor" dé'over het eerste kwartaal 1941 te
verrichten" betalingen. Na dit eerste
kwartaal jM zijn de distributieluisteraars
zelf van alle- zorgen in dit opzicht ontlast:.> hun luisterbijdrage wordt nadien
door • de- distributjecentrale, waarbij zij
zijn, aangesloten, tegelijk met de kosten:
van het distributie-abonnement geïnd.

—

—

Vermenigvuldigen van

lidcactussen

kasteel; er Is

«

...

■

1 Enkele oogenblikken later schoot de
boot vooruit.
.
Naar het eiland, verzocht zij.
Ik wil het van dichtbij zien.
Zij stond naast hem aan het stuur,
zij leek klein en slank naast
zijn
breede gestalte. De jonge man zag
er jaren ouder uit dan hy werkelijk

—

was

Zij

voor

het eerst hier,

-

hoor.

-

I
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haar

verrassing.
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verwonderd gezicht. had gehoord, wat hy tijdens zijn saWaarom kan zij niet meer ko- menkomst met een meisje had bemen, natuurlijk kan zy dat wel! sproken. Daar behoefde hy nu niet
Maar zij zal wel niet meer willen en bang meer voor te zy'n.
..'— Een meisje, dat ik aardig vind,
dat is ook niet meer noodig.
Ben je dan niet bang voor haar moet er anders uitzien dan die juf-

Aha, Frits had haar bij haar vlucht
geholpen. Dat haar broer,
op
het
.'-.
./..."*
oogenblik
waarin Ursula vluchtte, geweest?
Ik zou niet weten waarom. \
op weg naar het eiland was, vergat
Nu, maar Frits, achttien honzy heelemaal.
Wat... wat is zij, steno-typiste? derd meter heen en een uur later
achttien honderd meter terug, "dat
Neen... artiste.
\'
beteekent zeker niets?
Artiste?
v
Over wie praat je eigenlijk?.' t
zij
Nooit
had
sprakeloos.
Ellie was
;
'
.
Over Ursula. i
een artiste van dichtby gezien. Zy
--■ «•-•n*
Over Ursula? ?sf™ r^J."' r rt ;"f
kende er vele, maar zy waren allen
HU staarde haar aan. *_..";' .
anders dan het meisje.
Over dat meisje, dat naar ons
En jij houdt van haar? Heusch
Frits, echt? -j. '••■<• u a.-*
toe kwam zwemmen?
•
Natuurlijk.
En zóó, "zoo praat jij over
'
Hoe romantisch.
iemand van .wie je houdt? zei Ellie
'
zag
plotseling
haar broer,
in verbaasd.
Ellie
Hij zette den motor ai en het Werd
een nieuw licht. Nu ja, Hij was een
•-••

Was

.•:.

Frits trok een

'

was.
—

.-.

—

In den tuin?
Ellie verborg

—

r

—

<

van

••■

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

zij... was zy al vaker hier,
. bedoel,
'? \
in het geheim?
Toe, vertel het mij?
BERT OEHLMANN,
Roman
Hy keek haar donker aan.
Ned. bewerk. door E. KOK.
Heb je ons nageloopen, heb je
I
(Vervolg)
geluisterd, bah!
Zijn woede
amuseerde haar koste-Hierdoor'werd Ellie's aandacht ge"
•
-■■
\
trokken en zy' zag, dat 't een dameszak- lijk.
probeerNatuurlijk
broer
heb
ik geluisterd!
doek was, welke-haar
■
Maar wat geeft dat?
de te verbergen. Zij nam hem niet riep zij uit.
af, hoewel haar vingers jeukten om Als je my iets had verteld, zou ik
het te doen. c Maar zy lachte luid, iets het nooit gedaan hebben. Nu heb je
my nieuwsgierig gemaakt, r- -.--.
Wat herrt Woedend maakte.
knappe jongen.
meisjes zouden
—
Ik —" Je hebt natuurlijk dadelijk • ge- dat ook vinden. Vele
V—r Maar Erits! riep zy uit.
Dat zy daar nooit
weet:immers alles! Waarom doe je kletst! •ffSWW**!
■•■'-■<<:
gedachi!
Natuurlijk,
aan had
tot nu
;
,
Geen woord.:
tegen inü zoo geheimzinnig?
toe had zy in hem alleen haar broer
. En woedend voegde zy er aan toe:
•Hij staarde haar dom aan.
gezien!
gekletst?
ik
Heb
ooit
Zij naderden het eiland. Er was
zakdoek is van haar, ja of -r
Goed,
kalmeerde hij haar. geen ander vaartuig te zien. Ellie's
i
neen? i i\.r. -:•■- ••.v;-;v.j: r i
Vader behoeft het ook niet te we- blik ging achterwaarts naar het huis
"Hij'keek haastig naar alle kanten
ten. Hij is vaak zoo vreemd, enfin, van haar vader en haar bewondering
en toen trok hy Ellie mee naar de
je weet het. •
voor Ursula's • zwemprestatie werd
. •
Dan werd hy" weer ongerust.
steeds grooter. Zij
wilde hetzelfde
Hoe7.-"v:' .'
■:■
Heb je gehoord, wat wij gezegd eens probeeren. Natuurlijk moest
Be- weet het nu eenmaal, '.■_•:
hebben, Ellie? .
Frits dan met de boot vlak . achter
'\-*--. Zeg' eerst, hoe? >!,...
',■
Zy zuchtte.
haar blijven.
Wat zal er nu gebeuren? zoo
b?nt belachelijk, zullen wy'
Ik heb er geen woord van vereen'eind varen?, : r r - verbrak zy het zwijgen.
Zy" kan
staan. <KS
_^__
immers niet meer komen?.
Hij keek haar onderzoekend aan.
~---

—

—

stil.
—

■ Je

...-•-.•:

.■>■■■■

hebt dus aldoor over

y

--<■-■

'

baar

Over

gesproken? zei hy möéilyky

frouw Brinkmann, zei hy.
.—r Maar ik- vond haar aardig.
JUt Jij een man beoordeelt een
—

vrouw anders. .
Hij maakte een beweging, welke
Ellie's stemming totaal bedierf. Zy
had gemeend op het spoor van een
geheim te zy'n en wat was het geval?
Haar broer hield van een ander.
,-—Wat is zy voor een artiste, tooneelspeelster?
Ja, knikte hy, om geen verderen
uitleg behoeven te geven.
Ellie dacht na. Een artiste kwam
in' den ruin, 'om Frits te ontmoeten.
Eigenlyk merkwaardig, maar zy had
Just om meer te | vragen. Zy
had nergens lust in.
•
Zullen we omkeeren?
"—lk dacht, dat je het eiland wilde
-•---'-2ien : T ;
i ..•.-.;...
Nu niet meer. .-:»•■■.
■
■
- Hy zette den motor weer aan. De
boot joeg terug door het water, een
schuimend kielzog nalatend. *;
—

.

geen.
—

deze Brinkmann of hoe zU heet. Die
—'•".
'
"
ken ik heelemaal niet.
Maar Frits! riep zij verschrikt.
meisje
nog
een ander
Is er dan
by ons in den tuin geweest? ■
'■''"•
..**
' Hij lachte gedwongen.
Dè commissaris ' heeft verder
Allicht, zei hij.
Maar dat jy
mij
juffrouw
aan
en aan die
Brink- niets gevraagd?
Neen, zei" Ellie en ze dacht aan
mann dacht, dat is belachelijk.»«« ■
Hij , lachte nóg eens, maar het Ursula. ■■■ ■'--?■£■ a '-■'-klonk even valsch als daarstraks,
Wat. zou het meisje- 'gewild hebben?
Werkelijk al te gek.
Ellie begreep het niet. en hoe meer
-_■.- *'
Tegelijkertijd werd hij: kalm..; Hij zü eTiiQver nadacht,. hoe \ vreemder
bang
geweest,
was
dat' Ellie • alles alles haar werd. Er was veel, waar;
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sluiting.

over zy met Frits had willen spreken, maar.zijn gezicht, dat donkeC
was, hield haar terug. Zij keek herd
van terzijde aan en ontdekte , een
vreemden trek in zijn gezicht.- En
voor het eerst 'bemerkte zü. dat zij
eigenlijk niets van hem wist. Hij
ging 's morgens naar Berlijn en
kwam
's avonds terug. Dikwijls
kwam hij zó laat, dat zij al lang
sliep. Zy had er nooit aan gedacht,
wat hij in zijn vrije uren wel zott
doen, zrj meende, dat hij dan met
vrienden samen was. Nu wist zö, dafi
er een
in het spel was. Haan
vrouwelijke c nieuwsgierigheid was
gewekt. Hoe zou de vrouw, van wie
Frits hield, 1 er wel uitzien? Zou M)
kiekjes hebben? Zij nam zich voor,
den volgenden dag in zijn kamer te
,

bewondering rond

Ieder verlangt
een beetje geluk

:

—

—

—
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—

verboden.)

•...

Ber,

r

—

FEUILLETON
(Nadruk

_.

—

jongens staren met
In het
75.751 De
daar ook zoveel prachtigs te zien! Alles is van zilver en goud
72 j en de zoldering is zo h00g.... bijna tot de wolken, lijkt het.
I Ze- lopen wat rond....
c

-P

9.45 ANP. Eng.

—

[

?i.*i

—

10.00 ANP.,.sluiting.. .
HILVERSUM U. 301.5 na. Ned. progr.
650 Ochtendgymn.
6.45 Gram. muz.
7.00 Gram. muz.
7.45 Ochtendgymn.
8.45
8.00 Gram. muz.
8.30 ANP.
1000
Gram. muz.
9.15 Orgel en zang
Morgenwijding (Vrijz. Prot Kerkccmite)
progr.
1200
Ber.
(opn.)
10.20 Gevar.
12.45 ANP.
12.15 Trio J- Ombach en sol.
1.45 Het ei in de
1.00 Gram. muz.
2.00 Rott Pblln.
symboliek, causerie
lezing
Aardbevingen,
en
sol.
245
Ork.
3.45 Gram. muz.
3.00 Rott. Philh. Ork.
5.00 Cyclus:
4.00 Amusem.-ork. en sol.
De Bijbel als boek (Vrijz. Prot. Kerkcomité)
5.15 ANP.
5.30 Melodisten
en soL
6.15 Utr. Madrigaalkoor en
gram. muz.
645 Tien Ned. Componist
7.00 ANP. Gron.
ten thuis, vraaggespr.
praatje
7.15 Gram. muz.
7.3 D Do
7.45 Gram.
wijde wereld lokt, causerie
8.15 Spiegel van den
muz.
8.00 ANP.
-IMB
8.30 Bonte avond
dag of muz.
—

'

.
*
'

Radio-Stichting)

De kleine ronde dingetjes, die aan bet
eind van deLidcactusstengels komen met de kleine luchtworteltjes er aan,
breken we af en potten ze dadelijk op.
Bij een zachten regen zetten we ze buiten en geven af en toe wat verdunden
koernest of kunstmesttabletjes. Wordt de
pot te klein, dan verpotten we In goede
aarde maar nooit tijdens of
,voedzame den
vlak voor
bloei.
Cl i via's en L I de actu «s en, die nu
bloeien, of tegen den bloei -zijn, moeten
'góéd water en voedsel bebben. De Cyclam en gaat nu den rusttijd in en heeft
niet veel zorg meer noodlg. Alle andere
planten gaan we nu meer water geven
ook "den Cactussen: :
Zoo gaan wij al zorgende de maand Mei
dan staat de helft van onze
tegemoet;
Maar opeens schrikken ze
de stem van den tovenaar !s planten al In bloei en In onzen moestuin
plotseling scherp en woedend geworden! Zojuist was hij nog beginnen- we al een en ander te oogsten.
een en al vriendelijkheid.... nu is hy opeens helemaal ver- Het plantenjaar bereikt langzamerhand ANP.,
Kom hierl schreeuwt hij.
zijn- hoogtepunt.
.
anderd.

_

-!-"■
nieuwste Philips, vanaf ƒ
r-! 'N.V:'COUZY, Ie Midaellandstr.
'"*"M
:i
':""'■ • Red. 1710»
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—
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RADIOTOESTELLEN TYPE 1941
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vrouw.

zoeken.

Hij verlangzaamde het ten*

po van de vaart. Ellie

dacht:

/

,

Misschien zijn er brieven?
Wie denk jij, dat aan de brandy
kast
'heeft
gescharreld? ' verbrak
Het kanFrits plotseling de stilte.
alleen, die juffrouw Brinjemann zU»
,
-

-*

—

'-•■••
'
'''.'
geweest.'
Met tegenzin gaf z«" de gedachten
aan de vrouw, die onverwacht in den
i ~~'.
tuin was.geweest, op. __s.
e
Brinkmann heeft er
Ursula
er
'"

~<~'

.

wanneer

—

niets mee te maken,
gestolen is, kunner er
werkelijk
maar twee daders zijn of liever een,
:-■■'JU of ik.;.
Zei de commissaris dat?
-

:

-"

■-

—

•••

prijshoudend. ••;'/'•-,v ;

•

"'.

|.f-

den vooravond van vier vrije dadat de
{*jjl op de effectenbeur» te Amsterdam
proporties zou aannemen. Indervandaag
aan het Damrak niet
*!j was er
te doen. Er waren maar weinig open de markt had een traag verk
crsen
meerendeels iets
.waren
i«. D e
met
~«r e" gedeeltelijk hield dit verband
verloop van Wallstreet,
gebrek aan affaire.
-iar eveneens met het
fondsen
bestond
S«
Amerikaansche
r de ecnig
aanbod. De vraag daarentfijen wss Sering, en het gevolg was, dat
j7koers meerendeels lager kwam te llgHet meest ging nog om in de staalLndeelen, maar ook Anaconda's en de
yeine spoorwegshares gaven nog kleine
bewijzen van aanwezigheid,
pc omzetten op de locale markt waren
openden
punten beUein. Oliesvorig slot, ineenige
verband met het
«den het
jabod van eenig materiaal. Toen dit
„oter was geabsorbeerd, trad vrij spoeci» een herstel in, doch later op den midde koers toch weer tot achterdag neigde
uitgaan en bij het scheiden van de markt
den openingsprijs gestrd op ongeveer
vjjdeli Voor scheepvaartaandeelen beweinig belangstelling. Nederlandse Scheepvaart Unies waren in door'pte vrijwel onveranderd. Japanlijncn
rolden iets lager, voor de overige soorten
gemakkelijk tot affaire te
tii het niet
«raken en er moesten bijvoorbeeld verscheidene tapes verstrijken, alvorens het
mogelijk bleek voor Oude Booten een
coteering tot stand te brengen. De situaüj was hiermede goed gekenschetst. Aan
it industrieelen werd ook maar weinig
zelfs in A.K.U.'s
andacht geschonken,
ging bijna niets om. Desniettemin kon dit
'cads zich goed op peil houden. ■ De
phllipsaandeelen waren eveneens weinig
ei nauwelijks veranderd. Unilevers daarentegen zakten een kleinigheid af; in de
ninder courante soorten ging weinig om.
onregelmatig.
was
De koersbeweging
dat
Evenwel dient te worden opgemerkt, Van
geen groote variaties voorkwamen.
lagen
de Indische cultuuraandeelen
gedepriNa
gedrukt
EV.A-'s
in de markt.
meerde opening zakte de koers in tot 459
cm daarna weer 'iets naar boven te gaan.
en diverse incourante
Vorstenlnnden
soorten waren lager. Nisu's waren heden
De tabaksmarkt
ei-dividend 5 procent
wu teer stlL De sumatra-aandeelen
waren zonder uitzondering eenige punten
hadden een stille
lager. Rubberfondsen
Bartt Amsterdßm Rubbers kwamen ten-.

.

kon moeilijk verwacht worden,

WJta

aten

°

rfteleurstellende

-

.-,

lederom

SLOTNOTEERINGEN
NEW YORKSCHE BEURS

Amerlean Can.
Am. Smelting & Ref.
Anaconda Copp.
Atchison Topeka
Baltlmore & Ohio .
Bethlchem Steel .
Chrysler Corp.

87
37'/i
23
24'/i
3»/i
73*/«
-61
41'/.
25'/i

General Motors

Intern. Nickel
N.Y. Central
Pennsylvania Sp.
Radio Corp.
Unton Pacific
Unit. St. Rubber
Unit. States Steel

88'/i
38'/i
23'/i
25'/t
3*/i
75'/.
61'/i

-

«'/•

-

12
24
4
77'/e
22

.t

*

.

52/4

26V.
12'/»

24
4
77'/.
22

53'/t

WISSELKOERSEN TE NEW YORK.
•

Londen
Berlijn
Rome

Bern

9/4
4.03/4
40.05

Stockholm
Athene
Japan

Shanghal
KOERSEN

23.25
23.83
68.—
23.45/8
5.48

VRACHTENMARKT
Rotterdam, 10 April.
Vaarwerk: 80 ton hout naar Haarlem: 300
ton kali naar Bermgen; 100 ton kali naar
Amersfoort; alles volgens tarief, slecploon
naar Maast-racht 30 et. per ton voer ledig»"
schepen.

•

.

.

•

,

middels ten name van de gemeente Rotterdam onteigend. De bedragen, die voor
de onteigende perceelen als schadevergoeding zullen worden toegekend, zijn nóg
niet ter kennis gebracht. Op deze panden
werd in den loop der jaren behoorlijk afgeschreven. Rekening houdende met de
toegepaste afschrijvingen, mag aangenomen worden, dat de schade, die voor eigen
rekening moet blijven, voor de N.V. gering zal zijn.
De bruto huuropbrengst bedroeg met
een onveranderd huizenbezit in 1940
ƒ 172.496,76 tegen ƒ 171.156,06 in 1939. Hieruit volgt, dat de geleden huurderving van
14 Mei tot 31 December gecompenseerd
werd door de huurontvangsten in 1939 van
onverhuurde woningen.
Een stabilisatie op het huurniveau van
9 Mei 1940 zou voor huiseigenaren op den
duur als een onbillijkheld worden aangevoeld, daar de huren in Mei 1940 zich op
een-laag niveau
Dit wordt verklaard door het groote aanbod der laatste
jaren van nieuw beschikbaar gekomen
woonruimte door nieuwbouw in de nieuwere wijken, zooals Blljdorp, Bergpolder
•
en linker Maasoever.
Om verschillende redenen heeft de directie het wenschelijk geoordeeld in de
balans in verband met de verwoeste panden geen andere voorzieningen te treffen

-.-_-■-..

-

WATERHOOGTEN

-

——

Keulen (Rijn) 4.77 + 0.76
Loblth (Rijn) 12.81 '+ 0.33 " !
Nijmegen (Waal) 10.23 + 0.20
St. Andrles (Waal) 4.70 + 0.02
Arnhem (Nederrljn en Lek) 10-05 + 0.13
Vreeswijk laag water (Nederrljn en Lek
1.36
0.07
Westcrvoort (iJssel) 10.65 + 0.16
Deventer (IJssel) 4.18
0.17 •
Kampen (IJssel)
0.10 min 0.03
Maastricht (Borgharen) 43.43
007 .
Belfeld (Maas) 12 40
o.io
Venlo (Maas) 11.06
0.07
0.02
Grave (beneden de sluis) 5.25
Llth (beneden de sluis) (Maas) 1,88 + 0.08

-.

.

—

DELFT, 9 April. Veemarkt. Aanvoer 269
nuchtere kalveren;
63 vette
varkens; 218 biggen; 52 schapen of lammeren; 12 gelten of bokken. ■
i Prijzen: - kal f koeien 275—«25; varekoelen
130—325; magere varkens 20—40; biggen 14—25.
•

runderen; 87

.

—

»

—

'

-

—

—

—

Oude
DELFT, 10 April. Plulmveemarkt.
kippen 2—3.50; oude hanen 1.75—2.75; ganzen
6; konijnen 1.25—5; fokkonljnen 6—9 per stuk.

BINNENLAND

GOUDA, 10 April. Veemarkt. Aangevoerd
In totaal 1050 stuks, waarvan 248 magere varkens Prijzen 25 tot 40 per stuk, 313 biggen
14—18, 272 runderen overgenomen' door VHC
199 nuchtere kalveren overgenomen door
VHC, 1 graskalf overgenomen door VHC, 17
bokken en gelten. Handel: matig.
Algemccne markt: 21 partijen kaas. Prlj
zen 2e kwaliteit met rljksmerk 40—41.50.
;
Handel matig.
2300 partijen eieren. Handel: vlug.
ElervelCoöperatieve Zuld-Hollandsche
llng G.A. (CZHE) te Gouda.
'
Aanvoer 200.000 klpeleren, volgens regecrlngsprljzcn.
ii
..«
s
MASTENBROEK, 8 April. De prijs per
1000 kg. voor gevorderd hooi: eerste kwal.
53; tweede kwal. 49; derde kwal. 45.

i ■

i

- In verband met de vastgestelde
maximumprijzen voor zoetwatervlsch wordt er
de. aandacht op gevestigd, dat baars,
snoek en snoekbaars, voor welke
vlschsoort«*n de gesloten tijd inmiddels is
ingegaan, tot 1 Juni a.s. niet mogen wor.
verkocht.
UKJI
den Vi.'l»UUll.

ZWOLLERKERSPEL, 9 April. De handel

was heden. voor:

van Effectenhandelaren.

DONDERDAG 10 APRIL.
• «*»«——«
STAATSLEENINGEN.

Ned. 1938

overboeking

van

neurende versch gek.

SCHEVENINGEN. 9

April. Van de kustvisscherU waren aan de markt de motorkotter TX 24. W. v. d. Vis met f 105 en 74
motorschokkers met tezamen f6348 besomDe prijzen van de schokkervisch
mlng.
waren: middelschol 49—50; kleine -schol 28
—30; schar 17—23; pufschar 9—9.80; wijting haar belang In de nieuwere woonwijken
33—36, alles per kist van 40 k g.; slips 2.70 aanzienlijk heeft uitgebreid, is de schade
in het verwoeste stadscentrum in verper kg.; spiering 80 et. per kg. •-..

houding tot het geheele bezit gering. De

ijkuiden.
10 April. Tongen 5.60—3.50;
aanschaffingsprijs van de verwoeste panspiering 80—45 belde per k e .; kabeljauw 18
den heeft in totaal ƒ134.146 bedragen.
per stuk; griet 141—132; kleine schol 85—58; De
huuropbrengst bedroeg in 1939 ƒ9400
pufschol 46—21.50; groote bot 73—60; kleine met een exploitatie-overschot van ca.
bot 46—36; groote schar 45—33; kleine schar ƒ
7900. De grond dier opstallen werd ln-

■■

.

1/2) / 100

(3

".

85 sB

851/8
Oost Indié i937 A 3 / 100
PROV EN GEM LEENINGEN
.

.

.

.

83
Dordrecht Z938 (3 1/2) 3
Nrd. Holland 2e Ing 1938 (3 1/2) 3 86 1/8
84 1/2
Rotterdam 4e en 5e Ing. 1937 31/2
.

■

:

HYP RANKEN.
BANKEN.
HVP

JArnh. Hyp. Bank (E-F)
Fr. Gron. Hyp. Bank 4
Hyp. Bank 4

Maastr.

31/2

913/4
1011/4

.

....

93

......

INDUSTR ONDERNEMINGEN

Kon. Ned. Hoogovens 4

981/4
•

.

....

ENZ.
EL. TEL. EN TEL. ENZ.
F.T.

••+

TET.

EN

■

TET.

SPOORWEGLEENINGEN.

Dell Sp.

1937 31/2
AANDEELEN

INDUSTR.

85

ONDERNEMINGEN

Allan en Co. A.
Enkes A.
HolL Kunstz. A.
.

ƒlO.OOO ten laste

••

481/2

Noorsche Gas 5

van de Reserve voor bijzondere doeleinden
ten gunste van een nieuw te openen rekening: Extra afschrijvingen op verwoeste
panden. In hoeverre en in wetke mate de
waardestijging van onroerende goederen
Barbeel, blankvoorn, brasem, karper, die na Mei 1940 is ingetreden, van tijdelijken of blijvenden aard kan zijn, kan
kolblei, - meun, rulschvoorn,
sneep en winde, waarvoor de gesloten tijd de directie thans niet beoordeelen.
Zij is van oordeel, dat de positie van
21 dezer ingaat, mogen gedurende het tijdevende N.V. wordt versterkt door voort te
April
tot en met 31 Mei
vak van 27
gaan met de enkele Jaren geleden ingeeens niet worden verkocht
slagen politiek oud bezit te vervangen
door moderne' huizen, gelegen in de
nieuwere woonwijken.
Twee complexen aan den linker MaasECONOMIE EN FINANCIEN oever,
waarvan een in de directe omgeving van den tunnelingang, zijn aangekocht. In verband hiermee is de directie
N. V. PRUDENTIA.
er in het afgeloopen boekjaar toe overgegaan de laatste 37 aandeelen in porteIn de gisteren gehouden jaarlijksche alplaatsen, en wel tegen den koers
gemeene vergadering van aandeelhouders feuille te
Mij.
Exploitatie
tot
van On- van 115'h niet deelendc in de winst over
in de N.V.
het jaar 1940. Het agio werd geboekt ten
roerende Goederen Prudentia is de voorgunste
van de agio-reserve.
gestelde statutenwijziging aangenomen en
De uiteindelijke resultaten mogen bezijn de jaarstukken goedgekeurd, zoodat
vredigend worden genoemd. Het exploihet dividend over het afgeloopen boektatie-overschot bedraagt / 116.257,26 tegen
jaar werd bepaald op 6 1/2*/. op aandeelen ƒ113.075
in 1939 met een onveranderd
A en 4 l/2*'« op aandeelen B. Mr. W. Nolst
huizenbezit. De bruto winst bedroeg
Trénité is tot commissaris herbenoemd.
tegen ƒ70.881.
Uit het jaarverslag blijkt, dat de N.V. ƒ76.274,96
Bijzondere gebeurtenissen voorbehouden,
niet voor oorlogsschade gespaard bleef,
doch dank zij de omstandigheid, dat haar kan de toekomst van de N.V. met verhuizen over alle woonwijken van Rotter- trouwen worden tegemoetgezien.
dam zijn verdeeld en zij de laatste jaren

i
i

>

een

dan

ROTTERDAM

BEURS VAN

Ofiicieele noteering van de Vereenlging

——

VERKOOPVERBOD
ZOETWATERVISCH.

VISCHBERICHTEN

METALEN.

EDELE

Goud, fijn voor de industrie (verkoop)
2125; afflnagcgoud (Inkoop) 2075.
Zilver, fijn voor de industrie (verkoop)
affinagezilver (Inkoop) Jo.—.
32.75;
f

—-•

"

■

Biermarkt: Witte eieren 1.07 per kg-, eendeneleren 6.75—7.25. Aanvoer 160.000. Handel
■
vlug. ■—■
■
Veemarkt: Schrammen 35—50, biggen 22—
30, nuchtere kalveren B—2o, Handel redelijk.
75 schrammen, 50 vette en nuchtere kalveren, prijs naar kwaliteit,

terugloopende prijzen.
Men besteedde voor: schapen (welde) 40—
70; neurende versch gek. koelen 300—495;
dito schotten 300—400;
guste of spoelingkoelen 200—325; dito vaarzen 200—300; voorj.
kalvende koelen
drachtige en
250—350;
gusteplnken 180—280; gras- en fokkalveren
-,r
80—180.

40.05
5.05

5.05 ,
23.25
23.83
68.—
23.45/8
5.47

'

;■■■■-

•

"

..

koelen, kalm en prljshoudend; pinken kalm
en duur; vaarzen duur; schapen kalm; fokkalveren vlug en duur; varkens willig met

8/4
4.03'/.

:

les per 50 kg.

*

VAN 9 APRIL 1941.

%i

30—14.50; pufschar 13—3.30;- wijting 62—48, al-

BARNEVELD, 10 April. Plulmveemarkt.
Loggers: KW 123, f 1498; KW 104, f841;
Oude kippen 1.75—3.10, oude hanen L7o— KW 144, 1005.. Urn.
201 f1077. Kotters: TX 29.
2.70. Jonge hanen 1J0—2.20, N.H. Blauwen f 1092; TX 49, f86«; TX 14, f884; KW 21,
per stuk 2.50—3.50, Jonge hennen 2—3, dui,
. ,
670; Urn. 20J, f169.
f
per
paar
35—40,
ven
tamme eenden 1.40—1.90,
ganzen 5—6, kalkoenen per stuk 7—lo, tamme
konijnen 4—7, wilde konijnen 1—1.40, Aanvoer 4400. Handel: traag. —m.
19 April.

•

;

—

—

MARKTBERICHTEN

■■— t-

•

—

mi
■■*—»

3

—

.

791/2
171
147

.

-

.......

-

lagere koersen.
Onregelmatige prijsbeweging.
ongeanimeerd
NeAmerikanen
derlandsche " beleggingen
goed

-m

j

Meerendeels lets

m.

De Nederlandsche belegglngsmarkt had
weliswaar een kalm verloop, ma;ir was
goed
gedisponeerd. - De Ncdcrlandsche
staatspapieren konden zich vrijwel over
de gehcele linie verbeteren, de nieuwe
4 pCt. obligaties waren weinig veranderd
en bewogen zich binnen «ceor nauwe grenzen.' De gestaffelde leening evenwel klom
op van 87 3'B tot <i 8 I'B om daarna slechts
een kleinigheid terug te wijken.
Gemeentelijke en provinciale obligaties
waren prijshoudend. Pandbrleven stil.
Voor Duitsche fondsen werden biedprijzen opgegeven; in enkele gevallen werd
een transactie afgesloten. In hoofdzaaic
kwamen de biedprijzen n"er op ongeveer
100 voor de guldensobligaties, 77 voor de
In Zwltsersche francs luidende stukken.
99 voor de in marken geldendepapieren,
67 voor de dollarobligaties.
Prolongatie 2 34. pCt

TWEEDE BLAD

HANDELSONDERNEMINGEN

Linde

Tevea

A

209

TABAKSONDERNEMINGEN
Senembah Tab. A

2231/2

DIVERSEN.

Bijenkorf --A.

.

~

-.

TRAMWEfï

176

.

TRAMWEG MIJEN.
Sem. Cheribon St A.

-

MI.TEN.

193/4
Namens de commissie voor de noteering
B. v. Donselaar.
Zooals gewoonlijk voor feestdagen waren de omzetten niet van grooten omvang.
De stemming was ongeanimeerd. Staatsfondsen waren eerder aangeboden. Locale
fondsen met eenlg aanbod in Olies en Aku.
Amerikanen lusteloos en flauwer gestemd.
.

I

zaken

Weinig

gisteren.
-»■■*•**•
*-■•- —r*

>

Beursoverzicht

DONDERDAG 10 .'XPRIVI94I

slotte iets beneden het. laagste peil van

;

L f TERDAMSCHKIEUWSBLAD

.

.

.

Cpr
SouthRw
UnPac Rr. gA

.

...

£4% 74
UnPacß CprA 63% 6S"«
Wabash Rw.
Vs6l
-fc
«
Wabüw. Cvpr
l<4
TRAMWEG-ONDERN.

Passoeroean
Probollngo
Samar Joana
Reroar
Cher
Serajoedal

2% 2V«
11
1261
8
7
19% 20V 4
13
13%

CLAIMS

Ned. P Warr 102.- 97.Katt A103.—101.—
H Katt pwA!o3.—lol.—
VOORL.
GEN. AAND.
KNGrofsm. A 160
14hl
VasteGoedNß 120 121
Ned Sch.b nA 149% 149%

FIRMA A. MILDERS en CO.

Holl.

In de heden gehouden jaarlijksche algemeene vergadering der commanditaire
Vennootschap op aandeden onder de firma
A. Milders en Co. werd besloten een dividend van 4Vt uit te keeren. De heer W. C.
Schalkwijk werd als commissaris herkozen

•
V.K. 2e K.
V.K. Heden.
V.K. 2e K.
V.K. 2e'K.
ACTIEVE FONDSEN
Wintershal]
98
CilServpr 5-10 69 ' 52% Tjew. Lestarl 102
163
Utr Asph. t. 118 '111
Wasser 121
Veen St sp W 88 $ %GB ConEdison SA 17V 4 18^ V Vorstl. W.A Ï0.40 18.50
%
W A 171
Pop.
Effectenhandel
Hamb
El
Ver
Blikfabr
2"
4
cIOA
%GL
Watoet
24-5
242%
Un.Corp
Vereeniging
voor
202%
den
noteering
van de
Officieele
—.
RhWestfE AG 153
Ver. Ch. Fabr. liiß 10.1
STAATSLEENINGEN.
HANDELS-ONDERN.
TABAKS-ONDERN.
Deuts. Erdöl I' 6 . ■*• VCh.Fabr.pr 124 I2.'h
DONDERDAG 10 APRIL 1941.
Ver Holl. Sig 87% B>% Borneo SumH 206% 205% Deli-Bat MH 20-% 21" 4 Ned. 1040 I 4
-'
po
Deut Rb. 7 120
laten.
—■
B.
bieden.
L.
gedaan
G.L.
en laten.
gedaan en bieden.
VK Pap Geld 149V» 149 Cur. H. Mij A 105 IC6 Senembah Mij 233 2:5
Ned. 1940 II 4
fc6# 1
GEW.
AAND.
VOORL.
VKPapGeld o 152 152% Eur-Az. HM ij 160% 160%
Ned. '40 Umb 4 <«¥<
Berl. Kr u. L. 184
Hagem.
Co.
A
112
109
THEE-ONDERN.
1941
G
Ned.
Heden.
VN
Rubber»
I*l
180
1000
4
97v
97%68,V"197V4%6i9
GENATIONALISEERDE
VaSL
V.K.
4
97 A - 97% 61 97**61
235G1
Touwt
Int
Cr.&H
C.
242
Nederland
1911
Balapoelane
3)
Ver
132% 132%
310 312
BSS
_.'_"'_
W. HypE-F3* 90% 90V* DUITSCHE FONDSEN
3) HBV4
Ver.Touwf. pr 113% 114 Int Cr&H evA 2H 241 Banjoewangl
Grootb.
29
2*G Ned
89
AANDEELEN
WHyp TV 3* 89
•'••?
•>—.''
■'%) ,:«
Vliss Katoen 180 180 LindeT Stokv. 2.0 211% Gandasolie A 121 121L Ned. 1896-1905 3 79
79ifc
STAATSLEENINGEN Zeeuw Hyp 3» 87% 88% resp. Dividendbladen en
Ned Wol Mij 76
73 Marywattie A 10-% 109L Ned Cv. Ins. 3 75%
.
Werkspoor sA 187%
Kcltingi»rk!arinc
79A
»* ZuidH sKL 3*
89
89%
Suiker
.
175 NwAfrHand A 30 3lV*Gl Melanebong
KedW4o1 4-99*
79*
*8 758-0 Ned. Grootboek 3 79
1'
Met nieuwe Kettingverk) BANK- en CRED. INST. Wester
Tels
&Co.
PrA
114%
112
.
Fyen
"
4
Wilton
177
176V»
Nederland
1936
3
91%
j
(Werks
Ked 1940
in het Buitenl
Pasir Karet
109 107
Amst
Bank
11S
117%
-'W-A
Tels&Go
136.'
BvDl3".—
p.A
g 2
STAATSLEENINGEN
Wilton 5
128%
Nederland 1937 3 82V 4
Sedep Cult M 400
360
K«d 40 II 100 94#
70
82
Ned.
OH.
69
Goed.B.
81%
63,
3è)
Amst.
Blanket Z'6 236GJ Zel.El &Tech 77 78V 4 Gi Slndangsari
e
3
7V
8 3/,}* S7iiVi *W*® Br%W BS-* »** 87+
!
MOIImbIOO 99* 98% .«_•
199% 2< 0L
Beieren Vr 1* 67% 678 Hol) Bank Un 105
104Vs Wit's
Wyerslnd HA 170
,£%
N W t
Sch 2J 68
.
Ned.
(Scheepverband Mijen) Brcmen T? 6 67
169V4
Pat.
1?9
1601
Telega
jM*
Ked '40 II SOO 96
MIJNBOUW-ONDERN.
Javasche Bnk 267 264
%-i
ft -A
Tjitamboer
" 4»
MQII mb 500 9*% 93% ENScheepv 4 90
456' Ned. Grootboek 2J 68
906 Breinen 25 S 67
BUITENLAND
AlgEx Mij A 50% 50
Javßk C / 100 265 2riÖ
Oost-Indië 193 S 3J 9i%
.- —;.',
.y<
ÏS«MO 4 96« 9ö%
9
100 4* ««% 87 Pruisen '26 6* 67
--'_ %;•
Kasvereenig
123 ll* AmCar&FCpr 44 : 40GB Billiton Mij 2e 481% 471
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96% HSchv. Mij
DIV. CULT.-ONDERN. Oost-Indië 1937 3 90
Ked 41 500 4
Pruisen '27 6 67.
4
80%
79%
'
"
*,»
»%
—-?_-'
HSchv.
Ex-dividend
Bïlliton
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471
AmCrys
C 10 0V«"
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--ty^;
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110 ll«l Oost-Indië 37A 3 t-B
Kol.
Bk
CvA
l"7
Mijnb.
81% INDUSTR. ONDERN.
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N-I Eacompto 85 85%61 AmHideL evA 24%
BANK- EN CREDIETINSTELLINGEN.
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"
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Pondok-G 300 175 175G8 Koloniale Bank
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Wij mogen ons gelukkig prijzen dat onze technici er in geslaagd zijn om
belangrijke bestanddcelen van oude batterijen weer eeschikt te maken
voor nieuwe, lalloozen leveren dan ook hun batterijen in hij aankoop
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van een nieuwe en ale wij allen
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genieuw, waarbij üjne DeEngelsche Rietsalon,
staande uit: 3-zits-bank met Pullman
vekussens, 2 fauteuils met kostbare
lours bekleed en wortelnoten tafel
ƒ 285.—. Engelsche eetkamer, bestaande uit: luxe dressoir. 2 fauteuils,
stoelen
en uitschuiftafel /
Voorname ontvangsalon, bestaande
uit: 3-zlts-bank en 3 clubs, geheci
met velours bekleed ƒ 175.—. Worteinoot commode ƒ 125.—. Dito damesbureautje ƒ 225.—. Gothieke heeren-en
kamer. groote boekenkast, bureau
fauteuil ƒ 395.—. Houten kaarsenkroon
met kapjes
ƒ45.—. Engelsche oar
ƒ 55.—.
Llts-Jumeaux Slaapkamer
ƒ375.—. Gothieke salon ƒ350.-.
gclsch cretonnen zitje, bestaande
uit: 3 zits-bank en 2 clubs
Dito met gobelin bekleed / ■*"h
Chique schemerlamp ƒ 40-.
theemeubel
Klooslcrtaw
ƒ 45.—.
ƒ45.—. Twee chique fauteuiitjcs ;
per stuk. Verder bijzetmcubeltjes.
zien: Vrijdag en Zaterdag van w"*./
VlUa „Slamat Datang", Nieuwe ra»
laan lis, Telef. 55.15.M, Dcn
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fiames Kousen

Dames Kousen, Bembcrg zijde, sterk elastisch
weefsel, modern klcursortlment
Dames Kousen. Imitatie aataurzljde. cbiqee
dunne kous. speciale aanbieding
Dames Kousen, zuiver zijde, elegante middagkous. de nieuwste kleuren
Dames Kousen, de fijnste trana zijde, in links
of rechts weefsel, bijzonder chique kous
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Kanten Revers Pontjes, leuke moderne
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Dames Kousen,
«*a- voeten extra versterkt
Dames Kousen, fijne waszijde. prima model.
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de cursussen voor werkloozen heeft aangemoedigd en flnancieelen steun er voor had verleend, welke
steun thans zeer belangrijk
Is. deed spr.
uitkomen dat anderzijds de arbeid van
de commissieleden onmisbaar is en hij
deed een beroep op allen, die in het verleden hun steun aa n het werk hebben
gegeven, hun medewerking in
de toekomst niet te onthouden. � ■»
Nadat de thee was rondgediend heeft
de voorzitter van de Commissie voor de
vakcursussén, de heer J. E. van Riet,
dank gebracht aan de hecren Bitter, Van
Elzinga en. Nootcboom. die als
inspecteurs van het onderwijs ■ belangrijken
steun hebben gegeven aan de cursussen.
Wat de resultaten van de cursussen aangaat, deelde spr. mede. dat er
in het najaar van 1937 b.v. 7000 cursisten waren
geweest, waarvan er 6200 niet meer in
de registers van de Arbeidsbeurs voorkwamen, wat dus wil zeggen dat deze
mensehen weer in het bedrijsleven waren
geplaatst. Ziende welk een nuttig effect
deze cursussen opleverden, werd
het
vakonderwijs sprekers tweede levenstaak en bepleitte hij het belang om paraat te blijven voor den komenden tijd.
Sociale Zaken

»

Ook het Centraal Comité voor jonge

werkloozen, het Comité

en

voor ontwikkeling

ontspanning voor ouderen en het R,K.
Comité voor oudere werkloozen, hebben
veel gedaan op het gebied van ontwikkeling, sport en ontspanning.
Bij het geheele werk, waarvan de Overheid de gewone uitgaven bekostigt, vindt
een gelukkige samenwerking plaats met
particulieren uit 't Rotterdamsche bedrijfsleven, en wel in dier voege, dat het beheer over elk onderdeel is opgedragen
aan een Commissie van bevoegde en deskundige
personen-

Vakarbeiders
De Vakschool voor werklooze vakarbeiders is gevestigd in het schoolgebouw
aan de Gaffeldwarsstraat 7. Enkele pracondergebracht in
de v.m. Schippersbeurs aan het WestKieuwland, onderricht tn- autogeen- en
eiectrisch lasschen wordt gegeven in de
Centrale Laschschool aan de Scheepsbouwersstraat 3.
Cursussen worden gegeven voor: Urnmerlieden, meubelmakers, machinale houtbewerking; bankwerkers (machine- en
c&nstructiebankwerkers); clectriciëns; koperslagers en fitters; autogeen-lasschers;
eiectrisch lasschers; schilders, scheepsbou•
en chauffeurs.
wers
(Verschillende malen zijn ook herscho-

1

tijkcursussen zijn voorts

BERICHT
;'•";:;:
-—-®

De NieuwsbladWereldatlas
In herinnering wordt gebracht,
dat de afleveringen

21

en

22

(bladz. 305—336)

van den Wereldatlas nog gedurende korten tijd verkrijgbaar
worden gesteld tegen den prijs
van 10 cent per aflevering aan
het Hoofdbureau Eendrachtsweg
42 of aan de Hoofdagentschappen.
Wen zal goed doen zich tpoedig
tt melden, aangezien de voorraad reedt Hink it geslonken
Binnen afzlenbaren

tijd zal ook
»«S een beperkt aantal afleve17 en 18 (bladz. 241-272)
verkrijgbaar worden gesteld.

ren

Dc cursussen zijn kosteloos toegankelijk
voor handels en kantoorbedienden van
16 jaar af. De boeken en leermiddelen
worden in bruikleen vei strekt
Door het groote aantal klassen waarover de leerstof van een bepaald vak is
verdeeld, kunnen gegadigden in elk stadium van hun studie zich voor deelneming opgeven.
Voor de jongeren onder deze kantoorbedienden is ingesteld een Administratief
Bureau. Dit bureau is belast met het samenstellen van de statistische gegevens,
betrekking
hebbende op de cultureel»
zorg te Rotterdam. Voorts wordt aldaar
de administratie van het cursussenwerk
bijgehouden en administratieve hulp verleend
aan instellingen met een sociale
strekking (kinder-evacuatie enz.). De deelnemers ontvangen een z.g. slijtage-vergoeding
welke verband houdt met hun
leeftijd. Plaatsing is mogelijk in den leeftijd van 16—24 jaar. Van de' oprichting
Tot
groote attracties van de Diervan dit bureau af hebben reeds ongeveer gaarde de
behoort de Victoria Regia, deplant
650 deelnemers een plaats in het bedrijfsmet de enorme ronde bladeren, waarop,
leven gevonden.
zooals dat altijd heet, een kind kon zitten.
In ie nieuwe diergaarde Blij-Dorp heeft
Centrale werkplaatsen
het bassin in de Victoria-serre (een bassin
dat met zijn 14 meter doorsnede aanzienIn de Centrale Werkplaats, welke sinds lijk veel grooter is den dat van de oude
1935 is gevestigd aan de Pickstraat 20, diergaarde en dat nu tot Je grootste van
kunnen jongeren tewerk worden gesteld, West-Europa behoort) geduldig in zwoele
die, hetzij op één der Ambachtsscholen leegte gewacht op zijn schoonc bewoonhetzij in het vrije bedrijf, reeds ecnige ster, de sprookjesachtige waterplant.
Reeds in Januari was de Victoria Regia
practische ervaring hebben
opgedaanOngeschoolden worden tot nu toe slechts in de broeikassen, waar zich een bassin
bij uitzondering toegelaten. De bedoeling bevindt, dat de kinderkamer van de Vicvan de plaatsing Is de vakbekwaamheid toria Regia kan worden genoemd, uitgevan betrokkenen te onderhouden en te zaaid. Het zaad is uit eigen kweek gewonverbeteren, waarbij er sleeds ernstig naar nen en wordt in een fleschje met water
wordt gestreefd in de werkplaats zooveel bewaard. Eerst groeien de bladeren in den
pijlvornv van de waterlelies, doch allengs
mogelijk de sfeer van een particulier bedrijf te benaderen, zoodat zij die het vrije worden zij rond, de insnijding sluit zich
bedrijfsleven binnengaan, zich aanstonds en de exemplaren, die vanmorgen werden
aan de daar heerschende werkwijzen kun- uitgeplant, toonen den ronden vorm, ternen aanpassen. De deelnemers ontvangen wijl aan den onderkant al het begin van
een slijtage-vergoeding, die verband houdt het stevige
geraamte van deze bladeren
met hun leeftijd.
zich duidelijk afteekent. Zij weren het
In verband met de groote deelneming lauwe water van de kinderkamer nu ontaan dit soort werk is onlangs een tweede wassen en voorzichtig werden de planten
centrale werkplaats in pebruik gesteld, nL nu, drie in getal, tegen vroeger één, in
aan de Lusthofstraat (v.m. Gasfabriek). ."irie daarvoor gereedgemaakte bakken met
De bezigheden zijn zoo gekozen,, dat klei in het nieuwe bassin uitgezet.
De bladeren weren nu nog klein, tendaarmede geen nadeel wordt toegebracht
aan de vrije arbeidsmarkt. Het bepaalt minste voor een Victoria Regia, slechts
zich
dan ook tot werkzaamheden, -iie ruim 30 cm. in doorsnede, doch over
wegens de tijdsomstandigheden momen- enkele maanden, eigenlijk verwonderlijk
teel niet zouden worden uitgevoerd. Zoo snel dus, zullen de kolossale plompbladeworden o.a vervaardigd: speelwerktwgen ren de oppervlakte van het bassin bedekvoor speeltuinverenigingen,diverse voorwerpen
voor scholen (rijwielrekken,
bloembakken, kastjes, enz.), terwijl voorts
in een aantal schoolgebouwen, waar nog
g&sverlichting aanwezig was, eiectrische
verlichting werd aangelegd. Ook tentoonstellingen hebben van den
werklust van de deelnemers geprofiteerd,
o.a. de tentoonstelling Ontdek uw stad en
Rotterdam-Batavia.
Met Paschen eet men Paascheieren..'.
Het ligt voor de band, dat vele werkMaar waarom eigenlijk?
gevers b\J voorkeur die krachten aanneEen nuchtere materialist zal zeggen:
men, die blijk hebben gegeven ban bedreOmdat in het voorjaar alle vogels
venheid te willen ondeihouden en verbe- éen ei -leggen, en dus ook de kippen
In zekeren zin heeft deze nuchterling
teren, zoodat sedert de oprichting van
zelfs de doodeenvoudigste
deze werkplaats tot op beden van de 4872 gelijk, maarnog
wel begrijpen, dat er toch
mensen kan
ingeschrevenen in totaal 377 S deelnemers
wel eenige beteekenis achter moet zitten,
een plaats in het bedrijfsleven hebben ge- dat men juist op Paschen, het feest van
vonden.
de opstanding van Christus, eieren eet,
als het maar cenigszins kan.
Het aantal deelnemers bedraagt moEn niet alleen eieren éét, maar er ook
menteel ongeveer 300, terwijl jiog eeo
kleurtjes geeft.
klein aantal gegadigden op de wachtlijst mee speelt of ze mooie
Van eieren-tikken hebben we allemaal
staat ingeschreven.
wel eens gehoord. Sommige zullen zich uit
een oud schoolboekje een dramatisch
Werkobjecten
verhaal herinneren, van een boozen knaap,
met een steenen el tikte tegen alje anHet aantal deelnemers aan de werkob- die
dere en zoo op onrechtmatige wijze een
jecten voor jeugdige werkloozen (hoofdzakelijk ongeschoolde jeugdigen) bedraagt wedstrijd in het eieren-tikken won.
Voor de grap doet men dat tegenwoorthans circa 235. De werkzaamheden bepalen zich in hoofdzaak tot het aanleggen dig ook nog wel eens, d.w.z. het tikken van
van sportvelden, plantsoenen en recreatie- de eieren tegen elkaar, natuurlijk niet de
terreinen, waarbij derhalve veel grondbedrieglijke dingen, die bovengenoemde
werk dient te worden verricht. Ook wor- jongen op zijn geweten heeft....
den wel loodsen en kieedgebouwen verIn 1839 reeds vertelde een zekere J. H.
vaardigd, waarvoor uiteraard meer vak- Halbertsma van een Paascheierfeest, dat
manschap noodig is.
buiten de poorten van Deventer werd geDe deelnemers aan de werkobjecten vierd, n.L op den Worp, „een boomrijke
ontvangen eveneens een slijtage-vergoeding, die verband houdt met den leeftijd wandelplaats buiten Deventer". De kinderen speelden daar druk met de eieren;
van betrokkenen.
In den loop der jaren hebben de jonge- zij rolden ze als knikkers, balden ermee en
ze tegen elkaar. Hij zag dit feest
ren tot stand gebracht o.a. een Open- tikten
luch-theater op Dijkzigt, sportvelden aan voor den eersteen keer en heeft er een
beschouwing aan vastgeinteressante
den Sluisjesdijk, Westzeedijk, Terbreg- knoopt,
waaraan wij enkele dingen zullen
scheweg, op Woudestein, in Blljdorp, aan
het Schie-Rottekanaal en in de polder Varkenoord, voorts recreatieterreinen od het
eiland Van Briencnoord. kinderspeeltuiWaarom deren?
nen op Katendrecht, Hillcsluis en in het
Noorden van de stad en plantsoen bij het '. Hij vertelt dan, dat het eten van eieren
Zuider-Ziekenhuis.
op Paschen, of liever in de lente, een
Ontwikkeling en ontspanning godsdienstig gebruik was, want het ei,
dat het nieuwe leven verborgen houdt, beDe Comités tot ontwikkeling en ont- schouwde men als een zinnebeeld van de
spanning van jeugdigen en ouderen tenopstanding. -„De mcnsch breekt door de
slotte en bet R.K. Comité organiseeren
verschillende cursussen op het gebied oer banden van zijn graf en herrijst, gelijk het
algemcene
ontwikkeling. ZIJ schrijven kieken de schaal doorpikt. en levend uit
voorts sportmiddagen uit, houden lezintevoorschijn treedt".
gen, organiseeren bioscoopvoorstellingen, een dood ei
m
Doch ook, toen er nog geen Christenenz.
ui
—i
dom was, at men eieren in de lente en
Diegenen onder de wcrkloozen, jongeren zoowel als ouderen, die tot dusverre offerde ze aan de Goden, of, om precies te
den weg naar verbetering van hun vaJc- zijn, aan de Godin van de Lente, Ostara.
bekwaamheid, naar goede ontspanning Voor haar ook werden eerevuren gestookt,
of algemecne ontwikkeling nog niet hebwant zij was tegelijkertijd de godin van de
ben gevonden, zullen goed doen zich aJs- liefde en van het licht, dus van alle
—■—»
nog aan te melden.
blijde dingen, die het leven kent. Men be■
inschrijving voor de onderschelden groette daarmee het langer worden der
instanties kan geschieden: ■■■
dagen, het naderen van den zomer en het
vakonderwijs
Voor het
aan werklooze groeien van de vruchten. Het ei was voor

Met Paschen eet

—

WIJDINGSUUR
MATHENESSERKERK
Onder leiding van ds. J. Ph. Eggink is
in het ader van de Stille

gisteravond

Week een wijdingsuur gehouden, waarin
een groote plaats was ingeruimd aan
Delfshavens kerkkoor onder leiding van
Jac. de Graaf, dat tal van bekende en
minder bekende lijdensmcdidatics ten gehoore bracht, afgewisseld door het man-

nenkoor van de Delfshavensche C.J.M. V.,
welks heldere tenoren en diepe bassen
goed uitkwamen.
Indrukwekkend was de declamatie van
Jacobus Revius Verraad. Gethsemané
van A. Wapenaar en Bar-Abas van Jan
de Groot, door ds. Eggink. Deze predikant zegde ook BU het Kruis van Willem de Mérode en Galilea van Muus Jacobse, welke onder ademlooze stilte werden beluisterd, om te besluiten met Da
Costa's Lofzang.

DE MOORD OP DEN
BREDASCHEN KOOPMAN

De Amsterdammer ook
aangehouden
Op Dinsdag 12 November 1840 verdween
Je Koopman f. van Aar; uit Breaa, na-

uat hij

voor zatten naar Rotterdam was

gegaan. Later bieek, dat de Bredasche
KOupman tn de woning
zekeren T. A.
e. £>. aan de f'ranscheiaan bier ter stede
vermoord werd gevonden. In
verband
met deze vondst is S. toen gearresteerd
en bij zijn verhoor bekende hij, dat hij
den Koopmn met een kolenschop had
gedood en het lijk begraven onder den

vloer van zijn woning.
Het onderzoek had voorts aan het licht
gebracht, dat Van Aart In gezelschap
was geweest van een koopman uit Bussurn; een zekeren J. H. J. D. uit Amsterdam en een man, die onbekend was. Zij
waren bijeen gekomen om een partij textiel te koopen.
j
i
Volgens de verklaringen van den Rotterdammer S. zou de Amsterdammer D.
niets met de moordzaak uitstaande hebben. Hij stond er geheel buiten, bij zou
in een café in de buurt hebben zitten
wachten. S. beweerde, dat hij het misdrijf in een opwelling van drift, veroorzaakt doordat Van Hart hem een vuistslag had toegediend, had gepleegd. Het
geld en de voorwerpen van waarde zou
hij hebben verbrand of vernietigd.
Het verdere onderzoek bracht de onjuist
heid van de verklaring van S. aan het
licht en toen hij dan ook eens nader aan
den tand werd gevoeld, legde S. een verdere bekentenis af en nu kwam de rol
van D. in deze aangelegenheid naar voMet groote omzichtigheid ging de politie
verder met haar onderzoek. Dat was noodig, omdat D. zich nog altijd schuil hield.
Hij mocht in geen geval ervaren, wat
er reeds bij de politie van hem bekend
was. Den 12den Februari 1941 meldde hij
zich bij de politie te Amsterdam, want
hij had gehoord, dat de politie hem zocht.

De organist, de heer Jac de Graaf, verD. werd naar Rotterdam overgebracht
tolkte twee koraalvoorspclen van Johann Pachelbel en J. S. Bach.
en daar ontkende hij elk aandeel in den
Diepe wijding ging ook uit van het moord op den Bredaschcn koopman. Hij
gemeenschappelijk gezongen slotkoor uit verklaarde, dat hij wel met S. en Van
Ruht wohl, ihr Aart het café te Rotterdam had verlaten,
de Johannes-Passion:
(Eisen foto). heiligen Gebeine.
maar dat hij later in een ander café had
zitten wachten, terwijl S. en Van Aart
alleen verder waren gegaan om de textielgoederen te bezichtigen. Tenslotte was
Van Aart bij hem gekomen met de medeFIETSENSTALLING BIJ HET STADHUIS
deeling, dat de koop was afgesprongen en
dat Van A. was vertrokken.
Intusschen was er zooveel bewijsmateriaal tegen D. verzameld, dat hij zijn verklaring wel moest herroepen. Het onderzoek heeft het volgende aan hét licht
gebracht:
De bewering van D. en S., dat zij een
partij textielgoederen te koop hadden,
bleek gefingeerd te zijn. Zij hadden dit
voorgewend om in aanraking te komen
met een kapitaalkrachtig koopman. Door
bemiddeling van den Bussumschen koopman, die in deze aangelegenheid waarschijnlijk wel vrij-uit gaat, is Van A. naar
Rotterdam gelokt De Bussumer werd In
achtergelaten,
het café te Rotterdam
waarna S., D. en Van A. samen naar de
woning aan de Franschelaan gingen.

ken en zullen de bezoekers in bewondering staan voor de groote botanische attractie van de diergaarde: de
Victoria Regia!

•

Hier heeft

men

Van A. onverhoeds

met

een smidshamer op het hoofd geslagen.
het Doelenterrein aan ■de zijde van het gedempte Doelwater wordt een groott Het
onderzoek wees uit, dat deze hamer
riiwielstalling gebouwd ten dienste van het personeel van het Raadhuis.
eenige dagen voor den moord was ge•
, (Eigen foto.-,
1 "J
kocht. De hamer is na den moord weg-*
geworpen, maar de politie heeft haar kun
n.n vinden.
Toen Van A. dood was. Is het lijk beroofd van het geld en de voorwerpen van
waarde. De moordenaars behielden het
geld, de op het lijk gevonden goederea
hebben zij echter vernietigd om ontdekking te voorkomen.
• Tenslotte hebben zij het lijk van Van
A begraven en op Woensdag 13 November 1940 kwamen S. en D. weer samen.
Zij hebben toen afgesproken, hoe hun
gedrag zou zijn bij een eventueele ontde oude Germanen het zinnebeeld van de
Twee ei is één el, beteekent: de Vader dekking van den moord. Zij kwamen
overeen, dat S. bij ontdekking alle schuld
groeikracht van de aarde en tevens het en de geest zijn één wezen.
Drie ei is "t rechte Paaschei: de Vader, op zich zou nemen en zou voorgeven, dat
zinnenbeeld van de aarde zei/, want het
houdt ook de kiem van een nieuw leven de Zoon en de Heilige Geest vormen met Van A tijdens een twist werd gedood. Er
in zich verborgen.
elkander de Drie-eenheid; dus maken drie is komen vast te staan, dat S. en D. met
ook één Paaschei, ter gedachtenis alle geraffineerdheid hun plannen hebOnder zeer veel verschillende volkeren eieren
Hem, die is opgestaan.
heerscht sinds onheuglijke tijden de ge- aan
En bij alle gevallen, waarin het getal ben gemaakt en uitgevoerd. Na den moord
woonte, om eieren te eten in het voordrie-voorkomt, speelt deze gedachte een hebben beiden hun costuum laten stoomen
jaar, o.a. bij de Perzen, de Russen en zelfs rol.
om eventueele bloedsporen weg te krijbij enkele woeste nomadenstammen in den
gen D. nam zelfs nog de voorzorg zijn
Kaukasus. Een bewijs te meer, dat de gecostuum te verbergen, maar het Is tcca
Eieren
kleuren
woonte van het eieren eten en offeren
gelukt het costuum in beslag te nemen.
onder- de natuurvolken 'in de lente
Op grond van hetgeen tot nu toe In
Het kleuren van de eieren'heeft ook
zeer verbreid was. Later, toen het Chris- een beteekenis. Tegenwoordig schildert deze zaak is bekend geworden, mag men
kwam,
geestelijken
tendom
waren de
men ze in alle mogelijkekleuren, maar dat wel aannemen, dat alleen S. en D. bij dit
wel zoo verstandig om het voor een is niet echt meer! Want de kleur had misdrijf zijn betrokken.
>
>
eigenlijk
nog
heiden- wel degelijk een beteekenis, behalve dan,
groot
deel
dat zij het Paaschei van de andore, doodsche volk niet te berooven van een feest, gewone
eieren onderscheidde.
dat zooveel blijdschap en vroolijkheid
Bij de vroege Christenen moesten de
met zich bracht, maar zij wilden er toch
TOT DOCTOR GEPROMOVEERD
gekleurd zijn, niet voor het mooi,
ook een diepere beteekenis aan geven, eieren
maar om te passen bij de kleur gewaden,
opstanding
en daar ook de
van Christus die de priesters op Paschen droegen en
Aan de Amsterdamsohe universiteit is
uit den dood een reden was om vreugde ook hij de kleur van het altaar. Daar het de heer R. E. van den Borg geboren te
te voelen, werden verschillende gebruialtaar van Zaterdag vóór Palmpaschen tot Rotterdam, gepromoveerd tot doctor In
de geneeskunde op een proefschrift, geken daarop overgebracht. De symboliek Witte Donderdog paars was, moesten ook titeld:
Een onderzoek naar den druk In
veranderde dus, mar het feest zelf bleef de Paas.cheieren paars gekleurd zijn.
i
in wezen gelijk.
Naast het paars kwam ook het geel veel het cavum tympani bij schoolkinderen en
voor, en ook een loodkleur, die mogelijk het gevolg van een abnormalen druk
het zwart voorstelde, dat de altaren als voor het gehoor.
Drie rouw
- De heer W. Snelleman. eveneens op den Goede Vrijdag aannemente
hield men niet meer zoo vast aan Rotterdam geboren, is aan dezelfde uniMerkwaardig is, dat het getal drie bij deLater
bepaalde
de versiteit gepromoveerd tot doctor in de
Paschen ook zoon gewichtige rol speelt. eieren naar kleuren maar versierde zijn
letteren en wijsbegeerte op een proefhartelust.Men schilderde er
Er is bijvoorbeeld een liedje, dat de naam op, den datum, boomen en planten schrift getiteld: Das Haus Anjou und
kinderen omstreeks dien tijd zingen en en alles wat men zooal mooi vond. .
der Oriënt in Wolframs Parzifal,
dat luidt:
Tenslotte nog iets over de uitdrukking:
Palm; Palmpaschen!
op zn Paaschbest. Voor het gewone volk,
Hel. koer.ei! Hel, koereil
voor velen van wie de herdenking van de
Het Hof van Jericho.
Nog een Zondag, dan hebben we een opstanding van Christus minder beteekenHet café-restaurant „Het Hof van Jeel...-.,-. •
;:
de dan de feestelijkheden, die aan het richo", Oudedijk 261, heeft een ingrijpende
' Eén ei Is géén ei;
heidensche lentefeest herinnerden, bestond restauratie ondergaan. De aannemersfirma
Minoccio
verbouwing uit waarTwee-ei is één ei;
er natuurlijk niets dan de spelen, de ver- door de voerde een
keuken beduidend werd vergroot.
Drie-el is 't rechte Paasch-ei. • •
maken, ja, soms zelfs de vechtpartijen, De installatie werd tegelijkertijd verdie ermee gepaard gingen; maqr voor de nieuwd en uitgebreid. De grootc
caféDe krakelingen, die met Palmpaschen deftigste en ernstigste Christenen ging
het ruimte werd grondig vernieuwd. Boven
wel worden gegeten, zijn ook uit drie
donker eiken lambriseering heeft do
strengen deeg gevlochten, en zij hebben toch niet aan,' zich daarmee te bemoeien een
Van der Plas enkele
Wensing
firma
en
pronkdag.
Zij fraaie muurschilderingen aangebracht, o.a»
drie gaten. En de IJslanders en ander: Voor hen was Paschen een
Germaansche stammen geloofden
en staken zich in splinternieuwe kleeren en een gezicht op de Delftsche Poort en omer zijn er velen, die dat nog gelooven
vertoonden zich daarmee. Ook de schepen geving in 1880 en een watersport voorop
dat de zon bij haar verrijzen
den werden voor dien dag bevlagd en de hui- stelling. Nieuwe tafels en fauteuils legden de laatste hand aan deze geslaagde
Paaschmorgen driemaal van vreugde op- zen hadden
hun extra-voorjaarsschoonrestauratie, welke in enkele weken kon
springt."
rug.
worden uitgevoerd, zonder het bedrijf te
Voor het eierliedje geeft Halbertsma maak achter den
stagneeren. Aan de vernieuwing werkten
op
Alles
was
mooi
en
nieuw
volgende
verklaring:
de
Paasch- nog mee
de firma's J. H. Goud voor de
Met dit versje wordt de heilige drie- morgen, zoowel in letterlijken als in figuurlijken zin, alsof men daarmee een centrale verwarming, Van Aarsen voor
eenheld aangegeven.
het schilderwerk en Peiffer voor de meui
Eén ei is géén el, wil zeggen: één persoon nieuw leven tegemoet ging
bileering.
Gistermiddag is „Het Hof van
maakt het goddelijk wezen niet uit, .
KIJKER
Jericho" heropend. ■
Op

Paascheieren Maar waarom?

men

Zinnebeeld

van

de groeikracht

van

de aarde

•,-•...

-

.

.

opengesteld.

2000.

Er wordt een stille, maar verbeten strijd
om het behoud van het Schielandhuls. Men Is nog niet tot een volledige
overeenstemming gekomen, maar
het
ziet er wel naar uit, dat het niet erg
waarschijnlijk is, dat het Schielandhuis
in den vorm, waarin wij het kenden, zal
bleven bestaan.
Zooals de zaken nu staan, is het te verwachten, dat het gebouw zal verdwijnen.
Het plan is den gevel te sparen en die
op een andere plaats in de stad weer op
te bouwen. In het nieuwe stadsplan wil
men tusschen het Erasmushuis en het gebouw van Gerzon meer ruimte scheppen.
In dat plan is voorzein in een mogelijkheid van uitbreiding van dat gebouw. Er
is dan gedacht aan een
arcadenbouw,
welke aansluit op de wachtkolk voor denieuwe sluis in de Leuvehaven.
Anderen zijn er voor om het Schielandhuis te sloopen en het op een andere
plaats weer te doen herrijzen. Het derde
plan is het te laten staan, waar het nu
staat.' Weliswaar zal dan het eigenlijke
gebouw wel moeten worden afgebroken,
want dat is nu wel duidelijk gebleken:
het gebouw verkeert in een erbarmelijken
staat. Het zou dan geheel kunnen worden
gereconstrueerd naar de teekeningen van
Jacob Lois en in den staat worden gebracht, zooals het op oude prenten voorkomt. Dit plan lijkt wel de minste kans
van verwezenlijking te hebben.
Voor zoover thans reeds iets definitiefs
valt te concludeercn, mag men aannemen,
dat het Schielandhuis zal verdwijnen.
gevoerd

I

|

blijken

!

ten. bedoelde commissie met voortvaDat
is tewerk gegaan, moge reeds
uit het feit, dat binnen een maand
konden worden opengede vakcursussen onderkenning
van de getijdige
iteld. De
varen, welke een gedwongen lediggang
onvermijdelijk met zich medebrengt, heeft
deze biner ongetwijfeld toe bijgedragen
grenzen te houden. Gevaren
nen bepaaldeaanwezig
niet alleen voor de
toch waren
arbeiders,
betrokken
doch ook voor het
bedrijfsleven in het algemeen. De ontschojing van groote groepen arbeiders tengeeen langdurig nietsdoen, of alvolge vanvermindering
van hun taak moeithans de
zaam verworven routine en vakbekwaambeid, kan immers op het eind niet dan
genadelijk zijn voor het geheele productieapparaat.
Van den aanvang af, hebben de vakcurwssen op een ruim voldoende bezoek kunnen rekenen. De vakarbeiders in het algemeen, ook de ouderen hieronder, die reeds
een halven menschenlceftijd in het bedrijfsleven waren werkzaam geweest, grepen met graagte de kansen aan, die hier
werden geboden. De 12 cursussen van 1931
zijn thans uitgegroeid tot 22 cursussen.
Jluim 15000 vakarbeiders hebben sindsdien
voor korter of langer tijd aan onderhoud
ei verbetering van hun vakbekwaamheid
gewerkt Zeer velen hebben hun wedertewerkstelling onmiddellijk hieraan te
danken.
Doch bij onderricht voor de vakarbeiders alleen is het niet gebleven.
Voor de hoofdarbeiders werd in 1932 ingesteld de vakschool voor werklooze handels- en kantoorbedienden, die thans 76
cursussen telt. Daarenboven werd reeds
spoedig begonnen met de uitvoering van
werkobjecten voor jonge werkloozen (aanleg van sportvelden, plantsoenen, enz.).
Naast het onderricht voor vakarbeiders
kwam in 1935 vervolgens als nieuw instituut de Centrale Werkplaats voor jonge
werkloozen. Een tweede Centrale Werkplaats werd nog eerst korten tijd geleden
.
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te
hiervan
Overtuigd van de funeste gevolgen van
zooals
ten werkloosheid op groote schaal,
zien gaf,
de beruchte crisis van 1929 te
toenmalige gemeentebestuur de
heeft hetgelden
gevoteerd en voorts op 13
soodige
een commissie geïnstalleerd.
Maart 1931 kreeg
dc bereids aangegeven
die tot taak
richtlijnen in practische daden om te zet-

Gevel of gebouw ?

-

'

.

■

«orden

1

SCHIELANDHUIS

\

i

—

i

Jaren op onrustbato tien de
de omvang en
rende wijze uitbreidde
mooie,
van
dit
sociale werk
je resultaten
tienen toch te worden vermeld.
Terwijl voordien in tijden van crisis,
werden tot
«lechts maatregelen genomen nood,
heeft
leniging van den stoffclijken
ni het uitbreken van de crisis van 1929
overtuiging
gewonnen,
veld
dat in tij—
de
massale werkloosden van langdurige en
te
heid eveneens voorzieningen dienen
getroffen om de moreele gevolgen
volgende

en

|

j

'

April as. «al het tien jaar geOp 13
n> dat met dc °P cnms van de
lden *ü
„fcscbool In de voormalige Ambachtsaan den Katshoek in onze stad
vakcursussen voor werke jemeentelijke
werden begonnen en al
vakarbeider»
luie
aanleiding
om het tweede
ker geen
wijze te herdenken
op
feestelijke
jßSirom
de oprichting van de vakcursussen was
uitvloeisel van de ontzettende
Immers een
werkloosheid, welke In 1929 was ontstaan

Het totaal aantal deelnemers aan de
verschillende cursussen bcdraaagt momenteel circa 300 waarbij in aanmerking dient
genomen dat op het oogenblik een vrij
groot
aantal
valide arbeiders hier en
elders te werk Is gesteld.
Het onderricht wordt door beproefde en
bevoegde leerkrachten kosteloos gegeven.
Aan vakarbeiders van 16 Jaar af; deelne- De herdenking
mers kunnen te allen tijde worden geplaatst Gereedschappen en leermiddelen
In een bijeenkomst ten Stadhuize met
worden In bruikleen verstrekt.
de leden van de Centrale commissie en
de subcommissies, welke ook werd bijgewoond door wethouder De Groot, heeft
Handels-, kantoorde heer L. F. D. N 1 v a r d wethouder voor
de Sociale Belangen de geschiedenis van de
winkelpersoneel
gemeentelijke vakcursussen gereleveerd
De Vakschool voor werklooze handels-, en daarbij hulde'gebracht aan wethoukantoor- en winkelbedienden Is onderge- der De Groot, die destijds het initiatief
Tenslotte vermeldde de heer Van Riet,
bracht in het schoolgebouw aan de Rauheeft genomen voor de oprichting van
dat verscheiden leeraren aan de vakcurwenhoffstraat 39. Er wordt les gegeven in deze cursussen de eerste daadwerkelijNederlandsche-, Duitsche-, Fransche-, En- ke hulp aan de werkloozen. in dezen dank sussen, zelf slachtoffers van de werkgelschc-, Spaansche taal en handelscorbetrok spr. ook de leden van de Centrale
respondentie; Boekhouden (handelsrekecommissie, die zich steeds belangeloos be- loosheid, gelegenheid hebben gekregen
nen en handeUrecht); Stenografie en schikbaar hebben gesteld en in het bij- hun paedagogische talenten tot ontploofzonder de leden, die sedert 1931
Machineschrijven.
onafge- 'ing te brengen. Een aantal van hen
Al deze cursussen leiden op voor de broken zitting hebben gehad. n.l. de heeheeft zich bekwaamd voor verschillende
praktijkexamens. Een speciale cursus is ren Van Riet, De Bruin, Van Doorenyverheidsakten en hebben zich op deze
ingesteld voor de winkelbedienden; deze maalen. Van Haren en Koster.
Na te hebben
leidt uiteraard op voor het Middenstandsgememoreerd, dat in wüzc een plaats bU het nijverheidsonderexamen. In totaal slaagden in 1940 voor Maart 1831 de toenmalige minister van wijs veroverd.
de verschillende Mercurius-examens 35
personen; voor het Middenstandsexamen
27 personen. Een getuigschrift voor StenoDE VICTORIA REGIA UITGEPLANT
grafie en of Machineschrijven kon worden uitgereikt aan 58 deelnemers. •
Het totaal aantal deelnemende personen
bedroeg
ongeveer
ultimo Februari
'550.
Daar ieder meer dan één cursus volgt is
het aantal cursisten aanmerkelijk hoogar;
dit bedroeg op 1 Maart 1941 omstreeks

I

ten Stadhuize

lingscursusscn gehouden voor café-, hotelen restaurantpcrsoneel en voor slagerslaatste cursussen zijn thans

gezellen; deze
beëindigd).
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Gemeentelijke vakcursussen bestaan
Maandag 10 jaar

DERDE BLAD

j

vakarbeiders en voor handels-, kantooren winkelbedienden bij de Gemeentelijke
Ie Middellandstraal 103;
Arbeidsbeurs,
voor de Centrale Werkplaats aan de Piekstraat 20; voor de Werkobjocten Oo het
terrein Schic-Rotte nabij de Schfeweg;
voor het Comité voor ontwikkeling en ontspanning van oudere wcrkloozcn b{j iv
Secretariaat van de Volks-Universite t.
Westzeedijk 200; voor het Centraal-Comite voor jonge wcrkloozcn bij het Clubhuis „De Arend", bchickade 98a; voor het
R.K. Comité voor ontwikkeling en ontspanning van werk'oozcn aan het gebouw
Westersingel 14. (De bestaande cursussen
loopen dezer dagen al. Het ligt in het
voornemen deze cursussen In het najaar
te hervatten.
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Gistermiddag is te 'sGravenhage opgericht de vakgroep tooneelspelers binnen
Correspondentie
het op te richten tooneelgllde. In het
voorloopig bestuur hebben zitting genoH. C. J., alhier. Informeert u eens aan
men mevr. Christinc van Meetcren en de
de Middelbaar-Technische School, Rochusheeren Jacques de Haas, Adrl van Hees, senstraat
207, alhier, over de mogelijkheid
J. Koetsier Muller en Jan C. de Vos.
om 'kosteloos de M.T.S. te bezoeken. In bepaalde gevallen kan door het bestuur vermindering op het schoolgeld en zelfs vrij„DE WEG IS BETER DAN DE
stelling worden verleend. Dit hangt af van
de grootte van het gezin en de Inkomsten.
HERBERG".
—

Het Nederlandsch Tooneel, dir. Cor van
der Lugt Melsert, zal Zondagmiddag 20
dezer In den Stadsschouwburg te Amsterdam de première geven van het In de
toonee)prijsvraag-Ams(erdam bekroonde
Nederlandsche stuk van Dick Ouwendljk
„De weg Is beter dan de herberg".
~

Het Lochorst-altaar
van Jan van Scorel

De belangrijke aanwinst van
het Centraal Museum te
Utrecht
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VOOR DE JEUGD

De marmelade
van den koning

•

triptiek
Nadat hi] Palestina had - bezocht • en
eenige- jaren in Italië had vertoefd, vestigde de schilder Jan van Scorel zich te
Utrecht Hier was hel, dat de voor dien
tijd boven alle stadgenooten modern georiënteerde, d.w.z. op Italiaansche wijze
werkende meester, omstreeks 1526 van
Herman van Lochorst. deken van OudMunster, de opdracht kreeg, een altaarstuk te schilderen, dat het graf van zijn
drie oud-ooms in den Dom zou sieren.
Wij kunnen ons voorstellen hoe goed de
frissche kleuren zijn uitgekomen tegen de
zacht-grijze steenen van het kerkgebouw
Het middenpaneel stelt voor, hoc
Christus, op den ezel gezeten, met een
palmtak in de hand, omringd door de
apostelen, op Palmzondag den Olijfberg
afdaalt. Veel menschen komen Hem tegemoet, spreiden hun mantels voor Hem
op Zijn weg en dragen groene takken
aan. Deze groep vult, in diagonale compositie, de linkerhelft van het schilderij.
Rechts -ziet men in de blauwige verte
Jerusalem liggen," vanwaar een talrijke
schare den Christus nadert Met een tot
fotografische juistin alle onderdeden
heid heeft Jan van Scorel de stad afgebeeld. Hiervoor moeten teekeningen gezijn,
hijzelf
bruikt
die
ter plaatse heeft
gemaakt. De details zullen den tijdgenooten zeker
bijzonder veel belangstelling
hebben ingeboezemd. De zucht naar kennis van vreemde landen was immers een
kenmerkende eigenschap van de menschen uit de Renaissance. Voor zoover
wij 'weten was, voordat Jan van Scorel
het Lochorst-altaar schilderde, te Utrecht
■

gen" piepte doctor Spltsius Vossius, de
raadsheer met het pluizige
baardje, dat over zijn kanten kraag wiplange magere

te

.

....

„Ik wens uwe majesteit niet slechts
een goede morgen, maar een goede dag"
bromde doctor Swetsius Osslus met een
triomfantelijke blik op zijn overtroefde
collega. Doctor Swetsius Ossius was een
klein dik mannetje met een helemaal
kaal en glimmend hoofd, dat hij al buigend als een lampion op en neer liet
dansen. ■
„Natuurlijk Sire" piepte doctor Spitsius
Vossius, „wens ook ik uwe majesteit een
goede dag en een goede week en een
heel goed leven, maar het staat vast, dat
het de gewoonte is en het gebruik des
lands zich te beperken t0t....."
De koning wimpelde het betoog ai.
„Doctor, Spitsius
Vossius" zei htj,
„schrijft u dat maar in mijn bibliotheek.
Ik heb uw raad en die van uw collega
nodig
Swetsius Ossius
in een moeilijk geval, een heel moeilijk gevall Sedert jaar
en dag ben ik gewoon aan mijn ontbijt
op een bros beschuitje.;.." En, de koning
vertelde den raadsheren de hele geschiedenis, van de verdwenen-oranje-marmelade; hoe Kanelis Todulus en de soldaten
de wacht hadden gehouden, hoe de kast
op slot was geweest en de opperschatbewaarder op de sleutel had gezeten en
hoe het vat en de pot toch schoon leeg
waren gestolen en hoe hij, de koning,
vier dagen achtereen ontbeten had zonder
oranjemarmelade. Natuurlijk verzweeg
hij, dat hij over het lege vat was heengetuimeld en samen met Kanelis Todulus
op de grond had gezeten, maar hij wond
zich alweer zo op en sloeg zo woest met
de scepter in het rond. dat hij bijna van
de troon viel en opnieuw over de grond
tuimelde. Eindelijk besloot hij, met een
laatste dreunende slag op de leuning van
de troon, zijn verhaal en vol verwachting
keek hij zijn raadsheren aan.
„Ahera" kuchte doctor Spitsius Vosslus,
-
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(Vervolg)
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Toen de koning aan hét* ontbijt verscheen was de dief nog niet komen opdagen. Wit van slaat, en narigheid wankelde Kanelis na&r de kast. De koning
kwam hem triomfantelijk lachend achterop met de sleutel.
■
i „Nu zal Je eens zien, hoe Je marmelade
bewaren moet", zei de,koning opgewekt,
.
hij
heerlijk
geslapen.
want
had
i,Ja sire", zei Kanelis verslagen.
„We doen de" kast open.... z0.'..."
schalde de stem van den koning aan Kanelis' suizende -oren, „en dan pakken we
het potje..,, z0.... en we doen het deksel er af.... to".
Wat de koning toen zei, schrijf ik niet
Op, ik durf het niet en jullie mogen het
toch niet lezen. De pot was namelijk leeg.
En het vat was ook leeg en van binnen
weer het zo droog en schoon als van
buiten. Toen de koning het hele vat met
de pot en de sleutel van de kast er achteraan door de kamer had gesmeten, zijn
scepter bijna aan stukken had geslagen
en eindelijk uitgeput ophield met razen
en tieren, lag Kanells languit op de vloer
en snurkte als een os; de driftbui van
den koning had zo lang geduurd, dat de
arme man door slaap overmand was.
Vier stevige lakeien moesten er aan te
pas komen om hem naar zijn bed te dragen, want hij- was met geen stok meer
~--,-•■
,■
-.■
wakker te krijgen.
kort zijn. De kotiing Het
t Tk zal verder
weer een vat marmelade kopen en het
onder zijn toezicht In de kast zetten. Hij
!

j

2)

deed de kast op slot en gaf de sleutel aan
zijn opp-rschatbewaarder, die er op ging
zitten en aoo de ganse nacht doorbracht,
zodat hij hem voortdurend voelde en vol
blauwe plekken zat. Een compagnie soldaten met hellebaarden onder aanvoering
van een officier met een blinkende degen
hield de wacht in de ontbijtzaal en liet
geen oog van de kastdeur af.
De koning zelf sliep onrustig die. nacht
en stond een uur vroeger dan anders op.
Hij sloop op zijn sokken naar de ontbijtzaal om de soldaten te controleren,
maar ze stonden allemaal klaar, wakker
naar de kast te kijken met gezichten of
re hun hele leven nooit meer lets anders
dan kastdeuren zouden willen zien. En
dé officier was zo over zijn slaap heen,
dat hij met zijn degen zwaaide en bijna
„houdt den dief" had geroepen, toen
zijn eigen koning binnensloop. Maar....
toen de schatbewaarder met een pijnlijk
gezicht en wrijvend over de blauwe plekken de kast had geopend en de koning
pot en vat onderzocht, waren ze beide
leeg en schoon, van binnen zo schoon en
—-_*~
droog als van buiten!
• Dat was de vierde keer en de koning
vond het welletjes. Hij stuurde den officier en de soldaten naar bed, trok zich
terug op zijn troon en liet zijn beide
raadsheren bij zich komen. Die . beide
raadsheren, de heren doctor Spjtsius Vossius en d.octor Swetslus Ossius, had de
vader van den koning al in zijn dienst ge
nomen, omdat zij hem verteld hadden, dat
zij heel geleerd waren. Dat moest ook
wel zo zijn, want zij schreven al vele
jaren lang om beurten een dik boek,
waarin de een alles tegensprak wat de
ander had beweerd. Zo was er een grote
boekenplank vol verschenen, waarnaar
de koning soms op een vervelende Zon;
dagmiddag wel eens ging kijken.
De raadsheren leken op buigendepijpen
laurierdrop, ■ toen zij achter elkaar de
troonzaal binnenkwamen
„Ik wens uwe majesteit een goede mor-

De geschiedenis van het

!

~
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(Vari onzen Utrechtsehen correspondent)
Het vermaarde Lochorst-altaar, geschilderd door Jan van Scorel, dat dr.
F. H. Ferrtener van Vlissingen aan het
Centraal Museum te Utrecht ten geschenke heeft aangeboden, is een der
kostbaarste aanwinsten, welke het Centraal Museum sinds langen tijd mocht
verwerven. Wie de prachtige pelnture
en de Interessante geschiedenis van dit
triptiek kent, beseft, dat het grootsche
gebaar van dr. Fentener van Vlissingen
niet hoog genoeg gewaardeerd kan worden.
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JOE LOUIS BOKSTE
RONDEN

NEGEN

Ncw-York zijn sedoor l n de

Joe Louis heeft te

rie overwinningen voortgezet
negende ronde
Tonjr Musto

van

te
nen. In deze ronde was Musto nietwin.
in
staat verder te boksen, waardoor Louis
tot overwinnaar verklaard werd.

Dammen
CONSTANT.

Voor de groepenwedstrijden

Club Constant werden

gespeeld:...

-..

._

■„

van

onderstaande

Tafeltennis

de d»m«
partijen

~

Groep As
.J.v. d. Doe—P. Clelen
Ph. J. Ham—A. Gorree
A. v. Eenenaam—W. de Warle
H. J. Verdier—P. Roozenburg
L. Jutte—L. Spruljt
P. Mahn Jr.—L. Brus
,'
W. Pion—J. Eekhoud
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•..-■-. 928
J.V.. alhier. Het adres van J. H. Speenhoff 1b Seinpostduin 26, Scheveningen. 123
N. de G., Schiebroek. Een gummi regenJas kunt u schoonmaken door de Jas op
een taiel uit te spreiden en met een zachte
borstel af te boenen met lauw water en
—
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afgebei

Groep B:

ROTTERDAM-PLAQUETTE

N. Cohen—M. J. Jansen i
2-0
J. H. G. Mollenkamp—A. v. Achteren 2—4
Woensdagavond werd In de speelzaal
D. Winkelman—J. H. G. Mollenkamp
aan 's Gravendijkwal een begin gemaakt
D. Winkelman—N. Cohen
o~z
met de wedstrljdep om de Rotterdamplaquette tusschen de tien beste spelers
van Rotterdam, van wie Voormolen door
NEDERLANDSCHE DAMBOND.
ziekte verhinderd was.
De uitslagen zijn:
De arbitrale beslissingen van de afgN
18—21;
R.
Wtl21—18,18—2*.
Rebel—Derks
broken partijen tn de nood-competltie van
lemstein—Boomsma 21—12: 21—13;' Zuidde hoofdklasse van den Nederl. Dambond,
geest—Edenburg 21—17. 22—20; Groenedistrict Rotterdam, luiden als volgt:
veld—J Willemstein 10—21. 6—21; Schou13—21; Re19-21/21—18.
Zulder Damclub—Constant A: wedstrijd j,
Veen
ten—Van
16*-21;
Derks
L.
G. v. Dijck—W. Kars 1—1; elnduluiaf
bel—R. Willemstein 12—21.
—Zuidgeest 19—21, 18—21; Edenburg— 15—5.
Schouten
21—11. 21—11; Boomsma— Dordtsche Dam Vereen.—Het Oosten: **fa
Groeneveld 21—9, 21—15; J. Willemstein strijd F. Baan—B. Storm t—l; elnduluJig
12—8.
—Van Veen 21—18, 21—18: R. WillemConstant B—Dordtsche Dam Vereen.: wed.
stein—J. Willemstein 21—11. 21—16; Zuidstrijd J. Madrettor—G. Por» t—l; elndulw
geest—Van Veen 21—14. 18—21; 21—9; Rebel—Boomsma 17—21. 19—21; Derks-r- slag 10—10..
Hei Oosten—Constant B: wedstrijd O. Mok
Edenburg 21—16. 14—21. 14—21; Groene16—21. 21—16; mans—A. v. Duyn 2—o; einduitslag 12-1. ■
veld—Schouten 21—13.
21—19. 17—21;
Rebel—Zuidgeest 8—21;
Zulder Damclub—Het Westen: wedstrijd
Boomsma—Van
Veen
21—11. 21—19: W. v. d. Velde—J. v. d, Bergh 1-1; eind.
Edenburg—J. Willemstein 21—17. 12—21, uitslag 15—6.
Constant A—Het Oosten: wedstrijd W. da
21—14; R. Willemstein—Groeneveld 21—
12 21—16- Derks—Schouten 21—11, 18—21 Jong—H. Blom 2—4; einduitslag 13—2.
21—15; Derks—Van Veen 21—15. 21—12:
De eindstand luidt:
R Willemstein— Schouten 21—11. 19—21; Zulder Damclub
10 " • 1 • II 148
21—13; Zuidgeest—Groeneveld 21—16, 21 constant A
10 I 4 1 U lil
_'.;
- •
j—l7.
1 4 11 ST
Het Westen
10 5
Dordtsche Dam Ver.
10 8 4 5 10 ïl
Schaken

niet zoon goede voorstelling van Jerusalem te bewonderen geweest
Merkwaardig zijn de comtemporaihe
wijzigingen,
die de schilder gaf.' Hij
schilderde de stad, zooals hij haar in
zijn eigen tijd had gezien en zeker niet
zooals zij was ten tijde van Christus. Hel
gevolg was, dat hier nu de moskee van
Omar is weergegeven, terwijl bedoeld
werd de tempel van Salomo, die vroeger op dezelfde plaats had gestaan.
Op den linker-binnenvleugel zijn in een
rotslandschap, dat bij het midden-paneel
aansluit, drie heiligen afgebeeld: St. Agnes
met een schaap. Paus Cornelius, en St
Antonius met zijn kruisstaf, en een klokje
De rechter-binnenvleugel wordt eveneens gevuld door heiligenfiguren: St
Sebastiaan, aan een boom gebonden,
wiens lichaam doorboord is met • pijlen.
Deze worden afgeschoten door boogschutters, die op het tweede plan zijn
afgebeeld. Naast hen staat St. Gertrudis.
de patrones van het veldgewas, gekleed
als abdis, met een staf in de rechterhand,
in de linker een ontrold stuk perkamont.
waarop veldmuizen zijn geschilderd. Tenslotte torst de heilige Christophorus.
zwaar leunend op een boomstam, op zijn
schouders het Christuskind, dat den
wereldbol in de handen houdt.
Wanneer de altaar-deuren gesloten waren, zag men de portretten van de heeren van Lochorst: links Herman, domdeken te Luik (1438) en Werner, kanunnik te Utrecht (1401) met hun beschermheiligen Johannes den Dooper en Thomas; rechts hun broeder Gijsbrecht, eveneens kanunnik van den dom (1454), benevens hun _achterneef Herman, deken
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Het leven van den dichter.
De groote dichter Francesco Petrarca
vrerd op 20 Juli 1304 te Arezzo geboren,
.Hij was de zoon van een Florcntijnschen
notaris, die In 1302«was verbannen en
zich in 1313 te Avignon vestigde, waar zich
het pauselijk hof van Clemens V bevond.
Francesco werd opgeleid voor de rechtszijn
wetenschappen, doch verwaarloosde
juridische studies omdat hij bijzondere
voorliefde had voor de Romeinsche schrijvers, in het bijzonder voor Vergilius. Tijdens' zijn vele reizen door Duitschland,
België, Frankrijk en Zwitserland wist hij
van de oude Latijnen, o.a. van Cicero en
Quintilianus. belangrijke vergeten ge:. •
schriften te ontdekken.
■
Als gunsteling der Colonnas te Avignon
teruggekeerd, vestigde Petrarca zich in
het r.abij gelegen Vauclusc. Toen hij 6
April 1327 de St. Clarakerk binnentrad,
werd hij ten zeerste getroffen door de
hij
schoonheid van" een dame. voor wieliefeen hartstochtelijke, doch platonische
de opvatte. Dit-was de eerste ontmoeting
Hugo de
met Laura, de echtgenoote van
hem
Sade. Haar verschijning inspireerde sontot zijn wereldberoemde canzonen en
netten, waarin hij zijn aangebedene be.
zong en verheerlijkte.
Het is wel bijna zeker, dat de woning
van Petrarca te Vaucluse was gelegen aan
Sorgue
en wel
den linkerkant van de
bij den ingang
aan den oever vari de rivier
tunnel.
De
eenvoude
Romeinsche
van
dige woning, welke zich op deze plaats
bevindt, en de naastgelegen met laurieren
beplantte tuin; behoorden eertijds aan een
papierfabrikant Deze stelde het domein in
.1925 ter beschikking aan de universiteit
te Marseille, welke op zich nam er een
iconografisch en bibliografisch museum in
té richten, bestemd om alle documenten te bevatten, welke betrekking hebben op het leven en het werk van den
dichter en op Laura.
De universiteit werd in dezen opzet
krachtig gesteund door de Vereeniging
van vrienden .van Petrarca. welke onder
leiding stond .van den grooten Petrarcakenner Pierre de Nolhac Op 7 Oc.tober
1928 werd het museum geopend. In de rots
in den tuin werd een marmeren plaat gemetseld, waarvan het basrelief de beeltenis weergeeft van den dichter. Een
daarbij aangebrachte Inscriptie luidt: ..lei
Petrarque a fait Laure immortelle et rendu au monde ■Ie trésor des lettres antiques".
-■:■---.
Na zijn canzonen en sonnetten schreef
Petrarca. geïnspireerd, op Dante's Divina
Commedia, „I trionfi". n.m. de triomph van
de liefde, de zuiverheid, den dood, den
roem. den tijd. de Godheid- Behalve wetenschappelijke navorschingen en commentaren (o.a. de beroemde noten, bij den
Ambrcsiaartschen Codex van Vergilius).
publiceerde Petrarca voorts in het Latijn een episch gedicht over de heldendaden van Sciplo. getiteld „Africa". alsmede
~De Vitis virorum ülustrium". de levensgeschiedenis van beroemde Romeinen van
Bomulus tot Julius Caesar. ■
Inmiddels was Pctrarca in 1337 naar
Rome vertrokken, en het laat zich begrijpen, dat bü door zijn. patriottische werken, maar vooral door zijn zoetvloeiende
verzen in aanzien'steeg Zoo werd hij dan tot dichter-vorst ge. .
kroond.
In later Jaren sloot Petrarca vriendschap met Boccacciö, van wien hij enkele
novellen in het Latijn vértaaide. Zijn laatste levensjaren bracht-hij rustig te Arcqua
bij Padua door,. waar hij op 18 Juli 1374
vesteyn.
docd in zijn bibliotheek werd gevonden.
Pctrarca was een merkwaardige figuur.
De decors, de costuums en de kapsels
zijn verzorgd.
Hoewel hij. de lagere wijdingen had onl-
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Constant B
Het Oosten

ROTTERDAMSCHE
SCHAAKVEREENIGING

NIEUWE

Voor de koningsgambiettournoo! In de
Nieuwe Rotterdamsche Schaakverenigingwon J H. van Welzenes van J. Bekker; dr. K. M. Bergsma won van L. B.
Valk.
Voor den huishoudelijken winter wedstrijd won J. C. Clarüs van H. Lagerwaard Jr.
schop.
B. Bouwman—L. H. van Wagemngen
De stichters knielen in aanbidding voor 1—0: J. J. de Boer—A. B. Aarens •; A.
.-'_.. ■
Maria, die in de wolken op den achterM. Broer—H. A. Tas I—o.
grond gekroond wordt door God den
hangpartij.
Vader en Christus den Zoon, terwijl de
Biljarten
Heilige Geest neerdaalt
•
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Rott. Dam Genootschap 8
10
Clubhuis De Arend
Zulder Damclub II • 10

DE MAASSTAD.
van de Biljartvereenigtng De
het Jaar 19«-'« als volgt
voor.
Maasstad Is
samengesteld: F. Spaans, voorzitter; J. van
Munschlng, 2e voorzitter; A. Vogel, secretaris," P. Vüters. 2e secretaris, A. Ophoff,
penningmeester. P. v. d. Pol en Jac. Barzllay, wedstrijd-commissarissen.
Het bestuur

In 1928 kwaTn de triptiek na veel omzwervingen in het bezit van dr. Fentener
van Vlissingen; alleen de linkerbinnenvleugel mankeerde toen. Gelukkigerwijs
kon deze 9 jaar later door den' eigenaar
van de vier andere stukken worden ver-
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'In de eerste klasse, district Rotterdam)
werden de volgende beslissingen genomen;
ONA, IJsselmonde—Door Oefening Sterk!
Wedstrijd J. Kuljper—A. D. Kinnegln l-l|
einduitslag 10—10..
De club Door Oefening Sterk krijgt 4xl
extra verllespunten, wegens niet opkomen
zonder . kennisgeving
in den
wedstrijd
Rott. Dam Genootschap—DoorOefeningSterk
en door het terugtrekken uit de competitie
en daardoor het niet spelen van de wed»
strijden Constant lll—Door Oefening Sterk,
Door Oefening Sterk—ONA, IJsselmonde en
Door Oefening Sterk—Rott. Dam Genoot*
•
•
schap.
i
De eindstand In deze competitie luidt:

van Oud-Munster en opdrachtgever van
Jan van Scorel, en een onbekend lid van
de familie van Lochorst, die een harnas
draagt, waarover een wapenrok met het
wapen van zijn geslacht
Achter hen
staan hun patroons: St Johannis de
Evangelist, St. Anna en een heilige bis-
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HET WESTEN.

worven.

De verschillende perceelen hadden in Waterpolo
Voor de groepenwedstrljden, uitgeschreven
den loop der eeuwen nogal geleden. Een
door de damclub Het Westen werden onder*
flinke restauratie, was noodig. De oude
jeugd-zevental staande wedstrijden gespeeld:
omlijsting is verloren gegaan. ïntusschen Nederlandsch
•—!
W. Laancn—H. F. Gouwens
waren de beide zijvleugels doorgezaagd.
'J.v. d. Bergh—H. G. Hogedoorn
Het Nederlandsen jeugdzeventtl. dat Zon1-1
Hierdoor was het mogelijk geworden, het
»-•
het
Hogedoorn
20
dezer
zal
deelnemen
aan
J.
HAnsems—H.
G.
dag
■
altaar tegelijkertijd zoowel in geopenden
is door de polo-comW. Laanen—W. Mussert
0-1
als in gesloten toestand te bekijken; op tournooi van R.Z.C,
.
H. F. Gouwens—Th. D. v. Daalhulzen 9—'
deze wijze is het dan thans ook in het mlssle van den N.Z.B, als volgt samengesteld: doel: G. Bogers (Star); achter: A.
A- W. Deltenre—G. H. A. v. Leeuwen
Centraal Museum opgesteld.
De volgende afgebroken partijen werden
Zoo is dan een van de belangrijkste Heetveld (UZC), H. Smltshuyzen (AZ), W.
D.
Ruimschotel
Wijhenke
(HZPC);
uitgespeeld:
schilderstukken
uit
de
Utrechtsche
voor:
t—•
W. Slavenburg—W. Mussert
school nu voorgoed teruggekeerd in de, (HZPC), C. Brasem (ZIAN), F. Ruimschotel
Th. D. v. Daalhulzen—W. Slavenburg ï—o
.
(HZPC).,
stad, waar het thuis hoort.
■;
'

'
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die altijd het eerste boek schreef, dat de
ander dan weer tegensprak. „Ahem....
De oranjemarmeladc, sire, is een geurige
smakelij'te spijs, die met behulp van suiker naar vastgesteld recept op het vuur
bereid wordt en die bekend is om haar
gunstige werking op de spijsvertering...."
majesteit, pardon majesteit"

„Pardon

kwam doctor Swetsius Ossius met zijn
bromstem tussenbeiden, „zoals u indeel
zevenentachtig van uw koninklijke bibliotheek kunt lezen, heb ik uiteengezet, dat
de oranjemarmciade haar . roem niet
dankt aan haar uitwerking op de spijsvertering, maar san haar opwekkende,
eetlustverwekkende bestanddelen...."
„Majesteit", begon doctor Spitsius Vossius opstuivend opnieuw, „in deel zesentachtig van. uw koninklijke bibliotheek
bewijs ik aan de hand van de geschriften
van den geleerden man Keuken Pitius
zonneklaar, dat de oranjemarmelade...."
„Zwijg!" riep de koning, „zwijg! Dat kan
•
me niet schelen!!"
Maar de raadsheren waren den «koning
al helemaal vergeten. Ze 'gooiden elkaar
de oranjemarmelade om de oren, figuurlijk
natuurlijk, want in het hele slot was geen
druppel oranjemarmelade meer te vin•
den. Daar ging het juist oml'
. De koning hief van wanhoop zijn ar„Maar
men ten hemel.
heren" schreeuwfi'
•
:
•
de hij. .
i
„....en Keuken Pitius kan
duizend
geschreven
boeken
hebben over oranjemarmelade"
brulde
doctor Swetsius
Ossius zijn langen collega toi, „ik houd
me aan den' geleerden Janus Hennura,
*-
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geleerdheid? Neen, hij zou de koe maar
ineens bij de horers pakken. Waar had
hij anders een minister van justitie veor
dan om zich met de misdaden te bemoeien, die in zijn rijk werden gepleegd?
De koning wandelde door vele gangen,
reklbm vele trappen en passeerde ontelbare zalen voor hij bij den minister van
justitie, meester Kabalus binnentrad.
De minister was een klein,* mager mannetje met een ontzettend grote bril voor
heel kleine oogjes. Onder zijn armen
droeg hij altijd een dik en groot wetboek, dat hijzelf geschreven had. . Hij
kende het dan ook heelemaal uit' zijn
hoofd, maar hij zou er nooit iets uit vertellen, of hij sloeg het artikel, waar hetom ging, op en deed of hij het voorlas.
Toen de koning binnentrad stond minister Kabalus plechtig op. Hij klemde
het wetboek, waarin hij blijkbaar zat te
lezen, stijf onder zijn arm, maakte een
afgemeten bulging cd zei:
• „In naam der wet, ik groet u". ■' ..»•./.»
„Ook goedendag, excellentie!" zei de
koning, die zo langzamerhand genoeg had
gekregen van de wonderlijke manieren,
waarop hij die morgen werd begroet. En
hij vertelde den minister haarfijn wat
er de laatste vier dagen met zijn oranjemarmcladc was gebeurd.
1 De minister knikte zeker wel een mlnuut lang met zijn hoofd op en neer toen
de koning het he- verhaal had gedaan.
„Ja Sire"', zei hij. heel droevig zuchtend
en diep buigend voor den koning. En nog
eens: j.TJaja" en weer knikte hij lang
met zijn hoofd. Toen legde hij een wijsvinger tegen zijn neus, voor «over dat
kon door zijn grote bril tenminste, dacht
na en sloeg het wetboek na even zoeken
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In het kader van het ontwikkelingsen ontspanningswerk voor de geövacueerden heeft het Jong Rotterdamsch Tooneel gistermiddag in de aula van de
H.B.S. aan het. Afrikaanderplein
een
reeks vertooningen van een nieuwe bc*
werking van „De gelaarsde" kal" Tngezet. De première had bij de jeugd veel
succes. Het hoogtepunt van de vertoonïng
werd bereik», toen de niet onvermakeiijke
gegrimeerde held uit het bprookje van
den armen molenaarszoon, de kat dus,
den boozen toovenaar ertoe wist te bewegen, zich in een muis te metamorfoseeren. Deze gedaanteverwisseling . geschiedde in een griezelig milieu, waar
men elk oogenblik den Mephisto uit Faust
kon verwachten. August W. van Gils, de
bewerker van het sprookje, sprak als toovenaar zijn, bezweringen suggestief uit;
het begon te bliksemen en te donderen,'
ineens was de toovenaar weg, en daar
trippelde op de tafel met de perkamenten
boeken, de globe, de veeren pennen en
den kandelaar, 'n onooglijk klein diertjede muis! De kinderen voor in de zaal korden het zien en kropen t>»gen elkaar aan
zoo spannend was het. De kat die al aan
het hof van tien koning getoond had, nog
steeds verzot op muizen te zijn, sprong,
t0e.... Pats! Hij had de muis te pakken.
De kinderen griezelden en gaven gilletjes van verrukte ontzetting toen de
muis in de klauwen van de kat piepte.
Deze Grand GulgnOl-scène duurde gelukkig niet lang. De kat at de muis op
en daarmee eindigde het bestaan van den
boozen toovenaar. De koning kon op het
kasteel van den pseudo-markies van Carabas zijn entree maken om zijn gastheer
in ruil voor de heerlijke konijntjes
men kent natuurlijk de eigenaardige historie, en als men haar niet kent, moet men
haar 'eens lezen Inde geestige juridische
parodie van jhr. mr. G. W. van Vierssen
Trip, vice-president van de Rechtbank
de prinses ten huwelijk te-schenken.
De eenvoudige landlieden, die door de
kat waren opgestookt om den koning wijs
te maken dat het kasteel en al de' heerlijke landerijen en bosschen er omheen
van den geheimzlnnigen markies vag Carabas waren, kwamen ter receptie, zelfs
de gezellige harmonicaspeler, die de entre
actes had opgeluisterd, was van de partij,
er werden bloemen angebodenen de jeugd
ging voldaan naar huis.
Van kunstcritisch standpunt zou natuurlijk tegen de vertooning wel wat in
te brengen zijn. Het Jong Rotterdamsch
Tooneel kan ongetwijfeld aardige dingen
doen, maar men merkt toch wel duidelijk, dat de acteurs en actrices voor het
meerendeel dilettanten zijn.
August W. van Gils is lntusschen de
stuwende kracht van het ensemble dat
„De gelaarsde kat" voor zijn rekening
neemt. Hij heeft als leider van het jeugdcabarct „De gelaarsde kat" ook op het
repertoire van zijn poppenkast. De nieuwe
bewerking is met kennis van het kinderlijke gemoed gemaakt. Aardig is het, dat
de kinderen soms mee in het spel betrokken worden: Hoe gretig reageert dan de
jeugdl De vier bedrijfjes zitten vrij goed
in elkaar, maar men mist op het eind van
eik bedrijf een pointe. Het best getypeerd
is de koning. De heer Van Gils speelt
den koning en den toovenaar beiden, en
hij doet het met entraln. Tonny Bok
slaagt er niet in, van den armen molenaarszoon iets bijzonders te maken. De
tekst zit hem niet mee. Als figuur voldoet hij echter wel. Lla van Lis typeert
het prinsesje bedeesd en bescheiden. Een
grappige lakei is Hans Pattist. De kat
kan men zich markanter gespeeld denken
dan in den zoetsappigen stijl van Bep
Versluys. Ze herinnert heel even aan den
wijzen kater van Jan Musch als ze om
„een lekker bakkie melk" bedelt. Maar
voor het overige is deze kat slechts een
zeer zwakke afspiegeling van dien eertijds beroemden kater. Daarvoor behoeft
Bep Versluys zich anders niet te schamen! Vermelden we tenslotte nog een
grappigen dwaas van Henk Zwueste.'ecn
typisch oud heksje van Jo van Aken en
een aardig landmeisje van Joke van Ra-<

De regceringscommissaris voor "
sterdam heeft voor
he»T
boksverbod opgeheven. deze itad w
Bovendien hebben de bugempMt.,. ..'
Heerlen Hengelo en Venfo
gegeven voor het houden van
openWe
venoare
bokswedstrtjden.
Amsterdam maakt er al dadelijk p».
bruik van, v/ant Zondag en Ma»r,H«l
a.s. zal de afdeellng Noord-Holland
van
den Nederlandsche boksbond de dirtricu
kampioenschappen laten verboksen.

In de kringen der paardensportliefhcbbers heerscht thans groote voldoening,
nu de totalisator weder mag worden georganiseerd. Sedert dertig jaren toch was
de ;,totO'"ln Nederland verboden, terwijl
hij vrijwel overal elders ter wereld was
toegestaan. Dit verbod mdcht gerust als
funest voor de paardenfokkerij, althans
voor de fokkerij van dravers en volbloeds,
worden aangemerkt. De draverij en rensport toch hebben groote beteekenis om
de prestaties van de paarden te meten
en als zoodanig zijn zij voor de fokkerfl
van belang. De wederinvoering van den
totalisator zal het mogelijk maken groote
prijzen/ bij de draverijen en rennen beschikbaar te stellen en als gevolg daarvan
zal zeer zeker de fokkerij in sterke mate
worden aangemoedigd. E,en feit Is, dat
niet alleen de fokkerij, doch ook de paardensport sinds 1811, toen het totallsatorverbod werd Ingesteld, ernstig Is teruggeloopen. Ook andere belangen zijn hierbij betrokken. Men herinnere zich het
rapport-Krayenhöff over het vreemdelingenverkeer, In welk ongeveer 5 jaar geleden verschenen rapport öp de wederinvoering van den totalisator werd aangedrongen mét het oog op de verhooging
van aantrekkelijkheid van ons land voor
vreemdelingen.
Alles op Duindigt ts thans gereed gemaakt om voor de courses op Tweeden
Paaschdag dé gelegenheid tot weddenschappen te bladen, i '<>
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Jeugdvoorstelling van het
Jong Rotterdamsch Tooneel

WORDEN GEBOKST

Maandag op Duindigt
in werking

,

Paascluondag van hot Jaar 1341,
eergisteren 600 , Jaar- geladen, ontving
Petrarca op'hot'.Kapftool te Rome den
;*«*V.
dlchterkrans. rv,V:^>':.- :~_..:--.;'.';
begaf
• Omiddellijk na-.. d« -plechtigheid
zich.
*.Pieterskerk.
naar/.deaSi»
Petrarca
waar hij den krans op, noty graf van Stv
neerlegde; '*j.-S' 't■". i
j •-;■'•-'
Petrus
Deze gebeurtenis is te Rome plechtig
•herdacht Fraricësco Pastonchi sprak over
terwijl
Pietro
Petrarca,
dën selauwerden;
Fedcle, de geschiedschrijver van het midRome. hèt historische gedeleeuwsche
beuren herdacht Beide toespraken daaraan toegevoegd de oorspronkelijke tekst
van de redevoering, welke Petrarca destijds op het Kapitool had gehouden, zullen
door het Instituto di Studi Romani in
boekvorm worden uitgegeven. In de zalen
van net Coservatorenpaleis wordt bovendien een iconografische tentoonstelling met
betrekking tot het veertiende ceuwsche
Rome en een tentoonstelling van de belangrijkste handschriften van Petrarca
gehouden.
Op

DE TOTALISATOR

die....";.-.,..
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I De koning vluchtte de troonzaal uit.
de gang hoorde hij nog schreeuwen
van „marmelac'!. Keuken Pitius en Ja- open.
nus Hennum" en de arme man hield wan„In artikel zeshonderd drie en veerhopig de handen voor de oren. Wat had tig met een kruisje en een sterretje vierhij san zi'lke raadsheren, die van louter de alinea punt twee heb ik geschreven.
geleerdheid niet meer konden nadenken, Overwegende dat.... enzovoort-enzovoort
en wat hadden zijn raadsheren aan zulke -enzovoort,, in aanmerking
nemende
Op

.

.

- ,

-
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dat.... ' enzovoort-enzovoort-enzovoort,
besluitende dat.... enzovoort-enzovoort-

enzovoort, stellen wij vast.... enzovoort-

en nu komt het. majesteit: -dat bij, die
steelt, is een dief".
Met een klap sloeg de minister het wetboek dicht. Door zijn grote bril keek hij
den koning triomfantelijk aan en zij»
gezicht straalde van trots.
„Dat heb ik hem maar weer eens füa
geleverd".- scheen hl] te denken.
De koning keek zijn minister verbouwereerd aan.
„Het 7cu wel gek zijn, als u in dat artikel enzovoort, wat anders had geschreven" zei hij verbluft, „maar wat heeft
dat eigenlijk met mijn ornjemarmelads
enzovoort te maken?"
„Tja", zuchtte de minister en zijn Bezicht werd weer bedroefd, „tjaja Ja, ma«

Jestelt".
-

„Weer legde

hij zijn wijsvinger ev<*
neus om na te denken en weer
hij het wetboek ->pl •
veertienhonderdachten„In artikel

aan

zijn

sloeg

,

negentig

met een punt en een

streepje

zesde aline» derde paragraat heb Ik 6**
schreven: Overwegende dat— enzovoortenzovoort-enzovoort, in aanmerking M"
mende dat... enzovoort-enzovoort-enz<>*
voort, besluitende
dat.... enzovoort*
enzovoort-enzovoort...."
D
De koning sloop behoedzaam op *Ü
tenen naar de deur.
'
.'
„Enzovoort-enzovoort-enzovoort~." dreun
...•■--' .*"
de minister Kabalis. •
De koning deed de deur open, wip»
vlug de gang op en sloot de deur zonder
geluld achter zich. Toen haalde hij een
grote zakdoek te voorschijn, veegde zien
het voorhoofd af en blies opgelucht voor
zich uit Door de deur klonk mlnisw
Kabalis' stem:
enzovoon^
„Overwegen wij dat
..

'-

*

„

■

DE GELAARSDE KAT

-

—

TE AMSTERDAM, HEERLEN
HENGELO EN VENLO
MAG

Paardensport

—

i

Aula Afrikaanderplein

-«**

•

Boksen

•

..,.;-•

600 Jaar geleden ontving de
dichter van de sonnetten
aan Laura den lauwerkrans

Sport

WEDSTRIJD IN LATIJNSCHE POEZIE.

In een vergadering van de afdeeling
letterkunde der Nedcrlandsche academie
van Wetenschappen is de uitslag bekend
gemaakt van den jaarltjkschen wedstrijd
poëzie,
Latijnsche
vanwege het
in
'
.
Hoeufft-fonds gehouden,
■
Bekroond Verd het gedicht „Templum
van
Spiritus",
opening
Divinl
netwelk
na
J. P. J. WIERTS 75 JAAR.
naambriefje
zijn
geschreven
bleek
te
het
De bekende toonkunstenaar J. P. J. door prof. dr. H. Weller te TUbingcn
■�*■
—*••■"*
Wierts heeft gisteren zijn 75sten verjaar- (Dultschland).
Het gedicht zal op kosten van het •*»
dag gevierd. Te dier gelegenheid organiseerde het Algemeen Nederlandsen Ver- gaat Hoeufft worden gedrukt en uitgegeven door de N.V. Noord Hollandsen Uitbond, waarvan de heer Wierts hoofdbestuurslid is, vanmiddag In Pulchri Studio gevers Maatschappij te Amsterdam. r. ;
een receptie voor den jarige. Zeer velen
kwamen den toonkunstenaar hier gclukwenschen. Hartelijke woorden werden
VOORSTELLINGEN
achtereenvolgens gesproken
door den
voorzitter van de afdeeling Den Haag van
IN DE KLEINE COMEDIE
het Algemeen Nederlandsen Verbond, den
Op den eersten Paaschdag zal' het Reheer W. Lasondcr, den voorzitter van de
groep Nederland van het Algemeen sidentie Tooneel, directeur Dirk
VerNederlandsch Verbond en door de heeren beek, in de Kleine Comedie des middags
J. Stotijn en Smalbroek, oestuurslcden van een voorstelling geven van „Roofvogels"
de Nederlandsche Toonkunstenaarsvervan Llllian Hellman, terwijl des avonds
eeniging, die den jarige resp. een bloemhet blijspel „Beloof me niets" zal worden
stuk en een vulpenhouder aanboden. -_y opgevoerd.
Op Dinsdag na Paschen besluit het Residentie Tooneel.zijn serie Rotterdamsche
voorstellingen in dit seizoen met een
VAKGROEP TOONEELSPELERS
tweede opvoering van „Roofvogels".. 1

.

Petrarca herdacht

"PERPEBIA^Iff2

.

Marcel Prévost overleden
digheden bekleedde, was hij wereldsch.
Zeer groot was zijn Invloed op de herleving der klassieke letteren en ■ terecht
wordt hij de eerste humanist genoemd De bekende Fransche romanschrijver MarDante vormde het Itallaansch, Petrarca cel Prévost, lid der Academie Francaise is
vervolmaakte het. Dante was grootcr dan op den leeftijd van 80 jaar overleden.
hij, maar Petrarca Innemender.
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Bouwkundige Teekenaars

kunnen verrichten.
die levens beton-technlsch teekenwerkHlllevllet
7.
Brieven onder No. D 67, Bureau
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17241

«

aangeboden

.schoenen. ;,•,!,
die thans nog gemaakt worden var» de allerbeste
grondstoffen.

'

118.

In prima staat. Brieven onder No. K
HUIZE BERGRUST
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STRAATWEG 84,

47087,

TELEFOON
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Zaterdag, 12 April, 2 uur
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TEL. 34286, ROTTERDAM
de zaak te huur, een
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voor dag en nacht Goed kunnende
koken. Voorz. v. g. mondel en schrift,
get. Loon / 35.— per mnd. Mevrouw
Berkel. Koninginnegracht 49, Den
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PAARDRIJDEN.

De ecnlge sport die U Jong en fit houdt Groote overdekte rijbaan en gezel-'
lige foyer. Billijke condities. TEL. 43113. Dag- en avondlessen voor club en
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hout. Kort goed ƒ 50.00 per MS. Lang goed ƒ 65.00 per M3, Te Hen Aelbrechts-
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SPECIALE MAAKWIJZE
BIJZONDERE SNITTEN j
INDIVIDUEELE TOEPASSING

"

i FEESTÉUJKEOPENING %

MAGAZIJN VAN TOONEELKLEEDING
voor

Telefoon

'-'

,:

ZOEK VERSTROOIING IN

voor normale en afwijkende voeten.
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55 LEESTVORMEN

Tehuis vooi Ouden van dagen en Hulpbehoevenden, heeft nog enkele plaatjen vrij. Gemeenschappelijke kamers vanaf ƒ 40.— peo maand. Verplegend
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gevraagd voor populair huishoudelijk:
artikel zonder concurrentie. Zeer hopprovisie. Benoodigd kapitaal
ge
voor
goederen
ƒ 20.—. Br; no. 17231 Bur.
van dit Blad.7
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vHEERENHUIS-r

Ridderkerk,. Lagedljk H 15A. Kamen
beschikbaar met of zonder pension.
Goede verzorging.
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TAP-VERGUNNING
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in pacht gevr,
Hoofdagentsch.
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onder No. B 1359,
Zaagmolcnstraat 47.
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SCHIEDAM.

Aangeboden

Uf . WINKEL- OF
OPSLAGRUIMTE "'"'!
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varkens kunnende
groot 65 tot 85 M 2
v. met 250 M2
ultbecnen, en.een halfwas pi. m. 16 open riilmie. apart kantoortje> stookjaar. Br. met. afschrift getuigen onder gelegenheid, toilet, electrlseh licht. ■
Direct
aanvaarden.
Brieven onder
te
10 No. 17167 Bur.
- 10
No, 17172 Bur. van dit blad.
van dit Blad.
goed runderen
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REGENJASSEN
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vasa

Prijzen van 19.50 al.

Warenkennis:

Verkoopsters

Uitvoerige
niet ouder dan 18 jaar.
sollicitaties met opgave van leeftijd,
o.a. vorige betrekkingen, diploma's,
godsdienst en loon. onder No. 8939.
Adv. Bur. Karel Hoogstraaten, Vljverhofstr. 108. R'dam-C.
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-

12, :NM&

-

Mét het vak bekend*. Vast
Sevraagd,
erk. MAISON DOOGUUIS, Schle-

FRED PANJER
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Serveuses
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Hoort
ziet
fenomenale
band In zijn verschillende creatie»'
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spoedige Indiensttreding

Aanmelden Stationsslrrgel
Vrijdag 10 tot 12. .
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ZATERDAG a.S. en BEIDE
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PRIMA KWALITEITEN.
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HOLLANDS

GERARD's CAFETEKIA
vraagt

.
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Groene Hilledijk 182, Rotterdam. Z
Hoogstraat 33, Schiedam. '.':.:....
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NOORDMOLENSTRAAT
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hoek ïollensstraat.
■~.- Telefoon «4BS-J. Complete Rijwielen
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Telefoon 37156.

ROTTERDAMSCHNIVuWSBLAD

DONDERDAG 10 APRIL ■J9ÏI

vooAeen

Ie Middellandstraat 34 Binnenweg 134
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VICTORIA^!
tWIJ

Telefoon 37338 l
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Bergweg 103. '_'
Te bereiken met trams 10-14-22!
I
BRENGEN U EEN PRACHTIG
PA ASCHVACANTIE
-PROGRAMMA
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Vanaf heden H

Café en

BHJterfl

T
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V. iiAiVl
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Molenwaterweg 5

.«SSSfi-

No. 49041

voorh. Schiekade hoek Delftschestr.
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Me tiener-
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HARMONIE
Tel. 71204

Gaesbeekstr. 99

Vanaf Vrijdag 11 April
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HEINZ
RUHMANN
in

een dolle klucht

DF

AMATEUR
JOCKEY
Toefans

elke

leeftUd.

ledere avond 7.30. Zondag t uur.
Behalve Vrijdag elke middag 2 u.
matinee. Zaterdag 4 vut Zondag
en 2de Paasdag 1—3.15 en 5.30 uur.

Wl. . WEENSCHE

■^SCHIEDAM

B

-

1715 J 14t
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VOORAF: UFA-WERELDNIEUWS & TOBIS-HOLLANOSCH NIEUWS
DAGELIJKS 2,30 -5 7.30 U. ZONDAG DOORLOOPENO VAN 2 UUR AF

ARTISTEN.

Toegang eiken lechijd. .'s Middags 2 uur, 'savonds 7ZO uur.
Beide Paaschdagen van 1-7 doorloopend, entree 30-45-60-75 ets.
In de voorstelling van I uur betalen . kinderen 20 tot 50 cent

17183 45

—DE ROnERDAMSCHE LYBELLE—
is vanaf a.s. Zaterdag 12 April
\
(opening 3 uur n.m.)

te SCHEVENINGEN
als Café-Concert

11] speelt CHARLES

Cabaret-Bierkelder

—

Bar en Wemstube
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D VAN D ER MIJN

Hl]

GERRY EN ZIJN ORKEST

middags

en

/marte harell

I jj I

's avonds

I I
II

CAFé-RESTAURANT IS THANS WEDER GEHEEL
GERESTAUREERD.

HET

17184 50

LIZZI WALDMÜLLER
i/AtBRECHTSCHOENHALS

WERNER HINZ en

17156 50

r\ BENJAMINO GIGLI

AMUSEMENT IN ROTTERDAM™11

avond halfacht. Dlhsd.-, Woensd.-,

lederen

A

WILLY FORST

OF GEZELLIGER

DAN IN:

Gordelweg b.d.
Dlr. JOH. STEENBERGEN Jr.

ROTTERDAM",

Schitterend

SPECIALE

geopend 6—ll. Tram 16—11—14

Bus H.

ITALA FILM DEK TOB IS

I I
1 I
P 1

Bergweg

en

[

•

Cabaret-Programma————

2 UUR
BEDDE PAASCHDAGEN
FAMILIE-MATINéE'S

I Dagelijks

BEIDE PAASCHDAGEN 2 u.; 4.30 u.; 7.30 uM I
THEO LINGEN

C

„OUD

I

1

Donderdagmiddag 2 uur,

NERGENS BETER

'

■

1
sHssalssiHl

171S* 48
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MAGDA SCHNEIDER

-

In de amusante comedle

GLORIA...

ICH KENN' DICH NICHT !

De vermakelijke avonturen

van een

charmant meisje
huisknecht.

en een pseudo

REGIE: GEZA VON BOLVARY
TOEGANG ELKEN LEEFTIJD.
plaatsen
Uw
Zaterdag en Zondag!
ttjdlr

.^U»{
LEEUWEN
CJ 'ÊÊfSkttZIJN
AANGEKOMEN/ .
lf*"
'

1715183
VRAAGT,

WIJ SPELEN.

HUMORIST
A.S. ZATERDAG,

ZONDAG
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Burgemeester en Wethouders stellen den
Raad voor de drie kleine eilandjes liggende In den Voorpias tusschen Plasoord en
den Prinsemolen, welke door het
water
oners van den Statenweg opge- steeds meer worden aangetast, tot één geV*j
.1 door een «ware ontploffing. Een heel te maken. Het nieuwe gevormdeeiland
gedeelte
van de daklijst van pand 141 zal dan worden
een
werd
op straat geslingerd en ook de oeverbescherming opgehoogd en van
worden voorzien.
schoorsteen op het dak werd in stukken
De ophooging zal geschieden met baggersesiagen. Het bleek, dat een
ontploffing
gas In een van de schoorsteenen, specie uit den Voorpias en aan te voeren
grond, terwijl de oeverbescherming zal be8 ?' niet Beheel m orde
de staan uit rljshout en pulnbestortlng. Het
"vage had
veroorzaakt.
heer
van Rl 3 n. die de eerste ligt in de bedoeling de oeverbescherming
g van pand
vrijwel geheel onder de waterlijn aan te
had
k.„ w
hout -in de kachel gestookt en blokmen brengen,opdat het geheel een zooveel mogeemen - dat de zich daaruit ont- lijk natuurlijk aanzien verkrijgt. •
wiuv aann
nd
gassen
in
zijn
Volgens de door den' Technlschen Dienst
den schoorsteen
ontnw; T
Bch=Ü aan scricht;woni «8 werd ook veel ingediende raming zullen de kosten voor
de schoorsteenmantel arbeldsloonen enz. ƒ 6.500 bedragen en de
werri n tzet e
" v
• n
,eel meubilair werd verkosten voor aankoop grond, puin en kosten
pn *
ongelukken kwamen
aet
van vlechtwerk enz. ƒ 4.325.
Voor de loonen is de gebruikelijke bijdrage uit het werklooshcldssubsldiefonds aangevraagd. De overige kosten zijn voor re6? te
sGrav = nhage afgenomen kening van de gemeente.
■-»•»«•™^<■^•
slaagde de heer D.
In verband hiermede stellen B. en W. voor,
alhier
het tweede ge- dit werk in werkverschaffing te doen uit«"**'•
"ceite van diploma
_
B, <
•
voeren.

ONTPLOFFING OP DEN STATENWEG.
Gisteravond omstreeks zeven uur wer•>.
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bewoont,
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Machinistenexamen

geleden.
Men kan

natuurlijk, aldus de heer
over dit zoo moeilijk en gecompliceerd gebied veel meer zeggen,
doch met deze weinige feiten kan worden volstaan om de gedachten in een bepaalde richting te leiden.
Eekhof,

-
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ZUSTER N.

MARSMAN

zegt men te Londen

†

Op 50-Jarlgen leeftijd
Is In het Dlaconessenhuls te Rotterdam overleden zuster N. Marsman, de oudste zuster van den Ned. Herv.
dlaconessenarbeld alhier. Gedurende twaalf
Jaar heeft zij haar werk In Schiedam verricht. Het stoffelijk overschot zal Zaterdag
om 2 uur ter -aarde besteld worden op de
begraafplaats Crooswijk In

voortgezet

GEEN AFTOCHT VOOR DE BRITSCHE LEGERS MOGELIJK?

Italiaansche troepen rukken op
om Duitsche te ontmoeten

Rotterdam.-•

DE POLYANTHA MET PASCHEN.

VOORBEREIDINGEN

Het Italiaansche '. wcermachtberi-hi
meldde vanmiddag:
Aan
let Julische front dnnrt de opmarsen van onze troepen in het dal van
de Save voorbij Kranjska Gora voort.
In Albanië zijn aan het
Zuid-Slavische
front . de vijandelijke acties in de zone
van Skoetarl gebroken. Talrijke krijgsgevangenen werden gemaakt. Onze colonnes rukken op Zuid-Slavisch gebied op ia
Oostelijke richting om de Duitschè colon-

De

Britsche militaire woordvoerder
heeft naar de Associated Press
uit Londen meldt een verklaring afgelegd omtrent den buidigen militairen toestand op den Balkan. waarIn hU dezen toestand ..zeer somber"
voor Engeland en zijn geallieerden,
noemde. Het is onmogelijk, zoo verklaarde de spreker, te hopen op een
„tweede wonder" als dat van Duinkerken, aangezien te weinig schepen aanwezig zyn voor het vervoer van de in

een tang

PROFIELWIJZIGING

B. K.-LAAN.

*

|

Aanvankelijk waren er plannen, om met
de Paaschdagen op de Polyantha een bijzondere attractie te organlseeren in den vorm
van de een of andere tentoonstelling. De
moeilijkheden, die daarmee gepaard zouden
gaan en de kosten, daaraan verbonden waren echter zoo groot, dat het Polyanthabestuur van deze plannen beeft afgezien.
Wel is ervoor gezorgd dat de tuinen keurig
in orde zijn gemaakt, waardoor er voor bezoekers toch wel wat te genieten zal zijni De
eerste groote tentoonstelling In de hall zal
op 3 Mei geopend worden. Dat wordt, zooals
gemeld,
splraea-tentoonstelling.

nes te ontmoeten.
Van het Grieksche front geen vermeldenswaardig nieuws.
' luchtformaties
Italiaansche
hebben
vijandelijke troepen en gemechaniseerde
strijdmiddelen in de zone van Bencovazzo
(Zara)
gebombardeerd. De haveninrichtingen
van Sebenico werden wederom
door onze afdeelingen bombardementstoestellen
Afdeelingen jachtvliegtuigen hebben defensieve installaties en
troepen aan het Zuid-Slavische front in
Albanië met mitrailleurvuur bestookt en
in scheervlucht in de omgeving van Sic—
sella (Zara) aanvallen gedaan op tien gemeerde watervliegtuigen, waarvan er vier
werden getroffen, terwijl andere vliegtuigen ernstig werden beschadigd. Vijandelijke vliegtuigen zijn boven Zara verschenen, waar zij eenige bommen neerwierpea
en eenige schade veroorzaakten.
In
Cyrenaica tracht de vijand teverte ontkomen aan de omsingeling,
geefs
die ten uitvoer wordt gelegd door do
Italiaansch-Duitsche strijdkrachten, welke,
vertrokken van de kust en van een punt
ten zuiden van Gebel zich voorbij Derna
bij elkander hebben gevoegd. De buit aan

.'.»-.:•■'

gegrepen legers.

In de laatste vergadering, door den Schiedamschen gemeenteraad gehouden, Is besloten tot wijziging van het profiel van de
Burgemeester Knappertlaan tusschen het
St. Lidulnaplein en den Vlaardlngerdijk. Personeel van den
Gem. Plantsoenendienst
heeft bereids een aanvang gemaakt met de
voorbereidende werkzaamheden. Dat is n.l.
begonnen met het wegnemen van de boomen, die staan op het- middenpad, dat gaat
verdwijnen. Die boomen zullen later worden
geplant In het weggedeelte, dat het verhoogde fietspad, dat vlak langs het trottoir komt
te liggen, en het wegdek scheidt.

De Duitscbe doorbraak is een snel en
verrassend succes. De woordvoerder
merkte,,op, dat verdediging van Saloniki
en Macedonië niet het doel is geweest
van het Britsche plan. Hij weigerde het
werkelijke doel van de Engelsche legerlening bekend te maken: dit betrof, zoo

DOOR VOORVORK FIETS GEZAKT.

Op

den Buitenhavenweg is

de JS-jarige

zeide hij, „militaire geheimen".
De bekende Amerikaansehe commen-

tator Fulton Lewis van de Mutual
Broadcasting Cy heeft over den toestand
op 'den Balkan verklaard, dat deze zich
tegen alle verwachting der officieele
kringen in buitengewoon slecht heeft ontwikeld. Men heeft te Washington geloof gehecht aan de Engelsche verzekeringen, die, naar Churchill in zijn parlementsrede heeft bevestigd er op neerkwamen,
dat generaal Wavell en de
Grieksche generaal Papagos het plan voor

gemeenschappelijk
Grieksch-Enfabrieksarbeider F. B. door de voorvork van een
gelsch offensief volkomen gezond achtzijn fiets gezakt. Door den val liepbij ontvellingen en een lichte hersenschudding op. De ten.Ja, men heeft zoo vast aan de overpolitie heeft den man naar huis gebracht.
winning der Engelschen geloofd, i dat
ALWEER EEN FIETS GESTOLEN.
Roosevelt zijn oudsten zoon als waarnemer naar Zuid-Slavië wilde zenden, waar
hij dramatisch bewijs zou hebben moeten
Bij de politie Is aangifte gedaan van diefstal van een fiets, die een oogenbllk onbe- vormen van de persoonlijke belangstelheerd stond tegen een pand aan den Singel. ling van den president der Ver Staten
voor den strijd der Zuid Slaviërs. Na de
verpletterende berichten echter heeft men
SCHOORSTEENBRANDJES.
van zijn reis „voorloopig" afgezien.
De brandweer heeft twee schoorsteenIn regeeringskringen overweegt
men
brandjes gebluscht, een ten huize van J. ernstig of men niet liever moet
afzien
aan" het Bagljnhofje en een In de woning van verschepingen naar den Balkan, aangezien al het materiaal toch slechts den
van P. aan de Rhoonschestraat.
Duitschers in. handen zou vallen. Men
DISTRIBUTIE VAN MELK EN CACAO.
vraagt zich verder af waarom de Engelschen niet ingrijpen in den strijd en men
De ingezetenen, wier geslachtsnamen bevrest, dat zij zich weer zullen moeten inginnen met de letters V. en W. dienen op schepen
i:, ■
.-

-

materiaal is aanzienlijk. Onder de gevangenen heeft'men ruim 2.000 manschappen
met zes generaals en verscheidene hooge>

officieren geteld.
Onze luchtdetachementen hebben vijandelijke schepen getroffen en zware branden veroorzaakt in de haven van Tobroek.
Twee
van
onze vliegtuigen zijn nië
teruggekeerd. Een Engelsen vliegtuig is
neergeschoten.

-.;.'

Vrijdag 11 April hun distrlbutlebeschelden
voor de distributie van «nelk en cacao te
gaan halen in de distrubtitlelokalen St. Joris
Doelen, Doelepleln, Alidabewaarschool, Leliestraat,, school van Ruysdaellaan ingang
Kleuterschool. Schoollokaal Lange Singel-s i
straat,
De lokalen zijn geopend van 9 tot 12.30 en
van 3 tot 6.30 u.

•»*»••

Hongaarsch protest te
Belgrado

|

.
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In Oosl-Afrika ts Massaoea onder den
druk der sterkere vijandelijke strijdkrachten na een moedige verdediging gevallen.
De haven is versperd, de haveninstallaties i\jn vernield. . -'■'■
In het Oosten van de Middellandscha
Zee heeft een van onze duikbooten onder
bevel van luitenant ter zee Domenlco
Romano een vijandelijke kruiser getorpe*
deerd van het type LiverpooL

....

SCHIEDAM VOORHEEN EN THANS.
De Hongaarsche regeering, die zich door
het verbreken der telefoonverbindingen
Op de Paaschtentoonstelling, die in het
slechts
via de radio met haar gezantStedelijk ' museum gehouden en. Zaterdagschap te Belgrado in verbinding
kan
middag geopend zal A-orden door den burheeft aan haar gezant aldaar opgemeester, mr. dr. F. L. J. v. Haaren, zal
een stellen,
Het Wezen van de armenzorg is niet optice zijn opgesteld, die dateert uit het dracht gegeven bij de Zuid-Slavische regeering
protest
scherp
1780'
een
zeer
in
te
diejaar
gelijke
gewijzigd
in
mate
met de nooden waarmee men speciale optlcatoestanden. Aan den eenen kant moet prenten zal kunnen bekijken. *- •
nen over den gewapenden overval van
de staatstaak veel ruimer en ingrijpenDe opticaprent is niet de een of andere Servische grensposten op 8 April 's avonds
;
der worden gezien, maar
daarnaast willekeurige gravure, die als opticaprent bij Somogyoed Varhely. :
.;
moet de volksgemccnschap een taak op gekleurd is, maar is speciaal vervaardigd om
zich nemen ten opzichte van de behoef- door de. optica te worden bekeken. Het getige landgenooten,
welke
tot doel meente museum bezit o.m. een serie optlcamoet hebben. het verschaffen van prenten van Korte Haven, Korte Dam, Planhulp boven de minimum-lcvensbehoefte tage, Groote Markt, dateerend uit 1780.

TURKIJE'S HOUDING

......

Grondgedachte Winterhulp

ft

Aanvallen op Engeland van

uit. Dit is tenslotte de grondgedachte
van Winterhulp Nederland. Het probleem van den nood kan men slechts
sociaal zien en niet sectariscb, omdat
de oorzaken ook niet van een bepaalde
levenshouding afhankelijk zijn. Daarom moet ook de oplossing van het pro-'
bleem, de bijstand in den nood, nationaal worden aangepakt, om voldoende
krachtig te kunnen optreden tegen den
werkelijk overstelpend -grooten omvang
van het gebrek, dat zich in den loop
van tientallen jaren heeft . uitgebreid.
Elk sectaristisch streven is thans uit den
tijd en gaat tegen de belangen van de
geheele volksgemeenschap in.-Negentig
procent van alle weldenkende Nederlanders heeft belang bij een nationale samenwerking op dit gebied. En dit overgroote deel van het Nederlandsche volk
zal dan ook op den duur met vol begrijpen en met warmte achter een zoodanig
nationaal werk weten te staan en zal
des te meer overtuigd zijn, naarmate
de positieve resultaten duidelijker aan
den dag zullen treden.
De weinigen, die deze nieuwe taak niet
begrijpen of zelfs bewust willen tegengaan, laden een groote verantwoordelijkheid ten opzichte van ons geheele volk
op zich. ,
-

;,
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Omweritelingsperiode
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Ommekeer in armwezen
In dit verband moge een korte beschouwing van het ontwikkelingsproces
van het weldadigheidswezen volgen.
Honderd jaar geleden was het armwezen in Nederland een weinig gecompliceerd en daardoor overzichtelijk gebied. Wie waren in die dagen behoeftig en wie wilden daarvoor doorgaan?
Hoofdzaak waren het physiek en geestelijk invalide personen, drankzuchtigon
en misdadigers. Alle geestelijk en licha-.
meiijk volwaardigen konden bij goeden
wil in meer of mindere mate zichzelf van levensmiddelen voorzien. Toen
is tegen het einde van de vorige eeuw
een groote verandering ingetreden. Het
moderne economische- proces greep ook
hier te lande in omvangrijke mate in
de sociale levensomstandigheden
in.
deze omA.in den eenen kant
standigheden maatregelen van overheidszijde, welke sociaal gezien verbewetgeving,
teringen brachten (sociale
arbeidsduurbeperking, invaliditeits-, ongevallen- en ziekteverzekeringen, toezicht van de arbeidsinspectie op localiteitcn en werktuigen, collectieve arbeidsovereenkomsten, welke door den staat
verbindend werden .verklaard, maar
daartegenover staan gevolgen van het
moderne economische proces,
ten opzichte van de sociale toestanden, welke
minder' gunstig zijn. Hierbij behoeft alleen maar gedacht te worden aan het
meest in het oog loopende gevolg: de
van het begin dezer eeuw steeds meer
toenemende
en zich
stabiliseerende
Werkloosheid.
Ten opzichte van het armwezen is
principieel
een
verschil ontdaardoor
staan. De staat heeft deze veranderingen begrepen en is tenslotte overgegaan
tot het vaststellen van vaste steunnormen voor valide werkloozen.
Maar niet alleen, de werkloosheid is
een gevolg van de economische verhoudingen der laatste 40 a 50 jaren. Lage
loonen, lage landbouwprijzen en dergelijke feiten hebben allerlei soorten gebrek doen ontstaan, welke in wezen verschillen van de armoede van een eeuw

'

JWfWwstenexamen
dccli

Opmarsch in dal
van de Save

I

—

SCHIEDAM

I

—

TOESTAND OP DEN
BALKAN ZEER
SOMBER

j

...

;

Laatste Berichten

|

.....

j

*

-

"

*-

|

».

.-

I

.

In den tegcnwoordigen tijd, nu door
allerlei oorzaken en omstandigheden
zeer veel nood geleden wordt, is ongetwijfeld het vraagstuk van de
liefdadigheid in ons land een der belangrijkste problemen geworden en
dit was voor een verslaggever van
het A.N.P. aanleiding zich te wenden . tot den heer Eekh o f, chef
van de hoofdafdeelihg propaganda
van Winterhulp Nederland met het
verzoek deze' kwestie ecnigszins nader te belichten.
Door het collecte-verbod en de oprichting van Winterhulp Nederland, aldus
de heer Eekh o f, is het probleem van
de liefdadigheid in Nederland opnieuw
in het middelpunt der belangstelling gekomen.
Bij de oprichting van de stichting Winterhulp Nederland had de leiduig zeer
zeker voor oogen het toekomstbeeld van
een coördinatie op het gebied der weldadigheidsinstellingen.
Coördinatie beteekent als vanzelfspregedurende
kend samenwerking:, doch
bet korte bestaan van Winterhulp Nederland is reeds gebleken," daj samenwerking; op dit gebied als xeer problematisch moet worden beschouwd, want
duidelijk heeft men kunnen vaststellen,
dat verschillende groepeeringen in onze
samenleving het sectarismc in het weldadigbcldswcrk niet willen loslaten. "*;
Dit standpunt is gedurende de wintermaanden ten opzichte van Winterhulp
Nederland zelfs geconsolideerd, zoodat
helaas op het oögenblik moet worden
vastgesteld, dat op het gebied van het
weldadigheidswezen een bewust streven
voorhanden is om het niet tot een natioDat
nale samenwerking te laten komen.
dit streven speciaal tegen Winterhulp
Nederland is gericht, is volgens den
Wirtferheer Eekhof duidelijk, omdat
hulp-Nederland juist op t' nationale element den nadruk heeft gelegd.

!

heeft de rechtbank overzekerheid in eigendom
wogen, dat verdachte niet strafbaar is,
«ngezien hij handelde overeenkomstig
overgedragen
de
jrt. 3 van net schietvoorschrift van
politie. Op den 12den Mei woedde de oorDe Nederlandsche Staatscourant van
n
de staat van beleg was
log PP zii felst,
31 Maart 1941 no. 63 bevat een besluit
jjgekondigd en de politie moest militaire
van den secretaris-generaal van het
orders strikt opvolgen. Uit de huizen werd
en verdachte had
departement van Financiën met bcdoor burgers geschoten
taak, doordat hem opgedramoeilijke
"trekking
tot het in huurkoop gegeven
oen
arrestanten
door een drukke
gen was
huisraad en met betrekking tot het
naar een politiepost te brenvolksbuurt gevaar
dat tot zekerheid in eigenhuisraad,
voor ontzetting dreigde
gen. Toen
dom was overgedragen, dat door het
«■as de pohtle-agent gerechtigd van zijn
oorlogsgeweld is vernietigd.
dienstpistool gebruik te maken. Hij moest
In het kort komt de regeling neer op
tchieten. Dat daarbij de dood van Faripaux werd veroorzaakt, is aan overmacht het volgende:
te wijten.
Indien op grond van de regelen inzake
huisraad I een bijdrage wordt vastgesteld, welke mede betrekking heeft op
UURWERKWINKEL
goederen, die in huurkoop waren gegeLEEGGEPLUNDERD
ven of tot zekerheid In eigendom waren
overgedragen en geheel verloren zijn gegaan, wordt aan den huurverkoopcr resp.
In den afgeloopen nacht hebben inbrekers zich toegang weten te verschaffen aan den schuldeischer, een gedeelte van
tot den winkel in uurwerken van A. D. O. die bijdrage toegekend ten beloope van
Witte
de
Withstraat. De inbrekers 50'/« van het bedrag, dat de huurverkoojan de
wisten aan den achterkant in het winkelper resp de schuldeischer terzake van
pand te komen en vandaar den winkel te den huurkoop der goederen, resp. terzake
rustig kunbereiken Zij hebben-blijkbaar
van de schuld, tot welker zekerheid de
want
de
werken,
geheele
niet alleen
nen
goederen zijn overgedragen, nog te voretalage is leeggehaald, maar ook vrijwel
deren had op het oogenblik van het ver«11e horloges uit de vitrines in den winkel loren gaan der goederen, eventueel verzijn weggehaald. Voor zoover vanmorgen
met hetgeen sindsdien van de
minderd
nagegaan,
beloopt
de schade
kon worden
naar alle waarschijnlijkheid ƒlO.OOO. De schuld mocht zijn tcnictgegaan. De be/
doelde toekenning aan huurverkooper en
firma is voor 20.000 op de Rotterdamjche beurs verzekerd. De politie stelt een schuldeischer blijft beperkt tot So'/t van
de geheele aan den schuldenaar op grond
onderzoek naar den dader in.
van de regelen inzake huisraad I toegekende bijdrage. Indien meer dan een
„Kleintje" en de handtasch.
huurkooper of schuldeischer ppkomt terVerleden week Vrijdag verloor mej. N. zake van dezelfde bijdrage wordt het voor
d. Burg, wonende Van der Sluisstraat hen beschikbare bedrag naar evenredig55, op het Hofplein haar handtaschje met heid onder hen verdeeld.
een bedrag aan geld en cenige waardevolle
Zijn de bovenbedoelde goederen niet gesnuisterijen.
heel verloren gegaan, dan wordt aan den
Zij plaatste een Kleintje en het succes huurverkooper of schuldeischer geen aanlang
niet
zich
wachten.
De
heeren
op
Eet
spraak toegekend.
£ ]. Kerkhoff, wonende Graaf Adolf van
bedrag, dat aan den huurverkooper
.Vassaustraat 4 te Hiüegersberg en G. de ofHet
schuldeischer wordt toegekend, wordt
Kidder, wonende Rusthoflaan 17 meldden
hem in contanten uitbetaald In mindering
ach als de eerlijke vinders..
van de aan den huurverkooper of schulHun zal de ,N ieuw s b 1 a d-medaille denaar toe te kennen bijdrage en wordt
toor betoonde eerlijkheid worden uitgebeschouwd als gedeeltelijke afbetaling op
reikt
het totaal van het verschuldigde bedrag.
Eere wlen eere
De huurverkooper of schuldeischer, als
op verlangen Van den
boven bedoeld, is
Diefstal.
verhuurkooper, resp. schuldenaar
- Ten nadeele van mej. E.
M. A., wonende plicht een soortgelijke overeenkomst als
de vroeger gcslotene aan te
tot ten
te Bergschenhoek, is in een winkel aan hoogste
bedras, dat
het
dubbele
van
het
Binnenweg
taschje,
den Nieuwe
haar
in
houdende een portemonnaie met twintig aan den huurverkooper resp. scnuldgulden en vier textielkaarten, gestolen. eischer uit de bijdrage is toegekend.
In verband met bovenstaande regeling,
wordt er door dert secretaris generaal van
JUBILEA BIJ DE N. V. STOOMMEELhet departement van Financiën met naFABRIEKEN „DE MAAS".
druk op gewezen, dat zij, die aanspraak
Het was gisteren voor de N.V. Stoom- maken op toekenning van een deel der
in de huisraadschade als bovenDieelfabrieken „De Maas", alhier en haar bijdrage
personeel een bijzondere dag, waar twaalf bedoeld en nog geen F-formulier indienden bij de bevoegde schade-enquête-comleden daarvan in deze dagen herdenken, missie,
zulks voor 20 April a.s. alsnog
dat zij 25 jaren aan het bedrijf verbonden
"
doen.
zjjn. Het waren de hecren C .de Vos. G. moeten
Belanghebbenden moeten er rekening
Commijs, J. Herkemey, J. J. Geluk, B. mee
houden, dat eventuecle na 20 April
Hofman, D. Bakker, L. v. d. Waal, A. v. binnengekomen
waarschijnF-formulieren
Belle, M Gunst, M. A. Lanen,
J. v. d. lijk niet in behandeling zullen worden geSchoor en B. Bakker.
Met bet oog op het groote aantal werd nomen.
dit feit in bet midden van directie, commissarissen en personeel in het gebouw
Examens verpleging van Zenuw- en
.Harmonie", alhier, feestelijk gevierd. De
Geesteszieken.
Directeur, de heer Kraan feliciteerde mede
Voor de examens verpleging van Zenuwcamens zijn mede-directeur, ■ den heer
zijn van de 22 candien
Geesteszieken
de
jubilarissen
Dusseldorp,
Van
en hun daten
uit „Maasoord" te Poortugaal gefamilie, memoreerde, dat alle afdeelingen slaagd:
wor hen vertegenwoordigd waren, geG. H. Brandsma, M. C. Brugmans, Stocht aan ieders aandeel daarin, roemde
hua langdurige plichtsbetrachting en C. Dikmans, J. Droge, M. R. Groen, M.
*pr*k de hoop uit, dat zij zich nog vele Hcrrewijnen, D. H. van Kcrkfort, N. J.
jaren niet denzelfden ijver aan de fabriek P. Lodders, G. Maliepaard, P. A. Poley,
zouden geven. Hij bood den heer De Vos, J. W. Poortvlict, A. M. van Rijn, -T.
tweede chef, twee -fauteuils en aan de Sijbcsma, W. van der Veen, J. G. van der
overigen 'n gouden, horloge met inscriptie Ven, H. Verbaas.
aan. Zij werden verder gelukgewenscht
Voor het tweede examen slaagden:'
door de heeren Weidlich. chef van het
J. M. H. Akkermans, F. Bakker, A
bedrijf, Van Vliet en Visser, afdeelings- Brand, M. Brommers, A. W. van Calker,
chefs en den heer J. v. d. Blom te Heem- W. Op den Camp, T. J. M. de Groen, D.
stede, die hun werk voor de bakkerspa- Grocneveld, C. M. den Hond, M. Idzinga,
troons herdacht.
A. G. Kamp, J. M. Klein Woud, P. H.
De heer Barendregt. voorzitter der Per- Knörr, T. Lautenbach, M. C. Moritz, A.
soneels-Commissie, sprak namens het perC. M. Neuhaus, J. Chr. Nonhebel, G.
toneel en bood een enveloppe met Inboui Rolloos, E. J. M. Smculders, G. Smilda,
aan. Daarna was er voor het geheele perA. M. Spekman, J. F. Stam, A. Strijdsoneel gelegenheid de jubilarissen en bun horst, H. van Swet, M. Visser, S. Afamilie te complimenteeren, waarna men van der Werff, J. C. van de Wetering, A.
nog eenigen tijd in feestelijke stemming
P. J. Wiggenraad, C. van der Ban.
bijeen bleef.
Voor het aanvullingsexamen slaagden:
De heer De Vos dankte directie en perG. Bekker, A. J. Brouwer, P. J. J.
soneel voor de gebrachte hulde en ontvan- W.M.Dogger,
W. van der Hoek, F. Hofman,
Ken geschenken.
P. A Kruit, M. Memster, H. M. Spong,
F. Spruit, E. F. van Wassenaar, S. Ziel, M.
Lijn 17 naar het Heemraadsplein.
Grandla. Th. M. KooL
Met Ingang van Zaterdag as. zal lijn 17
van den N. Binnenweg bij de MathenesserHoofd Elontschool afd. n. l. o.
worJen doorgetrokken naar het definitieve beginpunt: Heemraadsplein.
De heer P. Schadee onderwijzer en
waarnemend hoofd .van de Eloutschool,
is in de vacature ontstaan
afdeeling
UITBREIDING TUINDORP VREEWIJK door het u.1.0.,
overlijden van den heer B.
Bo »w va n bijna 1000 woningen gegund Schipper, tot hoofd benoemd.
De N.V. Maatschappij voor volkshuisvesting Vreewijk heeft het bouwen van
c«n complex
BURGERLIJKE STAND.
van 991 woningen, winkels,
werkplaats en schuren op een terrein bij
Gehuwd 10 April.
oen Groene Zoom gegund aan de comL.
H.
v. Rietschoten, wed. 39 J. met C.
binatie N.V. Dura's Aann.-Mij te RotM. Heeck, wed. 35 j.; A. A. Boer, j.m. 28
terdam, Aann.-Mij v.h. J. P. Van Eesmet B. Molenaar, j.d. 27; M. Schnelder,
teren te Rotterdam; J. M. Krijger te j.m. 28 met A. P. Lautenbach, j.d. 23; W.
£=rg-Ambacnt, N. V. Van Vliet en Van Romeijn, J.m. 28 met A. C. Reeser, j.d. 27.
Duist te Rotterdam. N.V. Aann.-bedr. v.h.
f- A. van Wijnen te Dordrecht welke had
'?£ "chreven voor a. ƒ 5.018.000 en voor b.
/■a.170.000 met inbegrip van ƒlB.OO voor
DE EILANDJES IN DEN VOORPLAS.
wansiarmator-huisjes voor het G.E.B.
vonnis

I

vol*!»*" ontslagen.
In het

in Nederland

I

(

liefdadigheid

leven,
IWU
voort, in

'

xoo ging de heer Eekhof
|
een • oinwentclingspcriodc,;

AFHALEN

VAN

Woensdagnacht

MELK- EN

CACAOKAARTEN.
Daar gebleken fs, dat verscheidene personen zich nog niet hebben gemeld, om
hun melk- en cacaokaarten af te halen,
wordt de uitgifte één dag verlengd, zoodat op Zaterdag 12 April 1941, alsnog gelegenheid voor het in ontvangstnemen
dezer kaarten wordt gegeven.
Dit zal de laatste gelegenheid zijn om in
het bezit der kaarten te kunnen komen.
zoodat betrokkenen aangeraden worden
dezen dag niet te .laten voorbijgaan, willen zij niet ten aanzien van deze distributie in moeilijkheden komen. _ s :;^tHercules.

■

de
van een soiree zal het bevan Hercules Zondag een fietstocht
naar het Westland. Dinsdagavond zal een clubavond worden gehouden. -;
In

stuur

plaats

organiseeren

Damclub Schiedam.
Voor den winterwedstrijd van de dam'club Schiedam zijn de navolgende partijen
gespeeld: J. v. Katwijk—J. P. v. d. Watering o—2; J. Leenders—V. Vermeulen o—2;
H. Gijbels—B. Rokers 2—o; D. Zonneveld
—J.- v. Tilborg 1—1; C. P. Tas—M. Coté
2—o; M. den Houting—J. v. Katwijk 2—o;
i
H. Gijbels—A. K. de Wilde 2—o,

(

INKWARTIERING.

De Burgemeester van Rotterdam brengt
ter kennis van belanghebbenden, dat bij
het verschaffen door particulieren van
Agent van politie van
inkwartiering aan personeel van de Duitschc Weermacht aan de kwartiergevers
rechtsvervolging ontslagen
na 30 April 1941 geen vergoeding voor
verwarming meer wordt toegekend.
Bij vervroeging heeft de rechtbank vanRotterdam, 9 April 1941. "
plddie uitspraak gedaan In de zaak tegen
tnt
alhier,
Politie.
van
B. L.
die
De Burgemeester voornoemd
Ata >S
dth te verantwoorden heeft gehad wegens
Oud.
i,t veroorzaken van dood door schuld.
g i betreft de tragische gebeurtenis aan
12 Mei 1940, waarbij
HUISRAAD-SCHADE
jta Zwaanshals op
J. Farinaux het leven
Het.
ie beer F.
r
echts
verpolitie
is van alle
nestent van

I

DE TRAGISCHE
GEBEURTENIS 12 MEI 1940

VIERDE BEAD— 1

waarin geheele volken zich I in hoogc
GROOTE SCHOONMAAK IN BLIJ-DORP
mate 'van hnn gemeenschapsbclangen en
gcmccnschapsplichtcn
bewust
zullen
worden. Dit nieuwe volksbewustzijn zal
een sectarisch streven als hierboven bedoeld, duidelijk onderscheiden
en een
scherpe veroordeeling er over uitspreken. Wanneer in Nederland door het bestaan van Winterhulp Nederland ' dit
probleem op deze wijze is gesteld, dan
is zij een der middelen geweest, welke
het Nederlandsche volk tot een nieuw
sociaal oordeel heeft geholpen. Z
Zoo gezien is de polemiek over al dan
niet
op het gebied der
samenwerken
weldadigheid een grondslag
voor het
bepalen van de nieuwe sociale houding
practische
en de
maatregelen, welke
daaruit moeten voortvloeien.
• Op grond van al het voorgaande
ziet
g van
Winterhulp Nederland
•
v
zich
dan ook genoodzaakt voor het
volk
Nederlandsche
te treden met de
vraag, of hel de belangen van een alles
omvattende samenwerking inziet en de
consequenties daaruit wil trekken, en
aan de besturen van sociale instellingen wordt hiermede de directe vraag
gesteld, of zij hun standpunt ten
deze
duidelijk willen bepalen. .
dir.ec teur-generaalvan Winterhulp Om de bezoeken aan de Rotterdamsche Diergaarde Blxf-Dorp met Patehen waardig
mNederland,
die zijn taak ziet in nationaien zin, acht zich als
geroepen te kunnen ontvangen worden de olifanten flink onderhanden genomen., Sonny
deze samenwerking opeerste
•
de krachtigste
laat zich wattehen.
■ i
W,
l ondersteunen en praktisch mo:v
J?.?
f
(Toto Polygoon)
r*
gelijk te maken. Te allen
/'v.l
tijde is hij
volkomen bereid het zijne te doen om
tot samenwerking te komen. Dit veronderstelt echter ook een gelijke bereidwilligheid bij alle instellingen, welke
zeggen het sociale belang van het Nederlandsche volk voor oogen te hebben.
In de komende weken zal Winferhulp
Nederland haar ervaringen op het gebied der nooden aan het
Nederlandsche
publiek bekend maken, zoodat. iedere
landgenoot in staat is zich een oordeel
Italië's weermachtbericht
te vormen over het werk, dat
verzet
moet worden en dat slechts
door gezamenlijke inspanning van allen
tot een
goed einde gebracht kan worden.

]

STADSNIEUWS

DONDER D A G. 10 .A P R I L -1 94 1

In den nacht van Woensdag op Donderdag is naar het D.N.B, verneemt een
Engelsche havenstad en een belangrijk
industriecentrum door sterke Dultsche gevechtsafdeelingen zeer doeltreffend aangevallen. Bovendien werden door bommen in de afgeloopen 24 uur acht schepen
met een gezamenlijken
Inhoud
van
46.000 b.r.t tot zinken gebracht en drie
schepen met een totalen inhoud van
.
19.000 b.r.t en een torpedobootjager
.

zwaar

beschadigd.

Engelsche ministerie van luchten het ministerie voor binnenlandsche veiligheid deelen het volgende mede:
De vijandelijke luchtaanvallen in den
nacht van Woensdag op Donderdag waren
voornamelijk' gericht op een stad in de
Midlands en op gebieden in Noord-OostEngeland. Het aantal slachtoffers van
dezen aanval, is nog niet vastgesteld;
misschien is het aantal groot In beide
gebieden was de aangerichte schade aanzienlijk. Verder werden ook bommen
geworpen op een stad in het Westen van
Engeland, op verscheidene plaatsen aan
de Oost- en Zuid-Oost-kust en op vele
andere ver van elkaar verwijderde pun,
ten.
Het

vaart

schijnt te worden bepaald
door eigen belangen
Van welingelichte Dultsche zijde ver•
neemt het A-N.P.ï
x
~-

Met betrekking tot de houding van
Turkije tegenover de gebeurtenissen
op den Balkan werd in antwoord op
een vraag van bultenlandsche. zijde
in de Wilhelmstrasse verklaard, dat
Turkije zich in zijn besluiten door de
eigen belangen Schijnt te laten leiden.
In de Dultsch—Turksche betrekkingen, zoo werd voorts van Dultsche
zijde vastgesteld, is geen verandering
gekomen. In politieke kringen te Berlijn kan men overigens het bericht,
dat de Duitsche . ambassadeur Von
Papen weer een bezoek aan den president van de Turksche ' republiek
heeft gebracht, niet bevestigen.
.__

In diplomatieke kringen te Londen Is
men, volgens een S.P.T.-bericht, eenigs-i
zins teleurgesteld over de aarzeling van
Turkije een verklaring over den nieuwen
toestand af te leggen. De Engclsche cor-<
respondenten te Ankara spreken de verwachting uit, dat de Turksche regeering
ondanks de veranderingen op- den Balkan
haar houding tegenover het conflict niet
zal wijzigen.
S.P.T. meldt uit Ankara: Volgens e<?n
officieele mededeellng • heerscht er •in
Turkije volkomen rust Slechts weinige
Dultsche staatsburgers verlaten Istaa-

DONDERDAG 1 O'APRIL 1941
RBC—Cr.. Willem I.
; 2e klasse A: Excelsior—ASV 2; Tempo—
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Konlnglnnekerk, Boezemsingel:
T n.m.
Prinsekerk,. Statenslngcl:

en

'

-

.._..

NED. HERV. KERK
Rotterdam.

.'

-»•

'.
Koorsche Kerk: 7 n.m. da. Gorter.
Egilse Reformée
uerormec
Wallonne.
Baan 132: 7.15 n.m. mons. R. Blommaert te
Middelburg
_
.(bevestiging).
_
_

-,

...

$

Noordcrkerk, Jacob

-

—«

10

Catsstraat:

8 n.m.
"■■'
Kerkgebouw der
Waalsche
Baan 132! 9.30 v.m.

en

.-:

v.m.

v.m. en

n.m.

v.m.

■»

-

Gemeente,

;

■

ds. Th. Korporaal.
Vrije Gereformeerde Gemeente.
-~—

I

'•

■.

Goeden Vrijdag.

ïn

de Ned. Herv. Kerk (Hulpkerk Oude
Raadhuislaan) nam. te 7 uur ds. J. G. van
Vrijzinnig Hervormden.
leperen.
'
,'
�
Ned. Herv. Oranjekerk, Rozenlaan: nam.
Bergweg 108: s n.m. ds. G. H. Moll van
7.30 uur ds. B. C. Visser
(Bed. h. AvondCharante, te 's Hertogenbosch.
r.im.nnla
■■
I maai).
Vrije Evangelische Gemeente.
• Ned. Herv. Alcxanderkerk
te Terbregge:
te
7
■De Samaritaan, Linker Rotteksde 99:
uur ds. T. C. Bosboom (Bed. H.
10 nam.
v.m. ds. Enter en 7.30 n.m. ds. Enter (H. Avondmaal). •
| In de Geref. van Nassaukerk aan den KleiAvondmaal). ■
weg nam. te T uur ds. T. C.
• Jagershuls, Welmansweg 70: 10 van. ds.
Meester, van

Totnutoe
bestond voor aflevering van
walserijproducten in de gewone hnndelskwdlitclt de regel, dat een handelaar zon.
der vergunning van het Rijksbureau voor
IJzer
en Staal aan den verbruiker per
maand 4 pCt. van de hoeveelheid
afleveren, welke hij in 1939 uit den mocht
voorraad aan dien verbruiker had afgeleverd
een maximum van 500 k g.
In verband met de voorraadpositie van
dit materiaal is genoeird percentage van
1 April 1941 af verlaagd tot 2 pCt. en het
nam. te tot een maximum van 500 k g.
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Rotterdam.
• In de Geref.

-

-

Kerk te Terbregge:
7.30 uur ds. 3. B. Vogelaar.
- In de groot zaal van
"Lommerrijk" voor
de vereenlglng van
Vrljz. Hervormden,
hedenavond (Donderdag) 8 uur ds. H. A. C.
Snethlage (Bed. H. Avondmaal).

POSTVEKDINDING MET

In verband met den Ingetreden oorlogstoestand tussehen Duitschland en Zuld-suviö en Griekenland Is de postverbinding met
deze laatste twee landen verbroken. PosU
stukken voor deze landen worden niet meer
aangenomen, rcsp. wanneer zij In de brievenbussen worden aangetroffen, aan de at.
zenders terugbezorgd-
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AANGEBODEN,
PAKHUIS
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TE KOOP
mooie verzameling in glazen kast-v.

*

Natuur-Hist. Voorwerpen
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concurrentie

468.

z. k.

■

zoekt

•

gem. Zit-Slaapkamer

in H'berg, m. gebruik
keuken, uiterst ƒ5 p.

week Brieven No 5063

Boekh. Trio,

H-berg,

AANGEBODEN

en kleine ZIU
Slaapkamer, str. water.
Adres: Nwe. Binnenweg
1718, bij 's-Gravendijk,
groote

f
,

Te koop
Onroerend Goed
TE KOOP
goed onderhouden pand
beneden met 2 étages,
's-Gravendijkomtrek
wal, van eigenaar, v.
geldbelegging. Br, No,
P 2051
Bur. Eendr..
weg

42.

'

AANGEBODEN

GELDBELEGGING
panden, 2 éta.
ges, zijkamer en bene-

2

pracht

denhuis, groote kelder.
Vijverhofstraat Koop.
som / 32.000. Br. No.
P2055 Bureau Eendr.weg 42,
GELDBELEGGING

te koop, 3 soliede ge*
bouwde panden, dir. v,

eig.,'l2 j. Brielschelaan.
Huuruitkomst f 3421.

Koopsom / 42.000. Br.
No. 27 Bur, RN. Hillevhet 7.
Panden te koop
grote en kleine objecten
Joh. Ruiten. Tel. 47305.
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ZIT-SLAAPKAMER

aangeboden,
geschikt
meerdere personen, met
af zonder pension, keu.
kengebruik. Oost-Zee.
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m. 1., zoekt
GEMEUÉ. KAMER
-of
Brieven No
B 1419 Hoofdagentschap
Zaagmolenstraat 47.
3roote gemeubileerde

j
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r
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10 Meter, wanden hoog 3 Meter,
gegolfd plaatijzer met glas en 2 groote
schuifdeuren, Eternlt dak. Te bevragen: P. J. Hoebe, Slchemstraat 14c,
Tel. 48666. .
v..
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HOODSTEKOOP
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voor binnen-'
v. d. Blad te
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m.o.z. kajuit, geschikt
water. Br. letter L Bur.
Vlaardlngen.
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ZEILBOOT
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koop gevraagd
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8 S-persoons Teakhouten Tulnbanken
A. v. Mameren, Cronjéstr. 17a, Rotterdam-Zuid. Telefoon 70849.

2

De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en
Visscherij maakt bet volgende bekend:
Hot ligt in de bedoeling in verband met de Paaschdageh verduurzaamd Alppcnvleesch ter beschikking te stellen van de consumenten. Dit
artikel zal met ingang van Donderdag 10 April a.s. tot een nader te bepalen datum op den vleeschbon verkrijgbaar worden gesteld. Verkoop
mag derhalve uitsluitend tegen Inlevering van de- noodigevleeschbonneri
geschieden. Met ingang van Donderdag 10 April zullen de dan geldige, met „11"
genummerde bonnen van de vleeschkaart mede recht geven op het koopen
van in blik of in glas, alsmede door bevriezing verduurzaamde kip,
voorzoover voorradig. Elke bon geeft recht op 100 gram, z.g, „panklaar"
gemaakte kip, been inbegrepen.
De leveranciers, die de vleeschbonnen van hun klanten hebben, ontvangen, dienen deze ten getale van ten minste 10 stuks of een veelvoud
daarvan op opplak vellen md 268, welke bij de plaatselijke distributiediensten verkrijgbaar zijn, te plakken en deze In te leveren bij de Nederlandsche centrale voor eieren cc pluimvee te Beekbergen ter verantwoording van de hun door of vanwege genoemde centrale afgeleverde
•
hoeveelheden.
De eerste inlevering dient te geschieden op 24, 25 of 26 April a.a.-"* "
Ter verkrijging van nadere inlichtingen betreffende het bovenstaande
kunnen de betrokken leveranciers zich tot de plaatselijke distributiedien• ■»•...-•>-*•
sten wenden.
»«.«■■■
De bij poeliers aanwezige voorraden verduurzaamde kip zijn geregistreerd bij de Nederlandsche centrale voor eieren en pluimvee. Deze
centrale 'maakt- aan degenen, die hun voorraad bij haar voor registratie
hebben opgegeven, per circulaire de noödige bijzonderheden bekend.
••
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iTEKOOP

Te haar

a s

•

-

.

ttette juffr

kookgelegenheid
net.
Zijkamer.

Vraag en
en INWONING tem Zij-Slaapkamertje
'oor 1 persoon in klein
Br. met prijs No. A 2777
ƒ 2.25 p. w Driejezin.
Hulpbureau Nwe. Bin- Tiendendwarsstraat 4B Meisje. 17 jaar. zoekt
nenweg 2848.
;*
VRIENDIN
J. de Vos. DordtscheJevraaed door echtpaa. laan
AANGEBODEN
~
.
1118
Zij-Slaapkamtr, str.z., gem ZIT-SL.KAMER
AAN
voll. pen- ;(r mwater Nocentrum. BIEDT ZICH
str. water, m.Inbegrepen,
Accordeonist
3r'
prijs
S 6283 Pianiste en
sion, wasch
)ur Eendrachtsweg 42
met zang. Nog vrij voor
huiselijk verkeer, ƒlO
de feestdagen. Telefoon
p.' w. BeatrlJsstr. 178, joed gemeub.. flinke
48777. Br. No. P2099
Westen.
boven.
■
HEERENKAMER
Bur. Eendr. weg 42. r
Beekbergen (Veluwe) n. degel, pension, voor
„R. O. C." en
Pension aangeboden, v. ieer of dame aangeb.
of lang. tijd, v. 'rijs billijk.
Tevens vraagt dames.doorl. pers.;
Heem- heerenleden voor Wan»
1 of 2
rust. omg.. Slaapkamer.
del- en Fietstochten.
gr. tuin; geen str. w. of aadssingel 2828.
Brieven secretariaat
vaste wascht. Billijke
TE HUUR
„Mea Vota",
cond.
J. Schouwburg, Br«JJ
Locnenscheweg 10.
r. net persoon, b.b.h.h.: melaarstr. 4. R'dam-W.
ongem. Slaapkamer
-. J ■
TENNISCLUB
Te huur
■ VOORKAMER i ' \dres73A. Schletbaanlaan (IJsclubterrcin Krann?en) m. trainer, vraagt
en groote Slaapkamer, ■Jo.
beginnende en geoefengestoffeerd. Rembrandt.
GEVRAAGD
Ruime spe«straat 26A." ■
1 ■ Camer
m. pension, door de leden.Contrib /j».
Te huurr frisse
iet persoon, / 8 a /9. tijden.Schouten, I*nge«
Inl.:
lett.
3rieven
J, ZieleTelef. 7366^
;' SLAAPKAMER
str. w. en diepe kast, nan's Boekh... Croos- zeer 229.
oelrt
alleen inw.
J. v. d. *vijkscheweg 117. •
Jongeman, 24 j..
Pluijm, Strevelsweg 28. "ïevraagd:
aansluiting bij
ongemeubil.
FIETSCLUBJE
Zuid. ■
boekhandel
ZIT-SLAAPKAMER
Br: No 953
Gevraagd: gemeubil.
net kookgel., juffrouw Engelman, Zwaanshals
•
Voor. en Zijkamer, - Heen, Noorden, H'bergh
straatz., tegen 1 Mei, 0 >t • Blijdorp, b.b.h.h.
band vraagt
mot gebruik . keuken, Jrieven letter B, Boek- Am. TROMBONIST
omtrek Maashaven. Br. landel Bergweg 207.
trompettist
of
3e
No. D52 Bureau
R.N. Vangeboden
Adres: Jo Prei".
HlUevliet 7. -■-••<■
Geysingstraat 38».
ZIT-SLAAPKAMER
j
KAMER TE HUUR
lillelaan 87. De Jong.
PIANISTE
Groote achterkamer te zoekt eenige V****
ZIJ-SLAAPKAMER
huur, gem. of ongem.
met instrument om
Huur nader overeen te ti e huur, aan de straat, men te werken. Br. n«
komen. Polderlaan 63, gƒ '2.50. Westdorp, Dier. A 2793, hulpburr.
2xbellen,
Binnenweg 2848
[aardesingel 54.
Een net persoon vraagt

Te huur

TE HUUR
Middellandplein 30, Ie
EERSTE ÉTAGE
Schieweg, met slaap- étage,
ruim uitzicht.
étage en badkamer, ƒ3B vrije opgang zolderI Onroerend Goed
p. m. Br. No. KW. 2323
verd. ƒ4O p oi Fa.
Kiosk Berfisingel.
D M'ook, ,W. v HaemKANTOORRUIMTE
menschen vragen stedestr. 30 Tel, 34239.
Rotterdamsche firma Jonge
KLEINE WONING
vraagt 1 Mei eenvou- of gedeelte. Liefst
TE HUUR
Wesdige kantoorlokalen,
ten of Centrum. Br, No. sousterrain, 3. kamers,
eventueel voor dit doel S 8169 Bur. Eendrachts- 1 keuken. met tuin,
2 kamers in woonhuis weg 42.
omtrek Clacs de Vrieof geschikte étage. Om.
selaan, omtrek Nieuwe
groot,
trek Calandplein. Br. Te huur BOVENHUIS Binnenweg ƒ5 p w,
No. 56296 Bureau Een. in VRIJ
No. A 2799, HulpBr.
Kralingen.
Bevragen
drachtsweg 42.
bur, Nw Binnenweg
Beukenlaan 82, SchieNo. 2848
■.
broek.
WONING
of gedeelte woning voor Te huur groot,
TE HUUR
klein gezin te buur geVRIJ BOVENHUIS gemeubileerde woning,
met zolderruimte voor kamer,
tusschenkamer
vraagd, ƒ 6 tot ƒ7. Br.
werkplaats of derg. Be- en keuken.: In het WosNo.. A 2759 Hulpbureau vragen
Beukenlaan 82, ten. Prijs /6.'p. w. Br.
Binnenweg
Nwe.
2848. Schiebroek.
No. A 2804. Hulpbur
Klein gezin, man en
huur
T Nw Binnenweg 2848.
vrouw, gedup., vraagt Te MOOIE
'
WONING
WONING
WONING RUILEN
Inventaris biervan te
of gedeelte van woning, koop 3 kamers, keuken, Wie wil mooie ie Etage
voor kamer en
/4.50 a ƒs.' Br. No. biljartkamer. ƒ 5.70 per ruilen
keuken.
Omtrek N. Br.
Eendr.weg
56294 Bur.
week. G. Verbaas, PutB 1203, hoofdagentNo. 42.
schebocht 157, 2 x b. no.
schap Zaagmolestr, 47.
WIE RUILT
TE HUUR
WIE RUILT
Étage. J. Sonjestr.,
voor fijne zaak oi kan- lste
ƒ6.25 p. w., voor Win- Benedenhuis
Noorden
toer: parterre-suite In keiwoning
Noorden of voor dubbelhuis voor
hecrenhuis op eersten Kralingen. Br letter J, samenwoning. Omtrek
1
stand, C. (W.)L centr. boekhandel,
• Straatweg Bergschelaan.
Brieven
B 1372 hoofdagentverw. Br. No. P2072 No. 114.
no.
Bureau Eendr.weg 42.
schap Zaagmolenstr. 47
~ Te huur p. 1
Mei, om.tr.
TE HUUR GEVRAAGD Burgem. M.plein,
Door echtpaar kleine
door klein ambtenaars�-< VRIJE
TWEEDE ÉTAGE
WONING
gezin een Benedenhuis 6 kamers, keuken, en gevraagd of vrij gedèeLmet bel-étage, 'ƒ5O a zolder (geen onderver- te bij Dame-alleen Cenƒ 55 per maand. Br. No. huur) ƒ37.50. Br. onder trum. Br. m. prijsopgaK 145 Hoofdagentschap p No. K.W. 2421 Kiosk ve no. 2124 bur. EenStatenweg 118.
Burgem. Meineszplein. drachtsweg 42,
-

.

•

~/.

127A.

-

—

>.

;'

Mo. 2848.

i
,
(

-^—■
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>

veg

AANGEBODEN
NET KOSTHUIS
Zuiden, ƒ 7 a ƒ 9 p. w. ;rote; goed gemeubil.
str. w„
Br. No D 58 Bur. R.N. 'it-Slaapkamer,
■parte kookgel.. 'laag
Hillevli'et 7.
K>venhuis. Noordsingel
R.K werkman zoekt
12A, electr. bel.
KOSTHUIS
TE HUUR
klein gezin, 8 è 9 gld.,
in 't Westen. Br. No. mgem. Zolderkamer a.
straat, voor juffr.
A 2775 Hulpbureau Nw. Ie
3ergschelaan 2278
Binnenweg 2848.

7

DUITSCHE REIS- EN HOTELBONNEN,
'opgezette vogels, hennelijn, slang op
De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid sterk water, eieren van vogels, enkele
steenen, schelpen! schedels»
en Scheepvaart vestigt er nogmaals mét nadruk de-aandacht op, dat vlinders,
enz. PrUs ƒ 125.—.
hotels, restaurants, café's en dergelijke instellingen de Duitsche reis- en
's Avonds na 7 u. O. 3. vergeer,
hotelbonnen bij aanbieding in ontvangst dienen te', hémen. Het Is' den Zwacrdecroonstraat
17196 10
5.
laatsten tijd gebleken, dat eenige instellingen'zulks ten onrechte geweigerd hebben Deze bonnen zijn hier te lande evenzeer gangbare distrl;
PANDJE
butiebescheiden als de Nederlandsche en behooren op gelijke wijze te
worden aangenomen.
te koop gevraagd, liefst nieuwbouw.
i.,.:t■
i..
Indien zich in de toekomst nogmaals gevallen, mochten voordoen, Voor geldbelegging. Br. onder No.
Hoofdagentsch. Zaagmolcnstr.
waarin geweigerd wordt op Duitsche reis- en hotelbonnen de spijzen, BNo.1383,
47, OL Telefoon 20632.
waarop deze recht geven, af te leveren, zullen tegen de betrokken instel17194 8
•
lingen van overheidswege maatregelen terzake worden

ONGEM. KAMERS

•

J
'

{

J ■

:

Jongeman vraagt

•

«

SCHEVENINGEN

'•

'

8

!
te huur • Of I te koop Heerenhuls,
badk., str.
10 kamers,
2 keukens,
warm en koud water. Tevens te koop
eenlg meubilair. Ruim uitzicht Badhulsweg, Bosschestraat 8.

7

GEZELLIG FAMILIEn
BLAD LEZEN

te huur gevraagd In Rotterdam Oppervl. ca. 80 M2. Br. onder No. 17248,
dit Blad.

c

Hl

HET AANGEWEZEN"
BLAD VOOR HEN,
DIE GAARNE EEN

of zonder pension, desgewenacht huiselijk verkeer voor dame of heer,
b.b.h.h. Centrum
Voorne en Putte.
Brieven no. 17128 bur. v. d. Blad.
9

van

-

—MWH——■!!■■■ II

Gem. of on gem. Zit- Slaapkamer met

Bureau

'

••

\

1

HET BESTUUR.

2 j

Het ledige fust kan tegen het geldende
statiegeld tot 15 Mei a.s. worden inge-

:

2

met gebr. keuken, of
samenwoning m. dame
Br. No. A2768 Hulp!
»ur. Nwe. Binnenweg

).

1 i i i

COURAMT

:OPGEHEVEN

-

~

-s

in stil gezin, (geen keu.
cengebruik).
Heem.

raadssingel 314A,
Dame zoekt

-

INGANG VAN 12 APRIL

—
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MEDEDEELING

.

">•••'-:•'

.

- -

direct

Zit-Slaapkamer,

r

;

---;■

gem.

■

-,

,

....

Aangeboden voor

net of zonder pension,

,

-

6

-

'

.

:eer geschikt voor kannedenhuis, voor gez. oor. Lischstraat 44A.
z. k., 5 kamers, serre,
keuken, kelders. Huur Vanseboden
ƒ5O p. m. Brieven no. ZIT-SLAAPKAMER
B 1399, hoofdagentsch. Ingelzijde. met of zonder pension. Rustige
Zaagmolenstraat 47.
>mgeving. Prijs billijk
'"
TE HUUR
'Joordsingel 20A.
Heemraadsplein 2e étaïevraagd
ge, bevattende vier verZIT-SLAAPKAMER
trekken, met keuken.
van keuHuur / 31.50 per mnd. net gebruik
Brieven no. D 66 bur. een, voor bej. dame aleen. Agniesestraat 11,
R.N. HiUevlie*
x b.
TE HUUR
tegen Mei Kr. Piaslaan Vangeboden, W. Groote,
jemeubileerde
96, geheel vrij huisje.
ZIT-SLAAPKAMER
ƒ5O per maand. Bez.
keukengebr.,
Vrijdag van 2 tot 4 u. ipklapbed,
I kasten, ƒ4.23. Gesch.
TE HUUR
echtpaar. Ook direct.
in aanbouw mooi Win- Aleldisstraat 298. bij
kelhuis, Walcherensche«üddellandstraat
straat. Bevr.: J. de JonTwee vriendinnen, b.b.
ge, Bas-Jungeriusstraat >.h
groote sem.
, zoeken
160. Telef. 71435.
ZIT-SLAAPKAMER
volledig pension, in
GEVRAAGD
n.
J. echtpaar met 1 kind Cralingen. Br. No. A
vraagt nette woning. ' 1757 Hulpbur. Nieuwe
ïinnenwee 2848.
Westen of Noorden.
Huur nader overeen BIJ VERPLEEGSTER
te komen. Brieven no, s plaats voor hulpbeh.
B 1408. Hoofdagentsch. leken, ouden v dagen.
Zaagmolenstraat 47.
Dok echtpaar. Prijs ƒ4O
;
m. Tel 31035. Heemaadssingel 142.
Inwoning
Kost en
"Jet persoon, m L zoekt
KAMER
r.
TE HUUR
n. of z. pension, liefst
groote, zonnige, vrije, n klein gezin, alleen
gedeeltel. gem. kamer, nwonend. Br. No. 56295
voor - heer of dame, lur. Eendrachtsweg 42.
(Chr.- beg.), b.b.h.h.,
AANGEBODEN
z. p.
Schietbaanlaan rezellig gemeubil. Zitilaapkamer,
stookgel.
No. 124A,
NETTE KOSTGANGER Tevens Zijslaapkamer,
gevraagd, ƒ 7 per week, •aste waschtnfel. West.
vrjje kamer. Putsche- Cruiskade 30A, nabij
laan 56, bovenhuis, on- Vrena.
derste bel.
AANGEBODEN
NETTE KOSTGANGERJ uime gemeubil. Zltgezocht, in klefn, rustig Jlaapkamer, str. water.
ruime
gezin.
J. v. d. Berg, ;ebruik keuken,
Oude BinnenPretorialaan 139 A ! :asten.
'.

D Ut

Rot-

17Ï37

leverd.

'

--

van Nesstraat 78,

-

;n suite, bel-étage. Ook

?

■

De afdeeling Bloemenveiling van de
„CoCperatleve Tulnbouwvelllng Rotterdam en Omstreken" G. A. te Rotterdam, Zwaanshalskade 71, wordt met

worden gewijzigd.

-

Aert

,

traat 47.

Vanseboden gr. gem.
Zit- en Slaapkamer

e v

voorheen

terdam.

De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat met ingang van 15 April een aantal
van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijdadressen
zullen

'

;---■-

~

-

49081

TELEFOON NO.

...

Adressen, welke per 15 April worden gewijzigd.
Het adres van den directeur-generaal-van-de.voedselvoorziening, van
de afdeelingen Algemeene Zaken, Veehouderij en Pluimveehouderij, Voedmgsvraagstukken. Vetten en Oliën, Kolon. Waren en Spiritualiën, Zuivel
en Margarine en vervoer wordt Zeekant 35 (Hotel Zeerust), Schevenin'
. .'
«en. Telefoon 554816, 557550. 554910. '■ ':
Adressen, welke ongewijzigd blijven:
Van de afdeelingen Buitenland (Hooge Nieuwstraat 6a, 's-Gravenhage, telefoon 180101, interloc. W.W.W ). Prijzen (Lange Voorhout 10,
telef. 180101, interloc. W.W.W.), : Akkerbouw en Veevoederdistributie
(Bezuidenhout 15, 's-Gravenhage.
tel. 72009Ö. Interloc. T.T), Groenten-,
Fruit- en Sierteelt (Lange Voorhout 11, 's-Gravenhage. telefoon 180101.
interloc. W.W.W.) en van het Kunstmest-distributiebureau (Alexanderstraat 19. s-Gravenhage, telefoon 182768), blijven de adressen ongewijzigd
Adressen, welke binnenkort zullen worden gewijzigd:
Binnenkort zullen worden gewijzig<Ude adressen van dé afdeelingen
Organisatie, Secretariaat en Verkeer en van. de bureaux Grondstoffen
.•
- .
..., .■'.
en Ontruiming, -f

-,

•

EN BREEDE
OMGEVING

J. :v£ Zwet, Vatenhandel, Jasmljnstr.
21 Hlllegersberg vanaf heden.

..ouls Benjamin, Berg.
veg 353 A.
tuffrouw zoekt
KAMER
net bed en stookgeegenheid. /2 a ƒ2.50.
3r. No. 81361 Hoofdigentschap Zaagmolen-

;

.

VOEDSELVOOR.
_..

,-;

,�•....,

>mtrek Schleweg.

.

ADRESWIJZIGING RIJKSBUREAU VOOR DE
■-•.-...
■,
ZIENING IN OORLOGSTIJD.

»

N.V. Rottcrdamsche MaaUchappU ten
.
dienste der Volkshuisvesting.
Algemeene vergadering van aandeelhouders op Vrijdag 25 April 1(41 des
morjjen» te 11 uur, Mathenesserlaan
19Z, waar de agenda 8 dagen vóór de
vergadering ter Inzage ligt voor aandeelhouders.
Om als stemgerechtigde op te treden
moeten de aandeelhouders hun aandeelen 3 dagen vóór de vergadering
deponeeren ter plaatse voormeld.
17151 13
-

?

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAI
.
LANDBOUW EN VISSCHERIJ

VOOR

17198 10

•_

voll. pens..
Br.
>10. 1239, Adv.bureav.

Camer met

RUBTHUIS

\llard Piersonstr. 59C
loek Math.plein, heeft
plaats voor bej. dame
>f heer. D. K, Ouds.
ïoorn, gediplom. verpleegster.

j

-

De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart vestigt er de=aandachtop*-dat.inde.Nederlandsche Staatscourant van 10 April 1941 Is bekend gemaakt, dat het aan alle bij de
sectie elektrotechnische industrie van het Rijksbureau -voor verwerkende
Industrieën ingeschreven ondernemingen 'is verboden.' zonder een van
deze sectie verkregen schriftelijke vergunning, geïsoleerde electrische
geleidingsdraad en -kabel te verwerken, te koopen, te verkoopen of
af te leveren. Aanvraagformulieren zijn bij de Kamers van Koophandel
en Fabrieken kosteloos te verkrijgen.
Ten behoeve van kleine, noodzakelijke reparaties zullen namens de
sectie Electrotechnische Industrie aan de electrotechnische installateurs
driemaandelijksche hoeveelheden draad en kabel worden toegewezen
door de afdeeling electrotechnische installateurs van het Centraal-Bureau
voor de Klein-metaalindustrie, gevestigd Mauritskade 45, te 's-Graven.
hage.

■-

,

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART
DISTRIBUTIEREGELING VOOR GEÏSOLEERDE ELECTRISCHE
GELEIDINGSORAAO EN -KABEL.

-

..

'•

TE HUUR
langeboden aan Lib.
sr. echtpaar: gestoff

ZOLDERRUIMTE

geschikt v. werkplaats,
atelier of derg. in Kra-

—

■

Vestzakhorloge

-

'

TELEFOON 31059.
Inllchtlngenbockje gratis op
aanvraag. Bereikbaar met tram
4 ■»■■> H—ls—lB.
2e Paasehdag geopendvan 10— I
en 4—6 uur.

1712» 23

te Rotterdam of. Schiedam. Tegen belooning terug te bezorgen F. P. Vermeulen, • Buys . Ballotsingel
37a,
Schiedam, v i ...-,,,
17198 10

*

-

thans:

*.

Gouden

•

'

Hang

Schietbaanlaan 6 3

thans Maurltsweg 42, Teler. 34521.
17164 30
* APRIL

'

~~"

voorheen

VERLOREN

TEELT VAN TABAK EN HOP.
De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Vi»scherij maakt onder verwijzing naar zijnbeschlkklng van 24 Maart 1941,
no. 2571, afdeeling X, directie van den Landbouw regelende de teelt
van tabak en hop, het volgende bekend: --■---.Aanvragen om. vergunning, voor de teelt van deze gewassen dienen
ten spoedigste te worden ingediendbij den inspecteur van den Tuinbouw,
'
.
Bezuidenhout 30, 's-Gravenhage.
In de aanvrage dienen te worden opgegeven: naam en adres van den
aanvrager, ligging van het bedrijf, waarin de betreffende producten zullen worden geteeld, benevens de oppervlakte, waarvoor men een
vergunning wenseht.
"

MEVR.

.

«1

tegen

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
LANDBOUW EN VISSCHERIJ ;

"

i

een beproefd middel,
uitval van de haren en ter
voorkoming van het grijs worden.
".'
AUeenverkoopi

sinds Jaren

PASSAGE APOTHEEK

~

Helderziende

Te huur

lingen. Bevragen: Beukenlaan 82, Schiebroek.
werkt door eigen kracht.' helpt U Omgeving
Beijerl.laan
door deze moeilijke tijden heen. Ook
op zakengebled. Velen hebben hun te huur flinke
geluk en wederopbouw aan haar te
OPSLAGRUIMTE
danken. Werkt voor alle standen Te bevragen: PutscheSucces
verzekerd,
is dagelijks te Etraat 12C,
spreken, ook brief en foto.
I TE HUUR
, Consult ƒ ï.60.
groote Voorkamer, voor
bejaarde dame of heer.
ƒ4.50
p. week. Brieven
Heemraadssingel 153 boekhandel
Trio no. 5061
.
Telefoon 14633 ,
Rotterdam
17231 20 Hillegesrberg.
TE HUUR
Bergweg, bel-étage be-

'

TT

~~

lENTRUPAL"

.

.|

._„..-.

IPatentgeneesmiddelePAK
n.
Spulten enz. Breuk- en Buikbanden. Bulm .30 jaar het vertrouwdste adres:
•'

■

SXï

"

GUMMIWAREN Mevr. v. d. i BENT

NIET VERVEN

■

I

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

GRIJZE HAREN

-

-

STOOMZEEPZIEDERIJ

Op 13 April a.s. bestaat T. P. Viruly en
Co's StoomzeepziederiJ De Hamer N. V. te
Gouda 100 Jaar.

'

■-

'

-

'

....

ZUID-SLAVIë

EN GRIEKENLAND.

..

~

~

ïei

ji.j

VERDERE BEPERKING VAN DE
AFLEVERING VAN IJZER EN STAAL.

PREDIKBEURTEN.

Deutsche Evang. Gemeinde.
Zwarte Paardenstraat 97: 10.30 v.m. pfarrer rischer (H. Avondmaal).

■

..—

>(

"

l\

~

zl£
kótS
S
verward
-Z°nd7g ÏÏ

"

HILLEGERSBERG

wallonne.

'

Vrlla

•

-

hS

Huls-I

Crooswljkschekade 20: 6.30 n.m. ds.
man.
li
Presbyterlaansche Gemeente.
Zendingskapel, Gerard Scholtenstraat:
n.m. dr. M. H. A. v. d. Valk.

Do bloembollenvelden zullen cm
Paaschdagen zeker nog niet
KrL,«*
pracht hebben ontplooid,
al staan de
Blellngen van de narcissen
reed» £
bloeien. Er Is dus wel reeds
iets tT
maar het is den laatsten tijd toch
om de bollenvelden nute
geweest
velerlei te kleuren. Voorloopig
2? AprU ie boUen
zyn"'
Ook in de Betuwe heeft de gure
wind de ontplooiing van de kOostrm
nop
«ywea
tegengehouden.
■"

kade 99: 7 n.m.

!

•

\

—

BINNENLAND
De bollenvelden

De

„De Samaritaan", Linker Rotte-

Gebouw

Delfshaven.
ie klasse A: NOAD 3—Aeolus S.
2e klasse D: SCF—Burgo I, Oudedljk SchieIe klasse B: Gr. Willem 3—Bully 3.
Oude Kerk, Aelbrechtskolk 20: 10 v.m,
dam, veri. Damlaan; VSC I—HVO 2, terr.
4e klasse: Zuidwljck\2—Pioniers' 2;-I"Cft erf
n.m.'' ■• W*
--»�-.
HVO, 1 uur
i Nieuwe Kerk, 't Gravend IJ kwal 134: 0 n.m.
v
2e klasse E: Groen Wit i—WTA 1, Abr. v. Geel 3- Gr. Ged
Mathenesserpleln, boek
4 Mathenesserkerk,
Stolkweg; VVO I—Zwaluwen (R.) 1, Lange,
.•--'.,.
Voor a.s. Zaterdag bevat het programma v. Cltterstraat:
-'-■ ■ . ~.v.sa- t.,
n.m.
Visser.
''*■'
r
pad.de hieronder '«taande wedstrijden: ï
i-k.*.* ?A' ■.-' ■ ■
Geref. Gemeente.
Kralingen.
Se klasse A: GGR—RKSM 2, Laag ZestienHeeren ïe klasse B: sv '35 ï—Push.
,
30:
7 uur ds. Kersten,
Boezemsingel
hoven, 3.30 uur.
i•
x»
I
4e klasse B:
'35 -ij-pijsh 2—
HoOaankerk: 10
3e klasse B: Kuhn—lnsullnde,- Rijksweg Zuldwljek'2; ONS—R-dam 4. •
v.m. en 5 n.m.
Geref. Gemeente (H. V.)
'Pverschle, (Slod).
■-f
NOAD—BDS.
Dames.; Je klasse:
Feijenoord.
Boezemsingel 56: 1 n.m. ds. D. C. Over- I
Se klasse C: Mahubeto 2—Capeile 2, Lange2.,-,-*»
•'
3e klasse A: RBC 4—Tempo
duin.
-'"*;v:-C..<l'
«SIC .V- rtA
I
pad; GEB 2—HIO 2,
Laag Zestienhoven;
3e klasse B: Bully 2—HDS 2.
Wllhelmlnakerk: 7 n.m.
HOBO—Spatero X Laag Zestienhoven.
Maramlhakerk: 7 n.m.
Geref. Kerk in Hersteld Verband.
3e klasse D: Ervea 2—Libanon Comb. 2,
Voor 2en Paaschdag zijn de volgende wedCharlois.
I Kerkgeb.
van de Vrije Katholieke Gepordelweg.
_
■ „ "i strijden vastgesteld:
, r
meente, ' Rauwenhoffstraat: 7.30 n.m., da. J.
Se klasse E: Vlaardlngen B—DVÓ 2, KerleHoeren Ie klasse: Aeolus—Tempo» 5
Oude Kerk. Charl. Kcrksingel: 6.30 n.m. 3. Buskea Jr.
2e klasse A: Tempo 2—Excelsior.-. •
Weg, gem. Kethel.
I Nieuwe Kerk: Dordtsche Straatweg: 7 n.m.
5e klasse F: nima J—HVO S, ten-. HVO,
Christ. Geref. Gemeente.
' Jullanakerk, Zaandijkstraat, boek
4e klasse A: Acolus 4—LSV 2.
Streef* uur
±V3d'±1ilyA±t
4e klasse B: AMVJ—Züidwijck 2. ■'
kerkstraat:
7 n.m. r
...
Colonlastraat 15: 7 n.m. ds. k. Groen.
1i

■

weg.

ds.

--«'••

Stads-Evangelisatie „Jeruel"

Westersingel 7»! 7 n.m. ds. Tjalsma (H.
Avondmaal).
Doopsgezinde Gemeente.

11 APRIL.

VRIJDAG

n.m.

7.30

•»«■-.»

2

-

""

-

het programma -in -de afgeloopen winterperiode,
heeft dè"competltlelelder -van dit district
3.30 uur.
.1.
■■— ■■
zich genoodzaakt gezien zoowel voor Goeden
ie klasse C: HBSS I—Excelsior (P) 1, Laan Vrijdag als Zen' Paaschdag wedstrijden vast
ons Genoegen, Schiedam, 1.30 uur; Stormte stellen.
vogeU I—Olympla. Math. Sportpark, Laansl.
Voor Goeden Vrijdag zijn de navolgende
weg.
. .
-ew«>~ »■m «»«■»
i
wedstrijden vastgesteld:
2e klass* A: Capella I—kcd, Kral. Veer -"Heeretr te klasse r
SVls—Rapld; -NOAD—
bij Veer v. d. Ruit, 1.30 uur; 810 I—RWH J,
GE; ASV—RBC.
terr. Molendijk, Ridderkerk, 3,30 uur. ■ l
ie klasse A: LSV—RBC J.
2e klasse B: CSSM—GGK, Vreelust; Gusto
4e klasse. A: RBC 4—GB 1; Aeolus 4—
Laansl.weg;
—RRB,
RL Boys—Libanon ASV 1; LSV 3—HDS 1.
■>'■ •
*~-,>-j
Comb. I, Carnlsseslngel.
Dames'ie klasse: ASV—RBC.
2c klasse C: SH—Zwart Wit 1, Kr. Zand2e klasse B: SV '35 I—Rapld.

•

Ver. tot Verbreiding der Waarheid.
Helenastraat 25: 7 njn, de heer J. Otte te
ZwljndrechL
•MÏV'ttßWtMDai

■

-,

PREDIKBEURTEN

District Zuid-Holland.
In verband met de stagnatie In

Groot te Delft..',-"; .

•

~»

Zwarte Waalatraat 22:

.

Evang. Luth. Gemeente.

Gemeente.

i j

NED. HOCKEY BOND

Oud-Geref.

Luthcrkapel, Nozemanstraat 10: 10 v.m. ds.
Visser (H. Avondmaal) en 7 n.m. ds. Visser (H. Avondmaal). ■
■
WUklokaal Rolterdamschestraat 20: 7 n.m.
ds. Ten Bruggencate.
v ■ —i\m '
Slaghekstraat
Lutherhuis.
233: 7 n.m. ds.
jaanua (H.
,•■'•'■
Avondmaal).
Romonstr. Geref. Gemeente.

-,

:

~T~<

IVAN

-

Hockey

AVS; DVV—HBMR, Vreelust; RKSM 1—
Zwervers, Kromme Zandweg.
Ie klasse B: DVO I—NIMA 1, terr. BVO,
3 uur; Zwaluwen (V) I—HVO 1, terr. BVO,
5 uur; WAHSV I—GTB 1, Spier.hoek, Schiedam, 1.10 uur; mvv I—Hoogvliet, Maasland,

—

ie klasse B: Aeolus 2—Rapld."
'3e klasse A: Aeolus >—RBC 2; Tempo 2—
Excelsior 2; NOAD 2—Gr. Geel. .
Sc klasse B: Bully 2—Gr. Willem J.
4e klasse: Gr. Geel B—Excelsior 2; Pio•
niers 2—Aeolus «. •
,~

VIERDE BLAD

ANDERE KERKGENOOTSCHAPPEN
TE ROTTERDAM.

.

Het programma voor de Zaterdagmiddagcompetitie van de onder-afdeellng Rotterdam
van den N.V.B, luidt als volgt:
Ie klasse A: Hero—GEß 1, Kleiweg naast

'

-

»

J

Zaterdagmiddagcompetitie

Dames, Ie klasse: GB-av 25; ASV—Aeolua;

]

;

,

Voetbal

G:

'

klastt

Excelsior P J—BBSS ï, Mldroel Pernli, 1.30 uur; Pro Patria 2—Zwaluwen (R) ï, Math. Sportpark, LaansL. weg,
.
1.30 uur.
■'■
Ie klasse B: TOG I—Groen Wit I, BoerfoensehevUetr ZW l—Zwaluwen (R) ~i,' Kr.
Zandweg, terr. Transvalla, 4 uur; DOS 3—
Zwart, Wit 1, Abr. v. Stolkweg.
3* ki«M en Vitrue I-Fra Fatrla 3.
Se

'

Sport

*

•

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

«.

rtir/f*±VW B%tfffm éP%

¥®M BUIlG'

Ij
I
I

\S£^*™^£* Lampekappen
«•*«•

;

-

Luxe' en Huishoudelijke

g ZIE

Artikelen!

VOORRADIG
•N PRACHT SORTEERING;
.

TAFEL-, THEE-,

ONZE ETALAGE

EN

ONTBIJTDRINKSERVIEZEN

TAFEL- EN DESBERTMESSEN
ZILVER EN WELLNER
ZILVER COUVERTARTIKELEN

5V NO ORDMOLENSXRAAX 10
v NIEUWE BINNENWEG 185

SOLA

GASCOMPOREN GASFORNUIZEN
.

enz. ene

~,

.

ybor elck

wat wils

vJi. Jonker Fransstraat 55—67
Thans in: „Winkelstad BltJdorp"

Stationssingel 32
Afdeellng Haarden
Zwaanshals 57». Ie hs.

»

en Kachels:
v.a. Noordpl.
17181 M

":

"

~"

'''"'

"

"

IWI

19

ZIJT GIJ

NIEUWSGIERIG?

A.S.f 1

ZATERDAG 12 APRIL
Inlichtingenopenen wij

I

bureau

bij

ons nieuwe
de ingang van station

ROTTERDAM MAAS.

\
[

Mr. Henri,

Astroloog, zal Uw nieuwsgierigheid
bevredigen. Op Zakengebled, Huwelijken, Llefdo's enz-, enz. Onthullingen In Toekomst, naar alle handschriften, doet mr. Henrl U toekomen
omtrent Mr. Henrl
Teleurstellingen
Is uitgesloten. Vraagt gratis Inlichtingen Uwer horoscoop aan, postbus 89«
"208 15
R'dam.

/

Het personeel

]

alle

verstrekt U gaarne

I

-

INLICHTINGEN
over tarieven, dienstregeling, enz. enz.

De advertentie

„ONDER ONS" V

1

1

u.

GEOPEND alle werkdagen van 8-18

'>'

Telefoonnummers 49522 en 49533

geplaatst 8 Maart Is weggevallen.

1

-

DE DrRECTTE

1

17733 ■

Heden geopend het vanouds bekende
Bloemenmagazijn van

PIETERS,

U-Ti

v.h. Oostplein, thans Pntsehebocht
117 D, Rotterdam Z. Speciaal in Bruids
bouquetten, Grafkransen, Taleldeco"130

S

ratlen. enz., enz.
''

.

\

•-.•*.

ie*»**

■

e'

� ■■■

ftw.-i' t/.t

ITIW

M

-■

Trouwlustigen v;gëyraagd!!
,
om te proflteeren van onze speciale aanbiedingen In Complete Huls-, Zit-, Salon- en Slaapkamerameublementen.
Complete Hulskamer- en Slaapkamerameublement,
lelie nu Uw geld In Meubelen. Slechts enkele voorbeelden.
geheel compleet vanaf ƒ IU.SO tot .
met
dikke
balpooten,
tezamen
vanaf
160.—
hulskamers
ƒ
Engelsche
dm 2 kamers
met theemeubel. bijpassende tafel
Complete Huls-Zitkamers bestaande uit. 2 fauteuils 4 stoelen, dressoir
tllei tezamen ƒ 75.50 tot ƒ 250.—. Een groote collectie clubameublementen met nog honderd verschillende be- .
ƒ165.-.
vanaf
/
/
59.50
tot
dressoirs
in
alle
maten
en
modellen
195.-.
tittdingstoucn vanai
Yoorrsad slaapkamers in blank, eiken, mahonie of Engelsche uitvoering met 2en J deurs kasten, compleet vanaf
komt U dan bij
/»J» tot ƒ255— WU hebben te veel om op te noemen, maar heeft U teu noodlg In meubelen,
"„.,._;-..
oai eens vrijblijvend binnen kijken, zonder koopverplichting. Dus allen naar

/U«—

J

ww w ./\.^.»
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•
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/DE mEUBEISPOHCHEV

.

~

•_

Goudschesiniel

*•*-

TELEFOON 30243.

U

Wl»

WIJ HEBBEN GOUD TEVEEL

Horlogeketttagen,
WIJ leveren V nog: Verlovingsringen, Armbanden, Collier»,
Monogramringen,alles M karaats goud. Buitengewoon groote sorteering Polsklas
fabrikaat.
horloges, «liet
Zwltsersch
ie

\

_

=5

;

f

WIBTEBSINGBX Vu

gong-

*

V*

JOH. H. VERBRUGGE

..•

JV

_

-

Teven»

',;;.;:,
rti si«g!.
■1, grote sortering, j
van .9.00 tot 25.00

;.

■
f
f

§111

gezellige klokt
mooi houtsnijwerk,
solide uurwerk, koekoek roept de tijd

ao'n

f jjgytg VsBC

k

f

LéJéJ al.liiii ■ iimiilÉil

_"V

C

,

"

g

_

Complete Meubileering

gljL

Koekoek-Klok

y£*jj/$

1-'

/24.7 S tot

;

-

P. J. KLOUWENS

I Bijzondere Aanbieding I
voor Paschcn!
I

3

—

Electr. Artikelen Rijwielen en OnderGrootste sort. Zie de Etalages,

logste prijzen.

iDameshbedenmagazijn

-1/

GKN MOEITE 1$ CWS TE

VIERDE BLAD

DONDERDAG 10 APRIII94I

tfITTERDAMSCH NIEUWSBLAD

J.WEIDEMA

17150 20

■■■■■I

PAASCHTIJD.... CoolsingelßS
(Stoep oude Passaga).

;

—

SCHOONMAAK r KRUYNE& JONKERVendumeesters en taxateurs.

Tim
I I JUnaa

||

Voor

j

'

...

moowplanken,

N.B. Dagelijks kunnen goederen voor volgende veilingen
Ingezonden of op verzoek aan huls worden afgehaald.

fj .
fjLea

[

MEVR.AUBERTr

Dirk Smitsstraat M
(alleen bovenhuis) ROTTERDAM
straat Is een zijstraat der Jon(Deze
kertransstraat).
Gratis
spreekuren.
Dag. v. 10 tot 10 Tuur nam. (Ook per
brief). (Ven, geheel Nederland, als
•
rembours}.
>

'..

mn ,a

>

*•-

-

■■-

viia

Ten overstaan van Deurwaarder C. J. KIENE zal op
Zaterdag den Is April a.s. des namiddags ten 2 ure In
de kleine ml v n P'»* 4* Lommerrijk aan den Straatweg
te'HHlegersberg publiek * contant worden verkocht een buiten»
'.•*"•.-.
gewoon mooie party |
|

-

EBscS

voor alle soorVertrouwdste
ten Hygiënische Artikelen. Spulten en
alle Patent Geneesmiddelen, enz. la
bv
gevestigd
reeds 25 J.

■■•■■■•

-

se

171» 100

BELANGRUKE OPENBARE VERKOOPiNG

adres

-'

worden
—

\

30628

GUMMIWAREN

TELEPOON «MM.

—

1716 S 75

.

■

en

.

PLEINWEG 136-138 '
/TELEFOON 50728 •*•";

-'

•

Kijkdagen: Vrijdag 11 April van 10 tot 9 uur.
Zaterdag M April van 10 tot 4 uur.
Gelegenheid tot het gavaa Tan Kooporders.

MATHENESSERWEG 77-79

_

.■

Voorts wegens liquidaties:
medaillekast,
Russisch blllard,Kasreglster
café blllard, 2 zaalplano's,
met
Natlonal
Krupp's Kasreglster met bonstelsel,
schrijfeen partijtje rljwlelonderdeelen;
enveloppen,
behoeften en papierwaren, als: blocnotes, schrijfpapier,
cahiers, kasboeken, notitie- en kwltantieboekjes, kleefpasta, takt en
potlooden.
.
~.;

■MiriMÉM

...

aanv.
•-

mahonie

.

•»

-

bonstelsel, étalage-vazen;

en emaille pannen

-

.

Scheffer

Nog enkele complete keuken."•"
uitzetten Edj

36628

telkens
.

..

dito boekenkast, radio-gram*
foon-comblnatle (Megatron), stofzuiger, fraaie tas. Pfaff-trapnaalgeyscr,
wit
machlne, goede tafelbillards met lel-bladen, bad met
emallle gasfornuls, vast vloerkleed, Panisch tapUt en andere karJapansch
petten, gordijnen, divan- en Ufelkleeden; goede schnderljen,
(Jubileumbrons (dlerengroep en vazen), porc. kaststel. wandborder,
zilver,
borden), grlesche staartklok, tin en koperwcrk, eenlg goud en
kristal, glaswerk en geeemailleerd.

Voordelige nesten allaminiom

-

April WU
*

..

en
meubelen, opklapbedden
aamlturen, eiken cyllnderbureau

Gascomforen met zuinige
branders y.a. ƒ 1.95

TEL 33628

Donderdag 11

en

;-.v.

--.-

Schiedam (Centrum).

eompl. eiken heerenfraaie old finish eetkamer en dito slaapkamer,
en slaapkameren eiken salon-, huis-fauteuils,
kamer en eetkamer, mahonie
(1
bankZ-pers.). slaapbank,

bezems enz. enz.
Zware trtpleren ƒ 0.39 p. trede

-

___"____

Inboedel-Veiling

...

Strijkplanken,

53-CT.

Dinsdag 15, Woensdag lt
des voormiddag* 10 uur:

•

ƒ 0.85
Emmers gegalv. vjl
ƒ 125
Emmers emaille T.a.
Borstels, dweilen, stoffers,
mattenkloppers, closetborstels,

®§

;

!

Broersvest

.*

«*

«

TAPIJTEN, MEUBELEN,
SCHILDERSTUKKEN, TiNWERK, VAZEN enz.

Hierbij zijn: Perzische, Oostersche, Smyrna en andere Tapijten,
VERKleeden en Loopers, waaronder zich bevinden VRIJ VAN
FantasieGUNNING. Salon- en Eetkamerameublement, Club- en
Kloostertafel, Kellmfauteulls. Tafel-,
fauteuils. Clubtafels, Hallkist.
Sierkleedjes
Shawls,
Bretonsche
doeken,
Kapstokkleeden,
Divan- en
enz. Voorts Schilderstukken, Tinnen borden. Kandelaars, Kannen
enz., Mandarijnmantels, Kragen enz.
Zaterdag 12 April van 10—12 nor.
txi lixrv
KIJ
KDAGtIN
Vrijdag 11 AprU van 11-6 en 6-« nur.
'.
":
- .
' A. H. ZELLENRATH
.

";

<

DONDERDAG Ift APRMI 941

Te koop
Roerend Goed

.

.
wee 42
Te koop moderne. OldFinlsb
MEUBELEN
-

gezondheidsmatrassen,
opklapbedden. matrat-

Te huur

ONGEMEUB. KAMER
m. of z. pension, voor
leer alleen. Alleen inwonend. Omgeving Nw. de adressen. •
Binnenweg. Br. No.
AANGEBODEN
A 2662 Hulpbur. Nwe. ruime, ongemeubileerde
binnenweg 2848.
kamer, zonzijde. Dame
of Heer alleen, met geJong echtpaar vraagt
ONGEMEUB. KAMER bruik keuken. Bez. 2—6
of Zolderkamer, stookuur. Banierstraat 95-11.
jelegenheid. ƒ2.50 p. w.
AANGEBODEN
Liefst Noorden. Br. No. gem. suite
m. keukenHoofdagentschap
3 1284
gebruik, event vrije
Zaagmolenstraat 47.
étage voor echtpaar,
zijslaapkamer,
tevens
GEVRAAGD
Zit- en/of Zit-Slaapstr. water. Henegouwerlaan 63C. ■
kamer, met gebruik
keuken, omtrek NoorNETTE KOSTGANGER
den, centrum. Br. met
gevraagd, in net gezin,
prijs No. B 1292 Hoofdgezellig huiscl. verkeer,
agentschap Zaagmolen/9, alles inbegrepen.
straat 47.
■
Stentier, Herman CosAangeboden: ongem
terstraat 1.
Gestoff. kamer
voor heer,
stt". w., gas. electr., bij Aangeboden,
zonnig, gemeubileerd
bej. dame. all v. dito.
i Zit-Sl aapkamertje
Binijk. Aleidisstr. 818, met
degelijk
pension,
(trekbel 2x
bel-étage
ƒ35 p. mnd. Burgem.
hard).
■ '
Meineszlaan' 48, West.
Aa-ngebodcn
2 oude dames zoeken
ZIT-SLAAPKAMER
GEMEUB. KAMER
en- kleine Slaapkamer
met keukengebr., Wes(voor heer), bad. telef.
ten. Br. met prijsopg.
Carpentier,
HenegouNo. A 2720 Hulpbureau
werplein 56C.
Nwe. Binnenweg 2848.
Aangeboden: vrije
AANGEBODEN
gem. Zlj-Zit-slaapkamer
groote, goed gemeubil.
straatzijde. str. water,
gebr. - keuken, bad. •v. Zit-Slaapkamer,' Singel,
zijde,
geschikt v. 2 perH. of D., m. of z. penpension:
sion.
Rochussenstraat sonen, met
v. d. Fccr, Bcrgsingel
No. 225 A.
No. 224C.
■
Aangeboden: gemeubil.
Weduwe vraagt
ZIT-SLAAPKAMER
met of zonder pension ONGEMEUB. KAMER
of Slaap-étage, m. vrije
West-Kruiskade 10A.
stook, en kookgel., N.
AANGEBODEN
of W., /2.50 a ƒ3. Br.
prachtig gemeubil. Zij- No. P 2000
Bur. EenZit-Slaapkamer aan de drachtsweg 42.
straat, str. w., mooi
gemeubil
uitz., m. p." O. Binnen, Aangeboden:
ZIT-SLAAPKAMER '
weg 115 A, bij Mauritsgebruik telef.. vrij keuweg.
kentje, voor echtpaar z.
Gevraagd: zonnige, 2- kinderen, ƒ35 p.
mnd.
persoons
Nwe. Binnenweg 3588,
ZIT-SLAAPKAMER
GEVRAAGD
met stook- en kookgelegenheid, str. water, door 2 nette gedup.:
liefst Noorden. '8r..N0. gem. Zitkamer en oru
K 126 Hoofdagentschap gemeub. Slaapkamer en
gebr. van keuken. Br.
Statcnweg 118.
No. A2734 Hulpbureau
Echtpaar z. k. zoekt
Binnenweg 2848.
Nwe.
1 è 2
PENSIONBUREAU
ONGEMEUB. KAMERS
Westen"
biedt aan
~Het
met badkamer of keusorteering gem. kamers,
ken, Rotterdam of omgebr.
streken. Br. No. S 6263 m. of z. pension,
ook vrije keuBur. Bendra'chtsweg 42; keuken,
ken. Hooidrift 53A Te.:
TE HUUR GEVRAAGD
lefoon 37512.
door jong echtpaar: gemeubil. Zit-Slaapkamer Te huur gevraagd te
H'berg: zonnig
met kookgel.. omgeving
Bergpolder. Prijsopgaaf gem. Zit, (en) Slaapk.,
met vrije, of gebruik,
enz. No. K 123 Hoofdagentschap
Statenweg keuken, 2 dames, Br.
No. 941,
Adv.bureau
No. 118.
Betoke. Oude RaadhuisAANGEBODEN
laan 77A, H-berg.
15 April: gestoffeerde
kamer, centr. verw., TE HUUR GEVRAAGD
Chr. gezin: gestoff.
bad, telef. Statenweg in
Zit-Slaapkamer m vol1878, bel-étage.
ledig pens.
Kralingen
AANGEBODEN
of Westen. Br.: mevr.
Zolderkamertje, alleen Groenendijk, van Citslaapgelegenheid, op
tersstraat 32A.
ƒ 1.75.
netten stand,
Hugo Molenaarstr. 43A, Een Zolder■

'

■-

te huur ƒ2.50 p.

SLAAPKAMERTJE

-

SCHILDERIJEN
Verweyen.
Schlekade
No 48C. Telef 45313.

Aangeboden:
meubileerde

nette geZit-Slaap_
kamers, voor 1 a 2 per.
sonen, str. water en bad
Calandstraat 2A.
Heer zoekt per 1 Mei
gem. Zit-Slaapkamer,
voll. pension. Omgeving
Schicdamschewejj-Mathenesserweg. Br. met
prijs No. P 1969 Bur.
Eendrnchtsweg 42.

tegen
.

WONING

Kamers en
keuken. Br. No. P 1961
Bur. Eendrachtsweg 42.
Besch heer zoekt
ZIT. én SLAAPKAMER
■of Zit-Slaapkamer, met
of zonder pension, omg.
Station D.P.
Br. met
prijsopg. No. P 2028
Bur. Eendr.weg 42.
of 2 ongem.

brecht,

GEVRAAGD

jong echtpaar,
15 Mei: gemeub.
omstr.
Zit en Slaapkamer m.
keuken. Br. No. 2979
Bur. Cossee, • Kleiweg
No. 21. H'berg. .

schen z. k.
z.-si.k. of

*

600 AOHfcSSEN

op gegomd papier 10
boekjes a 50 stuks 90
cent Alle drukwerken
conc pr A. Korpel'i
Drukkerij Bedriif Burg
Meineszlaan 56. Telefonn 34008
zeker koopt
■ Wees
BIJ F. BEKER
Costuums. Tweedjassen,
Regenjassen,
mantels.
Keuze uit honderden
broeken. Confectiehandel, Crooswijkschekade
No. 2.
BEDPRAATJE
oude bedden hebben
nu waarde, bedden vermaken, bijvullen, overtrekken. Prijs vooruit.
Ger Bos. Sam
Mullerstr 9a-b Tel 36811
-

DIVANS ƒ11.90

eiken schuiftafels 1690
schrijfbureaux 29 50.
linnenk. 39. dressoirs
slaapkamers
29.50
huiskamers.
Gebr. Bos.
Sam. Mullerstr 9a-b.
Tel 36811.
Kinderstoelen ƒ8.90,
verstelbaar Forck kinƒ7 90.
derledikanten
Tonmodel. wielen duwers. ƒ17.90 kindercommodes ƒl4 90 Gebr

Bos. 9

Mullerstr.

Sam

No.

a-b

Tel. 36811.

AUPING

vermaken tot opklapbed. als nieuw, grote
voorraad verende en
kapokmatrasstellen.
oude
kwaliteit. Gebr
Bos. Samuel Mullerstr.
9 a-b Tel. 36811.

Flesschenbakken. KofVerkoophuis
fieketels.
't Viaduct. A. Oovens
en J. v. Donkelaar.
Zwaanshals 129. Telefoon 40541.
Voor Kolenfornulzen
vanaf ƒ42.50. naar De
Gier. Rijwielen. Haarden. . Kachels. Stofzuigers, - Waschmachines.
enz. Plantageweg, hoek
Plantairestraat Telef.
No. 48975
■

«-

Schiedamsche-

11.

.

mesjas (42)

opklapbed.

Oostplein.

'

-

HANDMANGEL

(fabr. Kraus) en Hutkoffer (hang en leg) te
koop. B L Pijpers.
Grindweg 78.' Hillegersl

1 en 2 p.
dressoir, 2-

43129. ■

berg. Tel

TE KOOP
stroomliin kinderwagen
ƒ6,50. Wieg ƒ2 Gramofoonkoffer met Pickup ƒ6. v.
d. Berg,
Aleidisstraat 14' ben.
goedkoopste
Het
Sigarettenpapier
Tip-Top
Adres voor
Rizla Modiano etc. blijft
J Komijn. .BenthuiA.
zerstraat 33 Tel. 42894

verf 60 e.. Japanlak 80
Plamuur 32 e., Stand
c..
groen ƒ 1.85 H
Bode-

op één rijstbon een héél

pond amandelgriesmeel
of half pond wit of geel
rijstgriesmeel. Grutterswinkel Molen.' Oostplein
Op Puddingbon

ƒ7. Pr
No. 89b.

ZONDER BON
Grondverf 50 c.. Glans-

Molen*

wes Hzn., Tel. 30318.
Ecndrachtsstraat 143
4 FAUTEUILS
4 stoelen, geheel verend
ƒ37.50. 1 persoons omƒ 7.75.
bouw-kassen
Pracht dressoir. Grote
maat /-49.50. G. Lubbers
Zoomstraat 83
Telefoon 46182.

OPRUIMINGEN

Inkoop van meubels,
naaimachines enz. Hoog
ste prijs. Tel '70544.
Theo de Smit.' Klaver-

straat 7,

~

~,

op één bon, twee-ons

vruchtenpudding, heerJijk van smaak, met
heele vruchten Grutters
winkel Molen, Oost-

PAASCH-HAAS!

Havermout in pondspakken steeds voorradig.
Ook gemengd meel voor
pannekoeken. Grutterswinkel Molen. Oostplein
H.H. WINKELIERS '
Vlugkokende
Pakken
Havermout steeds in
voorraad. Bussen
Vruchtenpudding in diverse smaken. Grutters-

prijs bij A.
Lieve Verschuier488

NAAIMACHINE

Ik koop ieder merk;
defect geen bezwaar.
Hooge prijzen! Zendt
briefkaart aan Zanger.
Nobelstr. 29 A. Blijdorp
WORDT WAKKER!
Gedupeerden koopt bij
Joh. Bakker," Bergweg
No. 162, Tel. 49153. Lid
Con-

prijzen.

Huiskamers, slaapkamers, dressoirs, thee-

IIiJHÜJH

Persoonsbewijsfoto's,

fraaie uitvoering. 3 st.
30 ets. Briefkaart-vergrooting 25 ets. Fotoatelier
Jutte.
Eendrachtsstraat 114b.
Kninnatronen 35 c
Kunstzijden garens 1000
yds 42 c. Machinenaalden 6 c Stootband p. m.
—

7 'C. Jashangerband p.
m. 10 c. Rokmeters 1 25.
Jac. SchiDoerus, Berg'
schelaan 140.
Paasch-aanbieding

Radio's. Nieuwste Philips speelt zond©r antenne of aarde. Garantie. ƒ79. Joh. de Heer.
HcemraadsDlein 9. Rotterdam. Tel. 31558.

DOEN

+

en ZEGGE

\

KOOP 't bli EGGE
Asterstraat 30. nabij
kerk, Putsche Bocht.
AANGEBODEN

'

•

ƒ11.75

1-persoons. Idem 2-persoons ƒ24.75. Ombouw
ƒ6.90. Eiken ledikanten
ƒ22.75. Auping Vermaken tot opklapbed. v.
Bcijerlandsche-

Bcijerlandsche-

v.

Gink, Beijer-

groote keuze

en op
gemakkelijke voorwaarden. A. v. d Mijn & Co.
Eendrachtsstr. 8 abc.
Filiaal: „Novum", Lange Hilleweg 106.
RADIO II!
De hoogste prijs voor
uw fabriekstoestel tot
plm. ƒ2OO.
Stuurt
kaartje,
wij
komen.
P. J. Vermeulen,
Blocmfonteinstr. 998. •
WIJ GEVEN
voor Philips 650 A ƒ75,
796 A ƒ9O, 753 A ƒllO,
890 A ƒ 95, . 850 A ƒ 125,
750 A ƒ9O. .P. J. Vermeulen. Bloemfonteinstraat 998.

Als 't tegen Paschen loopt,
'Gaat Paasch-haas aan 't studeeren:
In 't Nieuwsblad kijkt bij dan.
Wie „Kleintjes" adverteerenï

•.

Bij de „K"leintjes"-klanten,
Brengt Haasje Paasch-Geluk:
Daar is het tegen 't Paaschfeesi
Overstelpend druk!!

—

"

.

Nieuwveld,

dersweg

dekken.

-

ƒ175
aU ni

'

,

ka?t
klas'vDuitSChS-143A.
Telcf.

kwffift
Kwahtct

"

46491

TEGELS

flink kwantum te koop
gevraagd. Aanbieding
met prijs enz. aan W.
van Gent Jr., Molendijk
C 295. Ridderkerk.

Tel. 48697.

Koel. en Vriesinstailaties voor elk bedrijf.
Prijzen op aanvr. Fa.
G. van Keulen. Rotterdam, Nw. Binnenweg
137. Tel.38834.

HH.

•

«

oudee

Fes-v. vanaf

C

/

-

ren-costuums lage prt
zen. Kleedingmaga*£
Anglo Holland,
tionssingel 28.

Sti

Sportcostuums. Gabar
dine
Tweed regenjassen,

•

.

regenjassen.
Prima kwaliteit Spot.
goedkoop bij Dirk En.

Te1 -45lMrdmolenstr
S

■-

nieuwe
naaimachines

met volle garantie Van.
ouds: Vermeulen'
v
d. Takstr.
Tel
repareeren. 19.inruilen73576
OUD GOUD

""—

Tel. 41676.

■

-

.

■

Alle kleuren en verpak
kingen. Taratol. Ccta
Bever
was. Diverse
vernissen, L. J. Boone
Noordmolenstr '68 Telefoon 40857. ■'
LAMPEKAPPEN
ƒ1.45 m. zijden domper
ƒ2.50. electrische kook.
platen ƒ5.50. electr. benoodigdheden Jacob
Catsstr. 100 hoek Eras-

45120,

ELECTRICITEIT

Electr kachels Inventa.
strijkijzers ƒ3.50. plaat
sing lampen, ƒ0.25 aanleg rep., erk. electr.
cie'n G.E.B Jac Cats-

straat
Banis.

gel
,

100. W. F; H.

TE KOOP GEVRAAGD
4 declen Electm-tech-"
nlek, Feldmann. Verhagen Binnensingel
167.
Vlaardingen

NAAIMACHINES

grootste sorteering. alle
bekende merken. Ook
in Sajonkasten. Waardebons zijn geldig. De
Wit's Naaimachinehuis,
Provenierssingel
14,
Tel. 45225.
Brinkman zegt...

P

SCHADE-UITKEERING
Tapnfen. Loopers

Vloer
moderne
weefstof, enz Groote
voorraad Lage prijzea
MeubeJhuis West Kruis,
kade 5 Lid Meubelbranche
bedekking,

voor wasch-, wringmachines. motoren, aschemmcTs, strijkijzers,
kachels Hcrlaer_
electr.
straat 28. t.o. Gerechtsgebouw Tel. 49207
Ter overname aangeb.
Bechstein Vleugel en
een Ameublement
Heemraadssingel 3258.
TeL 36774.

Div. nieuwe
modellen. Nieuwe Bin-

nenweg 317. Tel. 30483,

TE KOOP
een 2} tons en een 5}
tons wagen, beiden in
goeden staat
ta e b
Bevr.: F J. v Beers
Rozenburgplein 8 Scbie'
*

34883.

dam.

~

Jongens

*

Kleeding

Moderne
sportcosru.
mes. -Plusforcost.. Piccolopakjes. regenjassen
kinderiasjes m petjes,
'

P. Uvtenbroek. \\

chef Hollenkamp.' Joii.
ker Fransstr. 21. Bc
zichtigt etalage 35. j
Rijwielbanden ƒ2.05,

Rijwielen compleet Pr,
soort pompjes, lampen,
tassehen v. sturen, solo.
tic 10 et Von BuTg,
alléén Nieuwe Binnenweg 260 Noordmoknstraat 45.
NAAIMACHINES

Bijzondere

aanbieding

Klasse-machines

Hand-

Trap. Ook Salonkasten.

83A.

GOUD EN

te

Schiedam.'

117

MODERNE KLEEDING

singel

,

TE KOOP
Brennabor
D -Rijwiel
eikenh. Leestafel m,
lamp. zw. H Jacquet.
Gasgeyser. uitn. Schuur
tje. Reenten
Sinecl

TÊ KOOP
mcublementen. tafels.
kleeden. kusten, ledikanter. schrijfburoau.
klokstellen enz. A. Koch
Oranje Nassau straat 4.
Hillepersbcrg b.r. lijn
10—14.
Nieuwste modellen heeren- en dameskleen'ing,
regenjassen.
mantels.
Prima pasvorm. Voordeelig Gem
betaling.
Van Veen. Diergaarde-

KuÏPÈN

strijkplaru

keukentafels
naar
Ouwersloot. Schiedam,
scheweg 109. Goudïche,
singel Vak F No. 4 TeL
'
No 38432
«en.

Groote collectie bureau-

Schiedam.

WASCH

trapleeren.

•droogrekken

lamoen.

SMALFILM 8 m.m.
Huurpriis 50 cent per
deel. (200 font». Voor
bioscoopvoorstell. aan
huis vanaf ƒ5 De Globe. Schicwog 225, Telefoon 44944.
N AA I MACHIN E
goed werkend f 17.50,
ƒ 22.50.
vloerkleed
kleedje ƒ 4.50, nieuw
kinderjasie ƒ". Duijststraat 178, (West).
KIPPEN
Te koon gevraa<?d eenige kippen, liefst eroot
soort, ook jonge Slidin.
Rorenburgschestraat 4,

Weidema. Coohin.
88. Passagegroen

Voor

AHREND

RIPOLIN

musstraat. Tel,
W F. H. Banis.

Wij betalen nog m

Kleermakersmachines
Concurreerende prii7.cn.
De Wit's Naaimachinehuis. Provenierssing. 14,
Tel. 45225.

ZILVER
Kok.

koop gevraacd.

.Sch'cdamschewee 179.
hoek Groerilandstraat.
PHILIPS. ERRES

KINDERWAGENS

overjarige radio's, ultra kort. too-

eenige

te koop Ruime SPrtee.

ring.

'P. J.
Vermeulen. Blocmfontcinstraat 998.

Moderne kinder-

wagens als nieuw. spot.
prijs en kamerroMoel,

veroog. garantie

Zaagmolenstraat

103.

TE KOOP GEVRAAGD
Strand- of Kampeertent
Brieven met opgaaf van

.

prijs en grootte No.
K 146 Hoofdagentschap
Statcnweg 118.
Te koop aangeboden

J
ook Goudschesingcl H 9
Hoogstraatzrjde. Telefoon 46635 v.h. Kipstraat
Eiken, blank
eiken
•■«.

-

TE KOOP

een Slaapbank. Gasstel.
Uitsluitend voormiddags
10—12 uur.. Snellinckstraat 21. Iste étage.

LAKEN
voor elk zn keus
Heniger Jr. Thans

en

SNELWEGERS

-

RADIO

petten

-

Nationaal Volgens nieuwe IJkwet léiil.. kl«in,
dwars en groot model
De Hoogc. Oude Raadhuislaan 51a. Hillegejsberg. Tel 45435
Engelsche Sigaretten

P. J.

Bloemfon.

998, (Zuid).

SNELW.GER

in prima staat. Lezer,
slagerij
Bilderdijkstr.
No. 22..
■
Te koop gevraagd

SLAAPKAMER

Toogledi3-dcurskast.
kant. 2 Nnchtkastjes, m.
opstand. Tafel. 2 stoeƒ154.50.
len
C. Molendijk. Boezemsingel 48,
nabij Boezemstraat
MEUBELEN •■.-..
te koop gevraagd geheelc of gedeeltelijke
inboedels. Tevens repa.
ratfewerk <»oor m • !-el
maker gevraagd Heemraadssinf'el 106 b Tel
No 32569.
■>' , -

nu en dan. Wel prachtige kreukvrije zijden
dassen, van /1.75 thans
98 cent. „De 2 Stoepjes"
Zwart Janstraat 90c.
MEUBELEN!
Direct v. stoffeerder
'HUISKAMER
Prachtige
Ameublezitkamer
2 clubfaumenten (veerend) v.af
teuils. 4 stoelen, buikƒ34.
'Dressoir. ..Uitdressoir. - bijoassende
schuiftafels. Beroekt
tafel ƒ92 50. Zwaardere
Toonkamers C. Molendijk. Boezemsingel 48 uitvoering f 125—ƒ 450,
De Meubelbeurs. Gr.
(nabij Boezemstraat).'
Visscherijstr. B—lo.

j

MARKIES

•

breed 3.10 m., in goeden
staat
Adres: Nolensstraat 74C, Tel. 46461
CAMERA

Statief,
Aangeboden
camera,
13x18, Leitmeijr, lens, in compur
F 5.4,- 25 gld. Bergschelaan 380 A. Tel. 46120.
:

OPKLAPBEDDEN

tlaapbanken.

divanbed-

den. ledikanten, spiraal
matrassen, bedden, wol*
len dekens .Groote

■"

*

*

•-

.

-

*

•>

.

•

.

-.

*

NAAIMACHINES"
eenige

Nog
binger

WÏJ
alle merken

Vermeulen.
teinstraat

•

No. 135.

Caféhouders enz.

i

~

tot plm. ƒ2OO.

-

-

24

d. Broek*
BergsmgeUSSTel
4,°^

radiotoestellen, lamp
defect geen bezwaar,

hebben voorradir
Erres en Pbilipstoesteilen Koopt nog heden.
Wink.
Aelbrechtskade
Wij

Wij leveren eer prima
speelkaart met reclame
voor lage prijs
doet
uw voordeel F. A.
Ophoff en Zn.-, Paradijslaan 106 Tel. 47371.
Snijmachtaes

'

kopen

,

•

.

.

,--/_,.

l

437a0

zomerlSanteiT^
modcll

.

P. J. Vermeulen,
998.
Bloemfonteinstr.
T

RugKettingkasten,
zakken en broodzakken.
v Os. Jonker Fransstr"
35. t.o v. d Werftstraat tel 48427
TE KOOP ■
Duitsche Piano, merk
„Bever", als "nieuw
ƒ 300. Oostzeedijk 11.

Stadhou-

120c. Tel.

Bagagetas-

schen. Stuurtasschen,
damesschoudertasschen,

••

straat 47.
■
■
Heer zoekt per 15 April
of 1 Mei gem. •

moderne

. P,A NO

v
kru.ssnarig,

*

Philips 470 A ƒ 60, 461 A
ƒ6O, 4S6A ƒ55, 667 A
ƒ7O, 695 A ƒ6O, 752 A
ƒlOO, 898 A ƒllO. enz.

2 armstoelen. 4 stoelen,
tafel, dressoir, notenPatent Geneesmiddelen, houten klerenkast / 40,
voorraad. - Meubelhuis
Breukbanden. Elast.
„Ideaal" van Oudheusdonzen dekken, eiken
kousen. „De Oostcr- kinderledikant,
spiraal,
den Goudscheplein 4,
post". Noordsingel 69
. Tel.' 46157. kapokmatras. Schiet.
FIRMASTEMPELS
Tel 46903.
baanlaan 50b. '
Eiken Slnaokamers .
handteecontributie-,
GUITAREN vanaf 14.50
MEUBELEN
.
kenstempels.
ComDleet ƒ89.50 toogWORDT
WAKKER
zelfdrukModerne salon-, huisbanjo's ƒ 7.95, . kofferledikant. 2 aangebouwkoopt bij Joh. Bakker kerijen. chablonen, lakeet-, slaapkamermeube-.
gramofoons.
Accorcachetten, clichés. ver- de nachtkasten ƒ 136.50
Slaarjkadeons vanaf ƒ6 tot Huiskamers.
m. gr. 3-deurs kasten. len. dressoirs, theemeuzegeltangen, nummeromers. Dressoirs. Theeƒ400. Or gel-Pia nohanAlle houtsoorten. -De bels. spiegels Meubelteurs, stempelkusscns,
meubels, Clubstellen.
del Simonls,
huis" „Ideaal" GoudBeijerLaagste
inkt. -, Graveerinricht.
Meubelbeurs Gr Visprijzen. Lid
scheplein 4 v d Werfflandschelaan •29 bij i h. meubelbranche. Bergscherijstraat B—lo.
..Marco Sluis", Schict• ■
stoomtram.
straat 7. 27. Tel 46157.
baanstraat 13. Telefoon
weg 162. Tel. 49153.
■
GEVRAAGD
t
No. 30617.
COLBERTCOSTUUMS
■ ■ uitbreiding pension op- Erres. Kohier
SINGER
prima stof vanaf ƒ 34. Heermakersmach. / 35.
TRAININGSPAKKEN klapbed
NAAIMACHINES
ameublement,
Elegante
kinderkleeElectr. persijzer, ƒ6.50. en verder alle courante vloerkleed, overgordijOude prijzen, contant en
ding. Regenjassen. Bc. Electr. kacheltje 2 pits manufacturen v. Gelnen, trarjloopcrs m. v., op voorwaarden Volledrijfskleeding. ..Béco"
ƒ5. Handnaairoachine
deren's ManufacturenZaagmolendrift
naaimachine radio (fa- bregt.
Kleiweg 68. Hillegers^ 1 17.50. Toussaintstraat handol Let od ■, Goudbrieksmerk)
Mathehesscrdijk = 267,
SchrHf- berg. Naast Bas v, d.
No. 24, - bovenhuis. schcsihgel D2l, nabij bureau ■ schrijfmachine- Beijerlandschclaan• No.
„;., •
...Heijden.
.
Spangen.
•
de Jonker Fransstraat. Spoed. Noordsingel 30b. 5. 7 9
•

4

EAen

-

VOOR

WIELRIJDERS

Jasbeschermers, Zadel-

-

GUMMIWAREN

-

™

CarrierverhuurderlJ

Wegens gezondheidsreden, winst ƒ25 wekelijks netto, koopprijs
met carriers compleet
/ 775.
Inlichtingen

GENERAL ELECfRIC

-

Stel niet langer uit

+

Groote sorteering zijden
Japonnen.. Weensch Modehuis, Bergweg 301.
Kinderwagens
ƒ 39.50,
Wandelwagens ■ƒ 16 95.
Vouwwagens ƒ45. Bedjes ƒ2.25. .Poppenwagen ƒ9.75. Alles voor
baby. v. Gink, Beüerlandscholaari 4—6. Tel,
No. 70038.
■

haarden. < haardkachels,
in,

RIZLA-ROOD

bruine carbelineum. koolteer, wrijfwas
houtzeen

MANTELCOSTUUMS

Ruime keuze, nieuwste
modellen, oude kwaliteiten, v.' ƒ 24.50—ƒ45.

ERRES-RADIO

Sigarettenpapier

Groene

W.
werlaan 30. Tel. 34606.
A. v. Coevorden en Zn.
voorheen
L. Pannekoekstr.-Goudscheweg,
thans Benthuizerstraat
62 en Goudschcsingcl
Dl6. Hoeden, Petten,
Heerenmode-artikelen.
35-jarige reputatie.

landschelaan 4-r-6, TeL
No. 70038.

winkel Molen. Oostplein

meubel s.

Bontwerkrep.
HenegouLaufer,

stellen,

vlugkokende

curreerende

verse prijzen. Bontmantels tegen naseizoens-

prezen.

Opklapbedden

»

•-

-

4—6. Tel. Tel. 70038
Dressoirs ƒ M.50,
theemeubels ƒ11.75. id.
buikmodel ƒ 19.75. eiken
schuiftafel ƒ16.90. Boekenkast /~24.75. Club-

HAVERMOUT

meubelbranche,

■

.

groote sorteering in di-

laan

nieuw en gebruikt met
ijkcertificaat Snijmagehaktmolens,
chines.
kasregisters gewichten.
Speciale
Reparatie-inrichting. A. Leeuwenburgh. Bellevoysstr. 5.
Tel. 37936

Vraagt

;

ZILVERVOSSEN

Gink,

SNELWEGERS

Jordi.
straat

-

Nieuwe collectie

laan 4—6. Tel. 70038.
Kinderledikant ƒ 5.75,
Tonmodcl ƒ 18.75. Wiegen ƒ 6.95. Boxen ƒ 3.90.
Kinderstoel f 8.75. Commodes ƒ17.75, van

Electrische Fornuizen
comforen. pannen heetwaterrcservoirs Ook
huurkoop Levering reparatie van alle electrische artikelen. Hollander & Wolf Telefoon 47250. Willebrordusplein No. 9

Prima

Tel. 38763.

Gink.

-

"

plein.

Wij zijn aangesloten bij
de meubelbranche ~Dc
Meubelbeurs" beter en
toch goedkoopcr. Groote
Visseherijstraat ■ B—lo.

KINDERWAGEN

staat
Hendrikkade

-

Schade-uitkeering

voor ma-

te koop, in goede

keukentafel, trapleer. Willem
Beukelszoónstr. 72A, W
ledikant,

T>

-

~

TE HUUR
Blijdorp voor klein gezin, geheel gem. vrije 2e
étage, 4 kamers, badkamer, keuken, ƒ 55 p. m.
Br. No. 81336 Hoofdagentschap Zaagmolen-

agentschap Zaagmolen-

étage,

-v

geschikt

"

gazijnstellingen
Aanb.
bij J Boere. Roovalkstraat'Jlß Tel. 33367

~

Knopen.
Gespen,
Kraagjes, Elastiek enz.

Grutterswinkel

hout.

•.

Tailleband,

-

ZIT-SLAAPKAMER

bij mengemeubiL

...

Cos-

"

met prima pension, omgeving Bergweg. Br.
No. 81318
Hoofd-

SLAAPKAMER

1 of 2 personen. Belalleen inwonende
Willem Buitenwechstraat 149 B.E.

kwaliteit.

Oude

.

straat 47.
•_••
Dame vraagt vrije gem.
Zit- en Slaapkamer
str. water, Telef.. bad,
straatzij de, Centrum,
Westen. Br. No. B 1303
Hoofdagentschap Zaagmolenstraat 47.

ROOKARTIKELEN I
Grossierderij
Luxe,
Voorhavcn 28. R'damWost Alléén winkeliers
ƒ3o.—
1-pcrsoons
opklapbed
ombouw,, kapokmatras,
tevens ' 2-pcrsoons opklapbed ombouw, .eiken
dressoir, trapleer Willem Beukelszoónstr.
72A. Westen
Damesclubfauteuil
aangeboden, 'leren Da-

•■•

i

Aangeboden

'

Thans: van Oldenbarncveltstraat 119.
Spelden, Naalden, Cen.

•

■■

'

*i VOORKAMER
bel-etage, omg. Zuider.
stookgel.
ziekenhuis,
Br. No. D2O Bureau
R.N. Hillevliet 7.

LOODS

te koop. 3 x 3J m.. van
g.g. 1 x 4j Tel. 34689.

meter.
PLARO

-

OVERHEMDEN

oude kwaliteten in alle
maten voorradig vanaf
ƒ3.95 Gebr v.d. Mijns,
Dorpstraat -106. Hlllegersberg. Tel. 49739.
TE KOOP GEVRAAGD
partij
een
gebruikt

.

dressoirs.

Nu is't heerlijker
dan ooit.»

wilt
zélf muziek te kunnen maken. Alles te
kunnen speten wat U maar
populaire muziek, salonmuzlek, walsen, enzl
In slechts 3 maandtn
kunt ook U dat leren, met Klavar, en In 'n half Jaar speelt U zelfs oo«
ma**
opcra-muziek, dansmuziek, klassieke- muziek
en wat U verder
.
wilt
vlot van het blad en met vol geluld.
Misschien hebt
een ongebruikte (of weinig gebruikte) piano, orgelaccordeon of welk Uinstrument dan ook, bij de hand. Waarom zoudt u
laten.
daar nu niet van profiteren? Voor de kosten hoeft U 't niet te
Probeert Ude Klavar-mcfhodc f* n ATP ¥ C
Q
eens zélf, door middel van een
*J IV /V 119
ir D
IV w *-*
welke u kunt aanvragen per briefkaart, of met onderstaande bon. V zu»
er versteld van staan, wat U alleen met die gratis proef al leert. Het »■
ook buitengewoon interessant kennis te nemen van de attesten waarin
anderen vertellen wat zij met deze methode bereikt hebben. In. één woora
„wonderbaarlijk". •
Schriftelijke Propagandacursussen: voor plano of orgel ƒ 5.— tot»»ii.
accordeon, saxofoon, trompet, piston, enz. ƒ4.— totaal; mandoline, mandoline-banjo en blokfluit
f 3.— totaal; viool en klarinet ƒ4.50 totaal, «•*■
enz. Muziek Inbegrepen. Géén bijkomende kostenI
—

—

—

•

/"l F F
*

...

!

Te huur: groote

weg 107

3.55, Karpetten v.af 10.75, Vitrages 69, Kastranden
19 cent, Tafelzeil 63 et.

PLARO

-

■-

—-

Slaapkamers.

AHREND
Dagelijks ook 'sZater.
buffetten,
schrijfbureaux, opklap. dags geopend van 8} tot
spiraaldr, , 6 uur. Nieuwe Binnenbedden,
matr.. Bedden. Tapis- weg 317. TeL 30483—
Belge' VollebregL Zaag. 34883.
molendrift. Mathenesl Wegen» plaatsgebrek te
dijk. Beljerlandschelaan koop aangeboden
een
mooie groote
WIJ GEVEN
SPIEGEL '
voor Philips 650 A / 75.
Te bevragen Adriaan
796 A ƒ9O. 753 A ƒllO van
Mathencsserlaan 1,
890 A ƒ 100, 850 A ƒ 135, HiHcgersb&rg.
■
750 A ƒBO. P. J. Vermeulen. ■ Bioemfontein2000 Sigarenkistjes
straat 998
200 groote rollen plakband en partijtje 'wijnVOOR
te koop. Uit470 A ƒ6O. 461 A ƒ6O flesschen
tenbroek, Kootschekade
667
ƒ55,
ƒ65;
456
A
20, Hillegersberg,
695 A ƒ6O. 752 A ƒlOO, No.
898 A ƒllO. enz.
P. J. Tel. 45220.
Vermeulen. BloemfonAHREND
teinstraat 998.
voor uw passerdoozen.
Zeer groote sorteering.
Comfort
Prijzen van ƒ 1.50 tot
Woninginrichting ƒ 54. Nieuwe Binnenv.h Witte de Withstr. weg
317, TeL 30483,
25, thans Walenburgcr34883.
wèg 104. levert uit voorVON BURG
raad Eng
Eetkamer,
Jonker Fransstraat 1.
pr. bekleeding ƒ297.50.
Mooie sorteering RadioLid meubelbranche
tafels v.a. 12.75. chroom
Wegens sterfgeval een uitvoering.
Afwaschb.
goed beklante
lampekappen 2 69. OldRIJWIELZAAK / Finish-Kronen. •»,■■
provinciestad
in
ter
AHREND
overname j aangeboden.
uw school- en teeBr. No. P2122. t>ur. Voor
kenbehoeften
M.T.S.,
Ecndraehtsweg 42. ■ H.B.S. Ambachts- en
TROUWLUSTIGEN
Vakteekenschool.
Nw.
prachtige sorteering
Binnenweg 317. TeleSlaapkamers.
Eetkafoon 30483. 34883.
mers. Huiskamers, maTe koop gevraagd:
honie. Old-Finish. eiken Autoped
en Rolschaatblank eiken. Lindhout.
sen, v. d. Paauw, Burg.
17,
Zaagmolenstraat
Mcineszplein sa.
(Lid Meubelbranche).
KAMP EERDERS
RADIOLAMPEN
Voor
een
oersterke
Philips. Tungsram refietstasch. stuurtasch,
paratiën. alle - toestelbalhoofdtasch. rugzak,
len. Huisbezoek ƒ0.50. knapzak. alle kampbeErkende Philips Radio noodigdheden naar C.
A. v. d. Linden. VlietRadio „Meo".
Service.
Soetendaalscheweg
39. straat 7. Tel. 4.3556.
-

!

■•-....•

'

-

Tweedjassen.
tuums,
Regenjassen. Keuze uit
honderden
broeken.
Crooswijkschekade 2.

water.

"!•*•

veltstraat 119.

timeters,

48—54, Sportcos.
tuum maat 46 Harrismaat' 50, Kindermantels B—l 6 jaar
m p. H. de Bruin,
Oudaenstraat 738
4
m b.
GRAM. VERBTERKER
nieuw. 4} watt. Bijzondere tooncorrecüe, zeer
geschikt
voor café's
enz. Prijs ƒ65 3 Gravestevn. Esscnburgsingcl 48.
tweedjas

straat. (Lid Meubel.
branche).
MEUBELENI
Opklapbedden. ledikanten . spiralen' kapstokken, spiegels.' Steeds
groote
voorraad bij:
Crooswijk's grootste
Meubelhuis.. Nieuwe
Crooswijkscheweg '77,
35 Modelkamers.
LEDEREN JASSEN
Vesten. Damcsjasscn,
Handschoenen Wanten,
Koffers. Rubberjasscn,
AcVstassen. Damestassen, regenpijpen. Willem de Jongh.'- f Iste
Middellandstr. 38. Tel
30211
voorn Heerenstraat 18

Huis-,

'

12-4 uur.

\

GUMMIWAREN

Bedkleedjes

per

maat

Voor alle soorten gummiwaren, spuiten is
steeds het oudste
adres:
Mevr Aubert,
Dirk Smitsstraat 26,
(bovenhuis)
• Spreekuren 10—10.'

PLARO
Thans: van Oldcnbarae.

AMANDELGRIESMEEL

SAMENWONING

-

—

EETKAMERS

koopen

lederen clubfauteuils,
haardfauteuils. bankstellen Old finished salontafels, schrijfbureaux
Chairs,
tapijten. Easy
Heemraadssingel 178.
Rotterdam
__»J
Eén Is meer als twee

Westen
of Noorden,
vrij- bovenhuis of belétage ƒ4O. Br. No. 999
Bur. R N. Hillevliet 7.
Aangeboden v. net jongmensch, frlssehe
| KAMER
a.d. straat, str. w. en degelijk pension. J. Engel-

TE HUUR
ged.
gemeubil. - ZitSlaapkamer, 1-2 pers.,
m. verwarming. Inl.:
Voorschoterlaan 1148,

-

Prima Grutjes
Weer verkrijgbaar de
ouderwetsche - beste
gortgrutjes. Zeer fün
van smaak en kwaliteit,

zinnen

-

•

i

zit- en slaapkamer,
OPKLAPBEDDEN
voor 1 of 2 heren, m. of ledikanten ƒ 9 50. divan
z. p. Gebr. telefoon, bad bedden ƒ11.90. gezondBr. No.
1304 Hoofdharmoheidsmatrassen.
agentschap,* Zaagmolennicabedden kapokbed•
straat 47.
stellen, wollen gestikte
TE HUUR
dekens voorraad. Gebr.
voor heer-alleen, geheel Bos, Sam. Mullerstr.
vrije gemeub> zit-slaap9-a-b Telefoon 36811
kamer. Prijs ƒ 3.50 p. W.
KINDERWAGENS
Alcidisstr. 27b. West.
Te koop houten klnWesten
aangeboden
dcrledikanten v.a. 3.50,
gem.
wiegen 2 00 Invalidewagens
VOORKAMER
42 50.
Wielen.
Banden, diverse maten.
met keukengebruik,
voor twee pers. of echtZaaemolenstraat 103,
paar. ƒ 6,50 p. w. Aleiv.h Kruisstraat 48.
distraat 908.
H.H. CAFÉHOUDERS,
complete
Café-invent.
Te huur gevraagd voor Buffetten, Toonbanken.
2 gepensionneerde geIjskasten

Zit-Slaapkamer,
m. of z. p., v. D. of Heer
Str. water aanw. Voorschoterlaan 678, Kralineen (Oost).

Manufacturen,
voor
Bedden, Dekens ■'- en
Tapijten.
■
Kousen 59, Sokken 57,
Directoires 1.19. CeinKraagjes
tuurs 47.
57,
Centimeters 17 cent .

tafels. Salontafels, •
Lindhout. Zaagmolcnstraat 17" (hoek Vlet'

PHILIPS RADIO

HEERENCOSTUUMS

•

en verkoogedragen
costuums. reeenjassen.
A Lermer, v d.
etc.
Hilststraat 12 einde' Nw
Binnenweg Zend brief.
kaart ■
i

week.

ZIT-SLAAPKAMER

.PLARO

Is verplaatst naar van
Oldenbarneveltstr. 119.
Het goedkoopste' adres

Thans: van Oldcnbarae.
veltstraat 119.

Haagscheveer

pen nette

of

gem.

Jongelui vragen

•

WINKEL

HEERENKLEEDING

Wij

■'

Aangeboden Kralingen

half Mei

str.

str.-zijde,

kachels
naaimachines
te koop. Bel dan 73434
M. Sanders, Klaver.straat 3.
■ - ■ ■■«■•
-

-

te koop. type 6968.
voor schippers en kampeerders. Armode en
accu
niet aanwezig.
Bellevoysstraat 54. ben,

of gedeeltelijke
en Kantoorinventarissen. Nette
SchrijfbuMeubelen
Stuur bericht
reaux.
aan J F, Aubert, Dirk
Smitestraat 26b. Telefoon 20235.
DAMES
HEEREN
voor Gummiwaren. Paten.t-geneesmiddclcn,
spuiten, boeken, blijft
gevestigd 't vertrouwdste adres Mevr. Aubert
Dirk
Smitsstraat ■ 26.

thans Putschelaan 14a.
Inlcoop van
Rotterdam (Z). Gummiwaren elast. kousen,
OUD GOUD
Vertrouwd
breukbanden. spuiten. en zilver.
Bestellingen thuis beadres: Ameling, Noordmolenstraat 43.
zorgd Tel 72456
Sigarettenpapier
Extra blanke bloem
fijnste
grutterswaren
steeds voorradig, zeer
voordelig voor wederzelfrijzend bakmeel gemalen rijst, rijsteblcem
verkopers. Abbring,
Tele164,
havergort.
Putschelaan
echte borstfoon 70091. Naast Bas roggeblocm.
Grut-erswinkel Molen. OostPauwe.

Degelijk pension. Burgemeester Meineszlaan
No. 63A
Aangeboden mooie

CENTRUM

-

Leo van lerland. West
Kruiskade 50 Beëedigd
Taxateur
Oude en moderne

ZIT-SLAAPKAMER

Crooswijkscheweg 106.

OUD GOUD

verkoopen.
Den
hoogsten prijs be*aalt

Van der Takstraat 14,
lxbellen.
Aangeboden

1 persoon,
b.b.h.h., geen kookgel.
2 kasten. Alleen. Br.

aangeboden,

I

-

v.h.

GEVRAAGD

gcheelc

Inboedels

'

HAARDEN
Raard kachels
Radio
Joh. de Groot. Nw
Binnenweg 438 Telefoon 37646
■

Slaapkamer

b.

door

transporteur Vijverhof«traat 103 a Tel .43530

WITTE

dam.
HEEFT U SOMS

Kapatokken, Badiotafels
Rooktafels. Uitschuif-'

,

boy.

stellen Restaureert ■
ruilt - koopt meubelen
N van Hoorn. Meubel-

te

Rotter-

Ledikanten,Dresseirs. Theemeubels,Spiralen,

'

■:

KAMERS

met of zonder pension,
keuken ? Woningbureau
Neiisson. Mathcnesserlaan. 3608, telef. 36115.
verstrekt gecontroleer-

88C,

'

Zoekt of verhuurt u
GEMEUB.

Couranten

■

Inwoning

'en

nestraat

meubels, fornuizen,

te koop. minimum 10
k.g a 7 ets per k 8 afgehaald
Eendrachts-

.

Kost

Oude

••

(Wettig gedeponeerd»

\{.,

.

maat 155 x 125,
Klas in lood deuren,
van ƒ9O voor ƒ57.50.
Provenierssingel 36A.

Slier, Gouver-

OPKLAPBEDDEN

vlotte zijden Japonnen,
nieuw 48—50 4 M. coupons Zijde. Ook voor
oudere dames ' Nieuwe
Binnenweg 59A.

'

groote

I

QIÉHEO

,

vraagd.

VIERDE BLAD—

ZOMERPAPONNEN.

.

of Zuid. Br, No. 2 Bur.
R.N. Hillevliet 7.

Old Finish
i BOEKENKAST

J

>

KOSTHUIS
in klein gezin. Charlois

ZlLVERwerken, Briljanten Diamanten, tegen zeer hooge prijzen te koop ge-

<

,

net

53 j., N.-H.. zoekt

GOUD-- EN

.

Alleenstaand werkman,

.

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

~

'l. ?.

.

'

.--

SLIKKERVEER

15 C 3 N •

RN «41

(BIJ

•'-

ROTTERDAM)

_

voor een

GRATIS PROEF. In te zenden aan
Inst. KLAVARSKRIBO RN 441. Slikkerveer,

—-

als drukwerk, gefrankeerd met 11/2 cent. en niet vergeten bulten op o
open enveloppe te vermelden „afdeling plano" of „afdeling orgel
„afdeling
saxofoons", -al naar gelang voor welk Instrument u
■proef wenst,
_^__m^o(|tlMl''
*..,.'...'....„...,..,.,.,,'....,... ...!...........
Naam:
f
Straat:

Plaats:

J

'

;

NO.

,-•

••••;:

BN

J-

nOTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

DONDERDAG; 10,

VIJFDE BLADT—I 1

AP R1L.1541

Zoekplaatje

VOOR DE JEUGD

De kabouter en de Paashaas

ANNEKE'S PAASFEEST
Toen zij in huis was

bij knorrigen oom Verkerk
al.'een hele tijd naar
maar ze ztét hen* niet, hoewel
'van 4ulUe kan de
V:*" ,-v : '.-füüSt

bóérlh zoekt
haar zoon,

}gtU

?ii
jM

•

-

...

inteer
-

M

•

STbib
KI

■SWwÜWS.

—

-■

—

—

.

■•

■

'■

i

.'

-

i

"■-»-•■'

BBHjwJw4j"iM# w<pl4i^'»<Éfa^»Stt3

vraag;

/

,

"',

?"

.

■

Waaróm kom je niet? Heb je er geen
zin'ln'of mag'Je nfét van Jé oom?
- Anneke' aarzelde even en ze keek
een
ogenblik verdrietig voor zich uit, maar
toen zei te: *■*■
Vraag
me liever niét meer,-Oom
heeft het niet graag: Hij ontvangt" liever
geen kindervisite, dat is hem te druk eiik zou Jullie.natuurlijk eens, terug moeten
vragen.
.
•
I
Ach' kind, ,dat behoeft! Immers helemaal nietf ledereen in het dorp weet immers, hoe Je oom tsl'flapte jUen er uit.
ia Maar Anneke hield;vol, ze deed het liever niet
-v-{ ft
Het liep tegen Pasen. Nog- -twee dageir 15
en de vacantie zoo:De-vrienplannen opi .Tweede
dinnen • maakten
Paasdag een 'grote wandeling ie maken",'
van
de
Volgens
uit,
de kant
de duinen
gewoonten van .het dorp zouden dan de
netten met Paaseitjes en noten erin wor''.
•
den meegenoemeo. "~.
Weet Je wat, opperde Nel K"laten .we.
Anneke met zn drieën een Paatnet geven
want van dien oom krijgt 'ze''natuurlijk
niets Die denkt daar niet eens.'aan.
Nog meer-' plannen werïén/gemaakt
Opgewonden Hepen ze te f UilsWen met
elkaar. Ze waren het er aHe .drie over
eens: Anneke moest en zou* die -wandeling '. meemaken en- na afloop, bij ..Nel
thuis eten. Hét kind moest, toen ook iets'
aan haar Pasen hebbent En Lifcn, die de
moedigste van alle drie was, zau het aan
haar oom gaan vragen. Anneke mocht
daar natuurlijk niets van weten en daarom zouden Nel ch Rle haar de volgende
dag na schooltijd aan de praat nouden
..

.

—

'

'

~

—

Een aardig klein ka bout er tje wilde
toch zo graag de Paashaas eens zien.
Het zocht en zocht in het bos en
eindelijk, achter een grote vaddenstoel, zag het de Paashaas zitten. Vlitg
liep de kabouter er naar toe, maar
~wat schrok hij toen' Tiet haasje onver"
wacht te voorschijn sprong.
Alt je wilt zien hoe een en ander
in z.n werk ging, plak dan de twee

'•

.>

--

..»'

-

~-,

:"••:

-

Driftig Hansje...

•

.

_

••_

RAADSELS

..

•

.

•

.

•

~

,_„_.„

blank
iemand

wapen;

om

populier;

geld terug
V' ■?-■ «_
de sterretjesfijen, van
Jk**'iOp
boven naar onder, komen
twee aardrijkskundige na•.

~

-

lettertekens,

Germaanse

.

t

.

—

vragen..

,

,

~-.*-.,

."

men.

jr.; R. Gerritse, jm. 26 en R.
A. van
Leeuwen, jd. 24 jr.; P. P. H. J. Hillige,
jm. 32 en J. P. Veldhuis, jd. 28 jr.; J. &,
Noordermeer, Jm. 28 en P. C. van Voèn,
jd. 24 jr.; J. C Tas, jm. 25 en J. de Jong,
jd. 25 jr.; H. Ester, jm. 18 en C. Boskamp,
jd. n.Jr.; W: Frank, wedn. 34 en E. W.
Over6ceke, Jd._3l jr.;.L. A. M. Heljmans,
Donderdag 10 April.
jm. 27 en A M.; Kernpers, jd. 28 jr.;*P
ontsteld staan. Op een handkar vol aar- Kloot, Jm. 20 en M?,C. Fennema, jd, 18 jr.; ,'- \ Schouwburgen, concerten enz.
WiiauaiJtV up hal Kaordplvln.
jm.2o-en.Wjd.
G.
Maat,
Vermeer,
23'jr.:
dewerk
herkent
hij
.koffiepot.
de
eenzelfden
' Er WMfi*Jt camel-Jww laoM
Dikke vette zwarte letters op een stuk H H. van Malthar jm. 50 en' Q. A" de De kleine Comedie. Het Residentie ToobuttnutMÜllogöi. die iet» io*ki Oa- karton vermelden: „Twee
kwartjes wat Man, ges. 58 jr.; K. H. Pelgrim, Jm. 31 en
„De ernst vari ernst", 7.15 uur.
Kku inurca tijn btiirüde oosca rond je er uithaalt Van de Leipzieger mes". E. Rozlng, Jd.~24 jnt-G. H. Pclkmant
Jm
wm
cco
Êomt buigt by tlcb even ovw
Bioscoopvoorstellingen.
Van
schrik
laat
A,
de
nette
heer zijn ge- 26 en H.:G. G. Westerhof, jd. 22
np de straat occrfteiet kochten
tUüUÜinï,
Pot, jm. 24 en E. Strik, jd. 21 Jr.; tf.-B. Arena,
koffiepot
gruizelementen
in
tiiUvel- vallen.
West-Kruiskade. De
KomedianZo»» VBpitilJin van oud-roest.
de Vries, jm. 29 en W. C. van Oort, ges. ten, ,/n Rare familie",'2.ls en 8 uur.
EH toniui», een
Zoni]j«id.-a icdüumlen.
Toen hij opkeek van de scherven aan 35 jr.;.P. A van der Wal, jm 23 en N. dag 2, 4.30 en 8
ËSj
'4
LiRtiDemafc. dorden mei sptjlwxi ta zijn voeten, zag hy een jolig
Schellaart, -jd. 18 jr.; L. A van Wijhe.
uitzienden
kaciidpupw
vnaeUuMMtn..
eo
itiwteoo,
jm. 24
CapUol,-N.,-. Binnenweg %Waar la GoldJr.; R,,Brcedjongekerel,
die
hem
eenzelfden
Herk.
19
Jd.
koffiepot
lm ïlenlert de beer verder,
voorhield, onder de woorden:
> vèld, Jhv-22 en J. Groenenberg, jd. '73, jf.;
liia bUJlt h)J einöclijl: EOïattreEïecrd
Scherven brengen geluk. '. leroo, A Lagendijk, jm_ 23 en C..-G- Barm,-Jd. Cineac, Beursgebouw», CoolsingeL
ActuaCUAtttJ -.-m» iaraaweilti.rilün*
twéé kwartjes.
20 Jr.; G. Veenstra,- )rn. 29 en. P: J. vsrt liteiten, federêrr dag P.80—13.30
vraigt
de
uur. VrijbyT
ümowU voor Je
En opnieuw kocht de nette, gebrilde der Kroon, ges. 32 jr.; B. Z. Versloot, Jm. dag, Zaterdag en Zondag tot 23 uur.
kt'.pjr.in.
heer een koffiepot
Barkhuijsen,
jd;*23-jr.;
26
en
J.
L.
Keesen,
Colosseum, Beyerlandschelaan. 7.80 aur
De Lf« Ucht ïiuiirsaia- Hwleraftal . De koopman wikkelde het ding In het jm. 24 en M. Nelemans;~Jd.■
Tf. ""jKï ~J. Maandag. Dinsdag,
papier, waarin de gebroken pot had ge- Bijloo, Jm. 27 én' J.L..de Bruin,-ld.
Woensdag en Dontiel uit de Bdogte. ■
27 ir.',. derdag 2 'aurrZondag
u vr««a zeten.
Pftrdnn. aegl Mi- "Wat ikvow
2. 4.30 en 7.30 uui
P. Los, jm. 45
C. van der Weiden.
my
isotlicpöt
«üflB, h«ll u e«i
Maar laat'm nou wéér niet vallen... jd. 41 Jr.; P. yan. deT-Moóren/jfn.'B3. en „AmeriHaansche: pntkriooplng". ~i
Als
Je
XV wil ie er zes bebbco.
anders wordt het heusch te duur...:
jm Harmonie,
Stotijn,
N.
P.'H.
Roskam,
Gaesbeekstraat,
7.30
uur
Cijrjt de
jjis.i Liet urn toillie
27 en A. A. Taffijn, jet 19 Jr.; G. R. van Maandag,. Dinsdag, Woensdag en DonOoij, jm. 28 en M. van der
31
2 uury Zaterdag 4 uur. Zondag 1
Te;in|Ue cnjnj;t rijn breede moed en
jr.; C. Struijk, jm. 23 en A M.-T. Vervat, 3.15.en 630 uur matinee, avondvoorstelling
ttttoooi een se»Utcfd gebit, dat doet
jd. 24 jr.; J. L. den Hoed, jm*.22,"en A. C a ruur» „Amsterdam jbij Nacht".--. Toegang
COkea t-tt do bouWvalteA vjq Pomp«i.
''■■} f
Remkesj Jd. 22 Jr. V ' [<t .
-18 Jaar.---" *■> h~di
Ki:iüirp'-/.tcn nioï U bebb«ï
'••\''
,
Lnxor, Kruiskade, dagelijks 2.30 en 7.30
O«ie... o»tuurUjlt éco. »g. De oaie
9 April 1941.
Let
ep de dynamo
i* loevnilii eóKoken- Bij miEeJuJt™
BEVALLEN:'.f"" 1
n r .Zondag X.4,,6 en, B_uur. „De huwelijks— —
D»t Mliüurt meestal m», i*8t de w.
r
zwendelaar". 'Toegang 18 Jaar.
Iwp.-imn en iv..idi dut aeuo> bur een
Graaf—Wapperom,
J..A.
van
r.;
der/
Passage, Schiedam. Dagelijks 2.30 en 7.30
J Staat uw dynamo wel zuiver \ G.'van Tour—de Kovel, z.; j.:Laalj—Voets, üuri
GtMlcn lwUli:prtt VDOr.
Zaterdag en--Zondag 2, 4.15, 7 en 0
Hu :i tocA met gebanUa? wsagt i in de lijn? Als zij niet is
A Lomé—Rijke, d.; C. Sejfaar—varrdenaf- j z.\
Ös tieïr te vr.ij-n,
/C
d.; uur. „Nanettè".
Berge, z.; A. C.
Verschoor—Aarnoutse,
v
Zoo ial u ttebarstaa zJJn cp uw \ gesteld,
z.;
Schiedamscheweg.
L.
A.
van
J..
J.
v.
Erinses,
het
Werkdagen
wieltje"* Dipte—
schaaft
««tedul, kaaUt de koopmaa teruj. AUoL. J.: Vennaat-A .2:15 en 7.80, Zondag; 1, Z.\% s.3Q;en 8 uur
i'sul lijn vu unsc&chondea goed.
SpeekenbrlhkT*Dórst
Zeverboom, d.;i'M.
„DSt kömt'ër van'". 1 Toegang .18 jaar.
t den zijkant van uw band af.
weakbrauwtm,
BJj
D* ht*r üHOil ziin
d.; H. M. Masmajj—Erkenv'z;i f P;-ï="'M Victoria, Bergweg; 2 en 780 uur. Zondag
t-iu'ii n;ei viiu decüeUjke amicslfi crüpViool—
S.' van der' Gevel—F Kan 1
J Bovendien slijt het aandrijf- J Rijsdijk,
"uur tot 7 uur dodrloopend aanvang
tocb aiet.
!"■*,»t)DtviHterel kude bun
P. van- der.
fivjondYJJörstdlllrig
"uur. „Het gouden
docrlixipcs. doata de koopman t wieltje, waardoor het bij
z.; M. E. Tfiëamane-Van def Straaten', "tT masker". Toegang 18 Jaarr~
bmi achter ; jo kiibju vandaan mcl
S. C.
Boer, d_; W. C. Oole—
"i»
zegt:
in iujq band en
\\ regenachtig weer gaat slippen J Rosierse, z..j;-C*v Hoornweg—Groen, d.; C.
ï*Uu n ae->p\e hubbea. Daar. Geel
M. van Bailegöle-r*rajj..Dijk, z..;- Ar. Avde
ler_ behartiEjnp der
belangen
Neef—
6.;\R:'SM- Matjera—van StfclillDß ba
-Atnt fcwnrtjwï l» dat alel m
adel. In aardappelen, groenten
Kampen, z.; S. Kampinga—de,Wolf., di; M: van. den
««IJ*EftBie duur?
en fruit.' Openbare' vergadering, Gebouw
Jongepler—Eldèrspn, as; P. "J7.
tentje niet, zegt eic Jtoopm»JEt.
i,Odeon]f,_.
Gouverijestraat,-.
7 uur^
Pronk, z.; 0.-Jt'L. 'Mettlenfcamp-r-BuigircJf,
Burgerlijke Stand
■«"«r ik gun het u vooj acht fcwartjosZaterdag 12 April.
van der Werven,_;jj:T' M- J.; Beekman—
wit tiuwile
&i;«nJ;ort gaat, betaalt u
B April 1941. i
van Rijsselberg, "dr; M. Smït—Överweel,
«naor mankf«reo drie en ven halven
Schouwburgen,
leos v
concerten
d.;
Wlllemsen—Stpit.
M. J.
d.; G. M..van
•™«a. Moor, dan moet u baï schildsrGEHUWD: ' ;;. \; ; - Schaick—de
La|iger
HUgérs—Scherf ibspïVol' Thsater," it.
•w(f tip het
scttneie van de veriuwpC. C van der Beek, Jm. 20 en H. J. de mer, d.; N. van deü Befgh—van Vöuren t. Universiteit"
»Ur beklim, InpaWwnf
Tooneelgroep
Studio,
„Van
VisFer, jd. 19 jr.; C. C. Clarijs, jm.
Hefnaerde", 2.30 uur." • iSx
.7" Nu ja, ctottect de heer w»t onbe> G. Woutersen, jd. 27 jr.; J. Don, Jm. 27 en
OVERLEDEN: ui^^-i^
30 en
Dan moar ir.paükea. Dus bet Is
Tentoonstellingen.
W. Vaessen, jd. 24 jr.; C. J. Hassfeld A'Anderscon, wedrl:.y. A H. E. Broekke 1
P.
aoedtoop ea niet jfeubeurd. ges.
28 en J. Pijpstra, jd. 21 jr.; T. van
docchter, 1 J.; Musenm-Boxmans.. Tentoonstelling door
-r.Ulmnufct me akelig, zegt de koop- Helden,
jm. 37 en J. T. Voets, Jd. 29 jr.. Ln. v. Es,.zooh, x JB.ra.';,p.'P. B.:MoL yrouw Rdtterdarivch'e. Beeldende Kunstenaars
u b hlcr 4» "^Ü0 tefcun geco C. Korevaar,
SS.
jm. 27 en B. P. Geerling, v. J, F%v.
ET. Dlngemans, HerdenktngstentoonstelHngen J. B. Jong-J.;
**«n*UrdJ"*Roed. D4ir
WQpl
zoon, 7 m.; JJ Del-wet,' man vk. Ji E. ,yj d.; kind, en.' VÏjacent «van Gogh; TentoonsteK"
met *&*- toomgeüottöi jd. 23 jr.; J. G. Looinen, ges. 39 en J. Bax
»f itï,
ges. 42 Jr.; P. W. van Oosterhout, jm. 28 Bosch, 59 i.-JlPi de Wit, wear. v. È. de" llng"in Prentenkabinet
en M. T G. de Groot, Jd. 23 Jr.; A. 3 Rek, 72 J.; J. Breetveld, man v. E. Rot- Museum
voor ouders en opvoeders, 's GraRuijgers,
jd.
Jm. 25 en P. J. Blom,
11'.* "»uatl»alT ZaUem InpaWua.
21 Jr.; mans, 46 j.; J. v. Egmond, wedr. v. J. v. j/endijkwal .2g.
AjSiÏh
.Paaschtentoonstelling
jm. 25 en M. Schilling, Jd. 21 Ham,
82 J.; QV-Bussing, ma».
J** ü pllot eo n1ot latoi vaHen, Moti u L.Jr.; Touw,
J. van der Veen, Jm. 26 en A. van Veeninßs, 85 j.; C. v. 'd. Boom, man v.'"E.' .Wjerkdagea )o*-i?
terug Hebban ook.
tew»"Jo»1 ".»!^* 1 0
62
J.;
Hakenkruger,
Kunstkring,
der
Jd.
24
H.
Jm.
24
A
J.
Rotterdamscbe
W. de WltbZwan,
Jr.;
Wolders,
Rombouts,
*^
htófcï?
•^P" 1 *>"r dtn en J. van Spanje, jd. 22 jr,; J. van Arend, vrouw v. N. Weerheim, 31 J.; M. Spits, straat Tentoonstelling.
*°,-jja tumdholw lesde.
jm. 22 en P. Ruijgers, Jd. 19 Jr.; G. C man v. G^Bogert,.3B J.; AA v. Ossane, Natuurhistorisch
Museum, Matlienesserwot«id Ie duur se* Gelok, jm. 30 en L. A Moree, jd. 26 Jr.; ongeh.
W. J. Leijendekkersj laso.'; Dinsdag gesloten. 10—4 uur. >tgm
JtoPhT .*
1
1 «snvfc&rdl de heer den W. P, Hulzer, ges 40 en M. Heimans, ges.
man v. C H: Hemmes, 38
C. Maas,
T™>*poL W?
44 jr.; J. G. H. Schaefier, jm. 23 en P. J. man v- L .v. d. Berge; 3,4 j.; A- de Lange,! Museum voor Land- cri Volkenkunde ep
Hi; t»at d« twee kwanjea.
„Vtins Hendrik".. WllrL««P«*a hem tn HJa b»od lect die
jd.
yrouw
Penters,
Jr.;
Schoonheljt,
in
20
F. J.
Jm
v. T. Kreukhlet,-78 J.'; A. W. v. d. Maritiem Museum
«njdM.
weg
G*nt
Binnenvaart»
öfJMt**Cltjct (iu>
onde> «i 38 en J. Stevens, wede 42 jr.; T. Stok. Hilt. wedr. v. N- Bakker. 84 j.; L. J. Henae. lemskade. Tentoonstelling
x
.-■-,■•,
cadcr du wedn. 57 en J. de Wit, wede. 51 Jr.; J. de wede/ v. C v. d. Ploeg, 77 J.; B. Krijger, schepen.
ï:\~-~ •:■'"•',-j.ut,
Beer. jm. 26 en W. Petrejus. jd. 24 Jr.; gesch.' vr. V. ft-?*: v. Putten, 43 J.; Pi ' De Kleine Comedle." Stichting DeliUche
Vciuuz. metee vudec bUjrt C« beer J. Broeder, jm. 3C en C. I* Dupaln, jd. 22 Marsman, jsngeh; yr'ouw, 50 J,
- schilders. - ,
.A

Agenda van
Vermakelijkheden

KOFFIEPOT

.

*
•

..

Met Oog en Oor in de Stad

.

••*.-.

geschiedde.

en.

Zal ntf niett met drift bereiken;
Daar 't met kalmte beter gaati

.

.

*

.

Lien holde uit school
weg, naar het grote huls op de Markt,
waarmijnheer Verkerk woonde en Nel
Rle namen AÖAeka.mee cm een boodschap ia *>en.ö2^*-*-*s^-a ,U- +-r;?s^sr
Zou Ik mijnheer even' Runnfen «pre»
ken? vroeg Lien aan de oude Trui.

laat.

~

.

*

*

:

HEJÜQEH
Recl. 17104

a

Ingezonden stukken
Ongeteekende stukken worden niet
opgenomen.

...

WOONSCHEPEN NAAR DE
HEIJSCHEHAVEN.
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FIETSERS
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Mijnheer
Vergun

ons

de Redacteur.

als woonschipbewoners van

de Heljschehaven ten volle on2e instemming te betuigen met het ingezonden
stukje van abonné L. M. Dit is inderdaad
„een haven voor woonschepen. Inzender
is zelf ook al eens een kijkje gaan nemen
en tot de conclusie gekomen dat, als het
maar een beetje waait mer? zijn schip
niet kan verlaten zonder natte voeten te
krijgen. Hoe moet het nu met de ouden
en gebrekklgen, en de kinderen die met
natte voeten naar school moeten?
Mijns Inziens hadden de betreffende Instanties die f 70.000 welke hiervoor uitgetrokken zijn, in dezen tijd wel nuttiger
kunnen besteden. NL door. het. bouwen
van goedkoope arbeiderswoningen. • Hopende dat de betreffende instanties en
voornamelijk ook de gezondheidscommissie, van bovenstaande goede nota nemen.
Namens allen, uw abonné
1 ■■■-■•■;•
■
M. W.
,
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Redactie.
c V i» c,

Geachte
w>.o«.
u » «» ... vu

leeuw

zijn voorvan een temmer

zien leggen? Dat lijkt heel gevaarlijk,
maar het hele geheim bestaat hierin, dat
bij een volwassen leeuw «11e kracht bij
het zitten, liggen oï staan van de ruggegraat uitgaat. Deze kracht kan de leeuw
alleen dan. gebruiken/al» zrjn lichaam «Icbj
Irr "normale" stand
Bij
richte houding wordt een te grote druk op
de achterpoten uitgeoefend en de leeuw
kan dan heus niet veel uitrichten. **«*,

VRUCHTBLOESEM.
Geachte Re da et iel

De maand van het nieuwe
ontluikende
de maand waarin
definitief met
den winter en al zijn beslommeringen
afgerekend,
wordt
is er weer, het voorjaar heeft zijn intrede gedaan,
de elzen
en hazelaars zijn weer met haar fraaie
bloesem getooid; enkele weken
later, als
het zachte weer en de natuur medewerkt,
bloeien in de Betuwe en elders de vruchtboomen. Wat is nu het geval?
Verleden jaar Hemelvaartsdag was het
voor ons allen een zeer schoone dag; dvizenden en duizenden trokken naar
bosch
en heide, maar ook naar het boerenland
waar het lam en>*het veulen in de welde
huppelden, om daar te bewonderen
da
aatuur ,".ln haar schoonheid. Zeer velëhTl
ook gegaan naar de bloeiende
zijn
Betuwe.
Wat wonderschoon is daar
ook de natuur
zoo denkt leder, die in de gelegenheid
al die yruchtboomen te aanschouwenwas in
hun volle bloesempracht
Vrijdag d.a.v. kwam. ondergeteekende bij één zijner cliënten. Deze toonde
mii
een bouquet kersenbloesem. De. betreffende mevrouw vond dit zeer mooi, IK
ook, maar het stelde mij tochteleur/
Waarom zulke takken afgesneden en tekoop aangeboden? Wat gaat er door
zob'n
handel (die toch waardeloos
is, gezien
den korten duur) niet.veel fruit teloorl
Duizenden takken zijn dien dag verhandeld, dus mogelijk duizenden ponden
fruit
vernietigd. Is het niet bedroevend,
datzoo het fruit vernietigd wordt, vóórdat
het tot wasdom gekomen is?
Waarom hu de fruitboomen. vernietigen? De natuur kan door droogte
of
storm toch al genoeg vernietigen, voordat
de landman gaat oogste-L Stadsménschen
zeggen: „Hé, wat i?-dat mooi" en
koopen het, maar Ik geloof tonh n[g
t, dat
zakenmenschen uit onzen groot- en klein-»
handel • en In het-; bijzonder de bestuurders der fruitveilmgen, dit euvel zullen
goedkeuren.- Komt geachte
bestuurders,
doet uw plcht, hef
is; nog niet te laat om
dit kwaad voor de a\s. feestdagen tegen.
te gaan, maar werkt eendrachte'.ijk samen,
opdat nu m de volgende jaren niet meer
kan gebeuren, wat voorheen is geschied.
Laat het niet zoover komen, dat de overheid voor dit kwaad verordeningen gaaf
stellen.
De natuur in het voorjaar is oiooi. Laat
het publiek-de bloesempracht- alléén.ia
haar *volle glorie, aanschouwen, - maar
niet vernietigen, wat niet .noodig ia.
„Laat bloemen inuw hüiskpmer.
uw
tolk zijn", ot kastanjeknoppen.- Van deza
bloesem heeft u wekenlang veel genoegen,
■*•
en u.schaadt nieta. ~-w
Met hoogachting en eerbied voor de.
■

leven,

j -;»,

"

-"'

---

U vermeldde den Uden April de achterhaling van duizenden kilo's melkpoeder
in de Rijnstreek. Dank zij den speurzln
der bevoegde ambtenaren is er aan een
onvaderlandslievende daad een einde gemaakt De edele daad van het Rijksbureau
voor Voedselvoorziening zal denInwoners
van Woerden ten goede komenden met
vreugde tegemoet worden . gezien om
thans voor f 0.30 1/2 een kostbaar product
ter. verkrijging te stellen, doch hiermede
rijst bij mÜ als huisvrouw de vraag": waarin zit nu dat prijsverschil? Hier in R'dam
steeg de prijs van het melkpoeder tot
7» è 90 et. per verpakt gewicht van X>2 a
'1 kilo, Ja zelfs kon men oen zgn. Engel?-. ■
.
(
natuur,
,n---.
sche? verpakking zien bij den een voor
C. v. d. KAADEN.
55 et., maar een onder prijsde weer voor
65 et per 1/2 kilo. Alles openlijk geprijsd
2e Secretaris der Rotterdamscha
Waar blijft de rem, waar de grens? bij
Vereeniging van Handelaren(sters)
zoon prijsverschil van ruim 100V» met die
in aardappelen, groenten en fruitï
van Woerden. Opmerkelijk was ook. dat
Rotterdam.
toen hekend werd van de melkdistributie.
als bij tooverslag bij vele winkeliers de
etaleering van het goedkoope maar bij
HOOGWATER TE ROTTERDAM.
hen dure melkpoeder verdween, om-wel*•"?
licht binnenkort nog wat duurder te
7 Donderdag 10 AprlL
voorschijn te komen? Vaststelling
van l« getij .«.«
3» getij 1T.1»
een eenheidsprijs zou zeer op 'prijs worden
.-.
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Vrijdag 11 April. O
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Rotterdam, 6 Maart 1941.

KETTINGHANDEL MELKPOEDER.

*

poten op de schouders

-

.

•

.

In het hol van den leeuw

Heb je wel eens een

*-

•

.

Aldus

DE LEEUW—
EN DE TEMMER

.

■

*

.

-

•

Hansje zal nog moeten leren:
AU let* zich niet dwingen

*

.

.

-

Alt MJ zo te ttampen ttaat...
Toe maar, zegt ze. Nog wat harder/
Je zv.lt zien, dat 't toch niet» baati

-

J

�

1. Tanden en kiezen!
2. Pop-pen-kast, poppenkast- '-'■■■?'..' ÜS
3. De meneer was WATERSTOKER en hu
woonde te BODEGRAVEN.
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even.
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Oplossingen

1. Een boer had 38 dieren, gedeeltelijk
koeien en gedeeltelijk kippen. Tezamen
hadden zijn beesten 116 poten. Hoeveel
koelen en hoeveel kippen had die boer?
2. Mijn eerste Is een nuttig dier. mijn
tweede is een lichaamsdeel. Mijn geheel
Is een werktuig om zware lasten te lichten.
Wat ben ik?
Plaats op' deze sterretjes
3.'
k'
en stippen, van links naar
rechts: vrees, plein, naar
samenkomen;
kooplui
kleine boot; delen van de
.'•••••
voet; meisjesnaam; oud-

.

lacht alleen maar

_

J

�
�

.

driftig.

Ach, wat heeft h» 't. tornt t« kwaad!
HU ttgt op de grond te trappen, AU let* naar zijn «in niet gaati
Moeder

—

'•«

-

v

o. zó

—

—

"

Kleine Hou» U

delen van bovenstaande plaat
de
kabouter met het haasje en de paddenstoel met de bloemen
op karton en knip ze uit.. Alaß. dan met
een papierkiemmerje achter A wordt
beve*tipd en je beweegt de lip onder
BTTiêen'eV weer, dan zafdë Paos-*
haas beurtelings .je voorschijn Jcomen en weer weg kruipen.-

-

•*

,
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Geen kindervisitie
Al spoedig hield iedereen In de- Was
veel
van Annexe. Ze was vriendelijk,
hulpvaardig 'en Verbazend
Vermeeren, anders de knapste vttn «Hen, moest nu flink Bsn'pakken om de eerste*
te blijven, tot nu'toe had haar dat-niet..
de minste moeite gekost.
i
<f£ ,
Llen, Nel én Rie vooral, hielden veel
van Anneke en ,zij scheen! zich bak het
meest tot die~dne "meisjes | aangetrokken
te voelen. Eén ding vonden ze erg jammer.. Ze badden al verschelden» malen
Anneke bij zich'op visite gevraagd, maar
telkens
Ze bemerkten wel,
dat Anneke dat zelf heel naar vond WH
daarom ..waagde, ..Llen Ook eindelijk de

-

Rlè

—

hij', vlakbij;T5...-j Wie
helpen?-

>

IK

—

|

riep Lien
Anneke Jonkers. '
weet een nieuwtje
Zegevierend gaf Nel Rle een por In
twee vriendinnetjes
Hoekstra haar
rug
fluisterde:
toe.dle culten aan het touwtje haar Wat en
heb ik je gezegd? Het Is toch
»r
Willemsen* en helemaal niet nodig, dat ze ook. Verkerk
danfriepen
heet!
Anneke
dat grote
werd natuurlijk met vragen
Markt woont, Je weet wel. overstelpt: Waar ze vroeger had gewoond
iTtoo denichtje
op school was geweest, of ze geen
bij zien in hui. en ze en
zal wel in ouders meer had en In welke klas ze nu
•
,
bü ons op schooL Ze even oud aU kwam.
.1
komen; want ze Is
Geduldig beantwoordde
Anneke alle
• .
'
zal haar plezier wel vragen.
*!pat arme kind .groter
knorreppt dan
Arnhem, want Ik ben
—Ik
woon
In
Een
kunnen.
riep hier maar tijdelijk. Vader Is erg ziek geVerkerk bestaat er niet!
weest
en moest voor den dokter, om
KeL la het it een vervelende man, zei helemaal beter te worden, een jaar naar
bars het buitenland. Moeder Is met hem meetiM Wat joeg hij ons gisteren niet
wij zaten er toch ge- gegaan en ze vond het beter, dat ik hier
"rtoep Enbeetje
uit te rusten, om- bleef, om op school te kunnen blijven.
een
touwtje «prln- Moeder was bang, dat ik te vee! achteruit
moe waren van het
zou gaan als ik een jaar lang niet leerde.
£ Daar kon zijn stoep toch niet van
heeft daarom aan haar broer geheb echt te doen met dat Ze
Ik
bederven.
vraagd of Ik dat jaar bij hem .mocht
Denkelijk ook Ver- wonen. Oom vond het goed en een jaar
kattig.
blijf ik dus hier. Ik heb al een klein,
tak. Hoe anders? zei Lien,
de daarop volgende examentje gedaan en de juffrouw zei, dat
in het begin van nicht)e van mijnheer Ik in de zesde klis zou komen.
«ek verscheen het
Dat Is de onze, Ik dacht het wel, zei
De meisjes namen ac
verkerk
•
"uwelingop schooL
goed op en kwamen Lien.
eens
Is het niet erg stil bij Je oom' vroeg
to, de ontdekking dat ze er wel gezellig
nieuwsgierig om te weten, hoe AnNel,
ogen
en
aardige
blauwe
uitzeg. Zo had
bij
neke het vond
haar oom.
...»..j
leuke blonde krullen.
Natuurlijk, het is overal stil, waar
toetrad.
Lien was de eerste, die op haar
zijn Oom is zo jong niet
_Ik ben Lien Hoekstra en jij bent geen kinderen
meer
en
Trui
Is
ook al een eind in de
mijnheer
van
Verkerk.
nichtje
Immers bet
vijftig.
.
,
i
.
•
"',"■"
Hoe heet je?

ie geuj 5J*

'
-

aicsr.

te

getij

Hst

ROTTERTTAMSCH NTETTV SB fA D

Onze geliefde Ouders, de Heer

JOHANNA CATHARINA
lijf; SAÜERBIER >T 7.

f

C. D. BORGH-FRANX

hopen 16 April a.s. hunne 50- y
Jarige echtvereenlglng te her- X
V 'denken.
X
Hunne dankbare Kinderen.
S
X Hlllegcrsberg, 9 April 1941.
£
.

5 : Plasoord S.
A . On,tvangdag:
i

-

-

In plaats

t'
•

~:-•-

M. J. v. d. WATER

ij'i

Vondellaan

-,

•

*
-

<~

V-

Verloofd*. t>

.
van Ballcgoyen.
De begrafenis heeft plaats gevonden 9 April te Ruhrort (Dld.)
Correspondentie-adres: Voordonk
No. 32, Rotterdam.

. ~,.

(

v. Meekerénstr.'M. V
't

Rotterdam.

■

■

I

v

v; I

17094 12

A.

letters beltelen, bloemvazen, majollka
kransen, kruisen, bloemen.
MENNEKAM Toonzaal Kerkhoflaan (8
t.o. ing. Algcm. Bcgraafpl. Tel. 4ISS2
17173 7

A.IcHROK f.

■

-

='■

'• •

,

_,

R. L. J. v. Ruyven
voor

.

•

hartziekten
tot Vrijdag 18 April
niet te consulteeren.
17208 E
. -

Sport,
SCHUURMAN'!

jaarsdagen I

Heeren Mode»

"

17212 6

'

17311 8

17148 48

mm wk)

TANDARTS R. SCHÜRMANN

.

Getrouwd:

.

AFWEZIG TOT 15 APRIL

'-*

Den Haag.

i

•

Voorschoterlaan 12.

J. C. HELDERS

Rotterdam.

'41

1

■•<'..

Getrouwd'

f

R'dam, 13 April

>

10L
Hlllegersberg.

Dorpsstraat

•

;

Neem een sporteosluum
Wij hebben prima stollen
in oude kwaliteiten, vlotte
coupe, moderne dessins.
Ruime sorteering sportcolberts. U geniet eens
zooveel van mooie voot\

Grafmonumenten

w

'i-

SHB

en goedkooper!

.

17182 19

JACOB HELDERS

""..

.

~.

v. HERPEN

JEANNE

'

|j|

500 modellen,

Minder punten

•

Snelllnckstraat 53 B.

2e Paaschdag 1941.

3-S ,uur.

%•

in leven kapitein S.H.V.
den ouderdom van 65 Jaar.
Uit aller naam:
Wed. J. H. KOOTE—

In

.;

23a.

R'dam Jonker
Thuis van

17177 23

CORNELIS KOOTE,

EHHY LIGTVOET
P, A. M. STEEHEKEH.
Fransstraat
•

.

Beek

Kinderen

SCHIEIB.LAAN 22. v.h. Zuldblaak /^
y(AT g verlangt; (f]
wij

Door
een noodlottig ongeval
overleed 7 April In Ruhrort
(Dld.) onze geliefde Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader,

17119 13

-

SAÜERBIER—
van der

GénTJ£\B
u<\^

WANPELWAGENS-

-

dag.

- -

-

Verloofd:

«.

ontvang

Geen

.en

De teraardcbcstelllng zal plaats
hebben Zaterdag a.s. half een op
de Algemeene Begraafplaats
„Crooswljk". '

■

f

H. SAUERBrER

Provenlcrspleln 2,

:

Paschen 1941.
Rotterdam, Crooswijkscheweg 168.

Schiedam.

en Kinderen

K.
,-„- J.

Rotterdam, 10 April 1941.

en

•;.

t

h

van kaarten.

Verloofd:

P BERTHA K00T

Bekker

•-.!.•

Voorburg,

.

.

A)

(voorheen Hoogstraat)
Telefoon 33943.
>~,.,
Nog steeds voorhanden een
voorraad
VóóRbeperkte
OORLOGSCIIE
KWALITEIT
zoowel
HEERENKLEEDING,
confectie als naar maat.

>

§

7Z"

I

-

muis

•

HUISMAN

■

■

SQDD

B/zlNyAL I DEN WA

Arts

y

,-^

heeft

-

Sporthuls

voorheen Goudscheweg
pracht sorteering Voethal-

een

Hockeyslick, enz. Bokshandschoenen.
Thans: Ie Pljnackerstr. 4E, Tel. 47305
.
17238 16

MAURITSWEG 48
ROTTERDAM

coulance

Tëei-tttrecM

-

17192 49

en

WEGENS STERFGEVAL ZATERDAG GESLOTEN.

C. M. ALBACH-HEECK

H. BRAAMS

Rotterdam(C), 10 April 1941.
v. Beunlngenstraat,13,"

t

:

SCHRIJFMACHINEHANDEL

broeder

en

Oom, de Heer

H. BRAAMS

ZIJDEN DAMESBLOUSES
popilie-ruli|«i,

BEMBERG

I

Dr. METZ'

!

TANDARTS P.J. BOS;
jrtl.STATENWEG

let op het
/? pJ/
•NIEUWE

i

77.

j

•■

AFWEZIG TOT 15 APRIL;

.

j

waarneming:
'

-•-■

.1

1

Arts
Dokterstelefoon

.

'

3370».

KleedinemagazlJn N.V.

17215 7

-.

—:

•-'".

_

--

.

Hervormden

•

'

-..

,

'

Binnenrotte)

■

i

17121 16

12783 7

•

van

of verschuldigd zijn
latenschap van den Heer

f

aan

de

na-

GYSBARTUS VAN DEN POL,

van den Berg.
Rotterdam:
D. VAN ARNHEM.
. ,J. VAN ARNHEM—Gardenter
•
■■.
Leiderdorp:'

laatst gewoond hebbende te Hlllegersberg, Villapark 11 en aldaar overleden
op 22 Maart 1941. of die lets betreffende die nalatenschap onder zich hebben
of dié ten laste van genoemden erflater aanspraken kunnen doen gelden,
wordt verzocht daarvan zo spoedig
mogelijk opgave te doen ten kantore
van de notarissen Kruyswijk en
Treurniet, Mathenesserlaan 278 te
Rotterdam.
17133 19

-

•

-

-:?£-•

der Meer.

Berlijn:
3. VAN ARNHEM.
Rotterdam:
R. A. VAN ARNHEM.
W. VAN ARNHEM—Houwnlet
C. .G. .VAN ARNHEM.
'' :i." 3. Van arnhem—
Haverkamp,
's Gravenhage:
B. VAN ARNHEM.
P. VAN ARNHEM—BoeIC.' ':
Rijswijk:
E. POLS—van' Arnhem.
p. pols.
_
Rotterdam:
■ •.!•-> I
J. A. VAN ARNHEM.
-'•• '
Voorburg"i"
' Wed. -N. DE KLERK—
-.

-.

.< ;

'

Schoonheidsinstituut

"-

Mevr. Jeanne Pellemans

•'

door arts

gediplomeerd specialiste.
BERGWEG 336,
bij de Heulbrur;.
TELEFOON 41103.

'

.

„

'

'

-

;"•.. j

van Arnhem.
en achterkleinKleinkinderenkind.
Gravenhage, 8 April 1941. ?■*"""■

~

17181 10

JAPONNEN

's
Johan v. Oldenbarneveltlaan 81.
De teraardebostelllng zal plaats
hebben Zaterdag a.s. half een op
de Algemeene Begraafplaats te
Rijswijk (Kleiweg). Vertrek van
het sterfhuis te elf uur.

Ruime keuze van maat 38 tot 84,
ƒ 22.50. ,
vanaf ƒ B.so
—

Weensch Modehuis

■■■■■■■■■■■■Mü^i^BlS

17191

-

;•■- Afwezig tot 15 April

....

*""

Ó2

BERGWEG 301,

btl

Noordsingel.

-'''•'■'

-

16543 46

PRAAT N.V.

.

GESLOTEN
1

'•.;.'■

AMSTERDAM

•■•■-■

DEN HAA6

•

>■-

•

■

•*."

-

ROTTERDAM

I _f

IJKOPNAME. Tel. 30469.

'

I

16820 B

N. V. Maatschappij tot exploitatie van
onroerende goederen .
• "
„DE- NIJVERHEID".
'

•

.

.

Jr

rp\

17157

D 7—B.
16914 6

■.

'

Mathenesserpleln 12,

Oproep tot de JaarllJksche algeraeene
vergadering van Aandeelhouders op
Woensdag 23 April 1341 des avonds ten
19.30 uur precies in de bovenzaal van
Café Restaurant „Caland West" Nwe
Binnenweg No. 20 (Ingang Rochussenstraat)
te Rotterdam.

172136

HEMAJ

?LV.

en Hecren
Telef. 37808.
'

17098 24

stukken.

en

Ingekomen

3 Jaarrede v/d Voorzitter en verslag
boekjaar.
4 Goedkeuring Balans, Verlies en
,
Winstrekening. .
3 Verkiezing Commissaris en Contactcommissie.
6 Rondvraag. '. .
•
.
7 Sluiting. .
è
Aandeden te deponeeren ten kantore van de N.V., Oranjeboomstraat
op
80
16-17-18 April 1941 tusschen 10
en 15 uur. tegen ontvangst van recu.
Alléén dit recu Is bewijs van toegang tot de vergadering. Degenen,
aandeden
wiens
door de tijdsomstandigheden verloren zijn gegaan kunnen
op bovengenoemde data een blanco
recu bekomen, echter hebben zij geen
recht van stemmen op de vergadering.
Van 16 tot en met 18 April '41 liggen
de statuair verelschte stukken ten
kantore der N.V. ter Inzage.
De Directeur
De President
Joh. Dezkscn
Ir. Jac. Brouwer.
17225 40
•--

!-

-

GORDIJNEN

;

AGENDA.

1 Opening.
2 Voorlezing Notulen

■'. ■■..':
-;'
;

i'

f'

t Spit'i

fichias

'. '

00^p»ir
VT-Jp V"Zenuwpijn
»-1
5H*; Griep,
enr..;

-

*

-

U»

! MORGEN WEGENS GOEDE |
VRIJDAG DEN GEHEELEN I
DAGGESLOTEN
I

Bulme kenie
In prima Anker Hort °ecï
voor Dames

>

ï~~*-'

A.

stoot oJuidct&d
Togal baat, namaak schaadt
150* 30

Bedden/ Dekens, Matrassen,
Complete Meubileering

Opnieuw gerestaureerde

«.-

„

16902 10

/

hoogen

Orlgineele antlmot-feuteulls, het beste
op 't gebiedvan gestoffeerde fauteuils.
Levering nog uit voorraad.
Schönau, Witte de Withstraat 37.

van dor eerden

SCHEEPSBEVRACHTERS.

Allen, die lets te vorderen hebben

Jaar.

en

TeL J1399.

'

Oproeping Schuldeisers

VAN ARNHEM

■

die op bovenstaande advertentie crltlek uitoefende, door aan mij een
anoniem schrijven te richten geteekend met B. J., wordt verzocht zich
kenbaar te maken, opdat Ik hem van
repliek kan dienen.
J. VAN NIEUWENHUIJZE.

Juweelen tegen
prijs gevraagd.
KRAMERS, Goudschesingel

Th: KORPORAAL

.

ROELOF ALBERTÜS

-"

voorheen filiaalhouder der
Blindeninr. Gr. Markt 4.

Zilver

wordt op den ' ouden jvoet
voortgezet aan het adres

Berglustlaan 10, H'berg
•
Telefoon 42765-;

Groot-

(GOEDEN. VRIJDAG)

enz.

OUD GOUD

17122 6

-.

1723» 21

.

MORGEN

Transportmanden In rotting en teenhout voor elk doel. Wiegen, Slaapkamerbankjes, Papiermanden, thee-

no. 44272

De PRAKTIJK van*DEURWAARDER

:

.

DE PERSOON

BEUERLLAAN 95-97

»

Telefoon onder

•

16022 40

17120 7

•

-

Heden overleed tot onze diepe
droefheid—onze lieve zorgzame

.

•'

;

_'

..

...

prijzen

.

ONZE MAGAZIJNEN ZIJN

Rottingen Terrasmeubelen

GOUDSCHE RIJWEG 83

HARM OLDENBURG

van

Schietbaanlaan 89
Tel. 30472, Werkplaatsen:

VICTORIA THEATER
GOEDE VRIJDAG C UUR N.M.

(voorheen

In den ouderdom van 77 JarenUit aller naam:
F. J. C; ,M- OLDENBURG—Stoik
, .
9 April 1941.
Rotterdam.
Volmarljnstraat 47c.
De teraardebestetUng zal plaats
hebben Zaterdag 12 April op de
. Algemeene
Begraafplaats Crooswijk te 11-1/2 uur.

•-

laatste

DRUKKERIJ HOLLAAR

...

C. VAN ARNHEM—

sortering,

,

zijn thans gevestigd:

J. v. Nieuwenhuijze

GLAS EN AARDEWERK.

Grootste

TELEFOON 71(04.

Algemeene Kennlsgevlnr.
Heden overleed-tot onze diepe
droefheidzacht ca kalm mijn geliefde Man, onze Behuwdbroeder

—'

.17U.1t

_

voor Rietmeubelen, fijn
en grof Mandenwerk,

14 Mei '40 één week salaris
nu een zaak die. klaar is

PORSELEIN

115,

Ds. G." H. Moll v. Charante
:

•Wi-VAN ARNHEM.

LANGEGEER

Vrijzinnige

17224 13

':':

'

17091 9

Zijn .nagedachtenis zal bij ons In
hooge eere blijven.
HET PERSONEEL
Rotterdam, 9 April 1941.

In den ouderdom van 86
Rijswijk:
C. VAN ARNHEM--

„Radio-Soons" Goudschesingel B 18Te1.48352

ONZE TOONKAMERS

bladen,

BEZOEK ONZE
UITGEBREIDE AFDELING

van Vrijdag tot Dinsdag afw.

H. W. A. BRAAMS.

Vader, Behuwd-,

RADIO

sorteering geheel
B

17112 20

Dr.J.H.P.Jonxis

KINDERARTS.

Overgrootvader

m

ERRES, PHILIPS Vanaf ƒ 79.—, enz. Nor STOFZUIGERS,
STRIJKIJZERS,
ELECTR. KACHELS van de OUDE KWALITEIT. WACHT NIET, DE VOORRAAD IS BEPERKT. Alle soorten BATTERIJEN voorradig.

Ondanks materiaal-schaarschte groote

:

'

-

inn

17042 20

Pupillenstraat 81

■

PRETOKIALAAN «S—«B
TELEFOON 71143.

l

•

Heden overleed tot onze groote
droefheid onze hooggeachte Patroon, de WelEd. Heer

en

E0

REGENJASSEN
B.NAARDEN'S

B
*K \l'f I r
lUUUiHiWAtlilitUMal

Is afwezig tot 20 April.
Voor

17223 47

Man,

BAKKER &RIP

H

COLBERT 1
f COSTUUMS

1

QUISPEL

B.

i

uur.

-

—

_r

17230 7

<

De teraardehestellingIn het familiegrafop de Roomsen Katholieke
Begraafplaats In Crooswijk zal
plaats hebben,. Zaterdag a.s. te
10 I' 2 uur.
Vertrek van het sterfhuis te 101/4

■

GARNITUUR

W 4 ff A

HORLOGE
IJaargarantie

j

182C.
TELEFOON -47370.

_

lezen,

Oom

Smeedkronen

1714» 38

■

Kapsenberg.

Soetendaalscheweg 92a.
Bidden: Donderdag- en Vrijdagavond te 7 uur aan het sterfhuis.
In verband met de Paaschplechtlgheden kunnen deze week geen
H.H. Uitvaartdlenster, worden ge-

en

Pcrkamentkappen met demper 2.69
Slaapkamerkapjes met demper 0.98
met kaarsen
5.98
0.29
Gloeilampen
Ruime keuze
Lage prijzen.

12 ««schil CBO

«n kUurtn w

2-daallg basUandaultvllndarbroakje on Onderjurk,
Amerlkaansch modal - In A75
•*
bUu ar. talm

■

I

■

Rotterdam, 9 April 1941.

•

_„

bij Noordsingel.

Uit aller naam:
(

|
E

...

;-_-^-^.^J

JACOB CATSSTRAAT 118, TEL. 48008.

Hyj. Art. Spr.u. v. dames 10—11 en
I—J en volgens afspraak. Wald. Pyrmontkade SS, Den Haas, Teler. 55.75.96.
■1
16994 6

Mevr. de

I

.

..

-

Érakarhi

6.49

f2O
I

»lerk.nl mod«L Uan unimode-llnion

2

WORDT OP DENZELFDEN VOET VOORTGEZET.

Lid'van het R.K. Parochiaal Armbestuur en van het CollectantenCollege van de Parochie van de
H. Hlldcgardis.
!h den• ouderdom van 53 Jaar,
■"

SHAWLS, luir.r «i)da.

1 lend* dessins

Schrijfmachlnehandel, 'Bergweg 78,

HENDRICUS WILHELMUS
i ARNOLDUS BRAAMS,

''.'.

Il

|

.

-

-

Pracht Rokkappen

BERGWEG 78

.

17221 16

Diep bedroefd stellen vrij TJ In
dat na een langdurig en
smartelijk doch geduldiggedragen
lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der/ Stervenden* -nog
vrij onverwacht, zacht en kalm
is overleden, mijn innig geliefde
en onvergetelijke Echtgenoot, onze lieve Zoon, Broeder. Behuwd-

kennis,

—

•

■

.

.--..

INBRAAK STORM VARIAVERZEKERINGEN
BRAND
j
UTRECHT.
KROMME NIEUWE GRACHT 76-80
-

'

|

i
,

•

schoenen, Voctbalklecdlng, HockeyOymschoentjcs, Wedstrijdschocn,
ballen, Korfbalschoencn, scheendekkers.
Handballen,
M edlcienballen,

Ir H. L VAN RIETSCHOTEN
.

Het zijn de kleinste oorzaken, die soms de bitterste gevolgen met zich brengen... Per jaar wordt in Nederland
voor vele millioenen door brand vernietigd... en lang
niet altijd leest Ut'„Verzekering dekt de schade".
Laat dat bij U wèl zoo zijn! Stel Uw bezit veilig! Tegen
brand, ook tegen inbraak of stormschade. Verzeker U bij
de „Tiel-Utrecht", die bekend staat om "haar groote veilig,
heid, haar gematigde uneven en haar buitengewone coulance.

.

-

■

■

»

.

In den ouderdom van 73 Jaren.
HlUegersbcrg,
u.
..
C. H. STADLER
':."
H. .C. STADLER—

'5*
14v j£

2e Paaschdag
3—6 uur.

van

Ö'• April

No. 100 Ie Middeltondstrj

'

JOHANN MICHAEL

STADLER.

S

M

.

.

van

Weduwe

.

In Uw geheugen

-

2

,

g

B

VIJFDE BLAD -L"

.

en

f
€>

i—PRENT—|

Behuwdmoeder,
Grootmoeder,
Zuster, Bchuwdzustcr en Tante

»

jt

Mevrouw

|

ft
A

" Tot onze
diepe droefheid overleed heden onze lieve Moeder,

I

FAMILIEBERICHTEN

DONDERDAG 10 APRIIM9ÏÏ

ZWART JANSTRAAT 49.
TEL.4057?.. ROTTERDAM.

.

f

•

Speciale Meubeltoonzaïen
•. ;?»J J'
West Kruiskade 4-6
f

"

•

-

...

':■ V- -i MATHENESSERLAAN 190
Nw. Blnß.r»»S>

.

PRETORIALAAN 47
Airlkaaa-"»!*'*'

-

'

_.

<Fl.tfl.bouw fco.k

. <.o*k

J

