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Ned. Voetbalbond, waarvan de
overledene sedert 1930 voorzitter was.

Van betrouwbare zijde verneemt het
D.N.B, uit Iran, dat de bolsjewisten op
het oogenblik een vestinggordel aanleggen, die ten N.W. van Tebris begint
en ten Westen van het Oermia-meer
naar het Zuiden loopt. In hetzelfde bericht wordt erop gewezen, dat de bolsjewisten thans de gohcele Oostelijke
grens van Turkije controleeren.
Zij zouden
reeds in de nabijheid van
Mosoel in Irak zijn aangekomen. Men
verneemt voorts, dat de bolsjewisten voornemens zijn, het gehccle Westen van Iran
tot Moohammera te bezetten.
In Duitsche politieke kringen verklaart
men, dat door de ontwikkeling in Iran,'
nl. de voortdurende bolsjewiseering van
een land, waaraan reeds de imperialistische
politiek der tsaren haar bijzondere aandacht had geschonken, de onthullingen
over de onderhandelingen van Eden te
Moskou voor een deel bevestigd worden.
Men herinnert in dit verband aan Molotows bezoek aan Berlijn, waarbij op nog
al openlijke wijze de Sowjctverlangens
werden kenbaar gemaakt, die betrekking
hadden op Skandinavië, de Randstaten,
Finland, de Dardancllen, den Bosporus en
het glacis van Iran.
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DE STRIJD IS HET OOSTEN

BOLSJEWISTEN VERLOREN
RUIM 10.000 MAN IN
CENTRALEN SECTOR

Tlmes,

Oosten als van het Westen uit geïsoleerd

zijn en dan zou een invasie ongetwijfeld
«nel volgen.
betrekkelijke
De
kalmte aan het
Australische Noordelijke front behoeft
daarom niet noodzakelijk een goed teeken
te zijn. Door de zware verliezen, die de

Herhaalde aanvallen van de
bolsjetvisten afgeslagen

Dultsche
troepen hebben in den
centralen seclor herhaalde hevige
bolsjewistische aanvallen met zware
verliezen voor den vijand afgeslagen
en een sterke gevechtsgroep ingeslo-

zeestrijdkrachten

van

de geallieerden bij

I

Java hebben geleden, hebben de Japande
ners nog onbeperkter dan ooit tevoren de
heerschappij en bewegingsvrijheid in
wateren ten Noorden en Noord-Oosten van
'
Australië. ■
De leider van de Amcrikaansche missie
ten en vernietigd.
die de leveranties aan Australië in het
de leen- en pachtwet zal
Tüdens een hevigen sneeuwstorm en bjj kader van
Wassermann, Is benoemd tof
een koude van ongeveer 45 graden werden organiseeren,
lid van den Australischen voorzicningstwee divisies infanterie en vier divisies raad, waarvan tot dusver geen buitenlancavalerie ep xoodanige wijze afgeslagen, der deel uitmaakte. In Australische
te Sjanghai merkt men op, da»
dat zy moesten terugtrekken. De tegen- kringen
deze- benoeming een bewijs is,-van de toestander
verloor meer dan 10.000 man- nemende afhankelijkheid van Australië
j
iehappen, terwijl meer dan 2000 gevan- van de Ver. Staten.
genen
vielen; 133
in Duitsche handen
geschut en een groot
stukken
aanfa 1
lichte en «ware infanteriewapenen werden bult gemaakt.
Maandag hebben de bolsjewisten hevige
aanvallen gedaan op de stellingen van de
Volgens
Associated Press L»
Duitsche
divisie ten Noord-Oosten van
prei. In weerwil van koude en -aneouw- generaal MacArthur benoemd tot opperbevelhebber in Australië. Het min'vter'P
jacht werden al deze aanvallen atgeslagon rpet zware verliezen voor de bolsje- van Oorlog der Ver. Staten heeft medegedeeld, dat generaal. MacArthur, die tot
wistcn.
nu toe het bevel over de Amerikaanschi»
. Nog grootere" verliezen leden de SowKt-trocpcn bij hun aanvallen op de stel- strijdkrachten op Luzon (Philippijnen»
lingen van een Duitsch legerkorps aan voerde, in Australië is aangekomen om
net centrale front Van 5 tot 12 Maart het opperbevel over de lAmerikaanscha
werden al hun aanvallen verijdeld. Ner- strijdkrachten over te nemen. Om dezo
«ns konden zij de Duitsche stellingen henoeming was door de Australische rewaarop president RooseBinnendringen. In deze
verloren zij Eoerint; verzocht,
sooo man aan dooden enweek
MacArthur het bevel
honderden aan velt 22, Februari
gevangenen. Voorts werden 32 pantser- had eeeeven zijn hoofdkwartier van de
wagens vernield of buitgemaakt.
Philippijnen naar Au-tralic te verplaatsen.
Duitsche jagers
Roosevelt heeft verklaard, dat het Zuidhebben Maandag 60
öowjet-ultegtuigen neergeschoten. Westen van de Stille Zuidzee, waar
McArthur het opperbevel heeft gekregen,
Oosten
van
geheele gebied ten
heï.
Singapore omvat. De president was de op}
vatting toegedaan, dat McArthur hier
nuttiger zal zijn dan als hij op de PhilipVAN 19.48- TOT 7.47
pijnen was gebleven; natuurlijk gaat de
strijd daar voort, aldus Roosevelt. Als opMAAN OP 8.36; ONDER 21.35 w
volger van McArthur is generaal-majoor
Wainwright benoemd tot opperbevelhebEerstee-kwartier 25-Maartber der Amerikaansche troepen op het
schiereiland Balanca.
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VERDUISTEREN

MacArthur opperbevelhebber in Australië
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Duitsch weermachtbericht

ZWARE VERLIEZEN VOOR
DE BOLSJEWISTEN
Leningrad bestookt
Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Dinsdag bekend:
Op het schiereiland Kcrtsj zijn
nieuwe aanvallen van den vijand te
pletter geloopen op de Duitsch-Roemeensche stellingen- Nog 33 vijandelijke tanks werden stukgeschoten.. Op
sommige plekken kwam het tot een
verbitterd handgemeen.
Aan de rest van het
Oostelijke
front leed de tegenstander bij de herhaling van zijn aanvallen zonder succes
zware, bloedige verliezen.
Concentraties

en

bewegingen van vijan-

delijke strijdkrachten werden doeltreffend
onder vuur genomen. Batterijen ver dragend geschut beschoten

voor

den oorlog

belangrijke objecten te Leningrad met
succes. Aan het front in Lapland waren
stormaanvallen van Duitsche bergjagers
succesvol.
De luchtmacht heeft met sterke formaties gevechtsvliegtuigen en jagers in
voortdurenden aanval geconcentreerde
*n aanvallende Sowjet-troepen uiteengedreven, schoot bezette plaatsen in brand
en stremde ravitailleeringswegen van den
vijand- Tegen vier eigen verliezen werden
zeventig vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten of op den grond vernieldIn Noor d-Afr 1k a sloegen Duitsche
en
Itallaansche
verkennersformaties
•

vijandelijke strijdkrachten

•_

Nationaal-socialistisch
ambtenarenkorps
Het hoofd van de afdecling bestuurszaken van het hoofdkwartier der N.S.B,
deelt mede, dat de leider der N.S.B, het
besluit heeft genomen tot oprichting van
een nationaal-socialistisch ambtenaren•
.
•
korps. •
Tot leider van het korps nationaal sociaIfStische ambtenaren is benoemd de burgemeester van Delft, de heer F. W. van
Vloten. •
■•

.

BEKENDMAKING
De hoogere S.S. und Polizeiführer maakt
|bekend:
Voor den lsten April 1942 moeten in de
bezette Nederlandsche gebieden alle personenauto's, die een Rijks-Duitsch kenteeken dragen en alle personenauto's, die
weliswaar een Nederlandsch kenteeken
dragen, doch zich na den I4den Mei 1940
in het bezit van Rrjks-Duitschers bevinden,
aangegeven worden. De aangifte dient
voor den Isten April 1942 te geschieden
[bij den voor de woonplaats (in de bezette
Nederlandsche gebieden) van den tot aangifte verplichten persoon bevoegden

po-

litie-officier bij den gevolmachtigde van
denRijkscommissaris. Bij de aangifte dient
een gereed liggend formulier te worden
ingevuld, dat tegelijkertijd het verzoek tot
uitreiking van een kenteeken voor de
bezette Nederlandsche gebieden en het
verzoek tot verder gebruik bevat.

AARDAPPELMEEL-

STRATEGIE
DE REDEVOERINGEN VAN
HALIFAX EN LITWINOV

zoo

lang

mogelijk op te houden en hun
van een aanval op Indic af te
'n soortgelijken zin heeft Wavell
voorstellen gedaan, omdat
hij veronderstelt, dat door een aanval van
de Chincczen op de Japanners de Brilschc
troepen in Birma een adempauze zullen

aandacht

leiden,

in Tsjoengking

De diplomatieke correspondent van
het D.N.B, schrijft: Lord Halifax en
Litwinov hebben op een banket te
New-York gesproken over den oorlogstoestand. Hun verklaringen gaan,
het kader van toasten te buiten. Zij
staan in schrille tegenstelling tot elkaar en geven een beeld van de in het
„democratische kamp"
heerschende
geestesgesteldheid, waarin voorstelbesproken
len worden
voor een coördinatie van de strategische posities.
Lord Halifax ging zich te buiten aan

krijgen.

Men kan de lijst met dergelijke wenwaarop ook nog zekere plannen
van Roosevelt met Zuid-Amerika behooschen,

ren, willekeurig verlengen.
Het eindresultaat is, dat elkeen
bondgenooten

de

den

Actie van Britsche machines,
men Ankara

Balige en Sigli op

VLOKKEN

van

ander den voorwil laten Inzake nieuwe strategische
avonturen. De algemeene kreet naar een
tweede
front illustreert zoodoende de
tragikomisch aandoende poging om tegenover een wel doordachte strategie een
radeloosheid te stellen en op deze wijze
algemeene
phrases over de kracht der den oorlog te
willen winnen.
democratieën, waarbij hij gewag maakte
van het bondgenootschap met den factor
„tijd", hetgeen Litwinov aanleiding gaf
verbetering.
bolsjewistiDe
tot een felle
sche ambassadeur protesteerde tegen de
aankondiging van betere tijden. Hij noemde den tijd een „verraderlijken bondgenoot" en gaf den Engelschen en Amerikanen duidelijk te verstaan, dat zij tenslotte steeds nog de illusie koesteren, als
zou Sowjet-Rusland alleen de kastanjes
uit
het vuur willen en kunnen halen.
Litwinov stelde den eisch naar een tweede front, opdat de in het Oosten strijdenaan
zoo neemt
te
de
bolsjewistische leger* ontlast zouden
worden.
In bet gebied van Milas, ongeveer 150
Deze
kreet naar een tweede front is kilometer ten Zuiden van Smyrna,
echter niet een monopolie van de Sowjet- hebben drie vreemde vliegtuigen 15
Unie. Zij wordt ook allerwegen gehoord
bommen laten vallen, waardoor twee
in het kamp der democratieën, waar stramenschen werden gedood en verscheitegen zich het hoofd breken over hun bedene gewond. Ecnige huizen stortten
- '
denkelijke posities.
in.
' Terwijl
de Sowjet-Russen een actief De Tarksche regeerlng zal de noodige
optreden van de Engelschen in Scandidiplomatieke stappen doen, zoodra de
navië, in Frankrijk en op het Iberische
identiteit .van de vliegtuigen is vastschiereiland eischen, dringen de Amerigesteld.
Engelschen
op
en
aan
het
vormen
kanen
van een nieuw bolsjewistisch front in Te Ankara gelooft men stellig te kunnen
Siberië tegen Japan, de Australiërs van aannemen, dat het hier een schending van
hun kant wenschen een offensief tegen Turksch souverein gebied door Engelsche
Japan, vooral door de in Indië liggende vliegtuigen betreft, die operaties ondertroepen • van
generaal Wavell, die van namen tegen de Italiaansche eilanden van
zijn
kant weer de Australiërs met de den Dodekanesos. Er verluidt, dat deze
taak zou willen belasten om de Japanners veronderstelling door Inmiddels ontvangen
berichten wordt bevestigd. Het onderzoek
wordt door het vinden van niet-ontplofte
bommen en machinegeweerpatronen ver•
gemakkelijkt.
In politieke kringen te Berlijn wordt
aan den Engelschen oorsprong van deze
bommen niet getwijfeld. Dit jongste optreden van de Engelsche luchtmacht heeft
Naar de Tokio Asahi Sjimboen te Berlijn sterk de aandacht getrokken en
meldt, hebben de In Noord-Sumatra opewordt dienovereenkomstig van commenreerende Japansche strijdkrachten op 14 taar
voorzien.
Maart de strategisch belangrijke stad Balige, aan den Zuidelijken oever van het
Tobameer, bezet, nadat zij sinds hun lanZeep
voor bijzonderen arbeid
ding in de buurt van Laboehanroekoe
meer dan 130 kilometer naar het Westen
distributiediensten
Bij de plaatselijke
waren opgerukt. Bij hun opmarsch ontmoetten de Japansche strijdkrachten af- kunnen tusschen 20 en 31 Maart de aandeelingen ter sterkte van enkele honder- vraagformulieren voor extra rantsoenen
afgehaald,
worden
welke extra rantzeep
mannen,
den
die door lichte pantserwasoenen worden verstrekt voor een periode
gens werden ondersteund. Andere Japantwee maanden, ingaande 1 April, aan
sche strijdkrachten,dielangs de kustlijn van van
melkers, aan personen, die vuilen arbeid
Koctaradja naar het Zuid-Oosten oprukken, hebben op 13 Maart Sigli aan de verrichten en aan bedrijven, waarin vuile
Noord-Oostelijke kust van Sumatra bezet. arbeid wordt verricht.
Gediplomeerde bakers, kraamverzorgNaar thans bovendien bekend wordt,
ont
bevinden zich onder den -buit, die de Ja- sters enz. zullen geenzijextra rantsoenen
vangen, voorzoover
per 1 Februari j.l.
pansche strijdkrachten op het eiland Weihebben behaald, vier benzinetanks, tien voor een periode van 6 maanden extra
kolendepóts, zeven stukken zwaar geschut rantsoenen hebben ontvangen. - . >j
z.g.

rang

ONBEKENDE VLIEGTUIGEN
WERPEN BOMMEN OP
TURKSCH GEBIED
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TEGENSTELLINGEN IN GEALLIEERDE

•

Sumatra bezet

Verkrijgbaar op gortbon

Tot en met Zaterdag a.s. geeft bon 226
van de Bonkaart Algemeen, die voor
gort e.d. is aangewezen, : tevens recht
op het koopen van 250 gram aardappelmeelvlokkcn. Hetzelfde geldt voor de
na Zaterdag voor gort e.d. San te wijzen bonnen.
Aangezien tot dusver aardappelmeel»
vlokken slechts verkrijgbaar waren op den
het —nu geen bon
havermoutbon, was
voor havermout is aangewezen
niet
mogelijk aardappelmeelvlokkcn te koopen.
Door de aanwijzing van den gortbon voor
dit doel, wordt men dus in de gelegenheid
gesteld alsnog aardappelmeelvlokken
te
betrekken.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
het hier betreft het uitverkoopen van den
nog bij den handel aanwezigen voorraad. en een
"

—

t
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scheepswerf.

Italië's weermachtbericht
BRITSCHE AFDEELINGEN
TEN Z.O. VAN MECHILI
ZWAAR GESLAGEN

terug, namen,

i

slrfld.

Naar
via New Vork uit
Calcutta
wordt gemeld, tracht het Britsche opperbevel in Noord-Birma een nieuw
te vormen om den Japanners
front
weg naar Bengalen te versperden
ren. Kr wordt koortsachtig gewerkt,
zoo verklaart men, om alle voorbereidingen
te treffen teneinde het
hoofd te kunnen bieden aan den komenden Japanschcn aanval, die, naar
men te Londen betoogt, voor het lot
van Indiê beslissend zou kunnen wor.
den.
Den Emplre-troepen moet echter, zoo
nog
adempauze
verklaart men verder,
een
worden gegund. Daarvoor stroomen echter
thans in Noord-Birma Chineesche „elite-'
troepen", snmen oro- het front .aldaar tej
versterken. Daarom kan mop te Londen
en Washington vertrouwen, dat men ditmaal werkelijk geen betere soldaten tegenover Japan in het veld kan brengen.
Naar de Britsche berichtendienst meldt,
heeft generaal Alexander verklaard, dat
de
Britsche strijdkrachten in Birma de
fout hebben begaan dé landwegen te houden, terwijl de Japanners ook door ongebaande gebieden zijn gedrongen.
Naar de N i t s j i N i ts j 1 meldt, heeft
de Japansche luchtmacht in Birma thans
de volledige heerschappij in de lucht. Nu
alle Blcnheim-bommenwerpers
vrijwel
zijn neergeschoten, hebben de Engelschen
nog slechts Spitfirc en Curtiss P4O jagers
tot hun beschikking, waarmede zij nuttelooze guerrilla-aanvallen op de Japansche bases ondernemen.

Orbis-Holland.

een aantal soldaten gevangen en maakten

buit of vernietigden elf stukken geschut
Tijdens de gevechten van 14 Maart heeft
onderofficier Gaugcr van een regiment
negen ■ aanvallende
luchtdoelartillorie
tanks van uiterst geringen afstand kapotgeschoten.

|

volbracht.

Britsch-Indië bedreigd

lijn.

•

,

-

Een nieuw schilderstuk van pro}, dr. h.
,c Luduiig Dettmann:
„De
onsterfelijke
Duitsche soldaat" in
de Ruhmcshalle van
het Tuiphuis in Ber-

i

Nw.-Guinea

NIEUW BRITSCH FRONT
TEGEN JAPANNERS
IN N.-BIRMA

-

Successen van Japansche

duikbooten

•

Het Japansche hoofdkwartier deelt mede, dat Japansche duikbooten, die opereeren in de kustwateren van Britsch-Indië
en Birma, de Britsche scheepvaart zware
slagen hebben toegebracht. In totaal werden elf schepen met een gezamenlijkcn inhoud van 81.000 ton tot zinken gebracht en
wel twee gewapende koopvaardijschepen
met een totalen inhoud van 6500 ton, twee
tankschepen met 20.000 ton bij Colombo,
drie gewapende koopvaardijschepen met
24.000 ton, een tankschip van 7.000 ton bij
Madras, twee gewapende koopvaardijschepen met 19.000 ton en een vrachtschip van
5.000 ton bij Raogoon.

Het Itallaansche weermachtbericht van
Dinsdag luidt als volgt:
Ten Zuid-Oosten van Mechili hebben
Italiaansche en Duitsche pantserauto's
vijandelijke afdeelingen
verrast en
zwaar geslagen. Vier kanonnen met
bijbehoorende munitie en tractoren
werden veroverd, tientallen soldaten
gevangen genomen en twee batterijen

en twee pantserauto's vernield.
Vijandelijke colonnes in beweging In da
omgeving van Ain-el-Gazala en haveninstallaties te Tobroek zijn door Duitsche
vliogtuigformaties aangevallen en aan een
nauwkeurig bombardement onderworpen.
Tijdens luchtgevechten vielen drie getroffen Curtiss-toestellen op den grond te

.

Versterkingen voor
luchtmacht op

—

De verlieslijsten uit Indië
Het hoofdbestuur van het Nederlandsche'
Roode Kruis deelt mede:
Teneinde zooveel mogelijk de bestaande
ongerustheid weg te nemen, welke blijkt
uit don stroom van telefonische en schriftelijke verzoeken om inlichtingen omtrent verwanten in Iridië, militairen zoowel als burgers, welke bij de Roode Kruisbureaux binnenkomen, wordt er de aandacht van betrokkenen op gevestigd, dat
ieder bericht omtrent overlijden of vermissing van Nederlandsche militairen of
burgers in Indië onverwijld door het
Roode . Kruis aan de naaste familieleden
wordt medegedeeld, zooals tot dusver gebruikelijk. Dit geschiedt nimmer telefonisch
en evenmin rechtstreeks per post. De
ontvangst van een brief van het Roode
Kruis behoeft dus nooit aanleiding te zijn
voor directe ernstige ongerustheid.
Voorts wordt er met nadruk op gewezen, dat de verlieslijsten, juist op grond
van den hierboven aangegeven gang van
zaken niet gepublicee.rd worden en
evenmin ter inzage liggen.

I

GROOTE JAPANSCHE VLOOT TEN
WESTEN VAN AUSTRALIE

Rotterdammer van geboorte, (30 Jan. 1881)
hij een vooraanstaand lid van het reeds
in 1696 opgerichte Olympla, dat op 1 Januari
aanging met Volharding. Van
1504 een
de nieuwe combinatie V.O C. werd destudent
v. Prooye bestuurslid on een half jaar later
reeds voorzitter.
Toonde hij dus al jong zijn bekwaamheid
voor een leidende plaats op bestuursgebicd,
ook als speler behoorde hij tot de uitblinkers. Langen tijd bezette hij de spllplaats
van V.O.C, was hij tevens aanvoerder en onder zijn leiding ook wist rood-zwart in 1910
na vele vergeefsche pogingen het eerste
Zelf heeft hij
klasseschap te veroveren.
daar niet lang van geprofiteerd, want twee
jaar later maakte een „knietje" een einde
aan zijn loopbaan, welke misschien wel Internationaal zou zijn geworden. Indien niet
Exchange Telegrapb meldt,
tezelfdertijd Bok de Korver en Dirk Lotsy
dat de grootc Japansche transport
er waren geweest. Meermalen echter maakte
hij deel uit van het Rotterdamse)) elftal.
vloot, die de operaties tegen Java
Tot 1933 bleef dr. Van Prooye voorzitter
Maandagavond i>
heeft
van V.O.C, en hij werd toen tot eere-voorwaargenomen
ten Westen van de
zitter benoemd, zoodat de band met zijn club
nooit verloren Is gegaan.
Australische kust. De Australische
Ook bulten zijn verceniglng bleek hl) echluchtmacht levert sindsdien ononderter zeer te worden gewaardeerd. HIJ werd
broken
De Japansche vlootforbestuurslid, later voorzitter van de Ver. van
matie bestaat nit verscheidene kruiWestelijke eerste-klassers en In 1919 werd hij
candtdaat gesteld voor het Bondsbestuur,
sers en vliegtuigmoederscbepen, alswaarin men hem graag opnam. In allerlei
mede uit 40 tot 50 torpedobootjagers.
functies en commissies heeft dr. Van Prooye
Op de Japansche steunpunten op
sedertdien de belangen van het Nederlandsche voetbal gediend, o.a. als voorzitter van
«eer
Nleuw-Guirjca
zijn bovendien
de scheidsrechtercommissie. En het moet
versterkingen voor de
aanzienlijke
hem destijds, In 1930,
wel een bijzonder
luchtmacht aangekomen. Dit is ongegroot genoegen hebben gedaan en hij moet
het wel hebben gevoeld als de bekroning
twijfeld een teeken voor aanstaande
van een lange periode van opotferenden,
welke steeds
groote luchtoperaties,
maar met grootc ambitie en liefde verrichvooraf
zijn gegaan aan . Japansche
ten arbeid, toen hy «Is opvolger van ir. Klps
**
■• i"£s'
"met algemecnê "stemmen tot voorzitter van
vlootacties.
don Grooten Bond werd gekozen.
Japansche
hoofdkwartier deelt
Het
Gemoedelijk, sympathiek, rustig, van een
vliegtuigen
van de Japansche
onkreukbare eerlijkheid en trouw, zoo was mede, dat
op 13 Maart tijdens een aanval op
dr. v. Prooye In zijn moeilijke functie, welke marine
vijandelijke vliegtuigen
nog zwaarder werd, toen de groote fusie In Port Moresby 11
vernield. Japansche bommenwerhebben
1940 tot stand kwam en men niet lang bedag hevige aanhoefde te beraadslagen wlen men de leiding pers hebben dienzelfden
gedaan
op
vallen
de belangrijke vijandevan Neerlands grootsten sportbond zou toe- lijke
bases op de Salomons-eilanden. net
Want vijanden had dr. v.
vertrouwen.
Wanawana en op de Flonda-eilanProoye niet, alleen vrienden, talloozcn, die eilandBommenwerpers
van de Japansene
hem eerden. Zijn verdiensten werden enkele den.
hebben op 14 Maart een verrasjaren geleden door de rcgcerlng erkend In marine
gedaan op het eiland Hom
zijn benoeming tot Ridder In de orde van senden aanval
vijandelijke
in de Torresstraat, waar 14
Oranje-Nassau.
neergeschoten of verEen man van weinig woorden, maar een vliegtuigen werden
man van de daad en daardoor zoo bij uit- nield.
De Londensche vertegenwoordiger van
stek de Juiste man op de juiste plaats.
DagZijn heengaan betcekent een groot,
een het Zweedsche blad Svenska
uitzeer groot verlies voor de voetbalsport en bladet wijst er op grond van
als er straks weer wordt gespeeld, dan zal latingen van den militairen medewerker
gemen hem missen, die onopvallende figuur van de Times op, dat het grootste
op de tribunCtdat toonbeeld van gemoedevaar voor Australië gelegen .is in een
de
lijkheid met de onafscheidelijke pijp In den doordringen van de Japanners tot
eilandengroepen van de Stille Zuidzee met
mond.
Zóó zal hij nog lang blijven voortleven het doel de vitale toevoerwegen van
In de herinnering van velen.
Amerika uit af te snijden.
De teraardebestelllng zal Zaterdag a.s. om
Een dergelijk oprukken is gevaarlijker
1 uur geschieden op de Algcmecnc Begraafdan een directe poging tot invasie van het
plaats te 's-Crayenhage.
Japanners geNoorden uit. Indien het den
lukt van de reed» in hun bezit zijnde
steunpunten uit de Salomons-eilanden, de
Nieuwe-Hebriden, Nicuw-Calcdonië en de
Fidsji-cilanden in hun bezit te krijgen,
zoo schrijft de militaire deskundige van de
dan zou Australië zoowel van het

was

»—•»«••

\

I

keling.
Aan den naam van den thans ontsiapen
Bondspresident is onverbreekbaar verbonden
een groot deel van de geschiedenis van de
Ncdcrlandsche voetbalsport, de sport, welke
hij zelf In zijn jonge jaren actief heeft beoefend en later, steunend op zijn rijke ervaring en Inzicht, aan de groene tafel heeft
gediend met den Inzet van geheel zijn per-

Winter in de Oekraine. 's Nachts is alles met een laagbedekt en het landschap Is als in een sprookje veranderd. Toch verbergt het niet de armzaligheid der hutten en
de onverzorgdheid der straten.
,' (Transatlantic-Recla-P.K. Mittelstaedt).

je rvp

'

Geheel onverwacht nog Is gistermiddag.
kort voor vjjf nar in het Roode Krnissiekenbnis in Den Haag overleden dr. D.
j. van Prooye. de sympathieke, bescheiden voorzitter van den Ned. Voetbalbond.
Een longontsteking maakte Zondagavond
lijn opneming in het ziekenhuis noodzakelijk en al was ztfn toestand Maandag
lorgwekkend, toch hoopte men. dat zijn
sterke gestel hem de crisis zou doen overwinnen. Het heeft niet mogen rijn en heel
de Nedcrlandsche voetbalwereld
rouwt
thans om haar president, die hart en ziel
had verpand aan zijn sport en die zoo
veel heeft bijgedragen tot haar ontwik-

soon,
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Tijdens een luchtaanval op Benghazi is
een bommenwerper neergeschoten. Britsche vliegtuigen lieten bommen vallen op.
de streek van Augusta en Syracuse.
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indruk.. Er bestond een
dende stemming, die in een hooger koerspeil tot uitdrukking kwam. Vooral op de
beleggingsafdeling
bestond een vaste
stemming. De. nieuwe 3 l' 2 •/• obligaties
Nederland stegen tot den record-kocrs van
991/16.
i
■■■« niiwi
prijshou-
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£eep

|!

CLEARINGINSTITUUT.

Koenen voor stortingen op 1| Maar!
1942 tegen verplichtingen luidende in Beiga'* 30.1431. Zwtttersche francs 43.58, Franache iranes 3.76». Lires Ml, Deensche kronen 39.34, Noorsehe kronen 42.83. Zweedsche kronen 44.95, Flnsche mark 3.12, Dinar
(oude schulden) 3.43, Dinar (nieuwe cchul.
den) 3.77, Turksche ponden I.4s'/é, Lewa 1.30
Pengoe (oude schulden) 36.519. Pengoe (nieuwe schulden) 43.19, Zloty (oude schulden)
SS.—. Zloty nieuwe schulden) 37.8», Lei 1.38
Slowaaksche kronen 6.49, Drachmen 1-38
\una J.77.

De heilzame werking van Lu* ij
Toilet Zeep was een gevolg van a
de bijzonder fl)ne grondstoffen, R
die hierin verwerkt waren. M
Deze zijn helaas niet meer te ij
krijgen, zoodat de fabricage is ]\

f

M
f
f

|

R
B

il

stopgezet. Maar niemand zal

1 irisschend was
ji moeide huid.

«

voor een ver-

Zij alleen kan het!

kunnen of willen voldoen, wordt
aan alle belanghebbende artisten, in het
bijzonder kleinkunst-artisten, de raad gegeheim
zij
geven, - alvorens nieuwe arbeids-overeenTot hulpprediker benoemd.
komsten te teekenen, zich vooraf ter zake
te wenden tot het Gilde voor Theater en
De heer P. de Bruyn, theol. candldaat. Dans der Nederlandsche Kultuurkamer,
Is benoemd tot hulpprediker bij de Geref. 2de v. <L Boschstraat 44, 's Gravenhagc.
Wanneer een vrouw géén uien schoon- verwondering, dat Plinten Juffrouw Van
kerk van Breskens.
maakt en toch tranen in haar oogen heeft, Maanen's handmijgreep: kwalijk,
Neemt u
niet
dat ik zoo
dan kan men aannemen dat er iets aan
hapert
DE MR. H. G. VAN DER VIES-PRIJS.
en Jat zij troost noodig heeft. Dat maar in uw keuken kom. maar u bent de
Van de trap gevallen.
was ook de meening van den postambte- eenige, werkelijk, de eéntge, die roode
De mr. H. G. van der Vies-prijs zal n«ar Pienman en daarom viel het hem kool kan koken, zooals mijn moeder dat
Gisteravond Is de 27-jarige mej. G. voor
de derde maal worden toegekend moeilijk om zijn hospi'a juist op dit deed. Ze smaakt precies eender als bij
Lehmkuhl. wonende Crooswijkschesingel, omstreeks Januari 1943.
haar en daarom kom ik u vragen mag ik
oogenblik, dat zij géén uien schoonmaakbij het verlaten van pand 12aan de PijperVoor dezen prijs komen In aanmerking te en tóch traden in haar oogen had, mede bij u in pension komen?
straat van de trap gevallen. Met een getooneelwerken, welke voor 1 Januari 1941 te dcelen,
Ja-a, gr-aag, stamelde Pienman's hos»
dat hij was overgeplaatst en dus
broken rechteronderbeen werd zij opge- nog niet zijn opgevoerd en gepubliceerd.
nomen in het Ziekenhuis aan den Bergweg.
niet langer in haar pension, waar hij het pita.
Inzending kan op de voorgeschreven zoo goed had, zou kunnen blijven.
Toen Pienman na een Jaar weer eens in
tot 15 Juni bij den
wijze geschieden
naast
haar
staan
de
stad
hij
was, ontmoette hij toevallig FlinAarzelend bleef
in
secretaris
der commissie van advies: de kleine keuken. Tenslotte wes zij het, ten.
Corn. Veth, Schuytstraat 254. Den Haag.
Hoe bevalt het je in de provincie?
die
de
stilte
verbrak.
De
commissie van advies bestaat uit
U behoeft mij niets te zeggen, mijn- vroeg deze hem.
VOORBEREIDEND ONDERWIJS.
mevr. Top van Rhijn-Naeff, Ko Arnoldi, heer Pienman, Ik weet al, dat u mij komt
Dank je. uitstekend; hoe gaat het jou?
Joh. W. Broedelct, Frans Mijnssen en
Altijd nog bij juffrouw Van Maanen?
opzeggen.
Blijkens het verslag overjden toestand van Cornelis Veth.
Neen. Die bestaat niet meer! Die i»
het voorbereidend onderwijs kon dat onderVerwonderd keek hij haar aan. Zou
m'n vrouw. Ik kon niet dulden, dat
ze.... maar, ze wist toch dat hij verloofd nu
wijs In 1941 nagenoeg ongestoord worden gezij ook voor anderen roode kool kookte.
•was?
geven zij het dat vele moeilijkheden overje er nog niet van gehoord, dat ik
Had
samenloop
omstandigvan
wonnen moesten worden.
Het is een
getrouwd ben?
heden, begon hij onzeker....
Het
aantal
klasse
leerlingen per
werd
te verontschulNeen! Anders had ik zeker wat van
opgevoerd, soms tot 50. Was het
U
behoeft
zich
niet
aantal leerlingen op 31 December 1940 1494.
digen, mijnheer Pienman, er Is nu een- mi] laten hooren! Veel geluk, kerel, al
op 31 December 1941 bedroeg dit 1653. n.1.: Dammen
maal niets aan te doen. Ik kan u niets ver- kom ik daar dan een beetje laat mee!
Allda-bewaarschool 272, Maria-bewaarschool
Dank je en ook moet ik je bedanken,
wijten, maar....
KAMPIOENSCHAP
VAN
NEDERLAND.
435. Herv. fröbelschool 150. R.K. bewaarOngerust keek Pienman haar aan. Hij dat je ons met elkaar in kennis heb geschool Dwarsstraat 140, L. Haven 34a. L. Sinbracht. Zij is een schat van een vrouw.
had
toch
n00it....
Voor de zesde ronde van de wedstrijden
gelstraat 324. Geref. bewaarschool 84. De geMaar, vervolgde juffrouw Van MaaGa je mee? Vandaag eten we juist roode
meente verleende over 1941 de volgende subom het nationale damkampioenschap eindig- nen al weer, als u weggaat.... ziet u, kool!
sidies: Chr. bewaarschool (Herv.- frtbelde Dinsdagavond te Lelden de inhaalwedDat spijt mij. maar vandaag kan Ik
het is niet zoo eenvoudig om goede penschool) ƒ 6.369, R.K. bewaarscholen ƒ 32.466.08 strijd W. Hulsman—J. C. P. Kalden in siongasten te krijgon,
vooral niet als je onmogelijk, het spijt mij werkelijk, Hiaremise.
Geref. bewaarschool / 3.48565.
ze werkelijk goed eten wilt geven. Alles ten!
Jammer! Want zulke roode kool
is even duur en u bent mijn beste gast.
INDUSTRIETERREIN WORDT
ROTTERDAMSCHE DAMBOND
Niemand anders betaalt zoo stipt. De krijg je nergens. Zij «Heen kan het! Maar
OPGESPOTEN.
geheim verraadt ze niet, net zoo min
Voor de tweede klasse competitie van den meesten hebben hier zelfs al achterstand. haar
In het Nieuwsblad van Maandag Rotterdamsche Dambond speelden Het Oos- Het zal moeilijk zijn weer zoo iemand te als mijn moeder. Zoo zijn de vrouwen!
is een gemeentelijke publicatie betrerfentreffen als u.
Kom je werkelijk niet mee?
ten 4 en R.D.G. 2 met B—B gelijk.
snikte.
Zij
"
Opgelucht
en toch ook weer
Een anderen keer graag, weerde Piende de onteigening van perceelen in den Het Oosten 3 won met 11—S van O.N.A. 11.
man af. Vandaag onmogelijk, kerel! Maar
bedrukt, bleef Pienman in dekeuken drapolder Oud-Mathencsse ten noorden van
doe mijn hartelijke groeten aan je vrouw
len, vroeg dan opeens:
den Parallelweg. Het betreft hier ter- Tafeltennis
reinen ter grootte van ongeveer 10 h.a.,
Kunt u buitengewoon goed roode kool en.... eet smakelijk!
die zich in particulier bezit bevinden en
koken?
ROTTERDAM-PLAQUETTE.
die zullen worden onteigend ten name
Zij veegde haar tranen weg.
van de gemeente ten behoeve van den
Ja, ik geloof het wel.
Dinsdagavond Is In het gymnastieklokaal
wederopbouw. De rest van het daar voor van de H.B S. aan "s-GravendDkwal een beMooi. Ik heb een collega, die Flinten
den wederopbouw bestemde gebied ter gin gemaakt met het tournool om de Rot- heet. ledere maand trek hij naar een anvan ongeveer 20 h.a. is reeds terdam-plaquette.
grootte
pension.
der
In de eerste plaats omdat hij
Deensch en Zweedsch schip
gemeente.
eigendom
van de
De 30 h.a.
nergens voldoende roode kool krijgt en
De uitslagen luidden:
grond zal worden opgespoten en worden
in de tweede plaats omdat de roode kool,
Zuidgeest—Verhoek 21—11. 21—11; Voormogetorpedeerd
gereserveerd als industrieterrein. De terlen—Rebel 21—19. 21—17. Derks—R. Wlllemniet naar zijn
opgediend,
die
hem
wordt
reinen, die onteigend moeten worden, bestcin 20—22, 13—21; Mostert—J. Wlllemsteln is. De kwestie is: hij wil roode kool eten,
vatten o.m. ecnige sportvelden, volkstui19—21,
destijds
21— zooels zijn moeder die
voor hem
(—2l, IS—2l; Edenburg—Boomsma
nen, de houtmolen van De Beukelaar en 19, 13—21; Zuidgeest—Voormolen 18—21. 21— bereidde. Maar toen zij stierf, heeft zij
De Zweedsehe koopvaarder Skane (4SOO
De Jonge en eenige boerderijtjes. Waar15. 17—21; Verhoek—Derks 15—21, 14—21; R. helaas geen recept achter gelaten, dus is ton) is in de Caraïbische Zee tot zinken
schijnlijk
zal een en ander reeds per Willemstein—Edenburg 21—7, 21—14; Rebel— niemand in staat hem roode kool voor te gebracht. De bemanning werd gered. Het
1 Mei ontruimd moeten zijn. Dan zullen Mostert 18—21. 8—21; J. Wlllemsteln—Booms- zetten,
had een lading voor de Ver. Staten.
schip
zijn
gekookt
hij
zoo
als
dat van
ook het Mathenesser Sportpark, het sport ma 21—17, 21—17; Voormolen—J. Wlllemsteln moeder gewend was. Wanneer u nu morHet Deensche vrachtschip Tolten (3.000
park van Excelsior 1920 en de Wielerbaan 17—21, 19—21; Derks—Boomsma 21—14, 21—12;
ton) is getorpedeerd voor de kust der Ver.
verdwijnen, want ook het terrein, waar op Zuidgecst—Rebel 21—11, 21—17; Verhoek—R. gen roode kool zoudt willen klaarmaken, Staten. Van de uit 29 koppen bestaande
dan noodig ik Flinten uit om hier te ko- bemanning
deze complexen zijn gelegen, vallen bin- Wlllemsteln B—2l. 14—21: Mostert—Edenburg men
worden er 27 vermist.
eten. Als het u gelukt de lang gezochnen die 30 h.a. grond die opgespoten 21—17, 21—9; Zuidgeest—Derks 21—18, 21—19; te roode
kool op te dienen, den weet ik
moet worden tot industrie terrein, en met Rebel—Boomsma 19—21, 16—21; R. Wlllemhij bij u wonen en ik verwelk karwei reeds kort na 1 Mei moet steln—J. Willemstein 21—14. 21—14; Voormo- zeker, u,dan komt
dan hebt u het goed getroffen.
len—Mostert 15—21. 22—20. 22—20; Verhoek— zeker
worden begonnen.
Juffrouw Van Maanen -beloofde haar Overstroomingen in Roemenië
Zowel het Mathenesser Sportpark als Bdenburg 7—21, 20—22, Verhoek—Boomsma
de Wielerbaan en het sportpark Excelsior 12—21, 22—20, 21—17; Voormolen—Edenburg uiterste best te zullen doen.
Maar toen hij den volgenden middag in
zijn eenipe jaren geleden aangelegd in 21—14, 21—10; Derks—Mostert 21—19, 19—21,
Tengevolge van het smelten van sneeuw
werkverschaffing als werkobjecten voor 13—21, Zuidaeest—R. Willemstein 17—11, 15— de keuken kwam, nadat hij zijn vriend in
hij haar hebben verscheidene rivieren in Roemenië
werkloozcn, en voorzagen in een gmote 21 j Rebel—J. Wlllemsteln 20—23, 21—IS, 25—23. de eetkamer had gebracht, vond
de
gemeentebehoeften en het zal voor
al weer in tranen. Wat er aan haperde, hoog water. Het peil van den Donau staat
zij
niet,
vertelde
maar een lucht van aan- twee meter boven het niveau, dat tot duslijke Sportcommissie en den S.B.L O. een
gebrande kool verried voldoende, waarom ver als de gevaarlijke limiet werd beheel probleem worden om de voreenigingen, die deze terreinen gebruiken, elders
Diefstallen enz.
er tranen waren. De roode kool scheen schouwd. De uitzonderlijke was heeft ververongelukt te zijn en daarmee juffrouw scheidene overstroomingen veroorzaakt.
onder te brengen.
De woningen, boerderiitjes, kortom alle , Ten nadeele van een groentehandelaar Van Maanen's kans op een goeden pen- De stad Giurgiu, een belangrijke haven
Donau, is overstroomd. Driekwart
opstallen zullen tegen Mei moeten wor- aan de BroexA-est is een aantal veiling- siongast. Teleurgesteld keerde Pienman aan denwoonwijken
gestolen uit een gang naast zijn naar de eetkamer terug. Hij had Flinten van de
staal onder water. De
den afgebroken. De woning van den hout- kisten
nog wel zooveel verteld over de kookkunst bevolking heeft voor een groot deel de
molen echter staat op het goede niveau woning.
Er is ingebroken in een fabriek aan de van zijn hospita. De roode kool kwam op stad moeten evacueeren.
en de lager gelegen houtmolen zal worWestvest. Eenige kilogrammen jam zijn tafel en wantrouwend bediende Pienman
den opgevijzeld.
ontvreemd.
ja, de kool was
er zich van, proefde
wat aangezet. Bezorgd keek hij juffrouw
Burgerlijke stand.
Cycloon in de Ver. Staten
Machine- en
Vari Maanen na, toen zij weer naar de keuÏTOSTFR
Gereedschaphandel XV V-f O -L J-J JA
ken
verdween.
Geboren: Ludwina, d. v. A G. J. Knol en
Flinten was de laatste, die zich van de
Joseph, z. v. J. P. Hoogland
1, Tel. 49467, R'damWitberg.
Snellemandwarsstraat
J.
J.
Noord hepft te koop:
en R. C. van Luijn. Alexander Adrianus z. roode kool bediende. Nauwelijks had hij
In de Zuidelijke en de middenstaten v»n
of hij legie zijn de Ver. Staten heeft Maandag een cycloon
v. W. C. v. d. Heiden en C. S. Fictoor. een pear happen gegeten
naar de keugewoed, waardoor duizenden huizen zijn
Irene d. v. J. Vis en D. Ketting. Frans z. vork neer en liep regelrecht
wat
ongerus
volgde,
over
Nijs
v. W. de
en C. Hagen.
ken. Pienman
vernield. Het aantal dooden bedraagt
Overleden: J. Schyff 67 j. J. Fenenga volgen zou. Maar toen ook hij de keuken waarschijnlijk minstens honderd, het aan(voor draaibank), aandrijving met buig81 j. P. M. Hermans 20 j.
binnenstapte, zag hij tot »ijn niet geringe tal gewonden verscheidene honderden.
zame as, geheel compleet.
tingen

Maar haar

verraadt

niet..

.

—
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tb Lux Toilet Zeep kunnen verge- fc
1 ten, de zachte, blanke, delicaat tj
I geurende zeep, die zoo ver- J

KOERSEN EDELE METALEN.
Goud: fijn voor
de industrie (verkoop)
ƒ 2)25.—; afftnagegoud (inkoop) ƒ 2075.—.
Zilver: fijn voor de industrie (verkoop)
ƒ 32.73; aiftnagezllver (Inkoop) / 30.—

men, dat artisten de dupe worden van
ondernemers, die niet aan hun verplich-

-

f

JTEGEN VERMOEIDE HUID!

RAAD AAN KLEINKUNST-ARTISTEN.
Teneinde zooveel mogelijk te voorko-

Bij besluit van den secretaris-generaal
van Justitie is benoemd tot substituutofficier van justitie bij de arrondissements
rechtbank alhier mr. M. S. van Oosten,
thans ambtenaar van het O.M. bij de kantongerechten in het arrondissement Leeuwarden'
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KOERSEN

EERSTE BLAD

Kunstnieuws

ROTTERDAM

Ook vandaag maakte de markt een rus-

tigen
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SCHIEDAM
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Sport

ECONOMIE EN FINANCIEN

—

—
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DEVIEZENBEKENDMAKING.

Verschenen is een deviezenbekendmaking betreffende credit- en debetrente,
en andere kosten op rekeningen
in buitenlandsche geldsoort van ingezetenen en op rekeningen van niet-ingezetcnen. De deviezenbekendmaking 13 van
30 Augustus 1940 wordt ingetrokken.
-

—

DEZE

BEROEMDE ARTIKELEN
BLIJVEN IN HAARGEDACHVEN

provisies

—

8113?

—

—
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NIEUWSBLAD-ADVERTENTIE
OVERWINT CONCURRENTIE

IS Maart.

Keulen. Rijn 6.10
0.38
Lobith. RUn 14.45 + 0.46
Nijmegen. Waal 11.70
0.38,
+

+

+

0.36

Arnhem, Nederrljn en Lek 11.44
Wcstervoort, IJsel 11.07 + 0.36
Deventer. IJsel, 5.27 + 0.29

Kampen.

+

••86

IJsel.

0.29 + 0.10
Maastricht, Borgharen 44.05
0.09
Belfcld. Maas 15.10
0.06
0.04
Venlo, Maas 14.45
Grave Stad, Maas 7.59 + O.OJ
Crave, beneden de sluis 7.23
+0.04
Llth, beneden de sluis Maas 4.00 + 0.10
Stuwen open te Borgharen. Linne, Roer—

—

—

Sambeek, Grave

—

LTZ 131-04OS»

HANDELSBERICHTEN

en Llth.

VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN
BEURSNOTEERINGEN.
Bat. Mlf. 4% 101
Amst. Gocdcrenbank A. SO'li
Ned. Kabelfabr. c. «1
Ned. Bronswerken A. 230 L .
Lever Brothcr A. 154%
Ncd. Staalfabr. A. 222.
A Korenschoof verv.
Ruhaak 60
G Zelander El. verv.
A Slngkcp Tin BS/i
A Dell Athjch 62
Internatlo 129V.G8

BUITENLAND

—

(Off.

SCHIEDAM, 18 Maart. Mclassespiritus ad.
too'. ƒ 29.—. Ruwe spiritus ad. sov. J 14.50
per H.L. Spoeling per ketel ƒ 1.50. Export»
spiritus ad. 100V. ƒ 49.— per H.L. vrijblijvend.

MARKTBERICHTEN
VEE EN PAARDEN.
17 Maart. Veemarkt. Heden
werden aangevoerd 2367 dieren, waaronder
1151 runderen, 77 paarden, 35 veulens, 77
schapen, 31 lammeren. 700 nuchtere kalveren.
124 graskalveren en 172 bokken en geiten
Prijzen per stuk: melkkoeien 630—525—410,
kalikoeien 625—523—410, varekoelen 440—340—
pinken 300—220—
290, vaarzen 400—305—220,
185, graskalveren 185—140—65. Aanvoer gra«kalveren lets grooter met kalmen handel
en prijzen als vorige week. Melk- en kalikoeien aanvoer lets ruimer met levend'pen
handel en goed prljshoudend. Varekoelen
aanvoer lets grooter met tamclljken handel
en prijzen constant. Vaarzen en pinken aanvoer gewoon met matigen handel en onveranderde prijzen.

VISCHBERICHTEN
Nagekomen besommlngcn: loggers: SCH 97
ƒ3669, KW 82 ƒ4573.
SCHEVENINGEN 17 Maart. Met versene
visch waren hedenochtend aan de markt dkotter SCH 37, Corn. de Jong met ƒ 255 en
76 botters, met tezamen ƒ 16350. Besommlng
Noteering sehokkervlsch: schar 28—32.40. per
kist van 40 kg., aangevoerd van IJmulden
schar 16. bot 34, schol 37—44, zetschol 5662.50, Wijting 60.

VRACHTENMARKT
Rotterdam, 18 Maart.

•

Vaarwerk: 450 ton kolen
100 ton kolen naar Zwolle,
300 ton kolen naar
volgens tarief.

naar

Den Haae,
160 ton kolen n.
Vlisslngen, alles

een Supor-Slijpmachine

i

Delft,

I

—

not.)
van de Commissie uit de Kamer van Koophandel), moutwljn ad. 46'/< zonder fust en
tonder belasting ƒ 24.2$ per HL.

SCHIEDAM, 18 Maart. Gedlstlll.

i

mond, Belfcld,

ZEEP MAATSCHAPPIJ NV.

ROTTERDAM,

WATERHOOGTEN

St. Andrles, Waal 6.16

—

LEVE R"S

I

DE TWENTSCHE BANK N.V.
In de op 17 Maart jl. te Amsterdam gehouden jaarlijksche algemeene vergadering
-an
aandeelhouders van de Twentsche
Bank N.V. werd het verslag over 1941
uitgebracht. De balans per 31 December
1941 en de winst- en verliesrekening werden goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 5 1/2 procent.
De heeren J. H. van Heek en H. Smidt
van Gelder, die als commissarissen aan de
beurt van aftreden waren, werden herkozen, terwijl in de vacature, ontstaan
door het overlijden van den heer mr.
W. M. Lanschot, werd voorzien door de
benoeming tot commissaris van den heer
jhr. mr. P. A. van Holthe tot Echten.

<4J)
BEURS VAN AMSTERDAM ProsH
Trinitatis

V.K. Heden

V.K. 2e K.

7

95 95%8 KN Grofsm.
81% 828 KNHoogov cA
Vinc. St. 8 BIV4 82GB KN Pap. fabr.
Rhpr26 (7) 4 102 101% K.Ph.Broc St.
Osram KG 7 115 1158 KVTapijtf. Pw
Eschw27(6) 4 101% 101% Korensch. M
LevßrUnil cA
Haeen.S(B) 3 92% 92% L86% cpIOOA
Barmh. BT 3
81% 82 LB6%cploooA
Conz.d.ZD. 8
84 S4%GB MeelfNß CvA
Z H. Kath. 7 94% 048 Mijnb.k. W.k.
Bcrl. H. Ges. 156 158GB N.-lnd. PorÜ.
Farbenind AG 209% 210% Ned. Dok A
SHalskeAG A 350% 364
N Gist en Sp.
Wintershall
181% 180% Ned Kabelf. A
Ned. Kabel cA
Sch.b. M
AANDEELEN. Ned.
Ned. Schb Am
N Stf Muinck
INST.
BANK- en CRED.
Ned. 'Vlas A
V.K. Se K- Nijma Kz. Sd
I.Mij
Palemb.
Bank
148
148%
Amst
Phil. GB cA
Amst Goed.B. 90% 91% Reinev. Mach
Un. 132% 13283
Holl.BankBank
prA
Reineveld
145% 145%
Incasso
Javasche Bnk. 139 139%G8 Ruttens Bier
Javßk C / 100 144 145 Schelde K. M.
Javßk C/500 141 141%GB Schelde KNB
Kasvereenig.
138 133% Simplex M.R.
N-I. Escompto 53% 53 Soerab. Dr.d.
N.I. Hbk evA 87
87 Stokv.H A5OO
Bank 141% 142% Stoomspin. Sp
Ncderl. 100
Ned. B.
C 148%
Stork & Co.
Ned. B 1000 C 142% 143% Stork Co. prA
Nedßkinst. A 131% 131% Tab. I. Ph. cA
N.H.Mij. C25 108 117 Twijnstr. O.f.
Rotterd. 8ank154%154%G8 Übbink Co. A
Twentsß CvA 161% 159 Utr. Asph Wd
Ex-dtvldend Veen.St.sp. W
ONDERN. Ver Blikfabr.

192%
176
146
294%
H9%
155
152%
146
14U%
345
133
-71%
259
510
466
477%
106
76.50
228
194

192

..-

i

.

V.K. 2e K.

Alg. Ind. Mijn 190

V.K. 2e K.

HOS Mich. Am. R. lil

115GB

ACTIEVE FONDSEN.

STAATSLEENINGEN.
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MIJNBOUW-ONDERN.

5

noteering

,

Modajac Cult.. 18% 19SL Ned. 1940 I 4 mü
•
—■■ 10J4*
3-VG3 Ngombezi
77
84G8 Ned.
1940 II 4 100%
IOOfHB
TinA 90 93-%GB Pondok.G 300 96
290
97 Ned. '40 II mb 4 101«
WOENSDAG 18 MAART 1942
1014*
Preanger Reg. 102% 1053 Ned. 1941 1000 4 ltt>U 100f»G8%GL— IOOfiGB 100%BL 100%GL 100%GL119%
PETROL-ONDERN.
B. bieden.
L. laten
g=y 4
G.B. gedaan en bieden.
G.L. gedaan en laten.
Radjamand- A 73
158
718 Nederland 1911 3J 9*' i —
Ned. Petr. A. 229% 237 SoembAgoeng 38
3j 98%
154%
39
Ned.
Grootb.
V.K. Heden
V.K. Heden
Moeara Enim. 232% 211G3 Tjilongkrang
170
1708 Nederland 1941 3J 9S+J 9SÜGB9GL 98H90. 99-rvGL. ft9-rV_ 99A 9SH9 ftsß9
147>OBLIGATIES. HYPOTHEEKBANKEN.
St. Zeeland 4
Peudawa
Petr
7
7öß
81
82%
W. Java Kma 79% SOGB Ned 1896.1905 3 93%
935*
141
350
v. Ins. 3 93%
931^
Ned. C.
RUBBER-ONDERN.
STAATSLEENINGEN Alg.Fr 2% SI 101 101 %G 8 SUIKER-ONDERN.
DIVERSEN
.
,
13763
Ned. Grootboek 3
93%
98%
V.K. Heden AlgHypXY 3* 100 10u%GL Moormann 5- 64
63
Alg.Hd. OnrG 47
46% Nederland 1936 3 98%
Alg.
70%
B.
Java
58
57%GL
95%
Hyp.
4 100 lOIViGB
Ned.4o 500 4 101»% 101% Amst.
Ambaloetoe
44L
Amst.
Ballast
233
225%
',G1.
THEE-ONDERN.
41
Nederland
1937
3
93%
93%GL
M-HGB
93%
Hyp.
93%G8
250
100 tV Amst. $.EF 31 100% KO% Ardiredjo
Tap
Rijtuig
Ned '40 U 100 lOOtV
Amst
51
55
Amst.
51%51%G8
(3è)
ft.%_
510
R.
Ned. 1938
3 9thV
16AGB
96™%
96*1
4} 77
102% 101%
778
lJ
N 4011 mb 100 K>l,V 10hV Arnb. Hyp
BlaauwhVrieslOsV«lo6
*G3
Djam.
37 36681
Ned. N. W Sch. 24 79%
79%
471G8 Batoe
34 lOOtV 100% DIV. CULT. ONDERN.
Ned. '40 II 500 100% 100% Dordr.
471 Batoe Sum. R 37
37L Bijenkorf pr. I*B% 160% Ned. Grootboek 2J 79tt
79^
3)
FrGron.l.3
102
102%GL
%CB
__,_■•_,_
N 4011 mb 500 101 101
100L Bijenkorf
155
155 Oost-Indië 1935 3J 91
200GB Bodj. Dat. A. 100
3 100 100% Ver.l.Bosch 6 46
508
Ned 41 100 4 100 100%GB FrGronOD
84%
Gron.
77.— Fr. Ned. CMij 40 3584"*. Bijenkorf W 2.50.- 230.L Oost-Indië 1937 3 84%
100 100"» Ver.Java H5» 46
508
Goenoeng An. 60
Ned 41 500 4 100 100%RB HaarlHHyp.
+58 Domus OnrG. 76
75% Oost-Indië 37A 3 S2A2C3
82%
1/1 31 100 100%83
G.Eig.
DIVERSEN
WW.
Gogo-Niti
Ned 41 100 31 97% 9*PB Holl.H.
C
75
71B^L
A
176
177
19.'%
sL. 4 100% 100% Am. Rijtuig 5 102%102%l
BANKEN
CREDIETINSTELLINGEN.
Eig.
Ned 41 500 31 9Vc 93%
G.
Pr.W
140%
Hambalang
R. 32
3.Ü
113
242 244
HoU.H.
sK
99
99%
31
100
3
96%
9«%
62.-62.5f(3
Eig.
Ned. 36
Hessa Rubb.
86
93 G.
Am.B
Koloniale Bank
114%
JJ7Qi
55
59
Eig W 4J 127% 127
Ned. 36 500 3 96% 97% HypvNed M 3t 100% 1< 0% Gem
§0
141».- Ned. Ind. Handbk. 80
Havenl.lnk. O 95
I*s
255 257 Ind. R. Com A 100 903100L Houth Jonge» 167
—.—."—
Ned 37 100 3 96, V 95-,* HypvNed Q 31 100% 100% Hellingm B 4 ir 1 % 101%
Ex-dlvidend Ned. H. Mij. 250 C 119%
58 «.85%
124
140 140 Indragiri
RTA 31 98
98
Houth Key pr 148
148 Ned H. Mij. 1000 C 119%
•—■■_•
Ned 37 500 3 9k% 95% InsH
Java
Caout
70BS0L
124
139%
1371
80
Heng
99
B 41 4-- 98
98
HO
141*,% Ned. H. Mij. RescA 81
N3B 1C0(3}) 3 96% 96*4, MHCrN vu 3» 99
Houth
Pont
Kali
Bakar
A
93
95
1968
1018 NatGrb '98 4 101 100%L
195
K3B 500(31) 3 97%9G"iG8 NatHyp sB 31 101
C. PW 50
488 Hoyng Pr Ww 105% 106
INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.
115 12t Lamp,
O-l c37 100 3 81% 81 V. Nat.H. (311 3 99%1"03 NatGrb '39 4 101 100%
1358
Link. Borneo 19% 18% Krasnapolsky 132
99% 99%8
124 122% N.-lnd. Rubb. 75
O-l C37 500 3
82% 82% NHVeensK3» 101 101'iSB NatGrb '37 3» 100%
69% 70% A Kunstzijde Unie 15:5% 152%G83%GU53%a.153%H.153G8Vi153% 153% 153G8%GL
74% Leyd Veem
100A
3
99
ÏÜO'AGB
Ned.Gr.br.
4
134%5GL 134% 134%%
NHVeenM3l
175 174% Preanger A.
132% 133G8% 13ö%5SL 134%
0.1 37A 100 3 80% 80% NHGr. UD
Maxwell LGr 59% 57% Berkei's Patent
54%
52
99%
9J%
4
103
1038
89
Ver. Eff.h.
90GB Rotterd. Tap. 51 50%e4L MullerCo 8vu104.50 106.- Calvé Delft
101
3»
0.1 37A 500 3 81% 81H
'
Over. Hyp. 31 99% 99%
173 173 -rfot. Tap. PrA 66
112aB%GL
SPOORWEGEN
Muller les RA 120
120 Calvé Delft CA. 111% 112%_3GL 112% 112%
71
1008
—237
PROV.- EN GEM. LEEN. Prov. Hyp. 4 100
124 123% Sum. Caout
64% 70 Muller 2es gA 121 107% Centrale Suiker Mij 234
68
. 182
sprw
Vliegt.
RcsHypvN. 3» 96% 97 Dcli Sp. 37 3J 71 56''«.8
239 237%G8 Tjib-Tjip A.
Muil.
sA
101
101
Fokker
IS2
40 57840
Adam 1936 31 93%
151-2GL150%G82%152-%a.—
1520.%
Rott. Hyp. 31 99% 99% N-ISp. '02 3* 56%
178 178 Waringm CM 57
Lev.
Br.
Unil.
CA
149
151%
Natßel VG A170V«174%G8
568 NMij
5558
Adam 1e37 3* 90% 9•% Rott. Hyp. 3 92
938 NIS 2-4e37 31 55
110 111GB
Havcnw 3S
36
Ned. Ford Autom. 320
56
Adam 2e37 31 90% 99% Sted H GH 31 «9
N.I.S. 37 C3è 55
156 16038 SCHEEPVAART-MIJEN achev. Exp'.M 86
251 251V«G83%GL253%5a254-SGL25308%
25388%
253%
99
86% Philips GBvA
Ad. 3.4 37 3J 99% 99>A Utr. H. v.u. 31 100% 100%
.
160 158 Mij. Zeevaart 102
173%
173%
102 apDr VBSÜÓA 250 247%GL Philips PWA
Adam 5e37 3i («% 99% VadH (5) 4 99% 99* A TRAMWEG-ONDERN.
163 16318 N Scheepv Un 135
139 SpDr7%psouA 14-5
1441
MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.
99Ü 9914
Adam 6e37 3i 99% 99% W.Hyp E.F
120 119% Niev. Goudr. 251
255 Stadh.laan M. 167
167G8
31 100% 100% Haag.TrGß 31
-'
Adam 7e37 3) 39% 99N4 ZuidH sKL 3» 100% 100% Mad.St. 600 4 54% 53
224% 220% St.m. Maas
Thomsen's
Oost-Borneo
M
A
S
6
110
116
185
<■««
H. 218
43
44G8
INDUSTR.
A dam 8e37 3* 99% 99% ZH ZB.ZE 31 99% 99V« Rott.Tr. 97 3i
Z&KS IOOCvA
V.Ch.Fabr.pr. 141 140%G8
72
.«209
SUIKER-ONDERN.
52% Oost-Borneo Pr.'A 106
Joan. 4$ 24% 24%
Apeld, 1e37 3J 99% 100% ZH. H. v.u.
U 154 154% Ver. HoU. Sig 104 107Ö8
Z&K IOOOCvA 52 54',-GB
31 100 100V* Sam.
Sam. Joan. 4 22
21 Alg. Kunstz
PETROLEUM-ONDERNEMINGEN.
Arnhem '37 31 100
109% (Werk*.
SMB VKPapGeld p 166% 16SGB H.V.A. C.V.A. 234% 243
Ltg. Tett 220
Buiten!.)
1.
b.
Am
BUITENLAND.
SemCher 185 33
30%
Drenthe '37 3 96%96%G8
Droogd 2<P% awtt V.N. Rubberf. 166
.
175GL Lawoe Ond.C 44 47%G8
Dordt Petroleum
203V4
1f6%
5
30% Amst.
33
Ensch. 1e37 3i 99% V>V, Holland B. 6 33
33L ScmCher 26
127% 12<GB Ver. Touwf.
154% 15568 Moorm. «e Co 2<
29% Peruv. Corp C 2tV 2tVG3 Dordt Petr. Pr. A 225
'
2SOV«
25 Amst. Superf.
Ensch 2e37 31 99% 99% Holland B. 5 33
33L Sem. Cher. 4} 26
Peruv Corp pr 61* 6%G8 Ned. Petroleum
Scr.W 161% 160 Ver.Touwf. pr 136 139 Moormß pwA 3-5%
232% 236%50.237%41023?e>40¥4240%02410 2410. 240G8Ï40,
Scm. Cher 4 24 24% G? Autom. Marg 138% 141GB Victoria Bisc. 200 204 MoormA pwA 35%
's-Grav. '36 31 79% 100% Holland B. 41 33
SerajoedalS 5
2*o. Batava
's-Gr. 2e'37 31 100
100% HolCanH ƒ 6 38
28
ï'.l.Suik
UcA
150
152%
SPOORWEGEN
cruuoiiLuin
SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.
Vliss. Kat. pr. 124% 122 Pagottan
2 l&L vdß Jur. 250 230 231
's.Gr 3e'37 3 96% 97 HolCanH $ 6 35% 38%8 SerajocdalS 4 30
Cult HO I<X> Dcli Spoor A 4*% 52
vdß Bpw 1000 143 143G8 Voorn veld Gv 140 143 Tjew.
Holland Amer. Lijn 125
126%G870. 127-Sfl. 127% 128 127%y4 18%fl. 128%!
*s-Gr.33(31) 3 95% 96 HolCanH / 5 38% 38%8 PREMIELEENINGEN
Lestari 60
vdßJuröi prA 131% 13.13 Werkspoor sA 222 220
N..1. Spoor
100%
76% Ned.lnd. Sp C 42%4288% Java China Japan 97%
Haarl. 1938 3
93% 93V, HolCanH $ 5 38 35%8 Ad. 100 25 3 117 118 BerkelsP NcA 132 135 Wilton Fyen. 236 237 V.Vorstl. CvA 75
45
45GL Kon Ned. St.b.Mij. 1-wy,
IWV«
162%0.
162-%0.
388 WitteKruis 88 86% 86% Braat M Soer 85
85 Wilton F. Am. 75% 75% V.Vorstl. W.A 13.60 14.—
Heng. 1938 31 93 95%C43 NwN.AmH 5 38
löl
H. 6
Paketv. Mij. 147
70
"1.8
135 132
TRAMWEG-ONDERN. Kon." Scheepv.
's-Herlb. 37 31 100 997» NrthwP.
Breda Machf. 100 187 Wit's Blanket 350 354 Watoet Pop.
135%G87ai36%50.137%G1137aiV4137%V4137%8a.137%50.
Ncd.
Unie
131%
NrthwP.
H.
5
69
698
VOORL.
GEN.
ORL.
A
'37.3
J
100%
Wyerslnd
Leiden
Ïon%
Bührmann
144 144
HA 181% 183
TABAKS-ONDERN.
Geld.
Tr.w.
A
160
16HG8
12tXB
Lloyd
-p
NrthwP.
H.
Rottcrd.
113<A
■
■
pr.
'
99V«
Ai 69
b93 Haarlem' 42 3* 100% 100% CalvéDelft
164 155
Leiden 2e37 3} 10i»
GAS-. TEL.-, Arendsburg
162
162 Haafische Bsp 135
136G8 Stoomv. Mij. Ncd. 115
120
■.
r->
rK.H 2e38 31 3 96%. 9-% VTransatlO 3 67
678 Hazem- '42
103% 103% Cham. Unie A 171 175 ELECTR.-,
EN WATERL.- Arendsburg C.160% 161
MadoeraS pA 13% 13
ChamUn.pwA 170 170 TELGR.
SUIKER-ONDERNEMINGEN.
N..H. 3c'3B 3 94% 94%
N.Grondbr. A 99
99
«'Scheep.verb. Mijen.)
»>%
Malang
Besoekl Tab 55
55
St.tr. 35
&
07,'.N-H 15Ï38 3 21 97
Br. 144 145GL MAATSCHAPPIJEN.
Croo
Mijl
Modjokerto
233 236G840a235%4ia..39-40%235%9%239-40%240G8V4240G8ia,
130 - 1303.
6% 6% H.V. Amsterdam
Nijm. 3e37 31 99%99%G8 ENSchcepv 3} 99% 99%
L.D 136 13HB ANIEM NB A 147 148% Dcli-Bat
.
GENATIONALISEERDE Delftsche
9
Javasche
Cultuur 142
144
149
154-7 Oost-Java Bev 9
R"d le3e 37 3* 97% 98.i
INDUSTR. ONDERN.
Dr. Hoefijz. B 250 236 Ned.-I. Gas M 130 133 DeliM. lOOOcA
148
100 c A 150 156 Samar. Joana 8 - BQL Ned.-Ind. Suiker U. 146
DUITSCHE FONDSEN Electro Zuur 218 218 Ned.-I. G. Nb 130 133 DcILM
Rdam 2e37 31 99% 99%8 vdßergJur.
Cher.
15%
Vorsten!.
C.
71% 73G&1GL 73%G84%QL 73V4 73% 74-%f1.73V4a»4%0. 74V4
31
Semar.
Ngoepit
101%
101
A
106
110
14%
Ver.
LdM,
R'd 4e5e'37 3» 97% 98V» Emb Fabr
250 2558 NlGas IOOcvA 13-5 141 Senembab Mij 126 130GL
Met eert. voor Coupon Enkes NV.
41101%101%G8
RUBBER-MAATSCHAPPIJEN.
R'dam 6c37 31 97% 9*V« Hotl. Meel 4 104 103% resp. Divldendbladen en Excelsior Met. 350 350 NlGas 250cvA 120 ■ 123 Senembab cA 130
129
CLAIMS.
R'dam le3B 84 97% 98% Vollenh.
Ex-dlvidend Tilb. Watert. 387
Kettingverklaring.
Amst. Rubber 100 162
Soekowono M 60
61 Ned. P. Warr
R'dam 1894 3 97% 9ö% Wilton 99 4 100% 101 DG43 6(26)41 103% 102% Fokker VI CvA 180 180 Twent CStEIS 285 2SS%GB
60.— 62.— Amst. Rubber 1000 140 143-50. 142G8ö%0. 145% 144-50. 145-%0.1460. 14ó%6%0.
Gruyter&Z pr 181 180
Mf. 41 102 1023L DG4C 6(26)41
R'd. '38(3») 3 94tt 04%
THEE-ONDERN.
149
Heinekßier A565.— 590.- Amst. Rubber CvA 143%
HANDELS-ONDERN.
Z.H.Bier26
5
101
101
103%
104%
wdp
Gruyt&Z
L
192
190%
•■•
Schied3e37 31 99% 99%
119%
121
■»
600.— Bandar Rubber
Oajeub M, A 140
1338 ReeuwijkPvA
-»_•—.*»»_121
Utr.G. 2e37 3» 99fi 100% ELECTR.-, GAS-, TEL.-,
Heemaf N.V. IX) 189 Banda CcPrW 18% 19'.* Gandasoli
Dcli Batavia Rubb. 118
A
668
%
TELGR. EN WATERL.- GENATIONALISEERDE Hcinek. B. A. 234% 240
66
Borneo SumH 101 103GB
'—•».—
Utr G 3e37 3* 99tf 100%
PROLONGATIE.
Dcli Batavia CvA 118
A 260
2538
MAATSCHAPPIJEN.
47tt 491
BornS. HCvA 107% 108 Goalpara
Lemboe 125%
'.'
DUITSCHE FONDSEN Hoeks MenZf
126%_
Z..H. 3e'37 3 98 96 Drinkw
75% Proloneatle
2% 2% Kendeng
Prw 139% 138 Cur. H. Mij A 141 141% Marywattie A 77
Lamp. Sumatra
Utr 3j 101 101 Met nieuwe Ketting verkl H. Kattb.
57 V* .
60SB 60V458
55
58
Melangbong
Melkpr 238% 240
H
oll.
Dell
Adi.
HM
«2%
61%
NoorscheG
o
59
59%60 60
60
60% 60%1 61%20. 62
Majangl.
BANK- en CRED-INST
91V« 91% Munst.C(7)
Ver.
3ÓO
P6G3 Pas. Kananga 85 • SSB
99',i Holl.BetonMij 365
HMij. Guntzel 65
3
99
Majangl.
CvA.
'
80
Karet
608
VOORKOERSEN.
f 4 —
Alg.Cred.b.4è 90
j
92G8 MIJNBOUW-ONDERN. Ruhr2B(6è) 4 73
74 Holl. Dr. K. 288 287 Int. Cr &H. A 120 12PG3V» Pasir
57
116
Ned. Noorsche PI. 58
Rongga Ldb. 110
Int.Cr&H cA 126 132
Ind Spoor
42G8 3GL
AlgMijGrcrSi 46% 48GB Limb.St.M. 4 101 V. 101% Z. August. 7 86 85ViGB Holl.Dr.K. cA 2PO 286
*r
79
81
Oost Java Rubber 78%
Cult M 225 - 2208 Dcli Bat
Bisd. Trier 7 99
96 H. Kunstz. Ind 190 ' 191 LindeTeves A 110 113GB Sedep
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G. W. TUnissen, ongch. man 44 J; J. de
Vries. wedr. v. A. C. H. Lohman 84 J; K.
Spruit, vrouw v. p. C. Jageweg 62 j; H. v. d.
Sman, man v. D. A. M. v. Balgooi 47 J; A. L.
Moret. vrouw v. G. Arends 70 J; S. C. de
Haan. man v. A. G. V. Wijk 69 J: H. Kreeft,
man v. M. v. Haren 84 J; J. M. L. Blom.
vrouw v. J. A. M. Dries 5» J; J. Klcrs, zoon
3 J: A. Bokkum, man v. A. C. Porre 66 J;
J. v. d. Pluijm. man v. P. Otjens 69 J: L. T.
Boose.
zoon 11 J: J. den Otter, zoon 12 J; A.
veischuren, wedr.
K. Croonenborgh 69 J;
R. A. Derksen, manv.v. J. a. v. d. Werf f 58 J;
A. v. d. Meer, wede. v. D. Oosthoek 71 J; J.
de Vendt. man v. C. E. Heljmel 74 J; A. J.
Vente. zoon 1 m; A. C. E. de Geus. wede. v.
J. de Koning 64 J: H. A. Nlcolaas. dochter
* Ji A.
Jonker, wedr. v. K. Pronk 89 J: M. E.
poudsmit. man v. M. E. G. HUgel 58 J: F
D. v. Leeuwen, man v. N. E. J. Both 37 J;
o. Witkamp,
vrouw v. C. T. Bertou 71 ).
Hlllegersberg:
W. f. Horstman, ongeh. 82 j: N. v. Zanten, vrouw v. p. Vermeulen 65 j.
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A. M. Bottemanne—Beekman d; J. A. J.
Van Etten—Bette z.
Hlllegersberg:
K. G. Gijse—Holster d: M. M. Wuljster—
flliekes d; C. Bakker—Hollander z; 3. T. C.
van der Vegt—Ekkart d.

.

t

>

,

.

f ■ c 1.
-

(

I,

i:

a

-

■; t

Overschle:
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BEVALLEN:
z: J. Schermer
•-Balen z; J. W. Schenk—den Broeder z;
A M. Westdijk—Remkes d; A. J. van Hattem
—van Wijk d; C. Timmcrs—van Zessen z;
W. Vervoort—van Zwam z; J. van Santen—
Zuijdam d; A, Veenendaal—van der WelJde
z; A. Jaarsveld—Visscher d; W. A. de Groot
—Kranenburg z; E Idzlnga—Hanecke d; H.
Houtsma—Schneider d: A. C. Eilering—Barkmeijer z; H. M. Miggels—Tant d; M. T. van
der Heijden—Twaalfhoven z; L. Baas—Maasdam z; E. Krop—Liesveld d; G- C. M. van
Bree—van den Heuvel z; C. H. Sierag—Bedgen z; M. Meijer—van der Kloet z; A. M. van
Geest—storm d: L. van den Berg—van der
Vliet d; P. de Boer—Hartong d: W. J. Oudshoorn—de Bruijn z; D. Postma—Hulzenga z.
G. A. Plak—van der Veen
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Gorinchem.
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Duitsch 100 lgp. mej G. M. van Leersurn en de heer A. A. Niemeyer
de dames A. M.
Fransch
100 lgp.
Everaers en M. v. d. SteL
Steno-typist 130 50 lgp. de dames C. L.
Laanen, H. Arends, A. C. Brouwer, A. J.
Westerd'jk, E. de Reus, J. J. Jacobs, J.
van Duffelen en C. Elzenaar.
Velografie 200 lgp. mej. H. B. Boodée,
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Arends.

Kost en Inwoning
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meyer.
Engelsch 100 lgp. de dames H.
C. L. Laanen en A. C, Brouwer.

i

']

-

-

1

•

-

'

i,

,

[

j J

•

,

.

•

;

"

N

SO.^

"~— *—

—

<

de
dames T. P. van Erkel, J. Hoornweg, A.
H. Warmenhoven, E. Verschoor, C. Versnel, E. van Ouwerkerk, W. Contze, J. G
Hoos, M. C. Mijnhart, W. E. Vastenhout,
E. Konijn, M. G. Smits, de heeren J. Kolmer, P. Smid, F. J Leutscher en A. Riper.
Nederlandsch 165 lgp. de dames M. M.
D. van Rooy. M. F. Magnin, W. J. Oversloot, J. G. Töns en de heer A. A. Nie-

,'

130 lgp.
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zijn geslaagd voor:
Stenografie Nederlandsen
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examens
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Bij de hier door de Vereeniging van
Examinatoren in Velografie, afgenomen
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UITREIKING BONKAARTEN DE
PERIODE.

De Directeur van den Distributiekring
Rotterdam maakt bekend, dat hem is gebleken, dat door het publiek misbruik
wordt gemaakt van de door hem in het
leven geroepen tegemoetkoming, dat zij.
die niet kunnen verschijnen op den voor
hun vastgesteiden dag des Zaterdags na
13 uur kunnen worden geholpen.
Mitsdien wordt deze tegemoetkoming
biermede ingetrokken en zullen zü. die
niet op den voor hen vastgesteiden dag
vcrschijnen< hun bonkaarten eerst op nader vast te stellen dagen na afloop van
de loopende uitreiking kunnen komen afhalen'
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DISTRIBUTIE VAN RIJWIELEN.
De Directeur van den Distributiekring
Rotterdam deelt onder verwijzing naar
zijn bekendmaking in de avondbladen van
gisteren mede, dat zij. die in de maand
Maart een aanvrage indienen, ter bekoming van bons voor rijwielbanden. te
monteeren op een nieuw rijwiel, thans
ook nog een aanvrage moeten indienen,
teneinde een bon te verkrijgen voor het
nieuw aan te schallen rijwiel.
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Uitreiking nieuwe
distributiebonkaarten.
De Directeur van den Distributiekring
Rotterdam brengt in herinnering, dat
Donderdag. 19 Maart 1842, zal worden uitgereikt aan hen wier familienamen aanvangen met de letters Sa t-'m. Steenhorst.

:

-

1

-

'.

F

•

• '

"

:

c

j

J

•

-

1

,

' ' .

'

!

Het bovenstaande geldt ook voor de
onlangs geannexeerde gemeenten met dien
MD 80
versïande, dat de formulieren
moeten worden afgehaald en ingeleverd
bij de plaatselijke distributiekantoren, t.w.:
Overschie, Dorpsstraat 102
|
Hillegersbcrg Schiebroek, Ringdijk 50
IJselmonde, Koninginneweg 5.

,

j

"J

IS jaren.

'

een formulier üvvullen.
De formulierrai dienen vóór 14 April 1942
Na genoemden datum
Ingeleverde formulieren worden niet meer
in behandeling genomen.
Bij het
afhalen van de toegewezen
bons zullen deze niet worden medegegeven
aan pensonen, beneden den leeftijd van

te zijn ingediznd.

114 a

-

!

derplein 3 voor den Linker Maasoever.
Alleen zij, die zelfstandig een beroep of
bedrijf uitoefenen, kunnen voor zichzelf

,

en

bij

,

moeten,

verzending per post voldoende
gefrankeerd, worden ingezonden aan het kantoor. Baan 163 (kamer 9) voor den Rechter
Maasoever of aan bet kantoor, Afrikaan-

'V.

<

en naar
formulieren

waarhejfd ingevulde

-

/

onderteekende

J

-

330
Openingsuren van 9 tot 12.30 unr en van
13.30 tot 15 uur; des Zaterdag rvan 9 tot
11.30 uur.
i Na 28 Maart sullen geen -formulieren
neer worden verstrekt iofir genoemde
kantoren.
De door den werkgever trf bedrijfsleider
Oranjeboomstraat

volledig
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13
13-1
Henncwierstraat 13

i1

Meidoornstraat 49
Goudschesingel B.
Van Lennepstraat
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van extra rantsoenen zeep
voor de maanden April en Mei 1942 kunnen worden ingediend ten behoeve van
arbeiders, die z.g. vuilen arbeid verrichten.
De voor deze aanvragen benoodigde
formulieren MD 80 kunnen van 23 tot
en met 28 Maart 1942 aan de
kantoren worden afgehaald:
Ketenstraat 22
■
l

i 1 1•

den Distributiekring
De Directeur vanbekend,
maakt
dat aanvragen,

Rotterdam

ter verkrijging

Roerend Goed

.

.

VERRICHTEN.

Te koop

h

'

l, I■

I I . I i1 i , i 1'

Te koop
te Koopje!
Gevr. In kl. gezin, net Kapsters. Er kan gepl. B.ca. bej. flink per&«
prima luid- Lederen heerenjas
Luidspreker. Te koop 1-per». lediNieuw of theemeubel.
antieke kant met spiraal, smospreker. H. Bcstcvaar. koop gevr.
18—17 J., 3 hal- worden Kapster, zelfst. alleenst.. voor lnvalldev. Mcekerenstraat 798. gebr. Echter l.z.g.st.. stoel, radlokast, thee- klne. .bontjas, led. H.- Meisje.
heer, lange
ve dagen p. w. J. W. kunn. werken. Tevens fleta dame.
middelste bel.
kapstok, Jekker. 2-pcrs. opklap- Frlsostr. 13b, H'berg.
■ ' Genegen goeden prijs tafel, ligstoel,
Tevens
Noodhulp v. de Paasch- afst. gewoon.
tafel,
m. 48—50. lampekap,
luid- bed met ombouw. KoTe koop z.g.a.n. blauw te betalen,
hulswerkz.h. Br. P 3530,
8.z.a.:
nette
Werk- dagen. Martin. Stadhou- Bur.
letter J Bur. 81. sprekerskast, nikkel h.- kei noot.
v. d. HorstBlad.
Getroffen familie, cl. hecrencost., m. 48 of 50. Br.
125—127.
dersweg
Dinsdag,
Woenshorloge. Tollensstr. 65. straat 5.
sur,
de Vrlesclaan, vraagt ƒ 47.50. Bevragen 6—7 vinardlngen.
In kU
dag,
v.g.g.v. Br. No. Gevr.:
Jonge
Fletsjongen
gevr.
flinke
een
billijk ter overname 1- u. M. de Groot. Laan- Pedaalorgel
p D- D 900, Bur.
Jaarj
te koop Kleine toonbank
te Te koop
R.N., HlllC- Werkster voor Donder- wasscherlj. 16—17
persoons ledikant met zlchtstraat ÜB, 4xb.
gevr. Br. met omschr. koop gevraagd. W. C. schoenen, blauw »lan- vliet 7.
dag om 14 d., v.g.g.v. Grln. Rauwenhoffstr. 4.,
Zwaanshals
genleer, maat 40, g. *t.
LUckerath,
toebchooren. 2-persoons Gevraagd
en
West.
prijs.
Kraayenbos
Statenweg
_
heerencost.
D.
Mevr. Knijp,
Aangename
wollen deken, loopers, m.
° r « anlst
horlogemaker.
ƒ
Bergslngcl
Bljver328,
10.75.
113
b
Blelswljk.
No. 45.
48—50, Llbertystoel.
te 12 en 8 meter, henddoeGevr.
nette fletsjoni
Swaggermantel ■
dienste, voor dame uit
2 Piano. Door muziek- Moderne wantlelwagen na 6 uur.
koop gevraagd, maat 42. ken. mantel, maat 44 of vloerkleed, .divan,
gevr., gens, 16—17 J.. hoge loaangeb.
heeren- vereeniging
Melodla, In ruil
Brieven
No.
S 31M, 46.
voor Demi • ter overname, nette stand, niet ben. Nette Werkster
Indien • eerlUk.
nen.
Brieven S 2082..Bur. shaardfauteulls,
kinderwagen, nieuw, maatwerk, grijs 25 J. Br. No. 1337, Adv. halve dagen. Dinsdag, Aanm. Hudsonstr. 37-39
Bureau van dit Blad.
choenen 43, van partl- goede Duitsche
piano mod.
Eendrachtswcg 42.
Bur.
Oude
E.
Donde.'dag,
Zaterdag.
Betcke,
£
culler.
Br. No. 5213. te
6—B u.
gevr Br. No event. bijbetalen of z, wollen stof, oude kwal..
Breevoort,
Cococlooper oud of nw. Te koop kinderwagen Boekh. Engelman, Zw.- KWkoop
RodcnrlJ- _V.
14625 Kiosk Kruis- g.a.n. kinderwagen ge- middelmaat ƒSS v. d. Kaadhulslaan 77a, HU- scheslr. 83.
te koop gevraagd. Br. en opv. bl. klnderwa- hals 301.
Kleermaker vraagt Jonben. Icgersbcrg.
vraagd.
Br. No 1353, Horststraat 9K.
plein.
of
prijsopg. enz. aan Adr. gen, demi salson. flin- 7
gen
meisje,
eenlgsBoekhandel Engelman, (Blijdorp)
Gevr.:
Dienstmeisje, Gevr.: fl. Meisje, B—s u., zins
foto-apparaat, Te koop gevr. 2 p. Ie- Zwaanshals 301.
maatwerk beVogel, Berkendaal 17. kc maat.
Croenevcld, Goed
gevr.
liefst klelnbccld
d liefst direct. Mathenes- warme maalt., kl. ge- kend. m.
Te koop 1 p. br.
Rulvenstr. 23A.
splRullen.
wit
rubber Hulsmanstraat 19.
zin. Zondag vrij. Mevr. Gevraagd
Tegen goeden prijs. Br. dlkant in g.d.s, met
B. v. Wocnsel, Gramofoon met pick-up hagedis schoenen m. Sg -erlaan 295.
nette Jongen.
v. d. Neut. Corn. Musch
kapl., m. 10 v. j.-schoe- Te koop gevraagd, uit- K 634. Statenweg 11». raal. A.
te
draait
3
koop.
plaƒ6.
Hockey-sticks
—39
8.z.a.:
14—15
Vccrhaven 13a.
net Meisje. 23 str. 22. bij Diergaarde.
J.. In rüwielbenen
of kapl. m. 11. breldlng pension, geh.
ten.
Thorens motor, ƒ4. rolschaatsen ƒ S.—.
drljf. Aanm. na half 7,
J., v. d. en n.. In kl.
Event kopen. v. Ooster- of gcd. inboedel, liefst Gevraagd 2-pcrs. auplng 'Te koop gevr- haard, mooi kastje ƒ 45. WestMath.dijk 46.
fl.
MelsDe
Wit.
Cleyburchstr.
Blijhandig
divan,
ÜB,
old finish dres- mits in
net gezin. Br. No.. K.Gr. Gevr.:
zeestraat 27A.
van particulier, billijke solr, theemeubel,
goeden staat, phal Oolevaarstr. 9 lxb. dorp
over- Br. D 1000.
1131. Kiosk Schleweg.
Je. van B—S u., Z. n. of H.H. Kappers. Direct of .
Br. KW 14438, gordijnen van partlcu.
Accordeon te koop ge- prijs.
Bur. R.N.. 11.11. Kappers ter over- Te koop compl. haardWerkmeisje. 3x p. w. later gevr.
aank. beB z.a : nette Juffrouw. fl.
vraagd. planoklavler pn Kiosk Bcrgslngel.
lier. Br. No. 1352, bock- Hlllevllet 7.
name
Wervelwind kachel ƒ 40,
prachtige 57 ]~
Essenburg- dlende. J. v. d. Velde.
P.G., voor huish. Harmans.
radiotoestel.
Brieven Te koop gevraagd door handel Engelman. Zw.- Te
stofzuiger,
koop
droogkap.' Ideaal Per- Oud-Holl. open haard
singel 88-1.
Tulpstr. 2, hoek B. Hoffprijs.
B,
in
kl.
Br.
No.
gedup. 2 fauteuils,
manentlocste),
gezin.
merk,
sleemodel,
4 hals 301.
wasbak. ƒ 100,
koper
beslag.
Jaartal:
radiotoestel.
Gevr.: Werkster, Dlns- manpleln,
en
enBoekh.
NlcmantsverSpan- stoelen, 1-2 pers. bed. Philips
gasstel
geyser,
Bouwmeester,
Fommet kap Statenweg USB.
SMA
te koop tweeplts
Llchtdruk-lnr-,
Jaardstraat 133A.
kapok,
drlet, Clementstr. 72, dag en Vrijdag, B—ï u. Electr.
schiijfbureau. gevr., defect of hooso kcle kachelpijpen. W. enz. J. Brouwer Noord.n.m. Mevr. Maus, Hoolvluchtelingen
Puttershoek- molenstraat 9
te R'dam.
D. F. Oosters. JcrichoViool te koop tegen elk radio en pick-up. over- prijs geen bezwaar. Br. de Hay,
vraagt
kookkachel,
drift 7a.
laan 48,
nette
koop:
vloerkleed,
straat 19A.
gordijnen,
Gevr.:
nette
Jonge
636, Statenweg 118.
aann. bod. Mooie volle Br.
K
Merk
radio
leegevraagd,
handnaalmachlne,
fletsjongen,
plm. 15 J.
KW 14760.
Kiosk
klank. v. d. Sluis, St.
werkvrouw
voor de
ongehuwd.
te koop gevr.. beslist van particulier, ren llcslaarzcn, voeu Werkster,
te koop Orecl
Hockcystlck
Agathastraat 43A, Telc- Blommerdljkschelaan.
orgel, liefst genegen hoogc prijs te balschoenen 40.
Gevr. j.elfst. k. w. Woensdag afwasch en alle voorko- Kleermakerij. Gevraacd
gevraagd voor heer, No mooi eiken
foon 4D206.
Alt Sax aangeb. f 55. 20 of 21. Statenweg
met studie- en psalm- betalen.
Br. No. 2790. schoenmakers stik ma- .en Zaterdag van 8.30— mende werkzaamheden. aank. halfwas en leerAmbachtsschool
boeken Stenstra.
Bas Boekhandel Engelman, ehlne. v. Helden. Paral- 3 uur. Van den Berg. Aanm tusschen 4 en 5 ling.
Te koop prachtige, grlj- Havezaat, Slaghekstraat Radio
te koop. Prima Jungerlusstraat 126A.
Zwaanshals 301.
uur. Snelbuffet Cen- voorkeur. A. P. Nicolelstraat 61A. Overschle Statensingel 38a.
ze overjas, geh. nieuw 137, 2x bellen.
inim. Oude Binnenweg dem Vljverhofstr. 109A.
ƒ 65. De Slegte, Hene- Aangeb. 2 fauteuils. 4 toestel met kast. Ern- Oude met Jonge konljn- Gevraagd
1 paar da- Gevraagd radio, 2 fauGevr.: net Meisje, v.
rtch, Ackcrsdljkstr. 35a. tjes
No.
118.
gouwerlaan
Terstond
gevr. fl. nette
stoelen,
308. trekb.
te koop. Boude- messchoenen
maat 38. teuils, 4 stoelen, hand- heele dagen en zelfst.
2-p.- opklapbed
z.g.a.n. Brieven m. prijs naalmach.,
Ulvlr Hoogte- wljnstraat 78. ben.
U.z.a.: Gedipl. zuster loopjongen. Slagerij W.
Aangeb.
vloerkleed, ,w. en k.
Aanm.
A.
pension,
weg. compleet, Slnger naai- Te koop
gen. P. Zoutendijk. Vlerammachine, 2-p. 2 deelig zon / 60, IJzeren heng- Te koop damesmantel. P. Zuur, Crooswijk 208 goede staat. Br. No. 201 Weycnhoven. Schicweg v.
kraamverz.,
dubb. zaken, bev.
10 bed,
ƒ
Japon
4 stroomatrassen. selketel
6. zw.
leesbibl Modern, v. d. 2?8. Tel. 49549.
huish. bezlgh. te verr. bachtsstr. 18.
geh.
pr. kwal.,
kamers,
bezet,
lm. Astra- Wie
helpt Jonge a.s.
Bez. 10—6 uur. Tollens- m. 40—42 ƒ3O MolenZr.
Adr.
Kolcnberg,
Goede
m. 40. Niet gedr. moeder aan babycape, Sluijsstraat 74.
broodwinning.
Gevraagd voor 1 x p. Mlldersstr. 85b. Tel. 36253 Smidsjongen gevr. J.
laan 124. Hlllcgorsbcrg. kan,
Koopsom ƒ 4500. Br. S straat SIB. beneden.
Vaste prijs ƒ 30.
Sta-< 'in pr. staat:
w". van Te koop colbcrtcostuum
Sinjorgo. Breede Hillenette ■ Werkster.
795», Bur. Blad.
Te koop gab. regen]. z. Goede piano of vleugel llonssingcl J7B,
Telc- Rooljcn. Schlnkclstraat en demi, z.g.a.n., maat- w.
Gevr. nette Werkster, dljk 157. Katendrecht.
Malson Mcta,
Mathe32. 2 x bellen.
Te koop wandelwagcn. g a.n. of rullen 1-pers. gevr. Br. Broekhuijscn, foon 42044.
werk m. 46.
87.
v.
Dlnsd. en Vrijdag v. Voor direct
Raap,
ncsserweg
gevraagd
ledikant
met dekens. Eendrachtsweg 50.
P.G . v.g.g.v. MaBA.
I
—4.
Spoorsingel
z.g.a.n. Vaste prijs ƒ 25, Stoelenveeren
Te koop gevr.
twee Aangeb.
motorlaarzen
loopjongen v. fiets- en
te koop. ZTe koop prachtige D. passplegels
8.z.a.: Leerling Ver- Ih.laan 419b, na 7 u.
wit en Jongensjasje 1 j.
huiswerk. Aanm. Fa. H.
en bustes. A. 42. d kaplaarzen 37. Te
nieuwe win- koopster.
Hulsƒ 3. Crooswljkschestraat Colljn. Feljenoordstraal Herdershond. Gevr. d. H. Modoo. Oranjeboom- damessch. 35—39, mels- terjaskoop
z p. Diergaarde- houdschool. Dlpl.
Nette fl. Dienstbode Both. ingang expeditie
±
36. beneden.
16
J.
Westersingel.
40, beneden.
luiers,
a.s. moeder
ba- straat 164 A
Jessch. 34, autopcd bal- singel 41A.
Truus
Haver- gevr. L. Vreugdcnhll,
Rivet,
H.H. Kappers, Te koop bywol. Brieven letter K
koop
1 dressoir, 1 lonb.. korte43, demi Vin- Nieuwsblad Wereldatlas 1.-indstr. 27a.
N. Binnenweg 206.
Gevr. carrterjongen
18
Aangeboden gasfornuls gevraagd
Oranje- ;Te
herenzaak op Agentschap
ben.
ƒ 30, wringer met bok
tafel en 4 stoelen en kenstraat
Dame, 32 Jr., —22 J. Lichte werkzaamte koop gevraagd, comResch.
stand, boomstraat 193.
Dagmelsje gevr., B—4
drukke
ƒ 15. Bez. 's avonds o—B nette
W.
Taalman
2
4
fietspomp.
Gevraagd
fauteuils,
met
of
zonder
Huls- heden. Aanm. Woenspleet
z.g. gepl. als
met ruime wo- Gehoorapparaat. Eleclr. Moerkerkestraat 133 II
tl., 5 d. p. w. Jocob 37.houdster, ook zaak. Br. dag t, 9.30—10 uur. v.m.
Lub.. Bergschelaan S6B. liefst
opklapbcd,
stoelen,
band.
Brieven
met
prijs
ning. Br. P 3445, Bureau gevraagd voor oude we- Rotterdam Zuid.
Marlspl. 2. H'berg.
Buytewechstr. 53a
dressoir,
Vloerkleed. P 3626. Bureau Blad.
Bontjas. Te koop lange van dit Blad,
A 7637 Bur. N. Binnen- Wm.
duwt. Visser, Persoons- Gevraagd damesschoc- kolcnfornuls, naalmach.
Hulp In Hulshouding weg 2S4b
veulen jas, bruin maat Plano te
B.z.a. kruldeniers-bcd.,
koop, tevens haven 199.
schrljfbur. Brieven m. Te koop bijou gramof., f,evr..
Intern.
Mevr.
24
44 ƒ 60. Te zien WoensJ..middenstandsdipL,
nen m. 40. WH goede prljg KW 14726 Kiosk
merk Thorens m. pla- Van
trapWerkster,
8.z.a.:
nette
Beukendagavond na 6 uur. No- Slnger-Industrie
Albada,
P. de
koop keukengeyser, prijs betalen.
warenkennlsdlpl. en
ten en verl. Spotprijs. laan
naaimachine en Keul- Te
Schlebroek. 24 J-. v.g.g.v., behalve dlpl. verkoopkunde v.g.
z.g.a.n.
77,
zemanstraat 66 2e.
S3b Waard.
Zuldhoek 234. Veemarkt.
A Jas, 2de Schansstr. Tel. 47940.
sche inmaakpot. Konin- (ben.) naJcrlcholaan
Maandag en
Vrijdag. g.v. Br. K
4 uur.
Rotterdam Zuid.
Te koop dames regen- 338, 2 x bellen.
670. StatenTe koop
pracht eiken glnneweg 32, IJselmonBr. De Klerk. KatenJas
tafzljden
40,
m. 38,
R.icmelsje gevr., Za- drechtsche Lagedljk 457. weg 118.
theekast, radio onder- de. Na 6 uur 's avonds. Gevraagd beslist z.g.a. Wie helpt
arm gezin.
z.g
Pluche
a.n.
te
loper
Jurk m
2 blouses, z.
Halfwas rilwlelherstelzetkast. staande sche- Te koop hulsbloscooo, n. moderne kinderwa- voor kindje, dat veel g.a.n.
8x0.50 met roeden :erdag en Zondag vrij. :<o. 457
Schinkelstraat 87 koop
ler gevr. Br. m. verl.
gen. Brieven letter WB bulten moet, aan kinHano, Zesvan
9—3
u.
Mevr.
Elmerlamp.
enz.
Brieven
No.
te koop gevr. 2- Veelustslraat ÜB, 2 et. derwagen tegen kl
2 x bellen.
f35
tlenhovenschekade 93. tevens ledikant
Lindelaan
82. Huishoudster gevr., 30— Ml., leeftijd en waar
verA 7890 Bur. Nwe Bln- berg.
m. splpers.
goeding. Br. D 999 Bur. Te koop wandelwagcnOverschle.
■scnlebrock.
'40 J., door Werkman. gewerkt kantoorboekh.
nenweg 2848.
raal. Josephstraat 1188 Te koop
kort blsam R.N.. Hlllevllet
tje.
werk, 2 kinderen C. v. -t Hoff. staten7.
t.e.a.b. Hooge h.- Aangeboden geel gevl. Meisje gevr. van 9—5 vast
Jasje ƒ 250.
pr. staat.
Gevraagd 1 paar zwar- onderste bel.
a en il Jaar. Mart. de weg 102.
schoenen
ƒ
m
42
5.—.
koop
-te leercn riemschoen- Witte bruidsjapon
Brieven S 2701, Bureau iTe
deml-salson. Burg.
's Zondags
vrij. Jong.
Zwarteweg
lak slaapk. ameublem.. -.mr
17
Melneszplein
te
1.
uitgesneden
Eendrachtswcg
42.
tjes. liefst
grijze vlschgr., m. 50— bovenste bel.
Reiziger in levensmidbest. uit 2-pcrs. ledl- Mevr. Pronk. Adrlana- faM. Middelburg) Reeuonderjurk, m.
koop.
m.
•'<. of hooge hak
ongedra52,
maatwerk,
delen zoekt bljverdienmode],
wlik.
42 ƒ 30. Na 7 u. Grand. Te koop gevraagd plus- gen,
kant. commode, nachl- laan 171, Schlebroek.
maat 39—40.
Br. No. Veelzigtstraat
ste In levensmiddelen of
oude stof Ebbe- Gr. led. actetas te koop kastje, 2 stoelen, tafel.
four
of
broek
pak
4.
en
Gevr.
te
net
Vooburg,
1333. Adv. Bur. Betcke.
Net Meisje gevr., ca. 16 bijkomstig artikel. Br.
v. Evcrsdljckstr. gevraagd, alleen prima Schiebroekschelaan 45b Meisje. P.G.,
llng.
moderne
radio.
Brieven
d.
Oude Raadhuislaan 77a. Bod gevr. op weinig gev.
en jaar, voor halve dagen. K 674. Statenweg 118.
staat.
Mevr.
Maas.
met prijs en merk No. No. 39A.
B°""g°gnschevllet 215A. Te koop donkerblauwe r., v.g.g.v., eventueel klein gezin. Aanmelden
Hlllegersberg.
spceld Philips toestel, S 2742, Eendr.Weg 41.
Te
Delfts
kinkoop
Kleermakerij
vraagt dlv.
waschBr.
kinderwagen
Zondags
vrij.
'»
P. Groeneveld.
en
A 7681.
uur, Bcrgschelaan reet thuiswerker
Wie wil mijn lederen 752A.
derwagen met vacht en Aangeb. grote zecmlap, commode met spiegel, Bur. N Binnenweg 284b. na
voor
No. 13Ü.
26, Helle- Duluche plano te koop.
keerwerk. Aanm. v. su.
rijbroek rullen v. acte- Opzomerlaan
ruil voor fietsband. Te bez 6—7 uur.
De Net
zwart, goede klank. M. bedje, event. rullen v. In
tasch. Brieven No. C 140 yoetsluls.
D.
z.g.a.n.
Meisje
gevr.
DagTe
l'/txzS.
Brieven
v.
Net
v.
West.
N.
BinnenHoge
wandelwagentje
Dagmelsje.
Kloot,
Smit,
v. d.
LIle Uzerstr. 27A. den
dag. boven 18 J., meisje gevr.. zelfst. k. weg 295D.
Broersvest 3. Schiedam. Kampeerhulsje te koop mlet 112. Schlebrock.
zien v. d. Ende. Noor- P 3614, Bureau Blad.
Wie
helpt
mij aan 1:1. gez. 's Zondags vrij. w.
derhavenkade 22 ben.
gevr. Liefst omtrek ZeM3uritsweg
32b, Gevr. loopjongen. Mag.
Lange lederen
Aangeb.
Jai se- venhuizen.
Br
Indien goede Salonkastje
te koop,
re- vloerbedekking, kleed, Spaan. N. Binnenweg : m. bellen.
Wisselaar
In genmantel 38,suède
Lucas. N. Binnenweg 48.
vraagd, nieuw of gebr.
zomer- lampekappen.
gang- No. 300.
Empire sportklnderwa- Europaop
A. A. de Jong, Wever- staat, goede prijs. Br. gen
kast
podium, ver- mantel 46, J. winterjas looper enz. Teg blll.
Jonge Werkster. B.z.a. Jongeman. 17 J.,
extra
«root.
WUn8.z.a.:
3013,
S
Eendrachtswcg
gevr.,
chroomd,
straat 47, Alblasserdam. No. 42.
met radio. 10 J., slagers-, kruid.- prijs. Br. A 7881. Bur.
Werkster
1 Dinsd., Woensd., Donals sehlppersknecht.
kelderlje enkele orlgln. gekost
hebbend ƒ 2450. Jasje, 1 p. spiraal. Vin- Nwe Binnenweg
2848. ochtend p. w. statensln- derd., vollen kost. Geetsen,
1 paar schilde- Bod gevr.
onversch. waar. Br. A.
Orgel. Knapen Ver. z.
Brieven B kenstraat 43 ben
pel 116a, Blijdorp.
orgel. Ter overname aangeb. rijen.
negen bonnen mede te de Gans. Zandpad B
onderh.
Eikenlaan 179.
goed
Belgische kinderwagen
273,
1717. Zaagmolcnstr. 47. S'O-S. Gedupeerde
brengen.
Aanb. pr., merk. reg.. pension, bevattende 6 Schlebroek.
Br.
K
658.
Mlddelharnls.
gevr.,
vr. te koop aangeboden, z. Werkster
Maankeuken
en
Schapers, Resedastraat kamers.
Tele- gebr. 2-pers. deken, la- g.a.n., donkerblauw m. ring halven, v. Donder- statenweg 118.
Te koop 2 Bod gevraagd op toestel
B.z.a. jongeman, 22 j.,
bergzolder.
Gelegen Melkgeiten.geiten.
No. 368,
ken
kussen,
funken
564
L.K.
en
regenscherm,
bedje,
A. v.
contante
la- dag of Vrijdag heelen xpprèteuses en enige voor alle voork. werkomtrek
Schiedamsche- drachtige
prima conditie. Br betaling. Br. KW 14477 ken,
sloopje en sier- dag. v g.g.v. Van den nette Meisjes gevr. voor zaamheden, ook voor
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weg 106.
Ouden, Zwart Kapster
son
p. w. Molendijk,
Te koop gaspcrsljzer. 2 koop.
tevens beklede No 31384.
en aank. gevr., Kat1.50Lagendijk
radio met prl- Statenweg 118.
Tanstraat 95b.
181A.
nieuwe Jongensbroeken wieg.
kunnende
onduleeRijsdijk. Amc- Te koop elec. wasch- Machine ter vervaardl- Philips
goed
ma Philips luidspreker Gevraagd
net melsle, Kapster gevr., vlugge Ie
± 5
i
9C.
J.
kindergoed
landschepleln
ging
etalagekanrwatergolven.
Jaar.
machine
Velo.
café
van
ren en Strevelsweg
BeJ. heer zoekt kost en
korte, lange v.g.g.v-, voor halve dagoed
5 Jaar, 4 paar damessch. Te koop gevr. In g. st. radio m. wisselaar, ge- ten In kleurendruk m. te koop,
kunn.
70.
Tquj>,
K
inwoning in gez. z.k..
golf, aansluiting plek- een. Aanm. 7 30—830 u. Kapster,
deken.
35—36—37—38.
veel
matrlizen
te
werken
2e
f
10—/"
w.
koop.
Kapster.
en
12 o.
Br. D
z. linkse zwarte hooge sloten carrier Mlchelin Vlerambachtsstraat 36A up. 2de luldspr. ƒ 45,—. Plelnweg 1338.
9
Gcvraasd: net Meisje
Snelliussingel 38A,
Maison De
3e Pijn- —4.
schoen m. 42 of paar. banden. Willem Buyte- winkel.
MclJboom, Jan Kobell- Gevraagd
boven 18 }~ v.g.g.v. ;956. Hlllevliet 7.
Schiedam,
v. winkel aekerstraatRles,
11.
Noor- wechstr. 172b.
straat 63
Croonenborgh.
.j. Visser, Strevelswcg
speciaal
hulsnaaister,
Te buur gr. ongem. kaPoppenwagen.
groot derhavenkade SC.
Handnaaimachine
en klnder- Gevr.: Meisje, ± 16 J., v. 19a, Zuid.
2-pers. pltch- v. blouses
/ 3
Te
dubb.
waschte
Te
koop
koop
p.
gebr.
mer.
w..
v.
model, In prima staat. Demi, nieuw, middeluur. klein gezin.
tafel pr. eiken, wil ook koop. radio Telefunken. plne ledik. met 2 ma- jurken, zelfst. knippen, B—2
keuken,
v. Heusdestr.
aangeboden.
te koop
Soetcndaalscheƒ 55. Petersen, De rullen v. 6.50 m. cocos. 100 broeiramen. D. Los. trassen ƒ 15. Snelllnck- naaien, strijken. A Sta- Bom.
no. 10.
Bevr. Beukelsdljk 114A. maat
b
Vierambachtsstr. weg 48.
Vllegerslr.
pels,
1 m. br. Schlcdamschc- Schenkeldljk
268. slrn l 39B ' Vermeer.
438. Na 7 u. weg
woning bulGevraagd
Beljerland.
Radio Beii. te koop, pr. 'Te koop
322.
winkel.
Zuid
No.
26.
Gevr.: Dagmelsje tot 5
witttc jasten Rdam, onverschill.
Spoed. Cedup. vraagt 2
In orde, als nw., k. en 1.
clubfauteuil 1-pers. bcdstellen, gen. Gevr. net
katoen drag., ± 16
42. wollen japon Te koop kinderwagen Aangeb. brons-kopcren
waar. door echtpaar z.
fabrickstoestel schort
meisje voor Mur,
goeden prijs te betalen.
k..
gepens. N.S.
42, zijden Japon 46. ge- m. bedje en slerkusscn ƒ IS,
Br.
165.. De Hooge. Zout- bloemde
huishouding,
gen. In „•aar. Schiedamscheweg
Jasschort 40 + en kinderkastje. Na 7 siervaas (kunstvoorw.) Br. C Commljs, Clacs winkel- te helpen, boy. No. 154b.
Hooijmcyer's boekhanziederstraat 53A.
38.
Beijerlandschelaan u. Comcllsscn, Hoofd- 68 cm. hoog ƒ25 De de Vrieselaan 73A.
Nette
del Hlllevllet 95. onder
18
Jaar.
Hebt
u wol.
Brelster
meubelmakersGroenendijk,
/
Statenweg
Ter overname Jacquet- No. 204 b. b.
Weerd.
52C. Gevraagd
Jongen gevr. Aanm. W. letter N.
laan 23. Schlebroek.
rugzak,
Bakkerstraat
S2A.
b.z.a.
gr.
vervaardigen
voor
zg.
55,
costuum kl. maat.
Te koop gevr.
vloer- Orgel.
koop
prachtige model met draagban- Gevr.: net Meisje, be- van aile handgebrcide v. Hlllcgaersbergstr.
Jonge weduwe vraagt
Te koop gevr. •Te
a.n., z, p. 3. Timmer- kleed, liefst pluche
ongem. kamer, geen goen door partic. goed orgel, muisgrijze poes. wegens den. Brieven prljsopg. 'Hst zclfst. k. w.. v.g. kleeding. W. van der bij Kleiweg.
mans, Strevelsweg 96b, paar lage hcerenschoeBureau Nwe
Br. wed. C. de Nies. vertrek, lief voor kin- A 7933,
Kappers. Gevr. brulk van keuken, in
Rotterdam Zuid.
g.v., B—3 uur. Aanm. na valk, Hofstedestr. 46a W. H.H.
electr.
R'dam
Z. Br. onder letbediende,
nen maat 44. Brieven \nna paulownastr. 11. deren, m. bak Zwaans- Binnenweg 2848.
vakk.
u.,
6
Vredehofweg 36b. B z.a.: nette Werkster, kunn. knippen. Tevens ter W.
Te koop 1 eiken dres- met prljsopg. B 1612.
hals 3808. mldd. bel.
Hooijmeyer's
Aangeb.
grijs costuum
Te koop ". mantel z.g.
soir.
Adres MUnshee- Zaagmolenstraat 47.
net Meisje, v.g. •■.g.g.v., alle werkdagen. dameskapper,
goed k. Boekh Hlllevllet 95.
deurs garde- 54,
bl gab d.-regen- fevr.s 8.30—1
a.n., beige ruit. Rcljncn Gevr 2 en
180, Agcntsch. onduleercn.
renlaan 132D.
P.G. Br. No
g.v.
uur,
Martin,
52,
Te koop
zwarte her- W. v. Hlllcgaersbergstr. robckast
Egyptisch mantel
klndercapc,
aangeb..
Gr. Visscherljstr. 88.
Stadhoudersweg 125-127. Pled a terre
Aanm.
10—3
Degenaar,
46,
te koop dershond 7 mnd. Kre- 4a. bl] Ceintuurbaan,
I. d.regenjas m. 44. Br. winterjas
cav. beenmod.
Philips radio
of week.
Gevr.
fl. dagdienstbo- "j Baggerman gevraagd v. eind. comf..
letter S. Kleffer's boek- kappen
42.
Obrccn- Rochusscnstr. 97a.
aangeb.. pr. sp. Mlerlo- mers. Berkelstraat 35 O.
g. st.. vrij boy.Gevraagd
zomermantel handel,
Goereeschestr. straat 138.
straat 56. Noodwonlng Gevraagd
Net Buitenmeisje b.z.a., de. 2. k. w. en v.g.g.v. het
uitbaggeren van huls W.. bij Mathcnes2-peri. op42—44.
42—48.
NO
5.
Mevr.
v.
Japoa
einde Dordtschelaan.
m.
Woerkom. sloten In Overschle. Br. serpl. Br. A 7682. Nwe.
Kinderwagen
geen
klapbed. ombouw, zon- longensjas
te koop. l17 jaar v. d. en n.,
12 ]. Br P
Binnenweg 2848.
3503. Bur. Blad.
v.g.g.v., _Montlgnylaan 37. H'berg
dr.,
*
Te koop
4 stoelen. 2 der bed, met gordijnen.
Norm. 2-pers. cano te donkerblauw,
dikke katoen
Bur. Blad.
koop gevr. Ook genegen gummibanden,
pr. st. 'liefst
Kralingen, Hllle- Nel Dagmelsje
fauteuils, tafel, buffet, 2 fauteuils, salontafel- n435
I
Net kosthuis gezocht, d.
Luodgietersleerllng getegen
*
Zondags vrij.
smal Vaste prijs ƒ 50. Gevr. >:cersberr of Schlebroek. t.30—3.30.
spiegel.
theekastje, tle. Brieven prijs J. M. Gevr. . mooi uitneem- te rullen
vraacd. Fa. Paling * netten kostganger. 1. 'i.
Borse- Sprangen, Sonmansstr. baar
V
kampeerhulsje. model Br. P 3591, Bur.
wandelwigentje.
geen bcroei
massief eiken.
EBr. Boekh. Noteboom. Niet ben. 16 J. Iste Mld-I De Wit. Spiegelnisser Westen,
.
Uarstr. 83C, R'dam Z. No. 8.
Eendrachtatr. 102a.
Heemskerkstr
62a.
kade 15. melden na 7 u. Br.
E
2e Glislnghstr '.'. I
18,. ben..VWaddlnxveen. & v —,
van dit Blad.
d
dellandstr.
]

EXTRA ZEEP VOOR ARBEIDERS,
DIE VUILE WERKZAAMHEDEN
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ROTTERDAMSCHE

GEMEENTEPUBLICATIES
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,

RÖTTËRDAWSCH

•,

,

WOENSDAG 18 IvIAART

� G EVRAAGD voor
�
TAPIJT STOPSTER

-

-

-

Bottalaan

In staat om alle voorkomende rcparatlcwcrkzaamheden
aan alle
de
m soorten tapijten zelfstandig uit te voeren open tevens als leidster vaneen
te lelden. Ook voor
betreffende afdeling personeel verder
nog
ondergeschikte
kracht
doch In haar huidige werkkring
132.20 Zb uitstekende,
te
promotie
bestaat op deze wijze de mogelijkheid een belangrijke
maken. WIJ bieden een prettige, zelfstandige werkkring tegen hoog
T salaris". Aanb. met uitvoerige bijzonderheden waaruit opleiding en vakopgave van laatst verdiende salaris aan de

,

Wie bezoekt Bakkers en/of Kruideniers?

•

Actieve en betrouwbare Vertegenwoordigen, die in Rotterdam en ZuidHolland goed ingevoerd zijn bij Bakkers en Kruideniers en een flinke
verdienste wenschen van oude bekende firma (niet voor surrogaten»
worden verzocht zich te vervoegen op Vrijdag 20 Maart tusschen 2 en 4
uur in Café PSCHORR WEST, West Kruiskade 1, Rotterdam.

� CARPET CLEANERS N.V. ARNHEM

261.16

AUBURN-GARAGE

12

:

f

Binnenweg 166,

van

'

•■-

a

<

.

Gevraagd:

een nette Dienstbode

KOUSENMACHTIGIKGEN.

I
~

Dienstmeisje alleen

Vr. Kantoorbediende

■

.*

NAAISTERS

DAMESHOEDEN

BEKWAME MODISTE

APPRêTEUSE-.

NET MEISJE

vriendelijk Meisje
WINKELJUFFROUW

d. Bind
198.8

KLEERMAKER en
2 prima Handwerksters

bekend met keerwerk. Aanmelden:
Zaterdag tusschen I—3 uur. WESTERDUK's Keer- en Reparatie-Inrichting
Markt 57. Vlaardlngcn.
195.8

MAGAZIJNBEDIENDE

voor

Electro-Technisch Bureau te
Rotterdam. Brieven met opgave vorige werkkring en verl. salaris onder
17160,
No.
Bur. van dit Blad.
7
Gevraagd:
Electro-Technlsche Handelszaak,
te Rotterdam. Brieven met uitvoerige
voor

gegevens en verl. salaris onder No.
17161. Bur. yan dit Blad.
7
Bi] de

makerU

flinke

Noord-Brabanttche Schocnkan nog geplaatst worden

Schoenmakersknecht
*

Uitpoetser

Dagdienstbode

voor hcclc dagen.■
Rochusscnstraat 297a,

Zondags vrij.
Rotterdam.
234.8

-

•'-"

v.

bekend met lichte administratie. Br.
en
met volledige inlichtingen en verl.
salaris onder nummer K SS6, Statenwcg 11S
Alleen eerste krachten. Aanmelden:
HSd.
Mijnshcercnlaan
Gevraagd:
Ml.9

Gevr. Hoofdjuffrouw

-

J"*'"

Vlaardingen.

MAGAZIJNBEDIENDE

degelijk R.K. Meisje

voor dag en nacht, dat netjes kan
in het bezit van het diploma Ned. werken en eenvoudig koken, v.g.g.v.
Mevrouw V. d. BERGH, C.N.A. LoosSoll., uitsluitend schriftekunnende werken. Aanmelden Nieuwe Haven 233, Schiedam. Zwcmbond.
140.7
lijk, met opl. en vcrl. sal. worden aan laan 32. HUlegersberg.
297.20 bovengenoemd
adres ingewacht.
Assurantiekantoor vraagt voor spoe2968
207.8
dige Indiensttreding
Offlcleele publicatie
tegen 1 Mei In N.H. gezin
Nijverheid
Scheepvaart.
Gevraagd
het departement van Handel.
en

- De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en
vd.cn, zclfst. kunnende werken. BIJ
Scheepvaart maakt, met betrekking tot de verstrekking van kousenmachtiHessclt van DlnterW. SONNEVELD.
gingen in bijzondere gevallen, het volgende bekend.
16, Pijnacker.
193.6
Handelaren dienen, teneinde zich te herbeyoorraden de ontvangen kou- laan
tezamen met ue
NOORDUYN, Duinweg 8,
Mevrouw
Benmachtigingen voor personen van drie laar en ouder,
zentoewijzingen tot het vere|schtc aantal punten aan hun leveranciers op te geen Wassenaar, vraagt met IS April een
den. De kousenmachliglngen voor kinderen beneden drie Jaar hebben
herbevoorradingswaarde. doch dienen zorgvuldig, te worden bewaard voor
controle door de inspectie van het Rijksbureau dlstex.
Hulp van werkster aanw. Goed loon.
•
Offlcleele publicatie
280.6
■-••*•
Van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
REGELING VOOR GEBRUIKTE VETTE OF OLIEHOUDENDE
•
POETSLAPPEN.
••"''
©• Directeur van
het Rijksbureau .voor oude materialen en afvalstoffen gevraagd voor kinderjurken, jongonsoverhemden en
maakt bekend, dat een regeling Is getroffen, volgens welke de verbruikers blouses, broekjes,
Berrevoets, lc Gijslngstr. 35.
van poetslappen, vervaardigd uit lompen (machinefabrieken, garages, werk- schorten.
Na zeven uur, Malhenesserweg 88a.
plaatsen e.d.) bij het koopen van gewasschen poetslappen eenzelfde gcwlcht280.6
hoeveelheid aan gebruikte, vette of oliehoudende poetslappen zullen hebben
terug te leveren aan den leverancier der gewasschen poetslappen of aan een
erkenden lompenhandelaar. Er Is een overgangstijd .Ingesteld, gedurende
Gevraagd
kan
worden.
genoegen
Op
genomen
gedeeltelijke tcruglcverlng
welken metgaat
1 Juni a,s.
de verplichting tot terugleverlng In vollen omvang In.
Er zal voor de vette poetslappen ten hoogste ƒ 1-50 per 100 kg. aan den
241.6
verbruiker kunnen worden vergoed, bij levering franco wagon, wagen oi De Groot, Oudedijk 163.
Gevraagd bekwame
scheepsdek af plaats van verzending.
en aankomende
De poetslappen, welke minstens 20Vt olie of vet bevatten, moeten doo.
de verbruikers worden gezonden aan Groofs Extractlefabriek N.v. te Wortnerveer, die de zich in de vette poetslappen bevindende oliën en vetten
door extractie daaruit terugwint. Daarna hebben de ontollcde poetslappen Van der Mijn, Damcshocdcn. Nieuwe
865.6
op de gebruikelijke wijze nog een wassching en ontsmetting te ondergaan Binnenweg 214.
In een door het bovengenoemde Rijksbureau erkende poetslappenwasschcrij.
Gebruikte poetslappen, die minder dan 20V« olie of vet bevatten, worden
aan
een
poetslappenwasschcrij
gezonden.
.rechtstreeks
zelfst.
Ter besparing van vracht verdient het aanbeveling, dat de verbruikers gevr. in kl. gezin (2 pers.)
hun vette poetslappen zooveel mogelijk In flinke partijen Ineens naar hei kunn. werken voor dag of d. en n.
extractiebedrijf, resp. een poetslappenwasschcrij zenden. Den kooper dezer Adres: Statcnlaan 23, HUlegersberg.
250.6
vette poetslappen moeten zij natuurlijk van iedere zending onverwijld kennis geven. Het extractiebedrijf koopt de vette lappen nooit zelf op.
Mevr. Slas, Molenlaan 37. HillcgcrsDe beoordeeling van het gehalte vet of olie der gebruikte poetslappen berg zoekt
wordt voorlooplg aan de gebruikers overgelaten.
Ter voorkoming van misverstand wordt erop gewezen, dat deze regeling
uitsluitend geldt voor poetslappen, vervaardigd uit lompen. Op z.g. poetsvoor dag of dag en nacht.
136.6
doekfn en poetskatocn heeft zij geen betrekking.
Gevraagd voor direct of later bekw.
Officieelc publicatie
van het Departement van Landbouw en VlsseheriJ.

eisenen. Br. letter T., Bur.

Gevraagd:

124 10

Rotterdam.

N.V. OOSTELIJK ZWEMBAD,
Vredenoordlaan 3», vraagt

2de ZWEMJUFFROUW

"

a

gevr. voor Bar in Rotterdam. Br. No. 31263 Adv. Bur. GRIJSEELS,

Nieuwe

TUINDERIJ

Gevraagd:

Bekwame PIANIST-ACCORDEONNIST
-

relfstandig

a

+

bekwaamheid blijken met

GEVRAAGD VOOR DIRECT

pi

J

r

15, Maastricht. Tel. 4716.

-

niech Laboratorium. Alex.

4

—'

Persoon, bekend met de tulnderU, ZOEKT PLAATSING, INTERN,
met Vrouw en 2 Kinderen. Geringe

Net.

alsmede LEERLINGE, voll. bekend
met tricotages, lingeries, kousen en
sokken. Br. onder No. 17151, Bureau
van dit Blad.
6
Gevraagd: enige geroutineerde

SERVEUSES.

Donderdag na 3 uur.
Gerards Cafetcrla, Statlonsslngel 12,
Rotterdam.
145.6
Kan onmiddellijk geplaatst
Aanmelding

Ongedipl. Verpleegster

extern, In Rusthuis, reeds

als zoo-

danlng werkzaam geweest. V.g.g.v.
Aanmelden:
Huize
„Avondrust",
Hcemraadsslngel 66.
138.7

PETTENFABRIEK

Ter assistentie

een

TE

PUUR:

OUD-MATHENESSE.
Schied.wcg 475 bel-etage
ƒ 31.— p.m.
477 2c etage
ƒ 38.— p.m.
485 2e etage ƒ 36.— p.m.
485 benedenh. ƒ 32.50 p.m.
493 2c etage
ƒ 36.— p.m.
Dultschestr. 91 2c etage
ƒ 30.— p.m.
Alle woningen voorzien van douche,
geljscr, markiezen en fietsenstalling.
bevragen:
Te
P. Verhoef f, Schansweg 43. Overschle. Telef. 40504.
231.15
Te
hage

huur
een

aangeboden

HE T

BI T T

E_R

UU R in

de

RITZ-BAR

I

STAAL
VTTALLIUM
OPSTELLEN
MODELLEEREN
KUNSTHARS
GIPSWERK.
Sollicitaties met getuigschriften te rienten aan: Limb. Tandtech-

*

spoedige Indiensttreding

gevraagd voor

EERSTE BL"AD"

VAN

I

Ie en 2e Laboratoriumtechnici

I

r

1 94 2

Wm. Noltee.

Eig

\

123.15

te 's Graven-

BENEDENHUIS

128.6

15 Mei, bev.: 4 kamers, keuken,
tuin. Huur ƒ 6.50. water vrij. Br. No.
•-128. Bur. van dit blad.
■
6

tegen

WONINGRUIL

woning, beslist aan de Ie
Mlddcllandstraat In ruil voor vrij bovenhuis (ƒ 5.— p. w.) te Ovcrschle.
Br. No. 17222, Bur. v. d. Blad.
6

£
'

Te huur gevraagd

K

Gezocht:

van de atcllcrlcidster

JUFFROUW GEVR..

die in staat Is jonge werkkrachten de
noodlge vakkennis bij te brengen.
Alleen zij die volkomen met het vak
bekend zijn gelieve te solliclteeren.
Br. fr., met opg. van verl. salaris en
voll. ïni. te zenden aan:
W. A. J. VAN POMP's Pettenfabriek.
Arnhemscheweg 119—121, Apeldoorn.
10114
Gevraagd op
een confectle-atclier een
alleszins

HUIS

WALTER KOLLO'S POPULAIRE
VORMEN DF HOOFD
SCHOTEL VAN EEN FILM VOL ON.
STUIMIGE EN JOLIGE DARTELHEID

4 LIEDJES

of eed. daarvan, gelegen omtrek Terbregge. Hoofdweg Krallngscheof
Ringvaartweg. Huur tot ƒ 40.— p.m.
Indien geschikt voor samenwoning
ƒ 60.— p.m. Br. G. DE GROOT, Vrede
hofstraat 22a. Rotterdam..
252.8

f-

B
|

g

WONINGRUIL

Gevr.

Ben. ol

Overschle,
VrU Huls, tegen

H'bcrg. BUJdorp
ƒ 32.—,
vrije
INLEVERING VAN OPPLAKVELLEN DOOR DETAILLISTEN.
Et. Blijdorp. 4 Kamers. Keuken, BadDe Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vlsscherrj moet volkomen met het vak bekend
STRIJKSTER kamer,
zijn. Soll. uitsl. schrift.
LEO VAN
Ccntr. Verw. ƒ 45.—. Br. No.
maakt bekend, dat voortaan detaillisten bij het ter verkrijging van toewijlERLAND,
Aanmelden
4.30.
N.V.
K
118.
ZaagHoofdag.
Statenweg
Gllco,
570,
Goud. Zilver. Brlllant.
tot
zingen bij de plaatselijke distributicdlensten aanbieden
van opplakvellcn me:
20fi.fi
148.7 molendrlft No. 11. R'dam (N.).
209 6
consumentenbonnen, de opplakvellen. die bij één ontvangbewijs behooren, West-Kruiskade 50.
±

BEKW.

DAGMEISJE

.

malzena.

"

——

Gevr. direct dagdlenstbode boy.
Gevraagd:

FLINK DAGMEISJE

±

en

ZO Jaar. Goed kunnende verstellen

stoppen. F. MEEKEN, MathcnesserdUk 22 I, Spangen (benedcndljks).
Gevraacd met 1 April of eerder

FL. DIENSTBODE

Flinke Dagdienstbode
Van t tot 8 uur. Hoog loon.
DEN OTTER. Beukelsdljk 17a. ben.
143.6
Voor spoedige Indiensttreding gevr.
gevraagd.

Gezocht H'berg

voor 4 pers., zakenlui,
elkaar.
afzonderlijk Of dicht bij
Alleen slapen, m. of z. bedden. Br.
No. A 958, Hulpb. N. Binnenweg 2848.
of Telefoon 30402.
226.7

SCHIPPERSKNECHT

WILLY FRITSCH

Te huur aangeboden:

ADELHEID SEECK

bekendheid met binnenbeurtvaart, 1 of
kamers met vrl)c
tot aanbeveling.
onder No. keuken2 ongein,
188.6, strekt Bur. van dit Blad. Br.
met of x. pension, voor be6
17279.
jaarde dame of echtpaar z. k. ZoomGevraagd
straat 3 bis, Utrecht.
254.6

LOOPJONGEN

POMPE. Alcx. Numankade

29, Utrecht

Gevraagd

190J

hulp In de huishouding,

Indiensttreding

gevraagd

een

Werkster of Dienstbode

en VisscherlJ.

JONGSTE BEDIENDE

Brieven met

Vq ANJA

.

Gevraagd:

Lege of gemeub. Kamer

ELKOFF
WILLI ROSÉ
PAUL HOFFMANN
•

p/

REGIE:

slapen. Randgemeenten Rotterdam. Br. No. 17248. Bur. v. d. Blad. 6

#

ARTHUR MARIA RABENALT

Tapvergunning

�8V

TOEGANG 18 JAAR

Inlichtingen omtrent opleldlng onder No. 17137, bur. v. d. blad. in pacht gevraagd. Br. met prijs No.
RANTSOENBONNEN VOOR GKUTTERSWAREN.
10, boekhandel Nlcmantsverdrlel, Clevoor 4 hele dagen !n de week of Gevraagd:
De. Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vissche—'/«
6
werkster
mensstraat 72, R'dam.
205.6
dagen.
Hulp
aanrlJ maakt bekend, dat de met „een rantsoen havermout" gemerkte bonnen wezlg.
Tegen IS April of- later.
in den vervolge uitsluitend recht zullen geven op het koopen van haverMot. JANSSENS.
Schansweg 23. Aanmelden .voor S uur of na 7 uur.
Gevraagd voor terstond
mout, havervlokken, havcrbloem, havergort en gemengd meel. Ter verkrijOverschle.
192.8 G. H. Kraan en Zn. Soctendaalscheging van gort, gortmout, gortbloem, alle soorten grutten, rijstgrtes, geweg 89
256.6
mengd meel, aardappeltaploca, aardappelmeclvlokken of gortpap zullen de Den Haag: gevr'. t. 1 Mei a.s.
Schlcbrock, Overschle of HillegersGezocht:
plaatselijke dtstributlcdiensten voortaan met „een rantsoen gort" gemerkte
ƒ5O a ƒ 75 per maand. Br. No.
bonnen verstrekken.
17251, Bur. van dit Blad.
6
v. dag en nacht, g. k. koken en werOfficleele Publicatie
ken. Br. Dr. Struyckcn, Houtweg 3. prima vaklieden. Voor beter werk.
van de Bedrijfsorganisatie voor Vee en Vleesch.
Haag.
Den
175.6
Aanmelden:
Zoetmulder—Klstemann.
LEVERING VAN NUCHTERE
L. Kerkstraat 34. Schiedam.
227.6
De bedrijfsorganisatie voor vee en vleesch KALVEREN.
maakt bekend, dat, behalve Gevraagd flinke, nette
op de In haar officleele publicaties van 14 en 28 Februari 1942 reeds genoemde
Voor spoedige Indiensttreding gevr.
bedrijven, nuchtere kalveren eveneens geleverd kunnen worden aan de
In Ie klas Horlogcrie alhier
onderstaandeadressen:
in moederloos gezin van 4 personen.
Firma G. van Saarloos
P.G. Brieven onder No. 17111, Bur.
Dlnteloord.
van dit Blad.
Firma P. A. Smilde en Zn. 6
Harlingen.
Firma J. A. Zendijk en Zn.
Twello.
Direct gevraagd: Geroutineerde
N.V. Zwanenberg's fabrieken
Oss.
Nette verschijning voorzien van goede
Ten aanzien van de ontvangst van nuchtere kalveren te Oss Is een regegct.
en gereedschappen. Hoog loon.
ling getroffen,
waarbij de ontvangst en de slachting der kalveren om de vier
Eigenhandig geschreven brieven met
weken beurtelings door de firma's
opgaaf verL sal. onder No. 17229, Bur.
Hartog en Zwanenberg zal geschieden.
De firma Hartog heeft de kalveren tot Zaterdag 14 Maart ontvangen. Van
van dit Blad.
Maandag 16 Maart tot Zaterdag 11 April ontvangt de firma Zwanenberg. Van op het Heerenconfectlc-ateller van de
Maandag 13 April tot Zaterdag 9 Mei wederom de firma Hartog en zoo verFirma E. F. WELLER & Co., Blervolgens, zoodat elk dezer firma's telkens gedurende
een periode van 4 weken kade 9. Den Haag.
178.8
de kalveren ontvangt.
Gevraagd IS April of later
Provinciale Publicatie
gevraagd, ± 16 jaar. Aanmelden tusvan het Departement van Landbouw en VisscherU.
schen 12—2, Fedropa, Statenweg 134D.
MAXIMUM PRIJZEN POOTAARDAPPELEN
v.g.g.v. Eenv. k. koken en netjes
208.6
De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid-Hol- k. werken. Mevr. JOS. MARGRY,
v.
land geeft hierbij den telers van aardappelen in haar werkgebied een overSomcrenweg
45.
182 6
HALFWAS BOEKBINDER
zicht van de maximumprijzen, welke door pootgoedhandclaren aan de ge•
•
en een
bruikers mogen worden berekend voor goedgekeurde pootaardappclcn.
Dames-, Heren- en Klnder-ConfcctieRoode Eersteling
FrUhmölle
Groep L Eersteling
Ideaal
Limosa bedrljf vraagt geroutineerde
• •
Maat
A.
B.
C.
CULOTTE NAAISTERS
direct. Drukkerij De
gevraagd
2528
20.05
17.0 S 16.05
Aanm. dagelijks van 9—5 uur, bij Maasstad, voor
Adrianastraat 21—23, R'dam.
"
16,55
28/35
19.55
15.55
N.V. G. Llgtcrmoet te Zoon,
Vler240.8
35/55
17.65
14.65
13.6S
havenstraat 56, Rotterdam.
183.6
Groep n. Albcrta
Bintje
Dunbar Yeoman
Katahdin
Evergood
King Edward VII
. s
■■.
Royai Kldney
Volgeling,
.
'
,
.
'
x.
-Maat
Ar
A.
B.
C.
I '~,,■!,■,";;■'.' **j i vroeg ge.-•■>- "7.
•
'
rooid I)
Op de Scheepswerf te Heusden kunii?-!.-..ii tal .
• i-V T
v.*!.*?•
19-35
13.25
nen enkele bekwame Bankwerkers en
ELGER, WEIMARSTRAAT 32*,
13,55
'
,„i
18.85
15.85
12.75
BU*M c V',J*' 3*ïbekwame
Ptfpcnleggcrs
geplaatst
Den Haag.
12.15
.11.85
11.05
. ".15
~U;.^.
169.6
wor*dcn. Zich mondeling of schrifte16.35
11.15
11.05
10.25
4SopW.
lijk te melden bij de Directie van
1) Gerooid in Zuidelijke gebieden vóór 2 Augustus, in Noordelijke gebieden
191.10
bovengenoemde werf.
' vóór 9
Augustus.
Groep 111. Bevelander
Present
Eigenheimer
Erdgold
Populair
Voor Heerlen (Zuld-Limb), gevraagd:
Souvenir
Westeinder Bonte en Blauwe
Zeeuwsche Bonte en
Blauwe.
:-■—
■■.■■.•.o-.*.
gevraagd. Hoog loon. Br. onder No.
A. A.
B.
C.
N.
Maat- v ._,-_uA.-:17153. Bureau van dit Blad.
6
....
|
zeer vroeg vroeg ge"
gerooid 2) rooid 3)
.
25/28
22.85
19.85
14.85
14.45
i 13.55
13.15
28'3S
19.35
14.35
13.95
13.05
12.65
. 22.35 ~,
Voor prima vakman vast werk. Br.
3S/4S
11.25
20.5 S 17.55
12.5 S 12.15
10.85
met getuigschr. onder No. 17176, Bur.
'
19.65
16.65
11.65
11.35
10.55
10.35 of Noodhulp, extern. Goed*loon. Kap4SOPW.
van dit Blad.
10
2) Alleen voor Eigenheimer en Bevelander gerooid In de Zuidelijkegebieden
salon ANNI v. DIJK, Keizerstraat 104,
vóór 26
Juli en in de Noordelijke gebieden vóór 2 Augustus.
Gouda.
170.6 Levensmlddelenbedrijf vraagt
3) Gerooid in de Zuidelijke gebieden vóór 2 Augustus en in de Noordelijke
»
gebieden vóór Augustus.
In kleine Kraaminrichting bij RotBonte Star
Furore — Gloria — Industrie
Matador
Groep IV. Alpha
storten,
terdam wordt 1 April gevraagd
borg kunnende
uitvoerig
Record
Roode Star
UltlNoordeling
Robijn
Triumph
schrijven wordt Ingewacht onder No.
mus
Voran.
17177. Bur. van dit Blad.
6
•
•
Maat
A.
A.
N.
8.6)
A.
C.
bereid bij verpleging behulpzaam te Gevraagd:
vroeg gezeer vroeg
zijn.
Dlpl. Kraamverpleegster of
gerooid 4) gerooid 5)
Baker
strekt
tot
Br.
aanbeveling.
25/28
23.65
20 65
1*65
15 25
14.35
13.93
20.15
«.15 .
14 75
13.85
13.45 met getuigschr. onder No. 17196, Bur. Bekend met het vak.
28/35
23.15
Aanmelden:
10 B.
3S/4S
21.35
18.35
V5.35
12.95
12.05
11.85 van dit Blad.
BIJ, Vrijdag tusschen
VAN DER
19.65
11.65
11.35
10.55
10.35
4Sopw.
Gorzcnpad 13, bij Waalhav
16.65:
Handelskantoor vraagt voor directe 10—5 uur.
4) Gerooid in de Zuidelijke gebieden vóór 1 Augustus en In de Noordelijke
155.6
indiensttreding
gebieden vóór 8 Augustus.
6) Gerooid In de Zuidelijke gebieden vóór 8 Augustus en In de Noordelijke
gebieden vóór 15 Augustus,
Zuidelijke
jaar.
f) Indien Industrie B. Is gerooid In de
gebieden vóór 1 Augustus
gevraagd, 16—18
Zij die bekend
en In de Noordelijke gebieden vóór 8 Augustus, zijn de prijzen In de B. 18 a 20 Jaar. Verelschtcn: geroutineerd zijn met sortccren van Papierafval
klasse respectievelijk: 2528 ƒ 19.25; 28/35 ƒ 18.75; 35/45 ƒ 16.95; 45 opw. ƒ 15.33 typen, accuraat rekenen. Steno en genieten voorkeur. GEBR. LEENE,
Boekhouden strekken tot voorkeur. Rotterdam, Valkstraat 8.
De Zuidelijke Keuringsgcbleden omvatten:
253.6
sollicitaties
onder
No.
17166
Uitvoerige
Zeeland,
Zuid-Holland en Gelderland.
Urnburg, Noord-Brabant,
Bur. van dit Blad.
10 Gevraagd: een bekwame
De Noordelijke Keuringsgeblcden omvatten:
Utrecht, Noord-Holland, Overijssel, Drente, Groningen en Friesland.
in
klein
2
Gevraagd
gezin
perper
Bovenstaande prijzen zijn berekend
100 kg. en gelden voor vervan
koop van handelaar aan teler bij afname in partijen van minder dan 25 kg. sonen te Wassenaar
en zijn berekend voor aardappelen afkomstig van kleigrond. Voor aardapniet ouder dan 35 jaar en een
pelen afkomstig van andere dan kleigrondcn zijn bovengenoemde prijzen
•
ƒ 0.50 per 100 kg. lager.
■
BIJ afname In partijen van 25 kg. en meer worden de bovenstaande
die goed kan koken en werken. Hulp VAN HEUSDEN's Woninginrichting,
prijzen als volgt verlaagd:
"*>
25— 50 kg. met ƒ I.— per 100 kg.
huisknecht. Brieven onder No.
Daijer 10—13, Vlaardlngcn.
van
.
|
17135, Bureau van dit Blad.
50— 1000 kg. met ƒ 2.— per 100 kg. ,
9
i
197.10
1000—10000 kg. met ƒ 2.50 per 100 kg.
|
meer dan 10000 kg. met ƒ 3.— per 100 kg.
omzetbelasting.
In deze prijzen zijn begrepen: bewaarloon en
De werkelijke kosten voor zakken en inkomende en uitgaande vracht, welke afzonzijn
hierin niet begrepen. De
derlijk op de factuur moeten worden vermeld,
zakken moeten tegen factuurwaarde door den verkooper worden terugCORNER HOUSE, Mathenesserplein. lag. Aelbrechtskade 65.
genomen.
De prijzen voor andere, niet In deze publicatie genoemde rassen, kunnen Aanv. nieuwe 10-les6en cursus voor beginners en gcv. Inl. Dinsdag v.
bij de Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid-Hol
fattd, Afdeellng Pootaardappclen, Anna Paulownastraat 22, Den Haag, worden 7 —9 u., Zondag v. 4—B u. Privé-adrec: Noordsingel 38b. Telefoon 49430.
998.18
M.M
opgevraagd.

van

(LEICHTE MUSE)

2 Slaapkamers

ntet beneden :i jr., netjes en zelfst. voor flets- en huiswerk. Aanmelden
kunn. werken en koken, in gezin met fa. H. Both, Ingang Expeditie Wester5 schoolgaande kinderen. Goede geslngel.
tulgen verelscht. *Hoog loon. Br. Mevr.
Op fabriekskantoor voor spoedige voor

-

officleele publicatie
het Departement van Landbouw

17 J.

Hoog loon. Mevr. LIEUWENS. Concordlaslraat 17.
243.6

.

van een doorloopend volgnummer, zoodat de distributiedienst onmiddellijk kan controleeren, hoeveel opplakvellen met één on;vangstbcwijs worden Ingeleverd. Te dien einde moet Op het ontvangstbewijs
worden vermeld:
(aantal) opplakvellen, genummerd 1 tot en met...."
Bovenstaande regeling is noodzakelijk gebleken, ten einde meenlngsveischillen over het Juiste aantal ingeleverde opplakvellen tusschen dlstrlbutiedlenst en handelaar te voorkomen.
Voor het geval een handelaar zich niet aan de genoemde bepaling houdt,
zal de plaatselijke dislrlbutlcdienst geen toewijzingen afgeven.
Officleele publicatie
van het Departement van Landbouw en VlsschertJ.
DISTRIBUTIE VAN VERMICELLI EN MAIZENA.
De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vlsscheni
maakt bekend, dat de toewijzingen ter verkrijging van malzena in den vervolgerecht zullen geven op het koopen van malzena e.d. en/of vermicelli cd
De reeds ter verkrijging van vermicelli uitgereikte toewijzingen, welke nog
in omloop zijn, geven alsnog recht op het koopen van vermicelli e.d. en/o.'
malzena e.d.
De met „een rantsoen malzena" en „een rantsoen vermicelli" gemerk'e
bonnen kunnen voortaan tezamen met de genummerde bonnen voor malzena
en vermicelli worden ingeleverd ter verkrijging van een toewijzing voor
moeten voorzien

Kleermaker Halfwas
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NET MEISJE

Ie klas Meubelmakers

rgjrrn

Van VRIJDAG a.s. af in

HUISHOUDSTER

Ie Horlogemakersbed.
of aankomend bediende

Machinestiksters en
Handwerksters

LOOPJONGEN

DANSSCHOOL

Nieuwe Voorjaarcursus voor eerst- 3
beginnenden. Alleen voor personen |
in den leeftijd tot 20 jaar op Zondag |
Zaterdag van V/z— 9Vi uur. I

"\ift~~~'

-
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LEERLING-DRUKKER

—
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—

—

—

—
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—
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Bontmachine-Stiksters
gevraagd.

—

,

-

-

14.3 S 14.05
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BANKWERKERSPIJPENLEGGERS.

\

IHY
]

|

PIERRE ZOM JR. —1

—■

R.K. MEISJE

—

T

Inschrijving dag.: 's GRAVENDIJKWAL
Telefoon 32119

J
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Bekwaam Kapster

-

-

;

Kapster gevraagd

.

Een bekw. Politoerder.
Spuiter, Beitser.
Een bekw. Meubelmaker.
WIJKBEZORGER

—

—

—

—

—

—

—

Hulp in de Huish.

—

—

—
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-

-

'

-

'

POLITOERDER

-

"

'

'

JONGEDAME

Enkele flinke Jongens

OP HET TOONEEL:
ALS EXTRA ATTRACTIE
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MEUBELMAKER

NETTE HUISHOUDSTER
OF MEISJE

Halfwas-Spuiter
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DANSINSTITUUT VAN DER ZANDEN

\

■'

N.R.O. ORKEST

15 SOLISTEN
met.een buitengewoon
gearrangeerd schlae«e/programme.
TOEGANG ELKEN LEEFTIJD
DAG:DOORL.VOORSTv.I.3Ou.AF I
LAAJSTE VOORST. 7.45 UUR H
ZOND. '2-4T15-6.'30-8.45 UUR fl
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dagen

het KNAL-VARIéTé met I

'ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

DE OLIFANT IN
KETENEN

WOENSDAG

Mr. L. R. Telting herdacht

*Cyc(ersaanßronc/iïtis
enstistftma

—~-

vinden bij
slijm veel

kwcllcnden hoest en vastzittende
boat bij hel door gcncesheeren
aanbevolen Silphoscalin. Dit probate middel
werkt slijmoplossend en vergemakkelijkt het
opgeven. Bovendien
en ditis van beslissende
bestrijdt het de ontsteking, verbcteekenis
mindert de prikkeling en maakt het gevoelige
slijmvlies meer bestand tegen schadelijke
invloeden. Daarom mag men van Silphoscalin
blijvende resultaten verwachten. Let op de'
oaam Silphoscalin en op de groene verpakking.
Verkrijgbaar in alle apotheken en drogisterijen.
80 tabletten f2.10. Alleenverkoop voor Nederland W. Molt, L.». Leenwenstein <0, Voorburg.

En zijn late
„bevrijder"

—

Een

—

Duitsche carlcaturist stelde onlangs het Britsen-Indische volk voor
als een geketenden olifant, waarbij
-een verbouwereerde Brit zich bedenkelijk
staat af te vragen hoe hij er het vecge lijf
zou afbrengen als hij den kolos eens de
vrijheid zou geven om hem te helpen. Als
altijd is de teekenstlft, gebonden aan de
onmiddellijkheid var. het beeld, hier te
globaal, te simplistisch zelfs. Maar in zeker opzicht, vooral als men de situatie van
dit oog«nblik als een moment-opname van
het dynamische Indische probleem neemt
en de opportunistische motieven 'van het
oogenblikkelijke Brltsche beleid hierop
projecteert, is de angstige vraag van den
caricaturalen Engelschman die van het
heele Brltsche rijk, nu Stafford Crlpps
naar Delhi reist om, door den nood gedwongen, een beslissenden stap ten aanzien van het reeds zoo lang slapende probleem van Indië's status In te leiden. Zal
0 de ontketende kolos bondgenoot of vijand
eijn?
Al Is de vraag stellen in dit geval zeker
de conniet haar tevens beantwoorden
stellatie van de Indische samenleving met
haar vele innerlijke tegenstrijdigheden en
haar mengeling van moderne politieke en

Recl. 173 IS

ROTTERDAM

men naar dat antwoord zelfs maar zou
toch is alleen al het feit,
dat de vraag met reden kan worden opgeworpen, een niet zeer vleiende karakteristiek voor de verhouding tusschen
Engeland en het Indische keizerrijk. Een
blik op die verhouding en op de geschiedenis, die haar deed ontstaan, Is noodig om te kunnen begrijpen hoe die fatale
vraag is kunnen oprijzen, m.a.w. hoe het
mogelijk was, dat in Indië ondanks gebrek
aan staatkundige eenheid en ondanks voor
Europeesche begrippen ongelooflijke sociale verdeeldheid een zoo algemeene nationalistische beweging groeide, die zich bovendien zoo fel oriënteerde tegen de mogendheid, welke toch de kans heeft gehad de stroomingen in deze richting op te
vangen en in te bedden. Het noodlot van
de Engelsche politiek in Britsch-Indië is
van den aanvang af geweest, dat zij Integendeel met ieder woord en ieder gebaar het nationalisme tot nieuwe krachtsinspanning prikkelde, ja, dat zij in den
oorsprong den weg voor het ontstaan van
een nationalistische beweging bereidde.

otium

wreede

Nieuwsblad Wereldatlas
Laat nu uw Atlas inbinden
4 ƒ 1.95, mits op volgorde

in linnen
gelegd.

band

HOENDEROP

Zaagmolenstr. 47-60,

Diamanten

Telefoon 48229—11494.
Recl. 212.10

met

cura

magna dignilate te aanvaarden

BLIJ-DORPS EERSTE AQUARIUM.

te
Diergaarde „BW-Dorp" moest tot nu toe een aquarium missen. Er zijnplannen
om een groot aquarium op te
bestanden al toen Blij-Dorp zélf nog een plan wat
richten. Eens moet er toch een begin zijn. Dit begin is er nu, héél héél bescheiden. In
den reptielen- en floravleugel van de Riviéra-hal is een bak met dertig Z.-Amerikaan(Foto R.N.-Gelcedts)
sche zoetwatervischjes geplaatst. Zeer zeker een aanuitnst.
De

—

—

GEVAAR VOOR VLEKTYTHUS.

Het gevaar, dat vlektyphusgevallen zich
kunnen voordoen, is naar de directeur
van den Gemeentelijken Geneeskundigen-

mMm&m

en Gezondheidsdienst hoeft medegedeeld,
in dezen tijd niet denkbeeldig.
Daarom
zijn maatregelen getroffen, waardoor uitbreiding van zich eventueel voordoende
gevallen wordt voorkomen.
Aangezien d eervaring geleerd
heeft,
dat in het bijzonder volkslogementen infectiehaarden van deze besmettelijke
gemeentelijke
vormen,
ziekte kunnen
is de
verordening, betreffende het drijven van

jTïsschcn- Met het
bootje komen den de
verwoede peddelaars
spoedig in hun alter
element, het kabbelende water van de
Plassen.

HILLEGERSBERG

De verkeerde brief.

en

Die

Tafel-conferentie van 1930/'3l voor een
goed deel capituleeren en het beperkte
zelfbestuur toestaan, dat tot deze oorlog
uitbrak de spanning latent heeft gehouden en het vuur smeulend.
In het licht van deze feiten moet men
de situatie zien, die de oorlog in Britsch-

Indië heeft geschapen.
Het verraad van 1919 deed de Indiërs
in 1939 op hun hoede zijn. Het Congres
liet zich niet paaien met Samuel Hoare's
toezegging, dat na den oorlog de staat
van Dominion zou worden afgekondigd;
die toezegging had het al eens eerder gekregen! Het eischte dien staat onmiddellijk en maakte zijn goedkeuring van de
hiervan
afhankelijk. Zoo stonden de partijen weer

tegenover
elkaar en ze staan het nog.
want uit dc-ze Impasse zag Londen geen

Typeerend voor Engelands houis,
ding
dat het dien uitweg ook niet
zocht. De oorlog liep ook zonder dat;
vooralsnog geen
beging
Britsch-IndiP
storende wandaden en de staat van Dominion kon dus rustig achterwege blijven.
Men had de Indiërs niet noodig.
Het
opdringen
van de Japanners in
Birma heeft echter de kwestie acuut gemaakt. Engeland heeft de Britsch-Indiérs
nu wél noodig: zij moeten helpen hun
Mor- land te verdedigen, omdat Engeland daarEEN GOUDEN VEREENIGING.
gen (Donderdag) is het een belangrijke toe
alleen niet in staat is. Of Stafford
dag voor de Vereeniging Nederduitsch- Cripps er in slagen zal hen nu plotseling
Hervormde Diaeonessen-Inrichting, want in Engelands plan in te schakelen? Dat
dan zal het juist een halve eeuw geleden Is de vraag, die boven in anderen vorm
zijn, dat de vercischte goedkeuring op de gesteld is en waarop men het antwoord
statuten werd verleend. Belangrijk is dit zelfs niet kan gissen. Maar zeker is, dat
feit, omdat deze toestemming het moge- de plotselinge tegemoetkomendheid van
Londensche regeering na de onverlijk maakte verder te werken aan de tot- de
standkoming van het groote ziekenhuis, schillige hardnekkigheid van September
dat thans als Diaconessenhuis zulk een 1939 tot nu toe, de nationalisten tot verzet
groote bekendheid geniet. Anderhalf jaar zal prikkelen.
Een radicaal als Nehroe, diezich danom
na den I9den Maart J 892 werd de Diacotactische redenen op den eisch van Dominesseninrichting geopend, toen ondergemoge hebben vastgelegd, maar
bracht in het hierbij afgebeelde pand Wei- nion-status
die
reeds in 1929 zijn strijd richtte op de
tcrsingel 111
met den geheelcn inven- volledige onafhankelijkheid van zijn land,
taris
een geschenk van de dames E. en
stellig
alle factoren pro en contra
M, J. van Dom. Vier jaar later moest de zal
overwegen
voor hij zijn minimum-eisch
piaconesseninrichting morden uitgebreid, laat verzilveren
tegen maximale offers,
nog
in 1904 nogmaals en
versch in het die zijn volk „mag" brengen, nu er voor
geheugen ligt de uitbreiding, welke in Engeland geen anderen uitweg meer Is en
3938 haar beslag kreeg door den bouuj van het die
minimale eisch alleen inwilligt
een grooten vleugel in modernen stijU
om eigen maximaal verlies te voorkomen.
Het ligt in het voornemen het gouden Britsch Indië's lot ligt in de weegschaal.
Jubileum van de vereeniging tegelijk te Zal
Cripps voldoende tegenwicht kunnen
vieren met het SO-jarig bestaan van het aanbrengen of zal de olifant, bevrijd van
ziekenhuis op 28 September 1943.
zijn ketenen, den tactloozen kornak-tot
(Foto R.N.-Celeedts) zijn eerste offer maken?
—

—

1

Bevallen:

J.

van

Wermeskerken—v.

Leeuwen, d.; P. M. Chaulet—de Koning, d.
D. G. van Hee—Straat, d.

Ondertrouwd: J. H. Ramaer, 25
J.,
H'berg en J. E. Verhulst, 26 j., Rotterdam;
H. W. Herr, 31 j., Rotterdam en M. J.
Kalkman, 31 j., alhier; R. H.
van der
Lande, 26 j., Dordrecht en M. J. de Heer,
26 j-, alhier.
Getrouwd: J. H. van Waarden, 24 j., jm.

_

onderzeeboot

De

Op uitnoodiging van de Nationaal Soztalistische Volkswolhfahrt brengt een groep
Nederlandsche journalisten thans een bezoek aan Duitschland om kennis te maken
met het werk en de instellingen der

N.S.V.

Zaterdagmiddag

is

het gezelschap ter

heeren Piek en Surink het vraagstuk voor
Zondagmorgen
Nederland
belichtten.
vroeg is het gezelschap afgereisd naar
Duitschland. Het bezoek zal 14 dagen
duren...

Verplichting voor Duitschers
tot aanmelding bij de

Reichskulturkammer
Het Rijkscommlssarlaat deelt mee:
De in Nederland woonachtige Duitsche
cultuurschcppers
worden lid van de
Reichskulturkammer resp. haar onderdeden. Ter registratie van deze cultuurscheppers en ter behartiging van hun belangen is als „Beauttragter der Reichskulturkammer für die Niederlande" de
leider der afdeehng cultuur van het Rijkscommissariaat, dr. Bergfeld, aangewezen.
terstond bij

hem ge-

schieden (adres: Kneuterdijk 20, Den Haagt.
De toetreding van de Duitsche cultuurscheppers tot de Nederlandsche Cultuurkamer vervalt daarmee. Deze aanmelding

practisch altijd onder het wateroppervlak bij
den gemachtigde der Reichskulturwordt uitgevoerd) het juiste gebruik van kammer moet ook dan geschieden, als de
te

kunnen maken. Het mag natuurlijk niet betrokkene reeds is ondergebracht bij het
dat deze accu's dan juist cultuurbureau der N.S.D.A.P.
zouden zijn!
Waarom moet de boot voor het laden der
EENIGE VAN DE MEEST VOORDUITSCHERS GELIEVEN
accubatterij beslist boven water zijn?
HIERVAN KENNIS TE
opladen geschiedt door middel van
KOMENDE VRAGEN BEANTWOORD deDat
Dieselmotoren, die men alsdan niet op
de schroef, doch op den bijbehoorenden
NEMEN!
dynamo laat
draaien en aangezieo de
De commissaris-generaal voor de OpenDieselmotor veel lucht noodig heeft, kan
men dit alleen doen, als men deze luch" bare Veiligheid maakt bekend:
Op grond van de verordening van den
kan toevoeren, d.w.z. de boot moet dan
boven water zijn en één of meer geopende Rijkscommissaris voor het bezette Nedercommandant); de grootere booten tot 50 è luiken moeten de lucht gelegenheid geven landsche gebied betreffende de registratie
naar den te werk staanden Diesel toe te van Duitschers waren alle in Nederland
60, grootendeels specialisten en technici.
woonachtige Duitschers verplicht zich bij
stroomen.
Door een oud onderHebben duikbooten ook kanonnen?
Er zijn twee Dieselmotoren met bijbe- de voor hun woonplaats bevoegde rehoorende dynamo en twee schroeven om gistratie-bureaux aan te melden.
Inderdaad is er een artilleriebewape- de boot voort te bewegen Combinaties zijn
Het is gebleken, dat een aantal Rtjksning, b.v. 1 of 2 snelvuurkanons van 7.S dus mogelijk: één op de
of één duitschers tot nu toe door onwetendheid
cm. of van nog iets grooter kaliber, op de accu's of beide Dieselsschroef
op de schroef niet aan deze verplichting heeft voldaan.
meestal tevens geschikt voor vliegtuigaf- of beide op de accu's, ja zelfs: tegelijk op Degenen, die in dezen in verzuim zijn,
weer, hoewel hiertoe vaak nog een afzonde schroef en op de accu's.
worden hiermede onder verwijzing naar
of
derlijk wapen aanwezig is, b.v. één
Telkenmale blijkt, dat men over 't
We zullen hierop niet dieper Ingaan; de bij de verordening bedreigde straffen
zware mitrailleurs e.d.
hoofdzaak is dat
bij het opladen uitgenoodigd zich schriftelijk of mondede meer
algemeen weinig idee heeft van
Hoe gaat dat nu met die kanonnen, als der accu's boven de boot
zijn.
ling
bij de bureaux van de politieofficiewater moet
mogelijkheden van het onderzeebootde boot onder water vaart? Het antwoord
Bij
accu van een onderzeeboot ren bij de gevolmachtigden van den Rijksis eenvoudig: ze blijven gewoon aan dek moet uzoon
wapen. Litteratuur op dit gebied is
maar niet denken aan dat handige commissaris voor de provincies aan te
en
mestaan,
loop
netjes
afgesloten
de
het
min of meer schaarsch en valt
ook
celletje, dat voorheen uw radio melden. In het bijzonder wordt er de
chanisme flink ingevet. Vroeger was men kleine
aandacht op gevestigd, dat deze aanmelbuiten den gezichtskring van velen,
wel eens bezorgd over de inwerking van van stroom voorzag, want de onderzeebootaccu's zijn tientallen
grooter ding eveneens moet geschieden in alle gewaarbij komt, dat de onderzeeboot
het zeewater en had men inzinkbare op- en de boot heeft er meermalen
dan honderd vallen, waarin personen, die tot het Duitbedacht, waarvan men echter
stellingen
nogal
ingewikkeld
kan
wortechnisch
en bovendien zijn ze voortdurend in ge- sche volk behooren of van Duitsche afgrootendeels terugkwam. Zelfs
waagt bruik
vragen dus ook steeds om lading, stamming zijn, in twijfel verkeeren met
den genoemd, zoodat men er als regel
men het er tegenwoordig wel op om de welke,en
zooals gezegd, alléén boven water betrekking tot hun nationaliteit of als
artilleriekijkers (richlkijkers) erop te laten
te weinig van pleegt te onthouden om
personen zonder nationaliteit worden aanzitten
kan
worden gegeven.
(men was voorheen nogal bezorgd
in voorkomende gevallen op eigen vanwege
gemerkt Een eventueel vroeger ontvangen
den grooten waterdruk, welke
oordeel te kunnen afgaan. '
moet worden doorstaan) en verder heeft
vaart een onderzeeboot onder bericht van een officieele instantie, volHoe
snel
gens hetwelk men de Duitsche nationaliIk wil daarom de meest voorkomende men de geheelc opstelling van het kanon
water?
vragen bespreken, wellicht dat dit onnetjes in stroomlijn uitgevoerd.
teit heeft verloren, bevrijdt niet van den
aan toevoegen,
Uit het bovenstaande begrijDt u nu wel, plicht tot aanmelding. Deze verplichting
gemerkt tot een beter begrip van de datWe moeten hier meteen
niet
is
op
een onderzeeboot er
dol
een dat dit verband houdt met de electrische geldt eveneens voor Duitschers uit het
mogelijkheden en onmogelijkheden van artilleriegevecht, met welken tegenstan- energie,
welke beschikbaar is, d.w.z. het vroegere Oostenrijk, voor Sudeten-Duit\
der dan ook, aan te gaan. Immers de kans liefst varen we heelemaal niet snel!
h«t duikboofcwapen voert.
schers en voor Volksduitschers uit de
op een eigen treffer, hoe klein ook, mag
Want hoc sneller we varen, hoe meer oostelijke gebiedeneigenlijk
geloopen,
niet
worden
omdat
beginnen
betreft,
stroomverbruik;
mogelijkheden
Wat de
in verhouding zelfs: véél
De aanmelding dient alsnog uiterlijk tot
der
hoofdeigenschap
dat
weihierdoor
de
boot
al.
stroomgebruik.
Bij
middelmatige
we met vast te stellen
afstanden
meer
en met 21 Maart 1942 te geschieden. Bij
het- het duikvermogen, in gevaar wordt ge- vaart (b.v. 3 tot 6 mijl per uur) houden we minderjarigen is de opvoeder, ook wannig moeilijkheden meer opleveren,
geen trouwens aan 't eind van den oorlog bracht.
het een aardigen tijd vol (b.v. 10 of. 20 neer hij zelf geen Duitscher is, voor de
uur) doch bij hoogere snelheden b-v. 6 tot 9 inachtneming van dezen tweeden aan1914—1918 reeds min of meer het geval
Heeft een groote
was. Ook toen maakten b.v. Duitsche Ü- boven een kleine? duikboot voordeelen mijl per uur (deze laatste snelheid begint meldingstermijn verantwoordelijk.
afstanden
op
groote
reeds
tochten
booten
een topsnelheid te wordeni) wordt de
Get. Rauter
van de basis en sedert is men op dit punt
Ja en neen. Na jarenlange ervaring tijdsduur slechts 1 of 2 uur.
SS-Gruppenführer und
zooals dagelijks blijkt zeker niet ach- heeft
ongeveer een
men
nu
wel
Die recordsnelheden gebruikt men dan
Generalleutnant der Polizei.
teruitgegaan. De groote tochten van Ne- standaardmaat gevonden. Handige booten, ook alleen bij groote noodzaak, b.v. om op
derlandsche booten (K XIII en K XVIII) waarmede men ook behoorlijke afstan- het laatste moment nog iets aan de lanzijn daar om te bewijzen, dat ook Nederden kan overbruggen, goed mnnoeuvreer- ceerpositie van de boot te veranderen,
landsche onderzeedienstmenschen hun lot baar
geen uur, doch
boven, maar vooral ook onder water, welke manoeuvre allicht zal
met vertrouwen in handen der Dieselmo- een voldoend
b.v. een kwartier
duren. Duurt
aantal torpedolar.ceerin- eerder
Want
op
gelegd.
toren hadden
de Diesel- richtingen
dit proces n.l. langer, dan zou het vijanafenz.
Laten
we
hiervoor
als
motoren komt het dan aan!
meting eens 7001000 ton opgeven, dan delijke doel inmiddels wel gepasseerd zijn.
Het
is
ter
want naar
brandstof,
aanvulling
hoeveelheid
wordt
meer
zijn
welke_
De
we hiermede zeker niet ver mis en
medegevoerd, heeft men in dergelijke ge- een iets kleinere afmeting is zelfs ook volledigheid kan in dit bestek uiteraard
vallen verhoogd door het vullen van één nog geschikt voor het werk. Nög kleinere niet worden gestreefd wanneer ik hier
of twee der hoofdduiktanks met Dieselolie booten
vermeld, dat voor de vaart onder water
zijn erg handig bij de kustverdeen het menschelijk aanpassingsvermogen diging en vooral het feit, dat men ze de electrische energie wordt toegevoerd
zorgt voor een voorheen ongekenden duur onder water goed in de hand heeft, d.w.z. aan electromotoren, die de schroeven beder trips. Het leven aan boord van dit snel op andere koersen kan brengen, wegen en dat deze electromotoren bij het
soort schepen is overigens geen onverder accubatterij weder dienst
heeft in den aanval ongetwijfeld voordce- opladen dynamo.
deeld genoegen en er wordt lichamelijk, len.
Grootere booten zijn wat dit betreft doen als
geestelijk en mentaal het uiterste van logger en trager, maar bieden boven waiedereen gevergd. Daarbij komt, dat het ter weer voordeden, ze zijn o.a. zeewaar- Hoe snel vaart een duikboot hoven water?
met de accomodatie begrijpelijkerwijs niet dlger
en om diverse redenen bij grootere De meeste zijn met 16 a 17 mijl per uur
zoo best is gesteld en vooral op groote afstanden
te prefereeren.
tochten (met de volledige oorlogsuitruswei aan hun maximum grens, hetgeen
ting van de boot) wordt van alle kanten
overigens tegenover vrachtvaarders nog
Is een onderzeeboot dan zoo dikwijls
privé-bergplaatsjes
aan de woonruimte en
niet zoo ongunstig is en er zijn ook wel
boven water?
geknabbeld. Bijvoorbeeld door het vrij
duikbooten, die het verder brengen, doch
groote aantal torpedo's, dat mede gaat en
dat 2ijn uitzonderingen en het betreft dan
er
slechts
na
zij
is,
Het
antwoord
dat
waarvan slechts ongeveer de helft (d.i. en dan onder is, d.w.z. méér boven dan meestal bijzondere projecten. Zoo had de
dat zijn de
6 of 8) in de torpedobuizen
Britsche
marine
Jaren geleden zeer
water!
lanceerinrichtlngen
kan worden opge- onder
afleggen
groote
groote,
eenigszins
Voor het
van
met zware artillerie bewapende
borgen. De rest van deze groote sigaarton,
afstanden vaart de boot boven water de duikbooten, nl. van 2000 tot 2500
vormige instrumenten (eenige meters lang) (Dieselmotoren draaien dan op de schroef) welke geprojecteerd waren voor 20 tot I*.
wordt opgeborgen op plaatsen, waar de en ook voor het zoeken naar een prooi mijl snelheid. Erg handig waren deze
vervolgens spotters
scheepsbouwers
of drijft zij boven water. Want hoe schepen allerminst en een groot succes zijn
gaten de gebruikelijke machines, kranen, vaart
ze ook niet bepaald geworden. Bij somschakelkasten, hooger de „uitkijk" zich boven het waterkleppen,
pijpleidingen,
hoe verder hij kan af- mige had men voor de bovenwatervaart
manometers of ander apparatuur te plaat- oppervlak bevindt,
zn blik reikt.
zelfs een stoommachineinstallatie. Ging
sen en die daarom als woonruimten dienst zoeken, ishoe verder noodzakelijkerwijs
bo- de boot onder water, dan sloot men het
Ook
de boot
doen.
geheele
machinekamergedeelte inclusief In Maart begint de zon weer kracht te
ven water wanneer de accumulatorenbat- stookplaatsen
door een schot af: de warm- krijgen, waartegen de Rotterdamsche kanterij moet worden geladen. Deze accubatterij
Hoe groot U dan wel de bemanning?
is de energiebron voor de vaart te plantte zich evenwel toch naar de toorbediende in het Beurscomplex zich
compartimenten
der boot voort, beschermt met zonneschermen. De Nieuws,
onder water en er moet steeds voor wor- andere
waarbij
Gemiddeld kan men zeggen 30 a 40 den gezorgd, dat deze energiebron goed
zich allerlei technische bezwaren blad-fotograaf maakte er deze suggestieve
opname van.
(Foto R.N.-Scholte).
(waarvan een zestal officieren inclusief de op spanning is, om er bij een aanval (die voordeden.
voorkomen,

„leeg"

Op de dieselmotorenkomt het aan!
zeebootcommandant
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Nederlandsche journalisten
naar Duitschland

Aanmelding moet

|

Men verzoekt ons mede te deelen, dat
het echtpaar H. Mulders—Van Vliet,
wonende Van Heusdenstraat 55, op 22
Maart a.s. niet zijn gouden huwelijksfeest
viert maar zijn diamanten.

uitweg.

Burgerlijke Stand.

en M. E. Boekhove, 25 j., jd.
Overleden: J. van Limborg, 76 j., wedn.
van G. Pruyt; H. J. Mertens, 80 j., wed.
van A. F. van Zuuren; W. Burgerhout, 47
jr., echtgen. van S. A. Abma; B. Leenstra,
76 j., échtgen. van J. Vrolijk; J. K. Zoete,
41 j., echtgen. van M. Bakker. .

(Foto R.N.-Scholte)

BINNENLAND

onderlinge kennismaking bijeengekomen
logementen, herbergen, slaapsteden, enz., in
Hotel du Passage in Den Haag. Ter
aangevuld met eenige voorschriften no- begroeting waren aanwezig de heeren R.
pens verplichte melding van ziekten en
J. Surink en E, Zilver resp. landelijk scho
sterfgevallen in zoodanige Inrichtingen.
lingleider en landelijk propagandaleider
In verband hiermede zijn onvermin- van den Nederlandsche
Volksdienst en de
derd de reeds bestaande opsporingsbe- heer Morgenroth, propagandaleider van de
voegdheid, bepaalde ambtenaren van den
Nat. Soz. Vclkswolfahrt. Later in den naGemeentelijken Geneeskundigen- en Gemiddag
ook de landelijke
voegde
zondheidsdienst met de zorg voor de hand- leider der W.H.N zich
en N.V.D. bij het gehaving van deze verordening belast.
zelschap.
In deze bijeenkomst gaf de heer Morgenroth een uitvoerige uiteenzetting van
het werk der N.S.V-, waarna voorts de

Echtpaar.

I

samenwerking

gediend, eerst als rechter,

worden beproefd en
het uiterlijk op te

De brief uit Istanboel, die bij vergissing
hun leiders
zijn markt tijdens de controle in een verkeerde enveloppe is gekomen, is terecht. Het bleek,
verbeterd èn zich van de toewijding der dat een dame uit Den Haag dezen brief
Integendeel
echter stelIndiërs verzekerd.
had moeten ontvangen. Op haar beurt
de men geweld tegenover de noodzakelijschiep had zij een verkeerden brief ontvangen,
kerwijs (groeiende ontevredenheid,
dien zij nu aan de rechtmatige eigenaresse
men ten gerieve van zijn industrieele on- heeft
kunnen zenden.
dernemingen een omvangrijk stadsproletariaat en joeg men de Indische ambtenaren,
in
zijn
Engeland
bestuurstaak
zonder wie
afgescheept met deRowlattdit enorme rijk niet vervullen kon, tegen Britsch-Indië
wet; strengere politiemaatregelen en cenzich in het harnas door een kleineerende,
ongemotiveerde rastrots. Zoo moesten de suur in plaats van zelfbestuur!
Indische nationalisten elkaar,
ondanks
enorme onderlinge verschillen, in het weliswaar heterogene, maar nochtans vitale
strijd is fel geweest. Gandhl's onAl-Indische Congres vinden.
Voor het eerst kreeg Engeland In dit
gehoorzaamheidsactie leidde menigCongres een tegenspeler van beteekenis
maal tot verzaking van zijn geweldtegenover zich. Maar nog had het dezen ioosheidsprincipe en het is een merkwaarkunnen madig symptoom van Engelands positie in
tegenspeler tot medespeler
ken: in den oorlog van 1914—'18 zag men den strijd, dat uitspattingen het Britsche
immers zelfs den propagandist voor de bestuur zelfs niet onwelkom waren, omdat
geweldloosheid Gandhi recruten werven het tegenover het geweid met eigen
voor het Engelsche leger en trokken hon- machtsmiddelen niet machteloos stond,
derdduizenden Britsen-Indiërs voor Albion zooals tegenover de angstwekkende stilte
te velde, de belofte van grooter vrijheid in van de zwijgendeongehoorzaamheid. Maar
Het tegen beide streed Engeland vergeefs. Met
den staat van Dominion in het hart.brak,
is het verraad, dat deze belofte
massa-arrestaties noch met strafexpedities
waarmee Engeland voorgoed den strijd der kan men onvrede uit de wereld helpen,
nationalisten inluidde: in 1919 werd zoolang de intrinsieke oorzaken blijven
bestaan. Zoo moest Engeland op de Ronde

nauwe

met eere

daarna als vice-president en sedert 13
Maart 1925 als president Op 1 April 1934
nam hij afscheid van de rechtbank om een

—

leven. Met geweld en enorme kapitaalin-in
Engeland zich
vesteeringen schiep
zijn
Britsch-Indië een afzetgebied voor
industrieproducten: met kunst en vliegwerk en met Britsche vasthoudendheid
werd deze markt gepacificeerd. Men kan
zeggen, dat de City hier consumen.cn fokte. De natuurlijke remmen op bevolkingsaanwas, oorlogen met de bijbehoorende
euvelen van pest en honger, werden uit
<len weg gekoloniseerd en 't Britsch-Indlsche volk gedijde. Om het paradoxaal te zeg
gen: het gedijde tot den hongersnood.
Want de Britsche Industrie concurreerde
de oeroude huisnijverheid dood en de
groeiende bevolking ging gebukt onder
en Gandris
eindelooze werkloosheid
6pinnewielactie kon de werkloosheid zoo
min keeren als zijn kuischheidsbeweging
geboorte-overschot.
het
Had het Engelsche bestuur in plaats van
op politiek gebied te schipperen, de oorin
zaken van den nood der Indiërs zelve
aangetast, wellicht had het

bank

—

noodsprong van het uit de verhoudingen gegroeide kapitalisme, dat
hiertoe den stoot gaf. De kern van Indië's
en
onvrede ligt in het bevolkingsprobleem
het imperialisme riep dit probleem in het

—

—

;

—

—

—

—

-
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Het

—

was het Imperialisme,

—

—

op traditie van eeuwen gebouwde religieuze principes is te ingewikkeld, dan dat

1

TWEEDE -BLID--'

de Rotterdamsche balie. Het oordeel, dat
over een rechter wordt geveld, loopt bij
de balie en bij de rechterlijke macht niet
altijd parallel, aldus spr. Maar ten aanzien van rhr. Telting v/aren allen dezelfde
meening toegedaan. Hij heeft zich inder-

In de Handelskamer van- het Gerechts- daad bijzonder verdienstelijk gemaakt met
gebouw aan den Noordsingel werd hedenvoor de ontwikkeling van het
ochtend vóór den aanvang van de zitting zijn arbeid
kort geding. Advocaten hechten nóg meer
een, plechtige bijeenkomst gehouden
naar dan aan het gesproken woord, waarde aan
aanleiding van het verscheiden van den de geschreven
overwegingen; zij ergeren
oud-presldent, mr. L. R. Telting.
slordige of slccht-goformu'.eerde
De president, mr. A. F. Swaerde- zich aan
de vonnissen van mr. Tc'.maker, verzocht enkele oogenbllkkcn vonnissen, maar
muntten steeds uit door correctheid
aandacht voor de nagedachtenis van den tingbondigheid;
zij waren zóó, dat een adbekwamen jurist, die gisteren op 78-jari- en
vocaat
zelfs als hij in het ongelijk werd
gen leeftijd te Amhem .is overleden. In gesteld
er vrede mee kon hebben. Dit is
1897 word mr. Telting substituut-griffier
niet geringe verdienste van een rechaan de rechtbank te Amsterdam en vijf een
ter.
De Rotterdamsche balie zal derhalve
jaren later volgde zijn benoeming tot rech den naam
van mr. Telting in hoogc eere
ter in het arrondissement Rotterdam. De
overledene heeft de Rotterdamsche recht- houden.

Ludolf Reinier Telting sproot uit een
Friesch jirristengeslacht
de Gratcma's;
zijn vader was raadsheer in den Hoogen
Raad en vele verwanten dienden het
Recht. Hijzelf was een jurist bij de gratie
Gods. Geen zwakke zaak was bij hem veilig. Hij zag met een scherpen blik door
alle mazen van de netten, die men hem
wilde spannen. Zijn ongekende superioriteit kwam vooral naar voren, toen hij hier
president werd als opvolger van mr. Van
Meurs. De zich ontwikkelend* rechtsvorm
van het kort geding leidde hij in nieuwe
banen. Hij en de Haagsche president, mr.
Tellegen, hebben enorm veel voor het
instituut van hot kort geding gedaan; zij
brachten in practijk wat tevoren grauwe
theorie was geweest en dus dankt men aan
hen deze nuttige en noodigc aanvulling
van de rechtspraak in ons vaderland.
Mr. Telting was als mensen eenzaam,
maar degenen, die hem mochten loeren
kennen als particulier, kunnen getuigen
van zijn buitengewoon fijnen humor.
Mr.
Swaerdemaker besloot zijn toespraak met de verzekering te geven, dat
de Rotterdamsche Rechtbank mr. Telting
niet zou vergeten.
Namens het parket sloot zich de officier,
mr. A. R. A n d r I n g a, bij de woorden
van den president aan. Mr. G. F e 11 x, de
griffier, wijdde ook enkele woorden van
eerbiedige nagedachtenis aan den overJONG LEVEN IN „BLIJ-DORP" '
leden oud-president.
De liewe lente heeft haar intrede gedaan
Tenslotte sprak mr. J. Drost, deken
en de aarde ademt op. Nu gaat men aller- van de Orde van Advocaten, uit naam van
wegen jong leven speuren. In de Dxergaarpiepjonge
al
drie
Blij-Dorp
springen
de
geilebokjes rond; nu nog in een van de OP
NAAR
WEG
winterhokken, maar weldra zullen zij in HUN ELEMENT.
den kindertuin verschonen tot vermaak Maandenlang i* de
zijn
de
bezoekers.
Het
aarjeugdige
van
kano niet in zijn eledige diertjes, vlug als water, uiterst bement geweest, maar
wegelijk, zoodat het haast niet mogelijk is nu komen de ranke
ze op een kick te krijgen. De fotograaf vaartuigjes uit hun
moet geduldig wachten op een kort mote
ment, dat ze nieuwsgierig kijken naar
voorschijn om aan
de handen van hun oppasser. Fn dan-.. den waterkant op
vlug.... knippen!
te
waterdichtheid
(Eoto R.N-Geleedts)
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Kerknieuws
Ned. Herv. Kerk. Beroepen naar Tolbert
ds. A. Bongcnaar te Termunten.
Bedankt voor Zuilen ds. A. Braakman te
Roozcndaal (Geld.).
—
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de veestapel dieovereenkomstig moeten
worden ingekrompen.
De omvang van onzen veestapel, zooals
wij dien voor de Engelsche blokkade hadden, was buitengewoon groot. Die overmatige veebezetting van rond 1.2 melken kalfkoeien per ha. grasland is thans, nu
de tijd van de koe, die 's winters aan de
Rio de la Plata graasde, voorbij is, niet
meer mogelijk. Thans richt men zich in
de eerste plaats naar de mogelijkheden,
welke de eigen bodem biedt. De noodzakelijke inkrimping heeft zich Inmiddels reeds
voor een goed deel voltrokken. De melkveestapel, die meer dan welk ander deel
van den veestapel, gevoelig is voor wijzigingen in de voederpositie, is met ongeveer 20 •/• ingekrompen zooals noodzakelijk.
Het nieuwe stadium van den aan eigen
bodem aangepasten melkveestapel zijn wij
inmiddels ingegaan. Thans is het zaak om
met dezen aangepasten veestapel tot een
zoo hoog mogelijke productie te geraken.
Onze

veestapel produceert
—

—

—

—

—

—

—

De Tricotspecialist

Thans Nieuwe Binnenweg 17
162

J

Red.

DE BROCHE MET DEN
GROENEN SMARAGD
door HELGA MöBER.

26)
Op

(Vervolg).
haar bescheiden tikje antwoordde

een mannenstem:
Binnen, en zij kwam in een warm
Juxueu7 gemeubeld vertrek, dat tegelijk
zit- en slaapkamer scheen te zijn. Gehuld
in een dikke kamerjas zat in een leuningstoel bij den haard een man, wiens
bleek gelaat en holle oogen deden veronderstellen, dat hij herstellende was van
een ernstige ziekte. Zijn pogingen om op
te staan hadden slechts als resultaat, dat
hij steunend op zijn stoel terugzonk. .
Wie bent u? vroeg hij. Waarom komt
Il hier? Waar is Marga?
—

—

U ontvangt dan echte oude
kwaliteit scheerzeep, zoolang de
voorraad strekt. Levering franco,
ook voor kleine hoeveelheden.
Ook bonnen voor de oude

laar-kwaliteit

Ade-

Toiletzeep en Kin.
derzeep worden aangenomen.

Kunstnieuws

Vermeldt

bij inleveren den noom
van Uw winkelier of grossier.

Gebr. Koch

Drie gratiën

ififtoot pniudfff . j.. du* tttdt ffff/nfft*if
®

Red.
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Niets te rooken?

—

Gebruikte poetslappen
inleveren

OP UW JAS r
WINTERHULP
EEN_.VOLLE_KAB i

altijd zoon toonbeeld van kracht.
Zijn holle oogen keken Chrlstine peinzend aan en zij gevoelde zich gedrongen,
een enkel woord van troost te zeggen.
Misschien Is haar vermoeidheid weer
spoedig over, antwoordde ze, niet overtuigd van hetgeen ze zei Zij zal zich wel
weer spoedig sterker voelen.
Gelooft u dat? Denkt u dat werkelijk? Hij boog zich voorover en Chrlstine
zag, hoe zijn handen beefden.
Ja, ziet u. Ik heb een gevoel
ik kan
dat niet onderdrukken
dat het allemaal
mijn schuld is
allemaal mijn schuld.
Eerst de oude moeilijkheden en dan mijn
thuiskomst, om haar tot last te zijn....
Maar u Is een vreemde voor ons, riep. hij
uit, zichzelf plotseling onderbrekend en
haar opnieuw angstig aanziende; waarom
—

—

—

—

—

—

—

HOOGWATER TE ROTTERDAM.
Woensdag
Ie

getij 6.56

18 Maart.
.
2e getij 19.13
19 Maart.
2e getij 19.45
-

Donderdag

Ie getij 7.29

Radioprogramma

Donderdag 19 Staart.
BIJ de groote schaarsebte aan grondstof1
fen van allerlei aard Is het een dwingende
HILVERSUM I. 41S.S m. Nedtrl. prorr.
noodzaak geworden, van de in ons land
7.45 Ochtendgymn.
7.1 S Gram. muz.
materialen zoo min mogelijk 7.55
Gram. muz.
8.20 Ochtendgymn.
8.30
verloren te laten gaan. Oude, gebruikte
ber. 8 45 Gram. muz. 9.15 Voor de
artikelen vinden thans een nuttige be- BNO:
huisvrouw
9.20 Gram. muz.
10.30 Zang
stemming als grondstof voor nieuwe promet piano
11 00 Voor de kleuters
11.20
ducten, afgewerkte stoffen worden door Viool met plano en gram. muz.
12.00 Fr.
regenereeren opnieuw bruikbaar gemaakt. Wouters en orlc.
12.40 Almanak
12.45
In het kader van deze actie heeft hot BNOr ber.
13.00 De vroege snijbloemen
13.15 Gerard van Krevelen en ork. en sol.
Rijksbureau voor Oude Materialen en
14.00
met
14.30
Klarinet
Zang
piano
thans
en
getroffen,
regeling
Afvalstoffen
een
plano
Zang en plano
15.30 Voor de
volgens welke de gebruikers van poctslap- zieken 15.00
16.90 Zondag IV van den Heldelpen, vervaardigd uit lompen, (machine—

aanwezige

—•

—

—

—

—

—

—
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Reeds

dezen winter heeft de voederpositie veel moeilijkheden opgeleverd, terwijl er nu reeds op gerekend dient te
worden dat deze positie het volgende jaar
nu er geen krachtvoer meer is, nu er
geen kunstmest voor het grasland beschikbaar is en er duizenden ha. grasland gescheurd worden
zeker niet gunstiger
zal zijn. Met al deze feiten dient de boer
rekening te houden. Omdat hij nu moet
uitmaken hoeveel kalveren hij door zal
houden. De verstandige boer weet, wat
hem te doen staat. Die houdt geen kalf
te veel aan, dus zeker niet meer dan 3
vaarskalveren per tien koelen.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Catechismus
16.20 Gram. muz.
fabrieken, garages, werkplaatsen e.d.) bij bergschcn
16.30 Revida-Sextet
1715 BNO: ber.
het koopen van gewasschen poctslappen 17.30 Gevar. progr.
18.00 Sport en lleheenzelfde gewichtshoeveelheid aan ge- opv.
18.30 Gevar. progr.
18.50 BNO:
bruikte, vette of oliehoudende poetslappen ber.
19.00 BNO: De wereldmeenlng uit
zullen hebben terug te leveren aan den vreemde kranten -» 19.10 Gram. muz.
19.20
en sol.
r0.05 Gram. muz.
leverancier der gewasschen poetslappen of Concertgeb.-ork.
(Na 20.15 alleen voor radio-centrales)
aan een erkenden lompenhandelaar.
Uit de werkplaatsen van onze beeldenVoor nadere bijzonderheden worden be- 20.15
de kunstenaars
20 30 Conccrtgeb.ork. en
langhebbenden verwezen naar de desbesol.
21.15 Gram. muz.
21.45 BNO: ber.
officieele publicatie.
22.00—24.00 Gram. muz.
Hilversum u. 301.5 m. NederL progT.
7.15—8.45 Zie Hilversum I
8.45 Gram.
muz.
10.00 Morgenwijd.
10.15
Orgel
10.40 De voorjaarskleeding van
(opn.)
Vader en Zoon vraaggespr.
11.00 Gram.
11.20 Ens. Francls Keth
12.00 Ork.
muz.
Malando en soL
12.45 BNO: ber.
1300
Otto Hendriks en ork.
13.45 Voordr.
14.00
Om- en Omprogr.
15.00 Voor de vrouw
15.30 Viool en plano
16.00 Omroepork.
16.45 Voor de Jeugd
17.15 BNO: ber.
17.30 Plano en gram. muz.
18.15 Gram. muz.
—18.30 Verkeersfantasle
18.45 Gerard van
Krevelen en ork.
19.15 Brandende kwesties, causerie
19.30 BNO: ber.
19.40
19.50 BNO: Wat NeSpiegel van den dag
(Na
derland schrijft
20.00 Gram. muz.
20.15 alleen voor radio-centrales)
20.15
20.40 Radlotoonccl
21.00 De SpeelOrgel
BNO:
lieden en Klaver Drie
21.45
ber.
22.00 BNO: Toel. op het weermachtbew
22.10—22.15 Avondwijdlng.
—
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—

—

—
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COLLECTE 20*21 MAART
WINTERHULP. N EOERLANO
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Hoofdredacteur: J. O.

Weysters, Rotterdam;
Waarn.
hoofdredacteur
en Buitenland:
H. W. Eldennans, Voorburg; Hoofdartikelen:

H.

J. Kraus. Den

Haac;

C Borstlap: Binnenland: A.

en
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stuurde
Bctje?

Marga

een vreemde?

Waar Is

dat Betje de dienstbode moest zijn. Om den opgewonden zieken man te sussen, zei ze vriendelijk:
Zij is op het oogenbllk nogal druk
bezig en ze zonden mij, omdat ik een
vriendin ben; u kunt er absoluut zeker
van zijn, dat ik nooit tegen iemand een
woord zal zeggen van hetgeen ik hier
in huis zie of hoor.
Dus u weet dan niet...;' begon hij,
maar hij hield zich onmiddellijk in en
keek haar met een vluchtigen, wantrouwigen blik aan.
Ik weet niets, was het ernstige antwoord. Ik ben hier alleen maar voor vannacht om te helpen, omdat Bctje het zoo
druk heeft. Dat is alles.
Tot haar groote verlichting aanvaardde hij haar verklaring zonder verder iets
te vragen. De waarheid was dat zijn hersens, uitgeput als ze waren door zijn ziekte, zijn gcdachtengang belemmerden en
Christine begreep,

—

—

—

hij alles maar aanvaardde, wat hem werd
gezegd. Met een diepen zucht keerde hij
zich van haar af en hield zijn magere

handen voor het vuur.
Kan ik iets voor u halen of voor u
doen? vroeg Christine opgewekt Beschouwt u mij maar, alsof ik Betje was en
laat mij voor u doen, wat zij voor u zou
doen, als zij hier was.
—

tons

N.V. Rotterdamsch Nieuwsblad 1941.

Hij keek haar weer aan en glimlachte. voegde er een flinken scheut brandeU lijkt niet veel op Betje, zei hij wijn bij. Hij dronk het gretig leeg, waarhij beschouwde aandachtig haar elena de pijnlijke trekken op zijn gelaat zich
en geleidelijk ontspanden.
levendige oogen: er zou een zeer levendige
Ziczoo, nu is het al beter, zei hij
verbeelding voor noodig zijn om u voor zacht, terwijl hij zijn holle oogen dankBetje aan te zien.
baar op Christine richtte.
Ik vrees, dat ik niet half zoo beNu
zal ik spoedig weer hcelcmaal
kwaam ben als Betje, zei ze, niet verder in orde zijn.
op zijn bedekt compliment ingaande, maar
Kan ik verder nog lets voor u doen?
mijn
ik zal
best doen.
vroeg Christine, ontroerd door de ellende,
Wilt u dan zoo goed zijn mij uw arm die er in die matte oogen lag.
te geven en me naar het bed te leiden. Ik
Neen, niets meer. Wilt u over een
ben te zwak om alleen te loopen, maar
ik kan wel alleen in bed komen, als ik half uurtje terug komen om te zien, of
zoover ben. En als u dan zoo vriendelijk ik nog iets noodig heb.... alleen maar
wilt zijn, mij wat melk en iels eetbaars te om Marga gerust te stellen? antwoordde
brengen, dan zal ik u zeer dankbaar zijn. hij met een glimlachje, toen zij bijna geToch kan ik niet begrijpen, waarom Betje rulschloos het vertrek verliet.
een vreemde op me afstuurt, vervolgde hij
Vroeg hij veel? Hoorde hij u uit?
klagelijk als een ziek kind.
Had hij gehoord, wat er gebeurd was?
Christine hield zich wijselijk, alsof ze
de laatste woorden niet had gehoord. Ze Wes hij niet bang en opgewonden? Als
stortvloed kwamen de woorden over
haalde uit de aangrenzendekamer een kan een
de lippen van de bleeke vrouw in de andemelk en een blad met allerlei aanlokkelijke spijzen, die ze op een tafeltje naast re kamer, toen Christine binnenkwam.
Hij vroeg zeer weinig en ik geloof,
zijn bed plaatste. Vervolgens leidde ze
hem naar het bed. Het gaan scheen hem dat hij van het gebeurde niets heeft gehoord, an'.woordde ze. Hij ligt nu in bed
een onduldbare pijn te veroorzaken.
Uitgeput liet hij zich op de kussens en over een half uurtje moet ik terugglijden, terwjjl hij hijgend naar adem komen om te zien, of hij nog iets noodig
.
:
heeft Hij zei, dat het Marga zou gerustsnakte.
Chrsitlne vulde een glas met melk en

Er gleed een
gelaat.
Mijn arme

—

en

gant figuurtje, haar kinderlijk gezicht

—

—

—

—

—

—

—

—
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Stadsnieuws:

van Eek; Kunst

Wetenschappen: W. A. Wagener; Feuilleen korte verhalen: mej. E. Franken,
allen te Rotterdam.

.

Marga vermoeid? sprak hij zacht en
droomerig. Het is zoo moeilijk me voor te
stellen, dat Marga vermoeid Is. Zij was

stilleven Herfstjuweelen van mevr Lechner-Oosterman, die invloed van de Japansche kunst moet hebben verwerkt.
W.
Wagener.

—

voeren.
Het tweede middel om onder de gegeven
omstandigheden de
melkproductie zoo
hoog mogelijk op te voeren is: aanpassing
van den veestapel aan de voederpositie
bedrijf,
van het
vooral waar het de verhouding tusschen het melkvee en het jongvee betreft.
Dat veel jongvee weinig voeder voor de
koeien en dus een lage melkproductie be-

—

gecomponeerde natuur-

uitermate knap

—

stige melkpositie.

—

—

—

—

—

schoon hij vloeiend Duitsch sprak.
Ik ben door mevrouw gezonden, antwoordde Chrlstine. Ik weet haar naam
niet, maar.... zij is zeer vermoeid. Zij
gebruikte dat woord inplaats van ziek en
ze zag, dat de man schrok en bloosde.
Zij heeft mij verzocht, hierheen te gaan en
te zien of u iets noodig heeft

Drie schilderessen stellen bij Gebr. KoeK
aan de Jongkindstraat tentoon, In a
Hooft, die het diepst doorgedrongen is
in het wisselspel van schijn en wezen dat
de natuur ons voortoovert
en dat bewijst zij zonder pathos, eenvoudig en argeloos, niettemin zich van haar kracht bewust, in een reeks bloemstillevens, welke
indruk maken door het warme coloriet,
de ruimte-uitdrukking er omheen en het
fraaie plastiscte effect van de objecten
mevr. Lechnè r-O os t e r m a n, die zich
volkomen met den schijn der dingen
uitheemsche bloemenpracht en inheemsche intimiteit van natuur-üoria en landschappen
tevreden stelt, maar met haar
werk toch imponeert omdat zij haar eigen
wezen, haar fascineerenden smaak en
haar ongemeen geoefende techniek, exquis
tentoon spreidt, en ten derde Riet Hendriks, een jeugdige beginnelinge, die met
opmerkelijk illustratief talent sprookjestafereelen van klein formaat
voor groote opzetten ontbreekt haar nog de compomeenzet, in welsitorische vaardigheid
ke men nu en dan een charmant PraeRaphaëlietisch physionomictje ontdekt.
Een leuke, gevarieerde tentoonstelling
dus, welke den aard van de vrouwelijke
psyche in drie dimensies, verdiept in een
bloemendroom (Ina Hooft), weidsch geëtaleerd in salonkunst van superieure
kwaliteit (mevr. Lechner-Oosterman), en
versmald in het beminnelijk-naïeve (Riet
Hendriks), demonstreert.
De mooiste stukken op de tentoonstelling
achten wij Bouquetje viooltjes en Witte
besjes van Ina Hooft en het veristisch
—

en

Roosevelt
willen
Europa uitleveren aan de moordbenden van Stalin. Dat is verraad
en sou de ondergang van de Wesbeschaving
tersche
beteckenen.
Meldt n aan bij het ■ Vrijwilligerslegioen
Nederland, Koninginnegracht 22 te 's Gravcnhage.
Chnrchill

tENTEBOfcEN

de taak om
waar het de andere productie, de melkproductie betreft
het
uiterste uit zijn veestapel te halen.
Om onder de gegeven omstandigheden
zooveel mogelijk melk te produceeren
staan den boer in hoofdzaak twee middelen ten dienste. Het eerste middel is om
d e productie van het van eigen bodem gewonnen veevoeder tot het uiterste op te

cent in zijn woorden te ontdekken, of(Nadruk verboden).

WOBMERVEE»

(lel.BM44Zoa«dom)

kenis, dat de boer

geeringsmaatregelen rust dus op den boer

Chrlstlne meende een zwak vreemd ac-

Feuilleton

Zendt Uw scheerzêepbonnen ,1*
von da textielkaart .Mannen* op
naar de
ADELAAR ZEEPFABRIEKEN

heeft.

In dit verband Is het vooral van beteevan de dit voorjaar geboren kalveren niet meer aanhoudt dan
voor de latere aanvulling van zijn veestapel noodig is. Minder kalveren beteekent
immers niet alleen minder melkdrinkers
en dus meer melk voor mcnschelijk gebruik, doch ook: minder graseters In de
weide en dus' meer gras voor het melkvee in den zomer en meer hooi en kuilvoer voor het melkvee In den winter.
Met elkaar is het aantal kalveren, dat
eenerzijds de boer thans doorhoudt dus van zeer
Nadat de grooten invloed op de huidige en toekom-

melk en anderzijds vleesch.
regeeringsmaatregelen
in den vorm van
verplichte levering en veetoewijzing
in
Geref. Kerken. Beroepen naar Groninhet voorgaande stadium van de aanpassing
op
vleeschvoórzlening
de
vooral
gen ds. W. C. v. d. Brink te 's Gravenzande. behalve
op
de noodzakelijke inkrimping waren
Benoemd tot hulpprediker te Dlcver cand. ook
Te Ouddorp gericht, kunnen zij er zich thans toe beG. Venema te Vecnwouden.
Te Breskcns palen om de vleeschvoorziening zoo goed
cand. W. G. Visser aldaar.
mogelijk veilig te stellen. Daarbij ligt het
cand. P. de Bruyn te Rotterdam.
wat de wet voor
in de bedoeling om
1942 ten aanzien Van de veelevering
Ds. C. J. v. Binsbergen.
geldende maatregelen betreft
van
Vrijdag viert ds. C. J. Blnsbergen, eme- instandhoudingen van den huidigen melkritus predikant der Gerei. Kerk van Loosveestapel uit te gaan. En wel in dien
duinen, zijn gouden ambtsjubileum. Ds. Van zin dat het leveringspercentage, dat voor
Blnsbergen werd 17 Januari 1867 te Zetten het groote vee zal gelden, als hoedanig
geboren en stond te Enschedé en Loosduiongeveer met den normalen, op in-standnen. Op 1 Mei 1932 werd hem emeritaat ver- houding van den veestapel gcrichten, uitleend, waarna hij zich te Soestdljk vestigde. stoot zal overeenstemmen, terwijl er voorts
met deze maatregelen voor zal worden
Vertaling Nieuwe Testament.
zorg gedragen, dat de normale aanvulling
Naar aanleiding van het verzoek, dat het van den melkveestapel uit het jongvee in
algemeen zonder bezwaar tot stand
het
hoofdbestuur van het Nederlandschc Bijbelkomen.
genootschap ook tot de Unie van Baptlste kan
Gegeven den huldigen veestapel, en In
Gemeenten In Nederland heelt gericht om
het bijzonder den huidigen melkveestapel,
een commissie te willen benoemen, die de en
gegeven ook de hiervoor bedoelde reopmerkingen
en crltick betreffende de
nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament
ter kennis van het hoofdbestuur kan brengen, heeft de commissie van de Unie van
Baptlste Gemeenten tot leden van
deze
commissie benoemd de predikanten ds. J.
Louw te Gronlnßen, ds. A. A. v. Hardenberg
te Apeldoorn (straks te Leeuwarden) en ds.
H. Bakker te Harllngcn.

welke hij voor dezen zomer en voor den
volgenden winter meent te mogen verwachten, vaststelt met welk aantal stuks
melkvee en met welk aantal stuks jongvee
hij dezen zomer en later het winterseizoen
moet ingaan om zooveel mogelijk melk
te kunnen voortbrengen, de melk, waaraan het Nederlandsche volk, en speciaal
onze Nederlandsche jeugd, thans, meer
wellicht dan ooit, zoo dringend behoefte

j

van een schikking zich
tot onbeechter niet uitsluitend bepaalt
langrijke zaken, bewijst een schikking getroffen door den Inspecteur voor de Prijsbeheersching te Amsterdam, waarbij de
verdachte gelegenheid kreeg tuchtrechtelijke veroordeeling 'e voorkomen door betaling van een bedrag van ƒ 125.000.
Het geval gaf, ofschoon een zeer groote
winst ten onrechte was genoten, door zijn
bijzonderen aard aanleiding tot afdoening
zonder tuchtrechtelijke veroordeeling, daar
de maatschappelijke schade, door de te
hooge prijsberekening aangericht, wegens
het betrekkelijke luxe-karakter der goede-

geweest.
De verstandige boer, de boer, die zich
Vee en voeder zijn twee factoren, welke bewust is vaïi zijn zoo mooie taak en dus
ten nauwste met elkaar verband houden. behalve eigen belang vooral het belang
Is er veel voeder beschikbaar, dan kan de van zijn volk op het oog heeft, zal dus
boer veel en ook veel produceerend vee reeds nu een berekening opzetten, waarbij
aanhouden. Is er minder voeder, dan zal hij, uitgaande van de hoeveelheid voeder,

I

achterwege blijft.
Dat het treffen

tVERj-OOPEN

!!!

Dat is onaangenaam, maar... u kunt
naar de bioscoop gaan, een kopje koffie of
een borrel gaan drinken of %n een gemakkelijken stoel bij den haard van een mooi
boek genieten. En wat dat rooken betreft,
het geld waarvoor u anders sigaretten
zoudt gekocht hebben, stort u dat op het
gironummer van ons Verzorgingsfonds,
dan kunnen wij aan onze mannen aan het
den geringen aanvoer zou dan telkens een oostelijk front meer pakketten zenden.
Het Verzorgingsfonds van het Vrijwilllandere stad of een ander industriedistrict
gerslegioen Nederland verzendt geregeld
aangewezen moeten v/orden.
aan onze dappere vrijwilligers In het oosten pakketten sigaretten, sigaren en tabak,
boeken kranten en tijdschriften, ja, zorgt
zelfs dat iedere-strijder zijn verjaardagspakket ontvangt.
Niets te rooken? Maar dat is niets vergeleken bij wat onze mannen In het oosten aan offers brengen. Stort daarom minstens het bedrag dat u anders voor uw
rookgerei zoudt uitgeven op girorekening
4—3—2—l—o—o
ten name van het
Verzorgingsfonds VrUwilligerslcgloen
Nederland, '■ Gravenhage.

gevraagd

Sedert Januari bestaat voor overtreders
van prijsvoorschriften de mogelijkheid tot
het treffen van een schikking met den
de Prijsbcheersching.
Inspecteur voor
Hiermede wordt om. bereikt, dat de
somtijds langdurige en kostbare procedure,
waarvan de veroordeelde de kosten draagt,

ÜW.L'BONNEN

Voordat tot dien maatregel wordt overgegaan, dient men echter te overwegen
welk sociaal doel daarmede wordt gediend. Want Indien men den reeder een
behoorlijke winst garandeert, waaruit hij
een bedrijfsreserve kan vormen, zal versche zeevisch nog allerminst voor de
kleinste beurzen bereikbaar zijn.
Daarbij komt echter nog een andere factor. De aanvoer van zeevisch is namelijk
veel te gering om al onze Nederlandsche
arbeiders geregeld ook maar een schamel
beetje te kunnen doen toekomen.
Om het beoogde sociale doel nu toch te
bereiken, is uit kringen van den vischhandel een voorstel van volgende strekking naar voren gebracht. Men zou een
gedeelte van den aanvoer kunnen laten
aan de vrije markt. Uit de tien tot twintig
procent meer opbrengst zou een fonds gevormd kunnen worden, dat vlsch op de
markt aankoopt, welke tegen gereduceerden prijs beschikbaar kan worden gesteld.
Hoewel het kwantum uiteraard klein is,
zou men deze visch door kleinhandelaren
in de groote steden en industriecentra in
daarvoor aan te wijzen gebouwen kunnen
laten verkoopen aan hen, die daarvoor in
eerste instantie In aanmerking komen, b.v.
houders van vetkaarten. In verband met

KT.WF.N_

Boerenbeleid

—•

den opgelegd.

—

Tengevolge van den langen winter
Zondagen Is het record van '39—'40 geëvenaard
en met
het oog op het gesloten seizoen, dat 15
Juni begint, is de Ncd. Voetbalbond in
grooten tijdnood gekomen. Reeds nu staat
vast, dat sommige clubs, die kampioenskansen hebben of voor de onderste plaats
in aanmerking komen, onmogelijk meer
met haar programma gereed kunnen komen, indien er geen speciale maatregelen
worden getroffen. Welke die maatregelen
zullen zijn, is nog niet bekend en de N.V.B,
zal zijn houding pas bepalen, wanneer de
competitie over de gchcele linie zal kunnen worden hervat. Wel is reeds besloten
elke gelegenheid om te spelen aan te
grijpen en men is van plan voor de beide
Paasch- en Pinksterdagen, alsmede den
Hemelvaartsdag wedstrijden vast te stollen en waar mogelijk ook op door-deweeksche avonden. Het moet, naar wij
vernemen, ook niet uitgesloten worden
geacht, dat in plaats van hccle, halve
promotie- en kampioenscompetities zullen
worden gespeeld.
—

bedrijf

Heel. 164.27
Aan personen, die in bijzondere geval- opbouw van ons Europeesche continent,
len in aanmerking komen voor de ver- Is het Dultsche volk bereid het resultaat
strekking van kousen boven het aantal,
zijn moeizaam onderzoek op dit gevan
dat op de textielkaart verkrijgbaar is,
aan zijn Europeesche nabuurlanden
zullen de distributiediensten op aanvrage biedbeschikking
te stellen.
speciale g-punten en kousenmachtigingen ter
Steeds weer werd door vergaderingen,
kouuitreiken. Er worden twee soorten
besprekingen
en tentoonstellingen het
een voor denkbeeld
verstrekt,
senmachtigingen
materiaalwijziging en
van
De man heeft er een baantje bij.
personen
van drie jaar en ouder (met materiaalbesparing als dwingend gebod
zwarten
opdruk) en cc n voor kinderen
Als „huisvrouw No. V,
onder de ingenieurs verbeneden den leeftijd van drie jaar (met van onzen tijd oprichting
Rijksdoor den
Want als Mevrouw haar bonnen telt,
spreid. Met de
rooden opdruk). Op deze kousenmachticommissaris voor het bezette NederlandDan telt haar echtvrlend mee.
ging staat het aantal kousen vermeld, dat
sche gebied van de materiaalbesparingsHet hengselmandje en de tasch,
op de machtiging mag worden gekocht. De commissic
en de benoeming van den mawinkelier dient naast de machtiging, terlaalbesparingscommissarls
is thans aan
Daar gaat-le mee op stap.
echter tevens het vereischte aantal pun- dezen
een
Hij „snort" In alle winkels voor
arbeid ook voor Nederland
ten in ontvangst te nemen.
richting gegeven, waarin de stelselmatige
Voor bijzonderheden betreffende de opDen „dagelijkschen hap".
uitvoering der maatregelen, die in het bezending
kousenmachtiging,
der
worden lang zijn van het Nederlandsche volk,
Hij speelt zijn rol als huishulp met
handelaren verwezen naar de desbetref- gewaarborgd zal zijn. Eenigc honderden
Veel pathos en bravour.
...
fende officieclc publicatie.
.■-• fabrieken der Nederlandsche industrie en Is bij den slager net zoo thuis.
alle voor het verbruik van materiaal en
bij den groenteboer.
Als
grondstoffen
verantwoordelijke NederHij kent het klappen van de zweep.
Uitgebreide kettinghandel
landsche instanties zijn tot samenwerking
onder Duitsche leiding opgeroepen.
En maak hem maar niks wijs,
Op 20 Maart a.s. wordt de eerste groote
te Zutfen ontdekt
Hij is expert in juist gewicht.
vergadering gehouden van al deze instanEn vastgestelden prijs.
De, gemeentepolitie te Zutfen heeft ties met de in de fabrieken der Nedereenigen tijd geleden de hand weten te landsche Industrie benoemde gevolmachHij weet zijn bonnen op een prik,
leggen op een partij goederen van aller- tigde inzake het materiaalverbruik.
En slaat de plank nooit mis,
lei aard, zooals tabak, sigaren, sigaretruikt, om zoo te zeggen, waar
Hij
tcxtielgocdcren,
vlcesch van frauduten,
Nog wat te halen is.
slachtingen, gouden tientjes, oud
leuze
Examens
goud,
slaolie, vet en andere artikelen,
En straks zal hij onmisbaar zijn,
waarmede op brutale wijze handel werd
Technische Hoogcschool te Delft. GeIn der, normalen tijd.
gedreven tegen prijzen, die elk begrip te slaagd voor het propaedeutlsch examen voor
Dan wil de meesteres van 't huis,
boven gaan. In verband met deze wijd- werktuigkundig Ingenieur de heer J. W.
politie
zaak werden door de
vertakte
„Jan Noodhulp" niet meer kwijt!
A. Krouwel, geboren te Goor; propaedeuuitgebreide onderzoekingen verricht, be- tlsch examen voor Eloctrotechnlsch Inge1_
halve te Zutfen en omgeving, ook te Am- nieur de heer J. van Bekkum, Rotterdam.
sterdam, Enschede, Doctinchem, Doesburg
plaatsen.
andere
Het
resultaat
en enkele
De druppel, die maar steeds blijft vallen,
was verbluffend. Alleen te Zutfen en omgeving speelden 46 personen een rol in dit
Holt eindelijk een steen zelfs uit;
obscure bedrijf. Tegen allen is proces verbaal opgemeakt. Speciaal in den clandesEen advertentie, steeds herhaald weer,
tienen goud- en textielhandel bleek een
achttal Joden, soms achter de schermen,
Heeft altijd koop en tot besluit.
een voorname rol te hebben gespeeld. Zes
van hen zijn gearresteerd in afwachting
teekent, heeft men dezen winter aan den
van een nadere beslissing van de rechlijve ondervonden. In het algemeen is
terlijke macht.
het aantal stuks jongvee, hetwelk van 1941
op 1942 is doorgehouden, uitgaande van
de gegeven voederpositie, veel te groot
Schikking van ƒ 125.000
j~

DE N.V.B. IN TIJDNOOD
met 10 voetballoozc

naar hun meening gevraagd.
Deze zetten uiteen, dat het visscherijde laatste jaren hard achteruit Is
gegaan en men zit op het moment met de
ruïne van een bedrijf na de crisisjaren.
Er zijn schepen gevorderd. Een deel
der
vloot zit aan de overzijde In Engeland en
het is de vraag, wat er van over is. Voorts
gingen schepen door oorlogsgeweld verloren. Rceders, die vroeger over vier of
vijf schepen beschikten, kunnen er nu nog
slechts een of twee laten uitvaren en zijn
bovendien afhankelijk van het toegewezen
kwantum olie of kolen.
Het spreekt dus van zelf, dat een vaart
heel veel goed moeten maken. Wel vijftig
procent van de opbrengst kan worden afgeschreven. Onder meer moeten verzekering en loonen van het varend personeel
daaraf en verder moet de reeder, ook
wanneer er niet gevaren wordt, zijn bedrijf in stand kunnen houden. Maar bovendien, en dat wordt vaak vergeten, legt
een verstandige reeder een deel der winst
opzij om daarvan na den oorlog een nieuwe vloot op te kunnen bouwen.
Beziet men de prijzen voor zeevisch in
dit licht, dan staat men er reeds geheel
anders tegenover. Toegegeven zij echter,
dat er zelfs zeer behoorlijke winsten bij
besommingen zijn gemaakt. Deze te hooge
winst zou men (kunnen tegengaan door het
stellen van maximumprijzen. Ongetwijfeld
zullen deze over eenigen tijd ook wel wor-

aithma.

AKKERS

2

Voetbal

De prijzen van versche zeevisch zijn
hoog. Minder gegoeden kunnen deze haast
niet betalen. Dit geeft aanleiding tot klach
ten. De recders zouden fantastische winsten maken. Er werd gepleit voor maxmumprijzen Ook vakbladen schonken aandacht aan dit probleem. Naar aanleiding
hiervan heeft het A.N.P. personen uit de
kringen van rceders en vischhandel eens

zal Abdijsiroop dadelflk
dle Mr hoest temperen
en snel doen verdwenen.
De sltfm komt los. Borst
en keel worden verzacht.
V«Doqdn beproefd
bil hoeat,

~

Sport

Versche zeevisch nog geen
volksvoedsel

glimlachje over het bleeke!

Max, fluisterde ze. Ik zou
het niet hebben kunnen verdragen, als hij
van iets geschrokken zou rijn. Neen, Ik zou
het niet kunnen uitstaan.
Christine kwam onder den Indruk van
de hartstochtelijke bewogenheid vat. - de
woorden der zieke.
Hij heeft zooveel te verduren gehad!
Mocht hij toch eindelijk eens tot rust
komen!
Na dien vertwijfelden uitroep zweeg zij
weer en Christine, die zich jong en hulpeloos voelde en bovenal onmachtig tegenover zoon groot verdriet, wist niets beters te doen dan stil bij het bv-d te blijven zitten. Haar hand, die de rustelooze
vingers streelde, voelde net koude metaal
van een dikken gouden ring.
U weet niet, wat het beteekent, zoo—

—

—

veel van een man te houden, zei de hartstochtelijke stem weer. U bent zoo jong,
nauwelijks goed en wel volwassen.
De donkere oogen van de dame rustten

teeder, bijna droevig op Christine's ge-

laat.

U weet niet, wat het beteekent, een
man zoo te beminnen, dat. wat hij ook is
of doet, bij uw alles, uw hecle wereld is.

I

ziekte zal de Nieuwsblad mode-adviseuse morgen
Wegens

'

Een belangrijk deel van elk ingenieurswerk Is altijd geweest om met een zoo
gering mogelijk verbruik van materiaal
en grondstoffen, arbeidskracht en energie,
van maximale perfectie te
producten
scheppen. Het werk van den ingenieur
wordt echter zeer bemoeilijkt door de
dat het handhaven der
omstandigheid,
vervaardiging van vele dingen van dagelijksch gebruik eenvoudig niet meer mogclük
is en verantwoord kan worden,
doordat
de metalen ongelijk over de
wereld verdeeld zijn en er een aanzienlijk
verbruik van schaarschc metalen is.
Dultschland heeft sinds vele jaren zijn
bijzondere
aandacht geschonken aan de
kwestie «ran de metaalpositie In de Europcesche
landen en van het metaalverbrulk ter dekking van de behoefte aan
goederen van het Europeesche bedrijfsleven. Indachtig de verplichting van alle
volkeren
tot den gemeenschappclijken

6

1
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De NIEUWSBLAD knipen mode-adviseuse.

kunnen houden.
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Ledige flesschen
Crême-potten
Nagellakfleschjes
Scheermesjes

Kammen
Tandenborstels

Paaschvacantle door
Gevr. gedurende
2 jongelui, eenv. Hotel, Pension of met gebruik van keuken door echt-

te koop gevraagd.
PARFUMERIE „RENATA'Y

Boerderij, op mooi plekje. Br. J. F. paar met één kind. bulten Rotterdam,
SCHOOFF, Schlcbrockschclaan 6b. per trein of bus te bereiken. Br. No.
238.6 B 1830. Zaagmolcnstraat 47.
275.9
Rotterdam.

West

Zaken-Kleintjes

Kruiskade 11,

Tegels gevraagd

Te koop: WOONARK
woonk.,

slaapk.. keuken en 15x15 In groote en kleine hoeveelAfm. 10 x 3 M. heden. Aanbiedingen No. 17245, Bur.
Alles In zeer goeden staat. Te zien en van dit Blad.
6
te bevr. bij: A. MOL, H.-1.-Ambacht,
Veerweg 67. Tel. 403.
172.7
Te koop gevraagd
te koop gevraagd met renteloos voorschot Charlols of Oud-Mathenesse.
grote partijen.
Ook
Aanbiedingen
a.
219.8
Flessenhandel F. A. RENSMAN, K.O. Tel. 38683—3112
Laan 16<b, Schiedam.
154.6
BROODWINNING
Wegena dubbele zaken ter overname,
Door bijzondere omst. te koop
straatwljk
Aardappelen, Groenten,
Fruit. Netto winst ƒ 40 a ƒ 50.— p. w.
op eigen grond aan de br. Statenlaan m. of z. Hit en Wagen. Spoed. Br.
onder No. A 948, Hulpb. Nwe. Blnncnte Den Haag. Bev.: CV., 12 groote ka214.7
mers, elke etage een serre, compl. weg 584 B.
badkamer en W.C., ruime hal en trappenhuis, desgew. stoff.
en eenigc
meub. over te nemen. Br. onder No.
17159. Bur. van dit Blad.
10 zonder roef. 500 ton. SoxC.Ctx2.2s 45»
ton, 50x6.58x2. A. M. Praat, Dlrck Hoff
Te koop gevraagd:
straat 7, Rotterdam. Tel. 30468—39460.
147.6
omgeving Rotterdam of te huur. Br.
No. A 955, Bur. N. Binnenweg 2848.
224.6 Gevr. ± 16 m.m. v.a. 50 c.m. ± 25 m.m
v.a. 1 M.
Aan den 's-Gravenweg bij 's-Gravenhof
bev.:

portaal

met W.C.

PAND

Alle SOORTEN FLESSEN

t/o.

Arena,

GROOT HEERENHUIS

Tentlinnen

jagtdoeken katoendock te koop gevr.
Br. lett, T, Vlietlaan 30a
Ontharen.

±
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No. 286 I.
verloren paar
lichte
wlldl. heren handschoenen. Zondagmorgen bil
kerlc Jan Kruljffstraat.
Bel. Rottinghuls. Coolhaven 2548. Tel. 39607.
Verloren Zondagavond
verm. N Binnenweg br.
lederen H.-handschocn.
LeeTegen bel. bez.
mans. Voorhaven 2
Verloren 14/3 17.30 uur,
viaduct Kreekweg 1. br.
gl. heren handschoen.
W. Aantjes. Schcpen-

straat 22C.

Verloren dames armb.horloge. aandenken. Tewed.
rugbezorgen bij
Van lerscl, Crooswljkschestraat 11. R'dam
BelonlnrVerƒ5
mist tijgerkater. Zeer
aan dier gehecht, dat 13
Jaar oud is. Terugbez.
v. d. Ven, Mathenesserstraat HA.
Verloren
D.-armband
horloge, gaande Nlcolaas Zasstraat naar Provenierssingel. T.b.t. bez
M. v. Gompel, Nlcolaas
Zasstraat 248.
Verloren. Vrijdag, Jamln,
Dorpsstraat, bl.
boekje, geldige bonnen
Goede
bel.
Nieuwe
Kerkstraat 67A.
Verloren hoornen bril,
van Coolslngel naar
Eendrachtsweg.
Tegen
belooning terug te bezorgen Ooms,
Soetcndaalscheweg 70C.
blauwWeggeloopen
grijze kater, t. g. bel.
ter. bez. Spiering, Eben
Haczerstraat 47, wlnk.
Verloren
11
Maart,
gouden dames horloge.
—

Meubelen

en Huisraad

.

Instituut voor electrlsch
ontharen.
Behandeling geheel pijnloos. Geen lltteckens. Kapclstr. 12C (W). Tel. 37614.
Voor Permanent Wave
verven en watergolven Is het adres:
B. de Haan, Putschclaan 84 voorheen
Roscstraat 40.
Tropische vogels
Bod gevraagd
Meubelen, Inboedel, Kif eden.
te koop gevraagd, zoals zebravinken, op 5 a 6 duizend blikken bussen van
Schilderijen, Huisraad en alle opruinonnen, meeuwtjes, blauwfazantjes, 1 en 3 liter. Tel. 70378.
mingen, onverschillig wat te koop gevraagd tegen hoogste prijzen. Schrijf parkieten, enz. Adr. Vijverlaan 9b,
Blik
te koop gevraagd.
Ovcrschle. Telefoon 44949.
Ook blikken bussen. P. J. v. d. Wal,
kaart, telefoneer 48034. Goudscherljweg 11. in winkel.
Bajonetstraat 84.
van 2Vt tot 4 m.m. Ook stukken v.a.
Grijze Papegaaien
Tel. 37319.
goed sprekend
of
zonder
kool.
met
Wordt wakker.
Cttroenzuur
ca. 800 M2. Te bevr. Maatsch. Zuld- 37x21 cm. Br. No. 17239. Bur. Blad.
Blauwe, gele, groene, witte KanarieKoopt Uw meubelen bU Bakker BergTe koop gevr. cltroenzuur. P. J. t. 6. Holland, Witte Huls.
233.6
Gedupeerd zakenman wenscht met
vogels Gordon Setter, Fransche Bullweg 162—164. Telef. 49153. Lage prijs.
Wal. Bajonetstr. 84. Tel. 37319.
3 a 4 mille
255.6
dog. ruwh. Foxterrlcr, Hulshondjes.
PAND
Hijnen. Jacob Catsstraat 73.
Hebt U moeilijkheden??
Café
te koopen, te H'berg, voor kantoor en
gevr., liefst Centrum.
WU kopen meubelen, kleding, linnenVerlof
te
koop
woonhuis. Br. No. 6215, Bur. Cossee,
Foxterrlers, enz.!
Br.
No.
Z
1389.
Bur.
Eendrachtsw.
42.
goed, tapijten, tegen de hoogste waar- Ruwh.
Terriërs, Schlppcrkes, Griffon
te koop gevraagd. Br. No. A PM, Bur. Kleiweg 21, Hlllegersberg.
de. Claes de Vrieselaan 153A, lepenBouviertjes,
Bruxellols, Herdertje,
Te koop gevraagd
N. Binnenweg 2848.
daal 89.
217.6
Te koop aangeboden
Hulshondjes v.a. ƒ 2.50, Katers castreClalsonné, Bronzen, Satsuma en bePRACHT STADSGEZICHT R'DAM
Meubelen te koop gevraagd.
Hond scheren. Blazer, Zaagmolen werkte oud koperen Kunstvoorwerpen
ren.
.
door La Rlvicre 30x50 c.M., in gouden
Inboedels,
Gch. of ged. van
v. Win- straat 41. Tel. 49186.
Br. no. 31260. Adv. Bur. J. Grljscels.
Vlaardlngen
over Schielijst
en een ets, Aert v. d. Bijl dam naar R'dam.
Nw. Binnenweg 166. R'dam.
gerden. v. d. Takstraat 6. Telef. 73073
Bel.
4 beneden met 2 etages, > dubbel (Drenthe) In lijst. Br. No. 17129, Bur.
terug
panden
Reclame aanbieding!
met vrije bovenhuizen. Br. van dit Blad.
bez. L. Bcrkhoff.
Boeken.
6
Schicd.weg 210, Vlaari Fauteuils. 4 Stoelen ƒ 77.50. SchuifTe koop gevraagd alle soorten oude No. A 952, Bur. N. Binnenweg 284 B Te
koop gevraagd:
dlngen Oost.
tafel ƒ 19.75. Dressoirs, buikmodel
nieuwe
boeken.
en
Br. BZ 3333, Bur.
Zaacmolcnstraat 47.
ƒ 49.50. Theemeubel, buikmodel ƒ28.90.
Plano te
Verloren
gevraagd.
bril
nicht
Bcljerlandschelaan Br. met opgavekoop
~De Gele Pul",
bev. minstens 5 kamers, badkamer en
prijs en merk No.
montuur),
kruispunt
K—27. Telefoon 73307. Rdam-Z.
G. 7141, Bur. N Binnenweg 2848.
keuken, te Hlllegersberg, Overschle,
StadhouStatenweg
gevraagd. Brieven met opgave van Schlebrock. Voorburg.
Verduister met Maaskant's
C. � d. Veen,
Inlichtingen
dersweg.
Moderne
Radiotoestellen
gevraagd
merk. bijzonderheden, prijs onder No. omtrent prijs en wanneer vrij onder v. Vlooswljkstraat 19A,
harmonica goruljnen. Lichtdichte af- Philips, Erres. Waldorp, Telefunken,
17246, Bur. van dit Blad.
6 No. 1162,
BlUdorp.
Adv.-Bur.
sluiting. Eenvoudig aanbrengen. Vr. enz. Elcctro gr. motoren, enz. Ik beKeuzenkamp,
Opleiding
Ontw.
omvat leerst
Rochussenstraat 381 B, Rotterdam.
prijs. Behangselmag. Maaskant, ze taal de hoogste prijs. Stuurt kaartje MULO en SAlg.
J. H.B.S. Zceuwsch Inst
Verloren door glazenMiddellandstraat 2. Telefoon 33192.
1469
of bel mij op vóór 6 uur n.m. J. v. Rijksweg C-13, Hansweert.75 et. p. w
Mljdc. Zwaanshals
Naaimachines,
wasscher, zcemlap, omd.
tel.
48644.
Alleen Ie klas
285.
Harmonium en
bespeelde plano.
trek Albert EngelmanRcpetltor Rott. Z. b.z.a.
alle merken hand-, trapmachlnes.UitAccordeons te koop gevraagd.
voor
alle
wiskundevakken.
Br.
onder
Liefst
fabrikaat.
met
straat n. Puntstraat. T.
goed
Aanb.
te
garantie.
koop,
Salonkasten,
200 stuks 3/5—12/5—«0;
200
gebr. sort.
Opgaaf prijs, merk. aantal bassen: No. Z 1395. Bur. van dit Blad.
hooge bel. bez. Schenk,
Naaimachineonder
No.
van
dit
stuks
prijs
grenen
17150. Bur.
81.
3 5—12 5—30. Partij
Spaarboekjes. De Wlfs
latten
Slmonls, Beljerlandschclaan 29.
huls. Provenierssingel 14. Telef. 45225
H.H. Artlsten.
1 c.M. dik. 5 c.M. breed. dlv. lengten. Gr Vlsscherljstr. 118.
Te koop of te huur gevraagd
Ruim 40-Jarige ervaring.
Piano's
30 Houten Schragen, 1 M. breed, 80
Verloren. Zaterdag J.l.
Orgels
Verhoog de waarde van Uw nummer,
te koop gevraagd. Br. opg. prijs, merk door het lnlasschen van een korte
c.M. hoog. nieuw hout 2x3. 175 stuks
grijze broek, op bloeSingcr Handnaaimachines.
Lange
Hillewcg
vraagt
pits
menwagen, hoek StadSlmonls.
13.
1
Tap-danse. Het publiek
gassudderscomfoors, nieuw,
er om
Schitterend werkend ƒ 10 tot ƒ5l m.
en 't Is niet moeilijk. Spec. tarieven In omgev. v. R'dam, v. zelfbewonlng. 4 platte IJzeren staven 4—1—2.30 lang. houdersweg
StatenWU koopen alle merken Radio's
gar. Te zien 's mldd. 2—6 uur. Groen's
weg. Teg. bel. ter. bez.
voor artlsten. v. Beek, Ecndrachts- Br. No. A 959, Bur. N. Blnnenw. 2848. C. J. STOK, Clemensstraat 5 A.
Naalmaehinehandel, Hooldrift 55 bij Welke prijs men ook biedt, wij ge- straat 5, Tel. 36799,
Rotterdam.
Statenweg 968.
203.10
Heemraadsslngel. Telefoon 39653.
ven meer. Overtuigt U zelf. Stuurt
264.6
Handelslnstltuut Pompenburg,
Verloren Maandag door
kaartje of Tel. 74048,
wij komen.
„Een goede tip"
Radio ..Ultra" Bloemfontelnstr. 99b Z. Mathcnesserlaan 481. Telefoon 38391.
br. portewerkloze,
„Correct" betaalt uitzonderlijk goede
monnaie
Boekhouden, Steno, Typen. Talen.
met ƒ 6.51.
Radio DcfectT
prijzen voor meubilair, hulsh. TnachlGEVRAAGD
Herman Costerstr. 378.
MiddcnstandsdiploVan Santen repareert SchoonschrUven.
nes en app. „Ondervindt 't „Correct" Bel op 34296;
ma. Dag- en
Te
100
Wilt
U
even
voordeellger.
Dagekoop
steiger
touwen,
Tlcndstraat 53. lljks
Avondcursussen.
tclcfonecrcn
z.g.a.n.
wint 't" Zaagmolcnstraat 100 en v. d. beter en
Inschrijvingen.
Zaagmolenstraat
150. ben.
211.6
Poelstraat 5. beneden.
9976
WIJ geven de hoogste prijs
Gratis proefles DultschAangeboden een
Eetkamers,
voor alle mod. Radiotoestellen. Radio
lederen clubfauteuils, haardfauteulls. Star. Vlerambachtstr. 123. tel. 33704. Schltt. schrift, cursus, ƒ 2 p. m., géén
boeken. Ideaal, Plaslaan 52. Schlcbr.
bankstellen, Old Finlshed salontafels.
Slechte radio-ontvangst?
sehrijfbureaux, tapijten. Easy chalrs.
Toestel vakkundig nagezlcn en doorTe koop aangeboden op goeHeemraadsslngel
178. Rotterdam.
gemeten 50 et. Advies aan
huls. H. v.
den stand slagerij. Inventaris
Hulsnaaister gevraagd.
met voile garantie. Weinig gebruikt.
Straatcn, Mlddell.plein 30b. Tol. 39107.
Rubensplein 6, winkel.
als nieuw met 350 K.G. toewijRep. aan bedden,
Na 6 uur.
3 delig maken, overtrekken en bijvulzing. Ultsl. a contant. Br. No.
Te
koop
gevraagd
Studieplano.
len. Fa. C. Barendregt, hoek Slot- Br. met Inl. o.a. merk en
D 913. Bur. R.N. Hlllevlict 7.
Vraagt heden een vergunning aan
lett. A,
Erasmusstraat 64—cc. Telefoon 41CSL
Blauwe gabardine reprijs
boomstr. Tel. 71986.
Wij hebben nog prima stof voor Winagent Rott. Nieuwsblad Brlclle.
genjas 50 ƒ 25, wollen
Anno:
1194.
Hecrencostuums,
terjassen, Demi's,
204.10
damesmantel 44 ƒ 30.
149.10
Aupingmatrassen.
Pick-up,
Damesmantclcostuumsi
mantelcostuum
Uw matras of ledikant vermaken tot N.S.F, motor met Goldrtng plck-up Damesmantels.
dames
Concurreerende prijzen. C. Fles—v. d
opklapbed verelscht vakkennis. Naar
44 ƒ45, heerenstof. oude
In mooie noten salonkast aangeboden. Broek, Bcrgslngel 155. Telefoon 42674.
kwal. Broersvest 66C.
Van Oudheusden, Mcubelhuis „Ideaal" Sarls-Radio.
Bergschelaan 380A, TeVerzorging
gevr.
Keeren???
Goudscheplcln 4. Telefoon 46157
v.
lefoon 46120.
Neem in dezen tijd geen risico; laat
kJnd v. 9 m., ƒ s—ƒ7.so
Slnger Salonmeubel
p. w. vergoeding.
Uw winterjas, costuum of regenjas
Br
Orgel
Naaimachines met 3 J. garantie. Nog gevraagd, Piano ofvoor
verhuur. H. keeren door een bekend maalkleerNo A 7668 Hulpbur.
geschikt
enkele stuks voorradig. Groen's naai- Voogt. Agnlesestr.
Jr.,
107.
Tel.
43789.
G.
Kiela
MathonesserBroersvest
maker.
3 Schiedam.
Zlt-slaapk. te huur, v.
machinehandel. Hooldrift 55. Tel. 39653
weg 116. Telefoon 39630.
Te koop: bijou met 40 nummers,
bij Heemraadss. Te zien 's middags
1 of 2 pers., ƒ 6 p. w.,
Keeren naar maat!!
2-6 u. Spaarbankboekjes. Waardebon. pracht kast ƒ17.50. koffergram., enorm
kl. slaapk. / 2 p. w.. alTe
geluid ƒ 35, 10 nieuwe dansplaten ƒ1.25 van dameskoop
prachtige
en
hcerenklccdlng, Rep.
slapen. Heemraadsen
leen
Beddenpraatje. Laat Uw oude
bronzen kroon,
per st. Bal. Oudacnstr. 53A. Centrum. veranderen. Vlug en billijk. W. v. d.
albast
slngel 3208.
Bedden repareeren, bijvullen, overschalen, Jap. schemerVoort. Broersveld 131, Schiedam.
Jongedame, R.K., -zoekt
trekken I dag. Gratis advies. Gebr.
Jong paar zoekt slaaplamp met rokkap. Wilte koop
ccm. zlt-slaapkamer z. cel. In Overschle,
HeerenrUwlei
Kunststoppage.
Bos, Sam- Mullerstr. 9a-b. Tel. 36811.
Bcrton karpet 2x3. SchieKevr. z.g.a.n., g. banpension, stookgel. of m.
Stoppage
motgaten.
scheuren,
van
weg 44A.
den, met trommolremkel. Rodenrijs. PijnacGelakte kinderled. ƒ 10.90.
brandschade In kleeding. vloer- en pension, Blijdorp. Overker of omstr.
Br. 98.
Tonmodel 20.90. Alles van hout vermen en 2 versnellingen. Te koop l paar hooge
tafelkleedcn. Ook verzekerlngswerk. schle. H'berg. Schlebr.
Topmsn's
Adv. Bur.,
linnenkasten,
Goederenvervoer
Br. Lagendijk C 462
Br. B 1655, Zaagmolenbr. d.-schoencn,
vaardlgd. Commodes
lage
Math.dllk 263.
gesloten wagens. Nieuw ma- Keeren en repareeren van kleeding
Ridderkerk.
hak m. 39, mod verchr.
ledikanten, tafels ook ongelakt. Gebr. Open of
„MV VALET" Gordelwcg 66c straat 47.
Stoppage
Aangeb.
Bos. Sam, Mullerstr. 9a-b. Tel. 36811. IcriaaL Per uur, djg en per weck. v/h. Passage, R'dam. Telef. 44752.
zolderkamer
WolphaertsTe koop gevr.
Gemeub. zlt-slaapk. te
gebr. kapstok.
Van Dalsurn, Raampoortstraat 12. Tem. stookgcl.. v.
d.,
bocht
298.
h.
of
pens.
huur,
Spiralen vermaken tot Opklapbed
Mevrouw, U weet? WU maken
lefOQn 49243—J91G4.
m. of z.
b.b.h.h. N. Binnenweg bulten banden 26X2 v.
Opklapbedden. ledikanten,
veerend
carrier. M. Frank Zw
Te koop z.g.a.n. groene
Uw japon reeds v.a. ƒ 3.50, rpantel Bcvr. Mathcne&serlaan
no. 302. 2e et.
Loeff's Boodschappen-,
de Croonstr. 65,
bedstellen, wolstellen. Groote voorRoU
gabardine dames regenƒ 8.50. Repareren, vermaken. G. Pie- no. 450 A.
Aangeb. gez. gom. zltterdam.
mantel 42, zwarte Jas
raad, zeer voordecllg. Gebr. Bos. Besteldienst per carrier door geheel tersc. Gedlplm. Coupeuse, Gerrlt v. d.
wed., mlddelb.
Rotterdam
Dame.
omgeving.
slaapkamer. z. pens., v.
Sam. Mullerstr. 9a-b. Telef. 36811.
en
Harddraver- Lindestraat 90.
en vest met streepbr.,
begin
April,
1., zoekt
Te
koop
ballonfiots,
Telefoon
h.
of
b.h.b.h.
Alelstraat 20A.
4.6.7.1.6.
d..
nieuw. Pleinwcg 1438,
gem. zlt-slaapk. m. p.,
prima banden
Bureaux ƒ 32.50, Divans,
pr.
dlsstraat
bel.
en
Uniformen.
105C. b.
na 6 uur
WIJ halen Uw kolen
ultneembare linnenkast ƒ 45, dressoirs
Br. 810.
Te koop gevraagd mll. Tuniek* en alle f 9.50 p. w.
stofz. Bevr. 7—B u. RulGcrard
3-dcurs eiken linnenkasten, slaapka- Groos Boodschappcndlcnst.
Nlckel. Abr. Te huur gr. gest. zijTe koop
accordeon.
ter. Nozemanstr. 40.
andere Uniformen. J. van Bruggen, boekh.
kamer m. balcon a. str-,
Kuypcrlaan 63.
mers. Gebr. Bos. Sam. Mullerstraat Scholtcnstr. 99. Tel. 49027.
Numana Italia. NarcisHookschcstraat 25. R'dam.
Te koop gevr. herenrljW. Buyteƒ3 p. w.
»a-b. Telefoon 36811.
senstraat 978.
Kost en lnw. aangeb. v.
Verhuizingen
vviel met handremmen,
wechstr. 220C, 2e et.
Heeft
U
stof?
Inboedels.
Fa.
kaBergplaats
vrije
goede
26,
Dressoirs ƒ 37.50, theemeubel ƒ
voor
G. Lub- Laat Uw kleeding maken door Ie kl. heer of Juffr..
banden. Br. No. Te koop nieuwe handbers. Zoomstr. 83. Telef. 46182.
boekenkast ƒ39.50. schrijfb. ƒ35. uitKorte Hillestr. 15A. Net gem. ztt-sl.kamer
naalmachlne merk Le1001, Boekh. Vlletlaan
Dames- en Hecrcncoupeur. G. H. Buys mer.
aangeb.. str. w., gebr.
1 x bellen. L. Tanls.
wcnsteln. Ie Balsemicnschuiftafel ƒ 19.75. slaapkamer ƒ 130.
Gebruikte kinderwagens
No 30a.
Henegouwerlaan 114. Tel. 36330.
bad. v. heer, geen ber.divan ƒ 29.75. Gr. sort. old finish. Voor te koop gevr.. met dikke
straat 13. R'dam 2.
zlt-slaapk. m. penook
VrDe
Te
koop
banden,
70.
pens.,
pens.
ƒ
m.
z. pr.
d.-flets. J-fleta Kinderwagen te koop,
gedupeerden hebben wij nog In Voor- wandelwagentjes. Gr. Vlsscherljstraat Oude bontmantels te koop gevraaed sion. ƒ 9 p. w.. z. pens.
f
40.
Math.laan
4198.
banden
zSXi'/s
voor reparatlcdoclclndcn. Br. m. pr. ƒ 3.50 p. w. J. K. Leeen stroomlijn model,
raad groote sortcerlng Java kapok no. 28. Telefoon 34601.
kellnersjas.
W.
Wez. g.
opg.
.
J.
Aangeb.
no Z 1426. bur. Statenweg 118. genhoek. Witte de Wlth1 April.
st.
matrassen, 1- en 2-pers.. veerendc
gr.
Goed verend ƒ 13,
ber,
2-pers.
koop:
bcdstellen. Gest. dekens 1- en
Te
Soetendaalschekajongens- en mclsjesfietsen.
Monsterjaponnen v/h.
goed gem.
zlt-slaapk.,
straat 61A.
vaste prijs. Br. P 3491
m. z.g a.n. ballonbanden, ook
Schlckade.
de 44b.
C. v. Glnk. Beljerl.laan 4—6. Tel. 70033. autopeds
slngelzUde. str. w„ z.
van dit Blad.
Bur.
per stuk. GIJ zen. Rubrockstraat 14A. gebl. en effen z. Jap. va. ƒ 7.50. pllssé Aangeb. gr. ong. kamer
Te koop heerenrijwiel.
pension, geen keukenroktes, mantels. Nwc Binnenweg 59a.
Nog enkele Stofzuigers,
Hydraulische bumpercrlck nieuw ƒ25.
v. dame of heer alleen, gebr.,
Kookkachel
ƒ 15. 1-0.
nette omg. Noordvaste prijs ƒ45 Spijoude kwaliteit vanaf ƒ 52.50. Radio
vaste wascht.. stookgel.. slngcl 308.
IJzer ledikant, geen spikers, v. Dieststr. 20a Z.
Chevrolet '36. 2 dellg
Soons. Gourischeslngcl 479. Tel. 48352. radlateurhoes,
uitzicht.
Goereepr.
raal ƒS, 1 hielband en
f 5. richtingsschakelaar Boch ƒ 6. Br.
schestraat
SE.
Te
huur
2
zolWie ruilt goede buitenonsem.
3' gebr. binnenbanden.
Aangeb. Trap- en Handnaaimach. ƒB5. letters IA Boekhandel J. P. Qulspel.
water,
band
gas.
tegen
mijn
prima
licht,
derk..
Disselstraat HA, Zuid,
Aangeb. ongem. kamer
Gevr. metaaldraalbankje. v. Noorden, Oudedljk 249.
W.C.. ƒ 3.50. Zw. Janbinnenband. Schansweg (einde lijn 9).
Ie Mlddcllandstr, 100a. 2de et.
m. keuken. OchterveltPostzegels.
straat 1258. 1 x b.
7. Overschle Tel 46747.
Zoowel losse als verzamelingen tegen straal 648.
Te koop pracht wandelOpklapbedden,
Aangeb.
gr. kamer(s),
Te koop damesrijwiel, wagentJe ƒ3O.
hoogen
koop
H.-reprijs te
gevraagd Te huur gch. vrlle geledikanten, dlvanbeddcn, gczondheldsgem. of ongem.. desgez.g.a.n., goede banden.
B. J. de Heer. Coolslngel B 5, voor stoff.
en zomercost.,
genjas
matrassen. Alleen voor gedupeerden.
voorkamer
en wenscht
keukengebr.
Donderdag
oude Passage. Tel. 37974. Geop. 9—19 u keuken.
7 uur.
m. 46—18, prima staat.
Grnencveld. Banlcrstraat 25.
Mlddellandstr.. v.
na
DlergaardeVan Drie!, rechtskundige.
Staveren.
Emans.
Baars.
Lange
Hllleweg
z.k., ƒ 20 p. m.
menschen
Goudschestraat
Postzegels.
slncel 798, b. b.
Hoover stofzuiger,
Echtscheiding, voogdij, erfenis, koop,
103 c ben.
No. 518.
&
Koloniën zoowel als Br. S 2973. Bur. Blad.
klopzulgveger. Als nieuw. Nog met
Noorden. Zonnige gem.
huur, volmacht, sommatie, schikking, Nederland
Te koop
Wie ruilt nieuwe tamgarantie. Bergschclaan 330a,
verzamelingen, betere Aangeb.
gem. slaapk..
tegen aann.
zlt-slaapk.
beneden dagvaarding, schade. Incasso, gratie. bultenlandsche
huur,
te
bod
losse zegels, massawaar. kllogoed. vaste waschtafel. voor
dem (Mol) voor gr. carD.K.W. N.Z. -39.
Telefoon 46120.
mooi
vaderschap, borgtocht, schuldbekenuitzicht,
keuken,
b.h.b.h.,
Nimw'egen,
Jan v.
350 cc, compl. als nw.
van kantoren, enz., koop ik heer of dame.
rier.
tenis, geldbelegging, vennootschap briefpost
ƒ35 p. m.
badk.. tel.,
Jan v. Avennestraat 5,
Brieven No 200 Fok de
Opklapbedden ombouwen
tegen den hoogsten prijs, zoowel kleialleen slapen.
willepension. BergAdvies ƒ I.—. v. Drie], BoezemZonder
Auping voorradig. Bcddenmakerll-re- enz.
groote
Drukker,
ne als
R dam West.
objecten. Lijn 5. 6. 11. brordusstr.
vrij
958.
VlJverhofstr.
singel 100 (Veemarkt). Telefoon 20105
slncc-1 172A.
paratle-lnr. L. B. Hendriksen, PlanNo. 2.
14, 22 brengt U dicht bij Postzegelbovenhuis.
goede
HeerenrUwlei,
79. Tel. 21992.
handel Van Duyn, Berkclschelaan 92b.
Gem.
zolder-zlt-sl.kaTe koop 1 dressoir, 1
koffergramoTe huur H'berg In heeRotterdam.
Naaimachines.
mer p.
voor manspers.. banden,
tafel, 1 theetafel, 2 crarenhuls. kamer of kafoon
te
platen
koop.
m.
/
2.50
w. Dumee. koopje. Heerjansweg
Repareeren. vakkundig, billijk Ook
pauds. 4 stoelen, 2 lamkcukengebr..
mer en
89
Maasknde 70.
Inkoop. Vermeulen, v. d. Takstraat 19.
pekappen.
Br.
G. opk.
C.
garage dlsponlbel.
(Bloemhof).
Lijnolie te koop gevraagd,
Wlttekoek, RosenveldlTelefoon 73578. v.h. Klpstraat.
P 3403. Bur. Blad.
Jong cchtp. z.k. zoekt
Damcrijwlel te koop,
klein kwantum, e. a. b. L. v. Francslraal 37. 2 x bellen.
gem. zlt-slkamer
met
Prima zwaar emaille bad
Aangeb.
slaapgel. voor
goede banden en licht,
vrije keuken. Z.
ker, Bergschelaan 304.
Br.
pracht
alsmede vaste wastafel te koop aanNa den oorlog een Eigen Huls
Aangcb.
grijs
echtpaar
gunsllg
jasbeschermer. Evastr.
Ictt. J. boekh. Bevcrloo.
Wie ruilt blaadjes blik.
met Rentelooze Hypotheek. Vraag gelegen bl]z.k..
cost. en bl. wollen degeboden. Tezamen ƒ 65.—. Te bez.
3a, Oost.
trein n. RotRoscstraat 24A.
mi, oude kwal., maat 44
10—2 uur. Schepenstraat 29b. TeleIk heb ander materiaal. Loodg. A. vrljbl. Inl. bij Inspecteur N.V. Bouw- terdam.
C. Eterman,
foon: No.
Wie ruilt z.g.a.n. car41640.
—46 Pracht haardkach.
Korpel, Heerenstr. 24, Maasland. Tele- kas „Rohyp", Barendrecht.
Parkweg 52—54
Voorbanden
rier,
foon
540.
m.
v.
met achterplaat. Beu26x2,
burg. tel. 779354.
Monster Karpetten.
Pracht
parterrepand,
fietsbanden
2Jx
prima
kclsdljk
388, bovenh.
Nu kunt U nog karpetten koopen:
Esscnburgslngel 23, billijk te koop. Aangeb. v. 2 pers. m.
IV».
Buitendijk,
W. d. Te koop slaapk. ameuenkele vrij van distributie, bij
Bezlcht. lusschen 2 '/>—s uur.
eigen bed.
gem.
fr.
L. de Leeuw, v/h. chef Galeries MoWlttstr. 59. Tel. 33405.
blem. m. lits-Jumeaux.
slaapk..
vrij boy.huls,
Panden
koop
te
gevraagd
demes. Geen wlnkelhuur. Dus lage
3e PlJnTe koop H.rljwlel, comkeukenuitzet en cassetvoor belegging. Br. m. huur. lasten en ƒ 2.50 p. pers. Noorden.
Prijzen.
Klein Coolstraat 318 CBIIJd.).
te lepels, vorken enz.
Garage of pakhuisruimpleet, fototoestel, binSpijkertjes of nagclljes
koopsom aan J. Verhoeven, Mathenes- ackerstr. 11A.
Te bez. 4—6 u. Habsongev. l m.m. dik, 5 m.m. lang te scrlaan 399.
nenband, babycape, daBureaux
te aangeb. bij CoolslnBillijk te huur, 2 kaburgstraat
hk.
(oude
258,
kwaliteiten)
ƒ 69.50—ƒ 79.50— koop gevr. Manometcrfabrlek, Achkookst.Telef.
messchoenen
37.
gel
mers m.
en
Postkantoor.
m.
Te Dorpsweg, R'dam Zuid
Te koop 4 panden L. M. O.
ƒ 89.50,
kamertje.
enz. Garderobekasten ƒ 79.50— terweg 23, Schiedam, telefoon 69 6 87. Koopsom
kl.
21708
en
48144.
zien
d.
gel.
en
v.
Ende, Noorƒ 45000 k.k. Huur ƒ 3120 p. j. Saftlevcnstr.
Te koop pfaff trapnaalƒ 89.50—ƒ99,50. Eiken ledikanten ƒ34.90
37A.
J.
H.
derhavenkade 22 ben.
Voorr. ollevrlje Blnnenvernls,
Br. no. z 1423. bur. van dit blad.
—ƒ44.90. Divans
mach., Spartastr.
548,
Heilermans.
geheel veerend ƒ32.50 Vloenak,
Japanlak. H.
Bankenlak,
—ƒ39.50—ƒ49.50.
De
Meubelbeurs, Bodewes Hzn.
Te koop gevraacd
Wie ruilt heerenrljwi«i, ond. bel, 's Av. na 7 u.
rustig gem.
Ecndrachtsstr, 143.
Te huur
Groote Vlsscherljstraat B—lo. R'dam.
hecrenhulsje in H'berg In de kooppr. kamer m. stookgel., v.
z.g.a.n. banden voor moTe koop radio, lederen
De Sleutelkoning.
Rep. Kapokmatrassen ƒ1.50.
ƒ 10.000. Br. m. voll. inschrijving no.
derne radio.
Gouden
Stedamesjas m. 40.
alleen, v. Beurdame
Zwaanshals
Z
1424.
bur.
van
dit
blad.
Rcparaticn
Llpssloten
378,
Bedl3-dlg. maken ƒ4.—. BcddenmakePrijsopgave
gevraagd Standaard stofzuiger te venlnck, Gordclweg 229
den, v. Clttersstr. 378.
"l Lamhcrtuytr. 67. Zend
nabl) Math.plein.
prlvaatlos Engelsch en
briefkaart. alle soorten sleutels. Telefoon 46987.
koop.
koop, KatendrechtschePanden
te
Keukenuitzet
te koop
Fransen.
Blokje
Br. C 140 laan 24.
Chr. de Wetstraat BV. groot. Aangeb. gr. fiissche slgevr.
ook
in
gedeelten.
Pakhuis met boyenwoningen Katenkamer v. Juffr. b.b.h.h. Broersvest J Schiedam.
prijs A 7852,
Te koop 2 H. fietsen en Br. met N.
drecht VU. G.T.P. Br. lett. W. MaBr. B 1624, ZaagmolenBinnenweg
pr. leeren laarzen, m. 43. Hulpb.
zljk's bockh. Tclllngerstr. 91,
R'dam. strant 47.
No. 2848.
Wapcnstr. 13b, 2xb.
Stofzulgerreparatle-lnrlchtlng.
Te
koop
Ambtenaar vr. gem. zltTe koop gevr. lage JonAls koek
Alle merken. Derkscn, ZijdewindeTe
z.g.
J
D.
(zooais
Schlcd.weg.
Drlehoogslaapkamer
koop
rijwiel
gcnssciioenen
Heerenhuls,
m. pens.,
3G, hoge
ze vroeger was) smaken al
a.n., pr.
panden Broekweg. Werkmanswoning. omg.
Ecndrachlsweg,
banden, v. Jongensschoenen 39. Br.
ze waren, omdat zij versch zijn on-en straat 121, Telefoon 33993.
ƒ3.95. ReiJ,
van
Meursstr. 18b. .
makelaar, Vlaard. Westzeedijk. Br. lctt. L
A 7850, Bureau Nieuwe
eerste
kwaliteit. Beste grutters- Te koop gevraagd gramofoonplaten, Huur
puik
p.
k.g.,
geen
Zwagcr's
kokende peulvruchten 115 c.
waren,
Pandje te koop gevraagd
Boekh., Ter leen
Columbla's. NaaiS.
Ballonrijwiel te kooo Binnenweg 2848
gevraagd door
"P Uw bon Postiljon koffiesurrogaat machines, kachels, fornuizen, koffer- voor zclfbcwonfng.'"Liefst* vrije étage. R-'dam W.
RijksambU in
Te koop gr. Eng. ledev. dienst gevr., slechte of z. bankinderwagens, Westen R'dam. Br No. A 7857, Bur. Aangeb. 2 dames of bej.
jn voorraad. Grutterswinkel Molen gramofoon, stroomlijn
reiskoffer met rieca. ƒ 500, hoogo rente, den geen bezwaar. Br. ren
N. Binnenweg-284B:
oostplein. Eens klant, bluft klant.
stofzuigers. Bel op 73434. Sanders, Klagr. k. en keu2
af
te
In
ook rullen voor
echtp..
1.
ca.
1
no. A 3065, Bur. v. d. men,
jaar.
verstraat 3. Zend briefkaart. Ik kom.
ken. WC. omtr. N.
smalfllm
H.H. Winkeliers.
Br. p 3402 Bur. Blad.
Blad.
projector.
Gevraaed
Landhuisje
Binnenweg. Br.
Snelwegers. Repareeren volgens
SaV
Event. bUbet.
Matheblcdt aan Prima stuksgoed,
A 7716,
voor
ch
-zóó mogcTdft
geldbelegging
4
N. Binnenweg 2648.
Damesfiets te koop gevr.
nesserstraat 150. 2e et.
Ukvoorschrift.
Ook Inruilen Lccuwenzclfbewonlng.
rantsoen.
Brieven
No.
BZ
voor
Br.
met
opgaaf
•«11 *ï
m. goede banden. Aan- Koifergramofoon gevr.
burgh, Bellevoysstr. 8. Tel- 37936.
igj. Bur. Zaagmolenstraat 47.
van prijs en ligging No. DZ 333, Bur. Slaapgel. gevr., vrouw,
bieding Molenlaan 131,
R.N.
Hillevliet
Witwerk.
7.
3
kind..
BlelsGeen
oud
H'berg.
Geen su "ogaat,
Voor goed en
model. Br. m.
7in„„.
wUk. Schlebr.. Berkel,
Tel. 46955.
prijs en merk No S
Geldbelegging.
bouillon-extract 40 et. per goedkoop werk Is Uw adres Telefoon
Rodcnr. Br. KW 14749.
3070, Bur. EendrachtsTe koop aangeboden etagepand, nette Kiosk
Net meisje 24 J. zoekt
Man/; G? ed voor 10 k °P bouillon. 43840, Snellcmandwarsstraat 10a.
BlommersdUk42.
■
weg
straat (Oosten), circa VU. Te bevr.
sportieve
vriendin,
vleeschwaren Beukelsdljk
Te koop Tabaksplanten,
No ÏS
schelaan.
liefst m. flets. Br. No
*■•
Te koop kolenfornuls.
leverbaar laatste helft Mei van Dcli- Tel. 23656. Na 6 uur 's avonds.
Aangeb. fr. zij-slaapkaKW 14653 Kiosk Randp a»r«lappclen te koop
goede staat. Edelman,
Amersfoort.
Maryland,
Virglnla.
H.H. Huiseigenaren!!!
v»„ a
weg.
Lange
mer v. netten h. of d.
Hllleweg 98.
Pio.„w be ndc «"""ten Eerstelingen Connecticut seed leaf. Kentucky, orlg. Speciaal adres voor het restaureeren Schledamschewcg
Verloren ld. broche m.
1738.
en Bevelanders van prima ge- zaad nageteeld. Vraagt prijs. Groot Z, van gevels de fa. A. en J. J. Aarse.
Orgel
Jongedame20 J. zonder brillantjes. Wasten of
te koop, 2'/t spel,
l veren van bonnen en beV. Nyeveltstr. 356. Wassenaar.
Troelstrastr. 5—9. Tel. 41563.
Aangeb. gr. voork. m.
fiets, zoekt Jongedame H'berg. Vinder gelieve 12 rcg. A. H. SlUkhulj,
n "k .?
de ReUÏ ' Boergoenschepension.
Spmltstraat
U
over
Math.als
Ie
reisgezelschap
Kwik
te
te
No.
A
No. 20C.
koop
gevr.,
ichrljven
2 Vrije boven- en
203
brug.
Sl6arenmagazijn,
Rotterdam elke hoeveelheid. Manometcrfabrlek, bencdcnhulzcn te koop, rendementPA
MathcnesserdUk
helft Juli. doel RenAdv. Bur Wyt, P. de
Zuid.
Te koop wandelwagcnno. 267C. over Vollekum. Br. K 499 StatenAchterweg 28. Schiedam, telef. 69687. Tel. 41583.
Hoochweg Hl.
ƒ 25.—
tje, 2 Jongensjasjes 2—
bregt.
weg 118.
Bcloonlng.
4 Jaar. Math.dljk 1318.

Huisdieren

TE KOOP SLEEPSCHEPEN,

Een Vrijstaand Huisje

BETONIJZER

'-

PLAATIJZER

Open Terrein beschikbaar

.

PANDEN

,

TE KOOP

Muziek

5- 2 Radio

*

-

Clubs

ACCORDEON

f?

HUIS

—

*

;

Lessen

\

.

TE KOOP GEVRAAGD

,

.

•

.

HOUT

—

HUIS

'

—

,

Piano of Vleugel

49928

I

I

.

H.H. AANNEMERS

.

'

!

SLAGERIJ

8

Kleeding

IBACH PIANO en een
FEURICH PIANO

SCHIEDAM

j

.

\

,

"

MEININGER N.V.

Te koop

.

j

,

{kleintjes]

!

Roerend Goed

.

Kost en Inwoning

,

1

Aato's

Rijwielen

.

'

.

;

;

.

,

'

•

'

Vervoermiddelen

Postzegels

Bemiddelingsbureaux

tageweg

y.o.

•

Werktuigen, Verfwaren

Vaste Goederen

Te haar

Hyp.-Verzek.-Voorsch.

Onroerend Goed

Lessen

Diversen

Levensmiddelen

Hypotheken en
GelóMeeningen

.

.

.

rSL
„

„

Vraag en

Kw.,

i
.

•

.

.

,

«:f•

■

«

Verloren

.

ssn»n
striat

2°'
KS
1 S

i|

S-

'

Aanbod

«

'

No.

gel No. 65.

28, Plaswljklaan 2.

Schlcbrock.

KI. zellbootje
op de
Bergsche PI. aangeb. v.
part., 2 J. oud, pr. zeil,
uiterste prijs ƒ 250. Br.
S 3090, Bur. v. d. Blad.
Te koop aangeb. z.g.a.
n. zellcano v. ƒ 195,
Br. S 3085.
compleet.
Bur. Eendrachtsweg 42.
Te koop smoking, 48,
z.g.a.n.
Rozenburglaan
No. 74.
Te koop dames regenmantel m. 42—44 ƒ 15,

Radio te koop, hoogste
bod gevraagd. Philips
radio 480 A 1940. Brieven
letter M, Bockh.
J.
VoorschoterAmcsz,
laan 14S
Vast taput 4 m.—s m.
en' vloerkleed te koop
gevr. Br. met prijs No.
s 3074, Bur. v. d. Blad.
mahoniehouTe koop
ten
salonameublement
ƒ 500 Bez. tussch. 7—B
uur. Van der Werff.
Wm. Buytcwcchstr. 79b
Te koop gevr4 pits
met bakgasfornuls
ovcn, beslist 1. g. st.
Wllhelmlnalaan 1. Hillegcrsberg.
Te koop veulen bontJasje voor garneering
voor ƒ 3.— Jerlcholaan
1078, Rotterdam.
Radio met electr. gramofoon
In
cassette
ƒ135. Bcatrljsstraat 22a.
mantelcostuum
Zwart

wollen trui

m. 42—44

ƒ 10. 1 strijkplank /2.50.
Vlictkade 29, ben Na

7

uur.

65 Stuks babygoed aangeb.,
cape,
flanel,
hemdjes,
lakentjes,
navelbandjes, g. luiers
ƒ 30.
Sloep, SchepcnC,
straat 122
Blljdorp.
koop
Te
weckkctcl,
compl. met glazen. Zesticnhovcnschekade 239,
Overschle.

m. 42—44 met zwart
bont gegarneerd.
ƒ

Te koop 3 glas In lood
bovenlichten, maat 99
+
69 Voor 12 of na 5
uur. M. A. Braams, Walenburgerweg 62A.
Te koop spiegel, theemeubel,

tafel,

Lüter
Oude

kwal.

40.

trljsstraat 22A
Aang. prachtige

kleed,

boeken en konijnenhok.
Duivenvoordestraat 2.
Aangeb. Bordeau rode

wintermantel, bontkr.,
maat 42 / 35, gedraalde
voet voor schemerlamp
ƒ5. J de Hek. Rldderspoorstr. 188, H'berg.
Te koop k. iedlkantje
met bedje, mangclbak,
waschbord primus. Bez.
2 tot 6. Rotterd.dijk 48a
Schiedam.

Te koop pr wandelwagen pr. slaat ƒ 25. Tevens duobankje ƒ 2.50.
Rusthoflaan 28.
2-Pers- stroomatrassen
gevr., vloerkleed, oude
kwal., dressoir Br. No.
17, Boekh. Post, Overschle.
Te koop gevr. lp. 1. h.
schoenen m. 42 of ruilen voor m. 40 C. Lodder, Riederstraat 19 Z.
Te koop gevr.
mooie
liefst
kinderwagen,
Br. D 31. Bur.
crème.
R.N., Hlllcvllct 7.
Gevrlage opvouwb.
1. g. st.
kinderwagen
Aangeb. wandelwagentje. Spijkers. Charlolsche Kerkslngel 108.
Radio. Te koop gevr.
merk radio. Te koop
aangeb. blauw costuum
streep, maat 52 ƒ 65. Na
6 uur. Dirk Smeetslaan
33. Zuid
Ter
gevr.
overname
ameublement,
solide
dressoir, tafel en kleed.
Br. P 3522. Bur. Blad.
Turf. Wie levert turf
op Bon 08? Zend briefkaart Messie, Montlgnylaan 66, H'berg.
Pakklstcn te koop,
6
stuks,
dlv. gr. maten
ƒ25 Bez. Bergschelaan
307A, b. bel.
Te koop
koffergram.
Te koop gevr. 10 meter
traplooper. A. Erkens,
Bloemkweekerstr. 41.
Te koop gevraagd 3wielig kinderfietsje m.
breede banden. Br. m.
prijsopg. S 3080, Bureau
Eendrachtsweg

'

Gevraagd

PAASCHVACANTIE

"
;

/

Dinsdag

u. Boekenkast, old finish Te koop aangeb. pr.
by drogist Verhulst zw.
te koop gevraagd, glas eiken dressoir Vrijdag
damestasch m. Inhoud.
In
lood deuren met van 10—2 uur. WandelTegen bel. bez.
Slg.
knoppotcn,
gasfornuls wagen ter overn. gevr.
Mag.
N. Binnenweg met oven. Br met pr. Rovers, DlergaardcslnVerloren

42.

Te
koop
Malthcser
zuiver
leeuwtje,
ras,
teef, d.grijs £portpak,
48—50, zw. peau de suède d.-schoencn maat 37.
Saftlevenstraat 5A ben.
Gevr.
voor naalmach.
V» P.K. wlsselstr. of
ruilen tegen draalstr.-

Bca-

mar-

terbont. Schlcweg 147bj
Eiken plano, merk Ja.
als
nieuw.
chinsky,
H. Voogt, Agnlesestraat
NO. 107.
te
Gramofoonplaten
koop. 60 Stuks gramofoonplaten a 50 et per
stuk. Corverstraat 56A.
ben.huls, R'dam West.
IJskast
te koop gevr.
Electr.,
klein model.
Br. No. 1031, Adv. Bur.
Oude RaadhuisBetcke.
laan 77A. H'berg.
Plano. Zwarte piano te
koop, goed onderh.. t.
e. aann. bod Terbregscheweg
85. H'berg.
Te koop- pracht electro
gramofoon en plck-up,
ook radio onderzetkast.
Na 6 uur Boezemkade
10, electr. bel.
Vloerkleed {gr. maat) of
vast tapijt en traploo(50 cm.) ter overname gevr Br. P 3550
Bureau van dit Blad._
Wie, Wat, Waar 1942 te
koop gevraagd. Br. A
781S, Bur. Nwe B.weg
No 284B.
Te koop massief eiken
dressoir, prima. Essenburgstraat 114A.
kamertapijt,
Te koop
nieuw. Brieven A 7863
Bur. Nwe B.weg 2548.
per

_

Mannelijk

personeel
Bijverdienste voor net
persoon, die eiken Vrijdagavond een paar honderd kerkbladen, wijk
Spangen kan bezorgen.
Pers. aanm. Drukkerij

Goudswaard N.V.,

verncstraat 21.

Gou-

Vrouwelijk
personeel
Kapster gevraagd, voor
Vrijdag en Zaterdag of
Zaterdag of meerdere
dagen, hoog loon. R. v.
Ie MiddellandDijk,
straat 96.
Fl. dienstbode gevr.,
v.d.e.n. 1 April of later, v.g.g.v. Buskhmann
Jullanalaan 8, Schiedam

net meisje voor
halve dagen, ± 16 J. P.
van Gent, Terschellingschestr. 3
motor I' 6 P.K. Dlercks,
Gevr. net dagmelsje,
Schled.wcg 138.
v.g.g.v. Zondags vrij, In
Heren overjas,
maatgezin 2 pers. Pommee,
werk voor bej. heer,
Noordsingel
15a.
babycape z.g.a.n., kinGevr.
zclfst. hulp
in
der trekwagen ƒ 3.50. 1
p. wit satijnen schoehuish. kunnende koken
In kl. pens., hulp aannen ƒ 3.50 m. 37 J. Lazet. Malhenesserstr. 140 wezig. Carpentler, Hencgouwcrpl. S6c
Te koop zwarte Jas en
vest, m. 50—52, z.g.a.n.
Gevr. net meisje halve
ƒ 20, kleermakerswerk.
dagen. Zondags
vrij.
408,
lx
Mevr. Spee,
Doezastr.
Roentgenstraat
bellen, R'dam Zuid
10b, BUjdorp.
Jonge
Wie is genegen behoorwerkster gevr.
lijk hecren costuum In
Donderdag of Vrijdag
ruil te geven voor 3 p. 9—4 u. Velthoen, Gornieuwe
gummilaarzen, delweg 228. Blijdorp.
m. 34 en 2x36. RoentNette ouders zoeken v.
genstraat
408. lxb. Rot- hun 15-Jarig dochtertje,
terdam Zuid.
licht dlenstje v. halve
Gevraagd 2 fauteuils. 4 dagen, liefst omgeving
Noorden.
opklapbed,
stoelen,
Br. B 1707
dressoir,
vloerkleed, Zaagmolenstraat 47.
kolenfornuls,
naaimaWerkster gevr.,
werkchine, radio. Br. m. pr;
dagen
's
I u.
morgens
KW 15024, kiosk Noorden
Zaterdagmiddag.
pleln.
Ceintuurbaan 66.
Tel.
Te koop gevr. d. parti4MQQ H'berg.
culier eenlge fl. gebr.
koffers. Brieven P 3534 Aank.
kapster
gevr.
Bureau van dit Blad. Tevens kunnen eenige
leerlingen gepl. worden
2 Radio's te koop z. u. op
de cursus. Damcsk., pracht geluld Geen
Jansen
kapsalon
J. Llerop,
kooplui.
NnordMngcl
31b.
Schiekade 141 kl. 17.
Gevr. meisje boy. 18 J.
2 Winter Jong. Jasjes 3
zelfst.
k.
B—s
w„
u. K.
en 4 Jaar, in ruil aanDauzenroth,
geb. voor 1 Jong. las,
leeft 5 Jaar. Breeman. '<adc 46c.
Gevr. fl. ongeh. werkJosephstraat 124. ben.
v.g.g.v.
ster,
Voor
Te koop d.br. H.-cosWoensdag en
Vrijdag
tuum. m. 48 ƒ 22.
2
u. G van Koomclsjesjurkcn 14—15 J. >*/»—lï"/t
tcn
Nlckerk,
Ael's Morgens
na 9 uur. brechlskade
60.
Drlevriendenstraat 42C.
Gevr. lXp. w. fl. huisIJskast,
Kl. ijskast te
Mevr.
De
naalster.
koop gevraagd. Hufsh.
gebruik. Grln, RauwenWaard. Math.laan 294.
hoffstraat 4 West.
Net meisje gevr. voor
atelier, 14 J. Goed kunTe koop kamerblljart
op lel, spcclmaat 155 nende mazen. Plelnweg
75. 4 ballen, 4 queues en
3 ben. Zuid.
verdere)
toebehoren. Gevr.
te
Bilthoven
petrolcumkachel
P.
meisje
v.d.e.n. Mevr.
Ehbel. Vllctkade 398.
Donker,
Dr. . Jullus
Róntgenlaan 8.
Te koop 4 pils gasfornuls met bakoven 22.50
Secretaresse 3 uur, 1
Bierman, Koolschekade
avond p. w. gevr. ƒ2.50.
24A, Hlllegersberg.
Kartotheckwerk. Br. A
T e koop eenlge mooie 7900 Bur. N. Binnenweg
oude Perzen,
verschilNo 284b.
lende maten en PerziB.z.a. net meisje 18 J.,
sche looper. Klein Coolv.d.e.n., zelfst. k. w. en
straat 20A.
ecnv. koken. Br. No.
koop
Ronde tafel
te
880 Agentschap Mol, Gr.
Vlsscherljstr. 88.
A. J. den
gevraagd.
Haan. Bergstraat 28.
WasscherU vr. MangelDemi te koop. donkerster. Gr. Vlsscherljstr*
grijs, oude kw. ƒ 25.
90a of 96 b.
Voor
klein
postuur.
Gevr. dagmelsje, v.g.
Kradolfer, v d. Wcrffg.v. Zelfst. k. koken en
straat 1. Vrijdag tussch.
w. Wcstkrulskade 23.
5—7 uur.
Net meisje 21 J. b.z a.
Te koop massief eiken
Cafetaria. Br. p/a W.
spiegel, z.g.a.n. Tevens .Kittcl.
Hcneg.laan 36b.
vlooi met
25 gld.
H. Muijzer,kast
Gevr. flink meisje hele
Lusthofstr.
53. lxb.
dagen, volle kost. Hotel
Reglsna, Spoorslnge 73.
Wie ruilt lage bruine
h.-schocnen m. 41 voor
Terst. gevr. dagdienstm. 42, roodvosje voor bode, zelfst. kunnende
garneering te koop ƒ4.
werken, B—s. Zondags
vrij. Mlddellandpl.
Sophlakade
53A, 2xb.
4.
Eiken bijou aang.
Pr.
B.z.a. meisje v.d.e.n., 21
stuk ƒ75. A. Verhey,
J.. k.k.w., liefst KrallnVeerlaan 92.
gen of Gouda. Br. K Gr
1318 Kiosk Oudcdjjk.
Te koop 2 eiken schoorGevr. in R'damsch gesteenklokkcn, blmbamslag. Velo hand waschzin te Doorn Dienstbomachine, z. wol damesde v.d.e.n. Aanm. Beubadpak,
bakoventje, kenrodelaan 1 Doorn of
kort br. bontjasje
42. v. I—3 u. sichemstr. tb
Gevr.

-

huls. Te bevr.: Tel. 41691—44170.

i

B.— per week. Br. No. 345. Bockh.
J. P. QUISPEL, Oudedljk 245.
237.6

Rochussenstraat 217, ƒ 50.—
taureerd,Ruim
bovenhuis HeemraadsD mnd.
203. pracht uitzicht ƒ 75.— p. m.
Ïjjiecl
ooit voor kantoren of kantoor aan

POSTZEGELS

;

KOSTHUIS

met ruim sousterraln, geheel geres-

BRAAMBLAD

gevr; door dame, liefst bij dame
alleen. Br. m. pr.opgaaf letter G..
te koop gevraagd, groote of kleine
Boekhandel Tulllng, Schlcd.weg 320. te koop gevraagd een
partijen. Levering direct. Br.
groote vcrm. prijs
266.6 zameling Europa of gehecle wereld. M 40 Mackcnzle'a Adv. Bur. Hilversum
Brieven met prijs en omschrijving
273.8
onder No. 17165, Bur. van dit Blad. 6

[

Te huur: Benedenhuis

vraagt

;

Net persoon

1

voor inboedel, liefst zoldcrrulmtc.
Jcricholaan 107b. Rotterdam.
23».8

1

iomst

Kamerhoogtezon

Br. letter U, Bur. Blad. Vlaardlngen.
127.6

<

13 Kamers. Badk.
Ultƒ 500.— P- mnd. Kooppr. ƒ 6000.
«oodig ƒ 3<»o. Inl.: Nlcuwveld, Stadjioudcrswog 120. Tel. 46491, Rotterdam

bushalte.

Is aangesloten van Electrlsch licht en
Waterleiding. Bevr. Tel. 266, Oudorkerk a. d. IJsel.
185.9

3

TWEEDE BUAP

Te koop aangeboden van particulier
aan particulier een Ulvlr

j

Bergruimte gevraagd Slaapgelegenheid

PENSION!

«,

'

EEN WpONSCHEEPJE

te tiunr aangeboden, hecle zomer te
Apeldoorn, voor 4 pers. (Geen kind.). Schlebroek of H'berg vr|J Huis of bev.:
keuken, twee woonkamers en
In Ccntr.. S min. van bosschen. Br. Heerenhuls ± ƒ7O p,m. Br. C 144,
slaapkamer, (schuurtje op de wal).
Bartclswcg 47. Apeldoorn.
174.6 Brocrsvcst 3. Schiedam.
199.6 Ligplaats bulten de stad bij

Br. onder
dit Blad.
6

.

7 Stand.

Te koop:

.

x

-

WEIDEGROND,

van

I'B MAART 194 2"

i

17235. Bur.

Te huur gevraagd

GEM. HUIS

reschlkt voor tuinbouw.

&„_

WOENSDAG"

i

IrtEEN STUK

huur gevraagd:

I

NIEUWSBLAD

R'ÖTTERP'AMg'CH

Schildstraat 338, b. b.

Rotterdam.

B O T T* E R D"A M S 'C H N IE U W S 5 T 3 A' D'

19 "4 2'

WOENSDAG -ÏB-MA ART

-

TWEEDE BEXP

4

—

FAMILIEBERICHTEN
Met groote dankbaarheid geven vrij
kennis van de geboorte van een Zoon
die bil het 'H. Doopsel de namen
ontving,

JOSEPH ANTONIUS

Tevens onzen besten dank aan Mevr.
Scheepers—Kruidenier en Assistent
voor haar prima hulp.
Fam. KOLENBERG.
231.11
Schietbaanstraat 41.
Heden

overleed

's-Gravcnhagc,

onze

ƒ

plotseling te
geliefde ZusTante, Me-

juffrouw

I

l

ADRI GROOTEHBOER,
van

In den ouderdom

49

.

I

ter, Behuwdzuster en

\

bedden, Engelseledikanten met ge*]

f

MANTELS
MANTELCOSTUUMS

\

v

spiraal matrassen, opklap- en divan-'

\

Jaar.

Een ander kan niet gemakkelijk meer,
aan oude kwaliteiten komen, maar U als
gedupeerde kunt nog keus maken uit: (

|

N. VAN DUN—Grootcnboer.
H. VAN DUN.
HANNY.
Correspondentieadres:
Wilhclmlnalaan 20,
Koningin

JAPONNEN en

Een mode-demonstratie,die U het
bewijs levert van het hooge peil
waarop onze Confectie zich heeft
weten te handhaven.

Maassluis.
's-Gravenhage, 18 Maart 1942.
afwezigheid geen bezoek.

Wegens

Bede Heer

Broeder,

Oom,

PETER STRACK,

B

Klein-

Behuwdkindcrcn,

B

G

MATERIALEN,

OUDE

Bespreking

REPARATIE

lederen dag van 10—8 uur.

IN KORTEN

TIJD GEREED.
*

*

(Maagdarm-, Jichtlg, Rheumatlsche
Zenuwzlektcn), praktijk hervat.
Dagelijks 10—12 en IV»—*. Tel. 22158.
Rotterdam, Ecndrachtsweg 65.
218.6

en

ROTTERDAMSCHE
TANDH. INRICHTING
gedul- 6 v.h. De Vries & Zonneveld
B Diergaardelaan

ARIE DE KOCK

i

en Grootvader

5

E

THANS:

fi

Ammanstraat
's GRAVENDIJK WAL 49a
TELEFOON 87223.
4J9.9

J. W. SANDERS

Wednr. van
Specialist knnsttanden gebitten.
reparatlön, prima materiaal.
Adriana W. van de Peppel.
j TevensPROVENIERSSINGEL
77
Uit aller naam:
voorheen NOOrdblaak 65. TEL. 47747.
B. DE KOCK.
Spreekuren dagelijks 10—12, I—3 en
volgens afspraakRotterdam, 17 Maart 1942.
j
Groene HUledljk 410b.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Zaterdag 21 Maart a.s. op
de
Algemeene
Begraafplaats
~Crooswijk" na aankomst in de
Kapel te 12.30 uur.
r[
Vertrek van het Zulder Ziekenhuis te 11.30 uur.

ï

I

Weduwe van Willem Neeleman,
in den ouderdom van ruim 73 Jr.
Uit aller naam:

!L.

W. NEELEMAN.

*

L. J. W. NEELEMAN—
Wijnen.
A. NEELEMAN.
L. NEELEMAN—Wlllebrand.
W. B. NEELEMAN
en

Kleinkinderen.

Zaagmolenstraat 120b.

l
j

t
|

Rotterdam, 16 Maart 1942.

H

Geen bloemen.

y

i

|

De teraardebestelling zal plaats
hebben Vrijdag 20 Maart as. op
de
Algemeene
Begraafplaats
„Crooswijk".
Vertrek van het Woonhuis 2u.

I

B
I
k
E

(Tuindorp Vreewijk), (eindpunt lijn 3)
heeft op hare S gemalen baksteenbanen nog plaats voor beginners en
geoefenden. Ook clubs voor Dames
en Kinderen. Inl. SCHOUTEN, Langegeer 229, Telefoon "3665.
230.8
Gevraagd:

METAALWARENFABRIEK

die polljstwerk in loondienst wil uitvoeren. Offerten No. 6193, Bür- Cossee.
Kleiweg 21, Hlllegersborg.
232.6

STAATSLOTERIJen

t

C.

1» •

•|

Staatsloten verkrijgbaar, doorgef.

klassikaal.

i

'i

PONT
WESTERSINGEL

Steno

Talen

—

—

52.

Td.

38065

Typen

GASLOOZE UREN?
HOOIKISTEN
POST,

Zaagmolenstraat

Marklin

Tegen

I

Te koop aangeb. ruim 2000 boeken,
w.o. ± 1000 Duitsche, Engelsene en
Fransche leesboeken. Te bevr. Keizer268.7
straat 2, Vlaardingcn.
Ter

als
Wij herstellen
Onafnrandbaar
mofnieuw.
felcn, nieuw Binnenwerk voor
alle merken.
Vraagt prrjsl
den
genieten
Getroffenen
VOORRANG.

overname

ie Middellandstraat 23.

EEN VISCHWINKEL

221.8

HUWELIJK

EEN SLAGERIJ

te Rotterdam Zuid. Brieven met prijs
en waar gelegen onder No. 17242, Bur.
van dit Blad. Geheimhouding verzekerd.
7

OLYMPIAJOL,
SHARPIE OF VALK

|

gevraagd. Voll. omschrijving en prijs.
Br. No. 17247. Bur. v. d. Blad,
6
Goede gebruikte

Haard of Haardkachel

te koop gevraagd. Br. No. 17131, Bur.
dit Blad

Kellners-Cassa

6

VERVOER VAN GOEDEREN*
Gouda

en

Hp^M

Oude Gramofoonplaten
Wij betalen ƒ I.— per kilo.
Worden desgewenscht gehaald.
&

Krabbendam

Nwe. Binnenweg 54,

Telefoon 38358.
0258

BREUKBANDEN,

'
Elastieken Kousen, enz., enz.
MAG. „PAK"
te koop gevraagd. L. A. de vogel, Witte do Withstraat 72, Tel. 31319
I 'nker Rottekade 33, Rotterdam. TeieRuim 30 Jaar gevestigd.
.
-1 -an 49734.
276.6
1 n-'.
0"'B
■
•

levert U de

VysTE:L.372« /C
/

OfOFZÜiGrfRi)
—

staan.
Wilt U

BAARS

35566 (2

*

Oosterboekh. J. Amesz

in

1558
-

•

ES

KRUYNE

Broersvest

I

Pj

DEN HAAG

Stad:

wv*4-«-*-Mws9nn>i

.

JONKER

Het
op

karpet
hulskamer
vergunning.

snee.

Voorücen

VUverhof straat)

a

en taxateurs.

SCHIEDAM (Centrum).

best. uit: gebruikte Balken, Palen en Planken, Triplex, Zittingen,
een groote partij houten en ijzeren Ramen, gazen Hekken,
Harmonicagaas, een Bakfiets, een Ford Auto-motor, een Ladenkast H
met 60 Laden voor ijzerwaren, Hangsloten en meer andere H
■
goederen.
i
Te bezichtigen: VRIJDAG 20 MAART van 9 tot 11uur.
Aanvang der VEILING: VRIJDAG 20 MAART des voorrn. 11 uur. 1

HWi TEL: 69651. bmhimi^hS
283.50

"

BREUKBANDEN
VllkWimMiiii ** tm

•

■

Verplegingsartlkelen, enz., enz.,

I*
—

Tel.

ZAAL TE HUUR (Centrum)

,

te huur, voor vergaderingen,partijen, lezingen,
tentoonstellingen, veilingen, e.d. Ook Zaterdags en Zondags. Uiterst
billijke-condities. Bevragen: v. Beek, Eendrachtsstr. S Tel. 36799. B'dam.
Ruime, gerieflijkezaal

VRIJ BOVEN- EN BENEDENHUIS

of etage-pand. omgeving Schiedam, pl.ro. ƒ
Van Pllmar NV- Rotterdam.
aan Nljgh

10

aƒ

12.000.—. Br. letters

&

SCHRIJFMACHINES

.-«

171.120

HEROPEND

Dameshoedenmagazijn „DE PRIJSLIJST"
BEIJERLANDSCHELAAN 136

144.1»

j

I
H

m

Te koop of te huur gevraagd

ihbimh

.-»<»:*-..■.

pjn.

A. v. d.

H-H.Mj

g4.1»

VISCni

HANDELSONDERN., HENEGOUWERLAAN 33. TELEFOON 37597.

157.10

TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJK
aangeboden*

reeds 45 jaar bestaand, wegens hoogen leeftijd te koop
Brieven onder No. 17263 Bureau van dit Blad.
Te koop gevr.

voor

Oude

™

Industriedoeleinden

gebroken Wasfiguren

en
met 'óé -trleuwste Voorjaars- en Zomerhoeden. Speciaal Ingericht voor
vervormen naar elk gewenscht model.
tegen hoogen prijs. Br. aan G. van Os, Amsterdamschestraat 1, SchevenlnS™
.
;:? i-'.r J
j
• 381^0 of Stam, Perlakstraat 12/1, Amsterdam, Telefoon 50782.

«"•"

—

__

■

De oosterpost»
<«90ii

«

Noordsln gel 69.

"

Wij verhuren Schrijfm. zonder spec. verg. p.w. en

Holtap |
Karpetten

I

*

is

—ü ——b—

twnxr***- iMWi

»

OPENBARfTËRKOOPING
van een partij HOUTWAREN

■

|
paplerschaarschte wordt herdruk niet toege- ■

&

53-55.

90 CENTS GEBONDEN.

van 90 cents plus 30 cents rembourskosten,
totaal ƒ1.20.
1 ex. „Voorspellingen van Nostradarnus"

i

....*................

«*

\ U!

Veilingmeesters

■
■
I
|

Straat:

Naams

271.U
—

go

Naam: -m-cmm

*

•

Voorschoterlaan 145, tel. 23C35.

1
M

BESTELBON. Verzoeke te zenden per post onder rembours

735.7

*

|

Nostradarnus reeds

—

%

184.12 nn ril VW% Hll|> CU MET ZACHTE GUMMI KUSSENS
Door H.H. Doctoren aanbevolen
KKrllWKOllllrrl
Mitfcw llVnil■*■■■■
Oudste en vakkundige adres:
JTJL. JANITSCHEK. Nieuwe Binnenweg 203 a. Rotterdam, Telefoon 37798.

ZIENDE de ronde doen, wijzen wij er met nadruk op,
dat deze uitgave tot op heden NIET VERBODEN is.

de groote

I Verzoeke mj>' GRATIS en tonI der verplichting mvnerz&dt met
1 Ut* methode ter bestrijding van t
i overbeharing bekend te maken.

stuk.

lonen)

BRASEM.

-

Ondanks de geruchten, die omtrent het boek van den
GROOTEN FRANSCHEN GELEERDE EN HELDER-

LAAN VAN MEERDERVOORT 708

Uitsluitend door M.0.-leraren
Tel. 20882
Spr.u.' Wo. I—2 en 7—B. Za. I—2

f|

Telefoon

HAAGSCHE LYCEUM BOEKHANDEL

1855

Opger.

ROZENBURGLAAN 74.

»*S

-

drukwerk {Vl* ets. postzegel) zenden aan:

Privéles en hulp bij huisw.

1
I

«e

BONpaTfame~ië"Mnx7e7 May
"J
..Dermatologische
Het Vergeten Dorp [02
Af 4 19/
l de Oarpentleratr.l6s. den Haaf.

....

nog profiteeren van dit aanbod, vul dan onderstaande
bestelcoupon duidelijk in en In ONGESLOTEN enveloppe als

INSTITUUT „ERASMUS"

ij!

Spiering

HET LOT VAN PARIJS
werd eveneens door
■ voorspeld.

Voor beter Schilderwerk

Ml

156.73

vissoorten

BOEK VAN NOSTRADAMUS
MAG VRIJ WORDEN UITGEGEVEN

Vanwege

W.H.v.Andel&Co.
Telefoon 47222

IHET

vastgestelde prijs:

—-

U kunt zich direct van al Uw
tollige haren bevrijden. De behandeling Is veilig, reukvrij, pijnloos en
zeer gemakkelijk toe te passen.
Zend onderstaande bon in. Indien!
ook U door ontsierende overbeharing gekweld wordt en voeg ep
20 ets. aan postzegels bij.

i

•^^^sssss^^^

Leest wat Nostradarnus In de 16e eeuw OVER HET VERLOOP I
VAN DEZEN OORLOG voorspelde, over Frankrijk, Portugal, H
Duitschland, Engeland, Nederland, Rusland enz. enz.
Nostradarnus was geen politicus of zekere richting, toegedaan; zijn I
voorspellingen berusten op wetenschappelijke onderzoekingen. B
Hij was geen waarzegger, die de menschen naar den mond praat. H
Het origineele exemplaar van dit boekwerk, waaruit deze ver- _j
taling is gemaakt, bevindt zich thans nog In de Universiteits- I
bibliotheek te Amsterdam en is voor iedereen ter Inzage.
E
Nog een klein aantal van deze boeken Is beschikbaar tegen den B
prijs van
H

AaelbrechtskadeimA,

naar

Stevens

|

187.32

Den Haag, Dordrecht
tusschengelegcn plaatsen.
„SERVICE" Boodschappendienst,'
Ie Uzerstr. 9a.
Tel. 3.4.3.0.8.
Ook voor Uw stadsbestelllngcn.
267.8

per Carrier

E

I
I
E
B

216.20

koopt „De Boekenbeurs"

op mooien stand met Inventaris en Beschaafde Jongeman R.K., middenruime woning. Br. No. 17244, Bur. stand, zoekt kennismaking
degelijk
van dit Blad.
6 algem. ontw. Meisje, 25—30 J. Corresp.
Te koop gevraagd:
m. foto. Br, No. A 947, Hulpbur. N.
Binnenweg 2848.
215.7

van

Schade aan Uw
Haard? E
Uw Haard

Spoorweg

BOEKEN OP
ELK GEBIED

-

VIS-CENTRALE „IJ MUIDEN"

}<"•'•"&'*

geschiedenis van een man uit één
die als balling zijn beste jaren
in Siberië leeft. Goedkoope editie.
ƒ2.95
gebonden
500 Pagina's nieuwe uitgave van C. J.
Groothofr Voetbal, 318 bladz., M pag.
65
in
talrijke
tekeningen
foto's,
met
de tekst
ƒ1.25.
180.20 Gulbransseo Geslacht
BJorndal trilogie
ƒ 6.93
dundruk editie In een band
voorradig

TELEFOON 37430

-

SCHOL
LEVENDE
Levende Bot en alle gefileerde

KABELJAUW

voor elk» beurt!

uitgesloten.

|

|

B
I
■

MET MEDISCH DIPLOMA
Voor de nieuwe avondcursus Is Inschrijving mogelijk tot 23 Maart.
Duur 4 mnd. ƒ 35.— p.m.
H
Inl. „CHARM" BEAUTY PARLOUR. Mevr. LYA GOOSMANN.

-

(s■/&

THEODOR KROGER

Opleiding Schoonheidsspecialiste

WIJTING

50.
210.8

BOEKEN

;

!

JQff
&■■

Goed behang

GROENENDIJK N.V.

&

[

Alg. Verg. van Aandeelh. op Zaterdag 28 Maart a.s., 's nam. 2 uur,
„Erasmus", Coolslngel 108 te R'dam.
Agenda en Balans ter Inzage ten kantore der N.V., Ch. Kerksingcl 72 te
Te koop gevr.:
R'dam en bij Fa. KRAEMER v. d.
eiectr.mod.
KOOY & Co., Westersingel 3 te R'dam
waar aand. aan toonder gedep. kuntype 00. Br. Jïiet uitvoerige beschrijving en prijs onder no. 31247, Adv. nen worden, uiterlijk 5 dagen voor
178.13
Bur. Gnjseels, Nw. Binnenweg 166, de Verg.
DE DIRECTEUR.
RQHcrdam.
125.10
J-

omstreken

HENEGOUWERLAAN 32

„CHARLOIS"

houden Uw eten lekker warm.
Enkele ƒ4.50. dubb. ƒ7.50

en

DE VLETTER

100. Teler. 32043, Rotterdam.
Door C.J.V.J. erkende gasgeneratorenbouwers.

Maart Nieuwe Cursussen

VERDIENEN

Mr-ft*

VolmarUnstraat

ƒ 2.50 per maand.

N. de Lange—Bosch, Westersingel 49,
b.d. B'weg. 1/1 ƒ 72. 1/2 ƒ 36, 1/4 ƒ 18.
1/10 ƒ 7.20, 1/20 ƒ 3.60 Kantoor van 9
tot 6, ook Zaterdag, Tel. 38063, giro
3!4408, naar bulten porto.
219.1 U

ALB. GOETZEE

G.

Rotterdam

Trekking Iste Klas Maandag 23 Maart

Voor Heercn vllthoed en Dames vllt299.17 hoed of Dames stroohoed geven wij 25
cent per stuk voor. Dag. bez. bij
Hiermede betuig Ik mijn hartelijken Vervoort, Josephstraat G3.
200 6
dank voor de overgroote belangstelN.V. Onroerende Goederen Maatling ondervonden bij mijn 40-Jarlg schappij „ONDERLING
BELANG".
zakenjubllcum.
Alg. Verg. van Aandeelbouders op
Woensdag 25, Maart 1942. Aanvang
2-30 u. n.m. in het lokaal „NathanaèT"
Grafkistenfabr., Boezemkade 12-13-14. Parallelweg 107, Rotterdam. Dopo282.8 neeren van aandeelen cf. art. 24 der
statuten tot uiterlijk 24 Maart 1942.
Agenda ligt ten kantore voor aandeelhouder* ter inzage.
194.11
DE DTRECTIE,
T GEEN NOOD, ONZE PRIMA
N.V. Mij. tot Expl. v. Onr. Goederen

EN f 0.80

GORTIM Gasgeneratoren

Middenstands-opleiding
134.M

.

270.40

Voor

Boekhouden

U hebt geen
want U werd reeds te dikwijls
teleurgesteld.
Ik weet echter, dat Ik U helpen kan.
zelfs indien Uw geval U hopeloos
voorkomt. Mijn behandeling ver*
wijdert niet alleen het zichtbard
gedeelte van het haar, maar tevens
den wortel. Wederaangroei is dus
U aarzelt,

MMANGSELPAPIERHAMOBI M.V.
ROCHUSSENSTR. 3» TEU 2142*

20.000.HOOFDPRIJS
ff3.60
l»y»
-^f

j|

GRATIS AANBOD:

ROTHMEYER

30 MAART HAIGHTON-TREKKING Ie KLASSE

Jj£

a.s., loten verkrijgbaar bij de Coll.

GELD TE

TEL 46612
GIRO 136288

-

-■

West Kruiskade 4

Tel. 40751

-

142.14

NOORDMOLENSTRAAT 3
W. P. MEIJER

STAATSLOTERIJ

ISRAëL DE WINTER

In den leeftijd van SS Jaar.
Uit aller naam:
I
CHR. DE WINTER—De Blom.
Rotterdam, 17 Maart 1942.
De begrafenis vindt plaats
Donderdag 11 uur Begraafplaats
Toepad.

-

GELUKSKANTOOR „HET NOORDEN"

\

AVENUE CONCORDIA 17, R'DAM
Telefoon 22042.
Giro 132631.
J. M. BEUKERS, Trekking a.s. Maand.
179.3

Heden overleed na langdurig
lijden, onze geliefde Man, Vader,
Behuwdvader, Grootvader. Broeder, Zwager en Oom, de Heer

|

„Winkelstad Bltfdorp"

ZO

MS.lt

VERWIJDERT UW

Meer dan ooit
■moet Uw huis nu Uw
kasteel zijn. Maak het
daarom gezellig, maar
bedenk, dat gezellig-'
heid staat en valt met
het behangsel, dat U
kiest. Wij hebben nog
volop keuze in fraaie
papieren, in elke prijs»
klasse I

Het betrouwbaarste

~-~-»

Putschebocht
SI,
Rotterdam-Zuid*
Levering door geheel R'dam en Omstr,

Beleg Uw geld
in gezellïgheïd

123 d

STATIONSSINGEL
-

BUREAU

„KERDE L"

VAiN MUNSTER
-

—

!

M

RADIO TECHN.

|: ;

_»

AMERSFOORT

TOEKOMST-BRIEFJES a

I

1.

»«>>•

AC

131.10
en vakkundig**
adres voor Schilderstukken. Etsen en
Losten op maat. Voordeelige prijzen!:

Tennispark „DE ENK"

H. NEELEMAN.
A. NEELEMAN—De Haan.

-

""

>C_

'

T". THANS SCHIEKADE 173
VOOR ALLE MERKEN. N.V. ELTRONOS

ONDERDEELEN

Slaapkamers ■

-J

ae.it

STOFZUIGER HUIS

I Kunsthandel

Zitkamers

M723

1.d1,.

!

RADIOLAMPEN
KOFFERGRAMOFOONS
GRAMOFOONPLATEN

STOFZUIGER STUK? Bel op 47845
„OPPER

Voordeelige

Sr,

*£

mot dop wordan Ingolovord.

MEDINOS LABORATORIA

Smaakvolle

j

>

PIANO'S

De INKOOP
en VERKOOP vna
Pll no'i Is een zaak van vertrouwen
WIJ geven de hoogst getaxeerde waar-.
de voor Uw Plano.
Fa. FERD. NIEPOORT,
.
'
v/h. Kruisstraat.
Heemsteestr. 2tb (N.). TeL *rn«.

tandcream

..„

n-

Huiskamers

Heden ontsliep zacht en kalm, E
tot onze diepe droefheid, na een
kortstondige ziekte, onze lieve
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en
Tante
8

ROTT E R DAItl
HAAG
D E N

«'

apotHakan.

£"

[MEER KEUS «MINDER KOSTEN]

NEELTJE BLONK

*

I+£*•?"££
Ullilultand varkrllgbaar bQ
droff^Z^Z^Êx-mÊêéat^l.
ƒ '•>'£''«•. Norm. lubc K'
gliton on da ipatiaalbraneha.
NEDERLANOSCH FABRIKAAT
35 rt E
BEWAAR LEDIGE TUBENI Voor «Ik* / **nS£>'> G'»<>««
Jt
Vl*
/
nl.uw. lub. moot Imm.r.
capillair-actieve

i

(j

hoek

%M jf^Hfa
agf rn kaf
WHTHlAfófiiÉi
f^)M
VÉf^Pf^^MË*
11/
'ir'
■/ TSftrf \Wf^.
Ml Crßdfti MM
/M|||
Jl

I

Heden ontsliep, na een
en
dlg gedragen lijden, zacht
vredig, op 77-jarlgen leeftijd.
onze geliefde Vader, Behuwd-

de

'.$

278.25

•

Uw Modehuis f

I MEDINOS/t&B

Dr. TEN CATE

E

Docdesstraat 728.
F
De teraardebestelling zal plaats 1
hebben Vrijdag a.s. op de Alg. 1
Begraafplaats Crooswijk. Vertrek H
E
van het sterfhuis te 10.30 uur.

j

.r,

Wjf

'$$%ji§rsS^Ï^
**9jf kAa^-

De ideale verzorging van Uw
tanden en kiezen is: tweemaal
per jaar controle door Uw
tandarts en tweemaal per dag
poetsen met Medinos.

r

K?%&

•

N^:JPjj^/.^

tandbederfjuist'teerstoptreedt

|
'

•"■

«—•

Achterkleinkinderen I

en

Rotterdam, 16 Maart 1942.

B

jp
■£
I

■

KUNSTGEBITTEN!!
g
E Inst: „RéPA" SS?g? «ff JSSZ)

in den ouderdom van 8S Jaar.
Mede namens verdere Familie:
Wed. F. STRACK—Verduyn |

Kinderen,

;

258.86

PIJNLOOS, TREKKEN GRATIS. INST. VAN WIJK, BERGWEG 295a.
Spreekuur Dinsdag,
Woensdag, Donderdag, Vrijdag 10 tot 11 uur.
TELEFOON 410SL
*■ AVONDS van 7—B uur. EVENTUEEL CONDITIES
853.10

.."

f^^^^^m
||^^^^^^

,

Overgrootvader,
huwdbroeder en

en

"fi

Medinos tandcream doet meer
dan gewone tandpasta. Door
haar capillair-activiteit dringt
de sterk schuimende Medinos
met haar buitengewoon desinfecteerend en tandsteenwerend vermogen, tot diep in zelfs
microscopisch kleine spleetjes
van hettandoppervlak, waarin de
borstel niet kan komen en waar

!

Behuwdvader, Groot-

.

|.;

KUNSTGEBITTEN!»

Heden overleed tot onze diepe
droefheid na een langdurig, docli
geduldig lijden, mijn Innig geliefde Echtgenoot, onze lieve
Vader,

"• .

lf^^

~$

BaY

!

r

8-10 bij da Mathenessorbruo,
Rotterdam, MjjtgW

i

JB Grote Visserijstraat

'

De bljzettlng in het Familiegraf
te Oud-Elken-Dolnen zal plaats
vinden op Vrijdag 20 Maart a.s.
Vertrek van uit het Ziekenhuis
aan den Zuldwal des namiddags
2.30 uur.
Algemeene Kennisgeving.

BONT

