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Musserts parool

Overheidswinkels voor
den groenteverkoop

In Volk en Vaderland geeft Mussert

Te Wassenaar ingesteld

Gemeenschapswerk
van hooge orde

de N.S.B, het parool naar aanleiding van
het aftreden van Mussolini. Het hoe,
waarom en waartoe zijn onbekend, er
zijn vele mogelijkheden. Dientengevolge
blijft de persoon van Mussolini voor de
Het is niet gebruikelijk om aan een
Beweging onveranderd en onbesproken. twee-jarig
bestaan van een instelling of
tegenstanders,
verheugd
De
die
verkon- instituut veel aandacht te schenken. Voor
digen, dat de oorlog nu gauw zal zijn
gemeenschap als de Nederlandsche
wijst Mussert er op, dat een
afgeloopen,
Volksdienst, die dezer dagen het feit her„Engeland reeds lang op het tweede plan denkt,
dat hij twee jaar geleden werd opstaat en dat het communistische Rusland gericht, bestaat een goede reden om daaren het kapitalistische Ameril-- j beide ge- van af te wijken. De Nederlandsche Volksdreven door het Jodendom de macht dienst immers schiep bij de stichting een
over Europa willen hebben" en „van geheel nieuwe figuur in het Nederlandsche
beide groote concurrenten zou zonder sociale leven en bovendien heeft deze intwijfel Sowjet-Rusland winnen door zijn stelling
in de twee jaren van haar beveel grootere sterkte en door het sim- staan een dergelijken staat van dienst
pele feit, dat Rusland grenst aan Europa kunnen verwerven en de reden van dat
en Amerika daarvan gescheiden is door bestaan zoo duidelijk kunhen bewijzen,
den Atlantischen Oceaan."
dat bij dit simpele jubileum zeker nogÓnze juichende tegenstanders, die tot maals de belangstelling op werk en streelkander zeggen „het gaat goed", zijn ven van den Volksdienst mag worden gedus in wezen N verheugd over iets, dat richt.
hun eigen ondergang zou zijn: zij solliciHet Nederlandsche volk heeft steeds
teeren eigenlijk naar het schot in het gaarne zijn diensten verleend en diep in
achterhoofd, ondergang in de mijnen van de zak getast als het er op aankwam op
Siberië of de volkomen verkommering, financieel, geestelijk of lichamelijk gebied
waarin millioenen reeds te gronde zijn de zorgen van volksgenooten te verlichten.
gegaan onder vadertje Stalin. Op hen is En ook toen er na 1940 een reorganisatie
in het beste geval van toepassing: ver- op het terrein der liefdadigheidsinstellingeef het hun, want zij weten niet wat gen werd ingevoerd en een stichting als
zij doen. Onze plicht is en blijft het, ons Winterhulp het werk en streven van verin
t£ spannen om de misleide en on- scheidene kleinere, om redenen van gewetende volksgenooten van de dwalingen loofs- of partijverschillen naast of zelfs
huns weegs te overtuigen, hoe hopeloos tegen elkaar arbeidende instellingen kwam

Dat de overheid niet voor stevige middelen terugschikt om onwillige detailllisten- te dwingen die medewerking aan de
Latium en Campagnia veroorzaakten ge- voedselvoorziening te verleenen. die van
ringe verliezen. Onze jagers bonden den hen redelijkerwijs verlangd kan worden,
strijd aan met een formatie, die over Na- blijkt uit een nieuwe stap, thans door de
pels vloog, en schoten een tweemotorig met de zorg voor de groentenvoörziening
vliegtuig neer."
belaste autoriteiten genomen. Met ingang
van heden zijn van overheidswege vier
verkoopg'elegenheden voor groenten, fruit
Nicosia
en aardappelen in de gemeente WasseHet opperbevel der Duitsche weerDe A.N.P.-correspondent meldt:
naar ingesteld, waar iedere ingezetene
macht maakte Donderdag bekend:
Op Sicilië hebben de Duitsche en Ita- van
Wassenaar voor zijn groentenvoörhunner
verkorting
Op verscheidene plaatsen van de
troepen
liaansche
ter
ziening, binnen het kader van de huidige
verdedigingslinies
stad
Nicosia
ontde
mogelijkheden, terecht kan.
Orel-bocht stonden onze troepen, ruimd en zich in de
bergen benoorden de
De exploitatie van de, voorloopig vier,
door sterke formaties van het luchlstad teruggetrokken. Hierdoor is het front overheidswinkels wordt opgenomen door
vrijwel een rechte Hjn geworden.
wapen doeltreffend ondersteund, den
lichaam van het HoofdBij Catania hebben de Britten ook gis- het commercieele
geheelen dag door in zware afweervoor Tuinbouwproducten,
bedrijfschap
geen
ondernohernieuwde
aanvallen
teren
het Aan- en Verkoopbureau van Tuingevechlen. Alle vijandelijke doormen. Zij hebben zich verschanst.
braakpogingen werden na wisselval» In het Westen is de strijd zeer hevig. bouw- en Sierteeltproducten.
De aanleiding tot dezen vorm van
De Amerikanen trachten hier langs de overheidsoptreden
lige worsteling afgeslagen en den
op het terrein van den
bereiken, doch de Duitkust
Messina
te
bolsjewisten werden daarbij opnieuw
detailhandel in groenten en fruit, is gesche
en Italiaansche verdedigers bieden legen
in de houding van de Wassenaaraanzienlijke verliezen toegebracht.
.hardnekkig tegenstand.
die het drie-,
De Duitsche luchtmacht heeft de haven sche groentenhandelaren,
Ook in Italië vervangen vrouwen het onder de wapenen geroepen
Zij verloren alleen in den sector ten
vijfvoudige van de normale prijvieren
een
Gela
en
aangevallen
van
wederom
Spoorwegpersoneel.
Noorden van Orel ruim 100 tanks en
rekening
brachten en zich daartransportschip van 4000 brt. tot zinken zen in
(Foto: Orbis-Luce-Holland m.)
niet
alleen
schuldig
33 vliegtuigen.
mede
maakten
aan
gebracht, acht andere schepen met tezavan de prijsvoorschriften,
men 43,000 brt. werden zwaar beschadigd overtreding
doch tevens de moeilijke groentevoorzieIn de andere sectoren deed de tegen- en in brand geworpen.
ning ergerlijk tegenwerkten. Wat er
stander slechts plaatselijk begrensde aanvallen, die in hier en daar zeer harde
onder dergelijke verhoudingen terecht
nevelwerper
Duitsche
omvatten, gaf het zich ten deele, zij het
De
het dikwijls ook senijnt.
gevechten of tegenaanvallen werden afmoest komen van de groentenvoörziening
Musschrijft
broeders,
zwakke
zoo
na eenige aarzeling gewonnen. De resulDe
meldt
omA.N.P.-corraspondent
van hen, die de fantastische prijzen niet
geslagen. In totaal werden gisteren 186 De
sert verder, zullen de Beweging verlaten taten van Winterhulp getuigen dit. Na de
trent het nieuwe Duitsche zwaartepunt- konden betalen, laat zich denken. De
tanks vernield.
onder opgave van de meest uiteenloo- oprichting van Winterhulp volgde die van
In de laatste, zware afweergevechten wapen, den nevelwerper, dat dit wapen winkeliers hebben het aan zich zelf te
pende redenen. Veel zullen het niet zijn. den Nederlandschen Volksdienst. En ook
zes
loopen,
als
kanon
met
er
uit
ziet
een
Ladogameer
heeft
wijten, dat de verkoop thans rechtten Zuiden van het
daarvoor heeft de Beweging al te veel de Volksdienst, die zich langzamerhand
zijn en dus
zich de Oost-Pruisische eerste divisae die van staalblik gemaakt
streeks van overheidswege ter nand
gepokt en gemazeld.
een steeds breedere plaats in n«t dagelijkMen
wand
hebben.
een zeer dunnen
genomen!
'infanterie bijzonder onderscheiden.
wordt
Beweging
De
zal
ook
nu
sterker
worsche leven heeft weten te verwerven, had,
als
een
Vijandelijke aanvallen der Amerikanen moet deze korte buizen niet
heengaan
zwakken,
die
den
na
het
van
als instelling van den nieuwen tijd, bergen
langs de ijoordkust van Sicilië werden kanonnenloop zien, doch meer' als een
Agentschap Stefani meldt
Het
worte overwinnen en zeer veel
Beweging
niet
meer
in
de
zullen
vooroordeelen
Guariglia
aangekomen
te
Rome
De
afgeslagen. Sterke vijandelijke, door geleibaan voor de projectielen.
„Tijdens de vergadering van den mikwaad begrip te bestrijden. Ook thans, na
den toegelaten.
merkhebben
een
werpers
salvo's
der
luchtstrijdkrachten gesteunde doorbraaktwee jaren, is dit verkeerde begrip nog
nisterraad op 27 Juli is ook het verbod Tegenover een redacteur van het TurkMussert eindigt aldus:
bekrachtigd om tijdens den duur van sche blad Son Posta heeft Guariglia de
aanvallen tegen den middelsector van waardige uitwerking op de vijandelijke
niet geheel verdwenen. Het werk van den
Beweging blijft natuurlijk
De
stellingen.
In de eerste plaats vernietiden oorlog politieke partijen op te rich- geruchten tegengesproken volgens welke Vast en ongeschokt; vol vertrouwen in Volksdianst is arbeid ten bate van de gehet Siciliaansche front strandden op den
verbranden zij alles en in de
meenschap, echt sociaal werk. Maar fouvastberaden afweer onzer troepen. Voor gen en plaats
ten Het is derhalve verboden tijdens hij een bezoek had gebracht aan de am- de overwinning die komt.dooden zij alles, wat binoorlog partij insignes of vlaggen te bassadeurs van Engeland en de Ver. Staden
nog een- tief is de meening, die ,ook in den VolksFührer,
Hitler,
de Zuidkust van Sicilië beschadigden tweede
De
is
Adolf
hun actieradius leeft, zonder evendragen resp. uit te steken, die betrek- ten ;n Turkije teneinde met heh voor: zamer kómen te staan; zijn figuur is dienst een min of meer alles overheerDuitsche gevechtsvliegtuigen bij nachte- nen
De dooden,
lijke
aanvallen zes transportschepen wel wonden toe te brengen.
king
hebben op politieke partijen. Het waarden voor een vrede te bespreken.
daardoor nog grooter geworden. Geheel schende charitatieve instelling wil zien,
die voor de werpers blijven liggen zijn Op grond van bestaande wettelijke voor- eenige teeken, waaronder de Italianen Hij beantwoordde vervolgens.een vraag alleen
zwaar.
draagt hij nu de verantwoorde- waarvan de belangstelling hoofdzakelijk
persouiterlijk
aangetast.
mannelijke
schriften worden alle
en ver- van den Turkschen journalist over zijn lijkheid voor de toekomst van Europa. uitgaat naar de armen, de zieken en de
aaneensluiten
mogen
Amerikaansche vliegerformaties' zijn zelden of nooit
zich
thans
nen, geboren in de jaren 1924, 1923 en broederen is de Italiaansche driekleur. onderhoud van drie uur met ambassadeur
gisterenochtend het Duitsche gebied binGeheel alleen als top doch omringd door gebrekkigen. De Nederlandsche Volks1922, die geen gevolg hebben gegeven aan Op
nengevlogen. Door eskaders Duitsche
vergadering van den mi- von Papen en verklaarde, dat dit onder- millioenen, die gelooven dat hij door God dienst, noch door partij-politiek, noch door
dezelfde
de herhaalde oproepen van de districtshij stelt zich in dienst
jagers 'tot den strijd gedwongen, wierpen
besloten tot het sluiten houd van particulieren aard is geweest. gezonden is om Europa te redden van religie gebonden
arbeidsbureaux tot persoonlijke aanmel- nisterraad werd
zij lukraak bommen op eenige plaatsen,
wetgevende periode en tot Voorts gaf Guariglia uitdrukking aan den ondergang en te voeren naar een van het geheele Nederlandsche volk en
van
de
30ste
zijn
in
het
bezit
ding,
allen,
dus
die niet
het Nederlandsche,
o.m. Kassei en verscheidene open landgede ontbinding van de Kamer der Fascis- zijn vriendschappelijke gevoelens jegens gelukkige toekomst. Tot die geloovigen wordt gedragen door
van een bevestiging van de bevoegde dis- tische
richt niet op de eerste plaats het
Turkije.
vier
volk
Corporaties.
Binnen
maannationaalwij,
meenten. Er ontstonden eenige verliezen
behooren
Nederlandsche
blijkt,
dat
trictsarbeidsbureaux. waaruit
socialisten, die in 1935 de solidariteit oog op datgene wat zwak is. In tegenstelonder de bevolking en schade aan gebouden na het einde van den oorlogstoede houder ten opzichte van den arbeids- stand
wat gezond is wil de N.V.D. gezonvan
Afgewen. Onze luchtverdedigingskrachten Luistervergunningen van alle ver- inzet
zal
Kamer
beleden hebben onder de toenmaals ling:maken,
een nieuwe
de bepalingen heeft voldaan en vaardigdenworden
wat sterk is sterker. De N.V.D.
aan
der
als
viermotorige
gekozen
omstandigheden,
35
Amerien
zal
met
staande
moeilijkste
zw,are
schoten
dat hij werkt met toestemming van het
omschrijft het doel als volgt: ons
toestellen
zelf
beurdverklaarde
radio-ontvans
volk.
bommenwerpers
eigen
phalanx
te midden van ons
kaansche
neer. 7
kleine
laatste een nieuwe wetgevende penoae woraen
weer sterk maken, opdat al onze
ter afrekening van de luister- districtsarbeidsbureau,' voor de
moeten
jagers pingen verloren.
dat ons niet begreep. Grooter en ster- volk
jaar wor- maal opgeroepen zich vóór of op 4 Aug. begonnen.
volksgenooten weer voor zich zelf kunnen
van
dit
bijdrage
loop
in
den
geworden
jaren
in
de
zijn
wij
In den afgeloopen nacht zijn enkele
ministerraad
om
acht
Bovendien
besloot
de
ker
bevoegde
aan te melden bij het voor hen
zorgen en wij als fiere vrije menschen
vijandelijke storingsvliegtuigen over het den ingeleverd. Elke maand komt een districtsarbeidsbureau.
alle wetten, die den ongehuwden beperIn de week van 31 Juli tot en met van beproeving, die sindsdien voorbij door het leven kunnen gaan. Op materieel
gevoelen
wij
Deze
gegaan.
Noord-Westelijke en Westelijke Duitsche groep letters aan de beurt. De postzijn
at
Méér
ooit
gewekingen
te schaffen.
dan
opleggen,
7 Augustus zijn voor het koopen van
Ook den werkgevers wordt er op
zoowel' als op geestelijk gebied wil de
inrichtingen (geen agentschappen) nemen
gebied gevlogen.
zijn onmiddellijk door den
de gebruikelijke rantsoenen brood ons verbonden met elkander door onze Volksdienst daarbij hulp verleenen en
ontvangst- zen, dat zij op grond van de beschikking maatregelen
tegen
in
vergunningen
de
beginselen,
eendrachtig
willen.
Duitsche
door ons
gevechtsvliegtuigen vielen
(A. en B), beschuit en aardappelen
den Rijkscommkssaris voor het bezette koning bekrachtigd.
wanneer de mensch buiten zijn schuld in
voldaan van
Vaster dan Ooit sluiten wij onze ge- moeilijkheden
doelen in het gebied van Londen aan. bewijzen, als de luisterbijdragetoestel
(A en Toeslag) aangewezen de bonNederlandsche gebied (Generalkommissar
geraakt zal de Volksdienst
Amnestie
is
maand,
is t.m. de
waarin het
wij
staan
naast
lederen
en
in
trouwe
Z.8.V.)
Op
Algemeen
betreffende verboden tot het in
nen 32.
bon 622
is
zeker alle krachten inspannen om deze
(girobetalingsbewijzen bijopgevorderd
nationaal-socialistische
arrestanen
met
onze
vrijlaten
politieke
van
wederom een extra-rantsoen aard.
Boltjewistische hergroepeeringen voegen).
dienst hebben en de in verband daarmede Het
te helpen
Men zie den NederDuitsche kameraden. Met elkander gaan landschenoverwinnen.
uitgegeven uitvoeringsbcchikti-^^n van ten heeft, naarvStefani meldt, reeds een
appelen van 1 kg beschikbaar.
Volksdienst
dus als een instiöaardoor
zegels
geplakt
Wie
vooruit
en
Hoeveel
departeop
wij
tegemoet.
de toekomst
nel
aanvang genomen. Met het oog
De A.N.P.-correspondent meldt:
den secretaris-generaal van het
tuut, dat den gezonden mensch op zijn
Augustus tot en met 31 Augus- moeilijkheden
Van
1
kan
de
op
veel
betaald
adreszulnog
heeft
te overwinnen
De toestand aan het Oostelijke front te
voor Sociale Zaken verplicht zijn aanzienlijke aantal gevallen, dia de tus zijn de bonnen 623 en 624 Algemeen
weg door het leven steun wil geven in bijder luistervergunning
op een in ment
zonder verwijl na te gaan of zij personen autoriteiten te behandelen hebben, zijn geldig voor resp. 1 rantsoen eenheids- len zijn, weten wij niet. Dat doet er zondere, plotselinge gevallen waarin een
heeft in zooverre een aanmerkelijke zijde oog
verloopende
wijze
zijn
van
verandering ondergaan, dat de bolsje- het
als werknemers in dienst hebben, die ge maatregelen genomen om den persoon- zeep en 1 rantsoen waschpoeder. Ook ook niet toe. Het komt op het eind- helpfnde hand gaarne gewënscht is.
wisten op het oogenblik nog slechts in- zoek om terugbetaling doen blijken. Zij-, boren zijn in de hierboven genoemde ja- lijken toestand van iederen arrestant de bonnen K-eenhei 'szeep, X-wasch- resultaat aan. Er wordt geschiedenis geEen enkel voorbeeld. In Rotterdam werd
voorloopig of definitief een toestel ren en die niet in het bezit zijn van het
zien tengevolge
het gebied ten Noorden, ten Zuiden en die
binnen zeer korten tijd op te helderen. poeder en X-toiletzeep zijn in die periode maakt: wereldgeschiedenis. Daarbij
van het laatste bombardement,
die
mogen
radioreparateurs,
wij
houden
en
wij
,deel.
moeten Als „voorzorgsmaatregel in het belang geldig.
niet toe. daaraan nemen
ten Oosten van de stad Orel groote aan- hun vak blijven uitoefenen, moeien ge- genoemde bewijs. Deze personen
zooals bekend, een groot aantal personen
vastberaden en wetende, dat wij aan de getroffen. De Nederlandsche Volksdienst
de werkgevers terstond opgeven bij het be- van de openbare orde" zijn talrijke pervallen ondernemen.
Aan het geheele
doorgaan met zegels plakken, even- voegde districtsarbeidsbureau.
Europa zal niet heeft
goede zijde strijden.
zij
front heerscht overigens een betrekke- woon op
met
het
sonen
in
verband
feit
dat
deze slachtoffers op alle mogelijke
(1942)
ondergaan. Europa zal leven. Het Ne- wijzen ondersteund. De gehouden inzamede oude luisterversunning
Wie ook dezen laatsten oproep niet na- tot de nationaal-fascistische partij belijke arust, welke vermoedelijk veroor- tueel
derlandsche leven ..oidt in het nieuwe ling van geld en goederen bracht niet minkomt, zal ter verantwoording worden ge- hooren, gearresteerd.
zaakt wordt, door het feit, dat de bol- Voor hen volgen binnent-o * nadere
VOOR
Europa gedragen door ons.
roepen en moet zeer strenge strafmaatBjewisten overal groote hergroepeerin- wijzingen.
Omroep
zijn
der dan twee millioen gulden op! Dit waVolgens
den Romeinschen
gen hunner strijdkrachten uitvoeren. Dit Aangeslotenen op de rijksradiodistribu- regelen verwachten. Dit geldt ook voor de volgende prefecturen door andere
„toevallige" zorgen-kinderen van den
ren
AARDAPPELEN
aanstichters,
personen, die optreden als
maar er zijn ook volksgenooten en
geldt ook voor het slagveld aan het La- tie vallen buiten deze regelingen.
Turijn, Brescia,
N.V.D.
bezet:
functionarissen
van 1 Augustus a.s. zal
medeplichtigen of handlangers tegen de
Met ingang aardappelen
dogameer, waar de aanvallen der bel-genootjes die zijn voortdurende zorg en
Udine, Aquila. GoriLittoria,
'Vicenza,
1 kg bedra- !,
m
wettelijke voorschriften.
rantsoen
sjewisten aanmerkelijk verminderd zijn
■ belangstelling hebben. Dat zijn de moewia, Como, Ancona, Littoria, Mantua, een
gen. In verband hiermede zullen van
en achter de stellingen der. roode troeders" en de'kinderen. De moeders die het
Cosenza,
Milaan,
Reggio-Calabria,
Triest.
van
koopen
af
de
dezen datum
voor het
pen vrij omvangrijke bewegingen zijn
vaderland telkenmale nieuw leven schenCatania. Venetië en Salerno.
aardappelen
aangewezen
bonnen recht
ken, de kinderen die onze hoop op de toewaargenomen. Men krijgt bij dit alles
Te Genua is het in 1875 opgerichte geven op het koopen van een bepaald
echter geenszins den indruk, dat met
komst zijn. Vandaar dan ook dat, als even
1929 ophield
Cassaro",
dat
m
dagblad
„Il
aantal rantsoenen ' van 1 kg in plaats
het korte verslag van de werkzaamheden
regeling voor patiënten in
deze betrekkelijke pauze ook het einde
De
verschijnen, weer uitgekomen
te
va; 4 zooals tot dusverre het geval was.
De Dienststelle van den Wehrin deze twee jaren mag spreken, de kraamvan het Sovjet-Russische zomeroffensief
Bij overtreding van de voor levering
oiy oen bepaald aantal kilogrammen per
verzorging, de jeugdtandverzorging, de
inrichtingen
gegeven
reeds gekomen is. Veeleer schijnt het,
machtsbefehlshaber in Nederland
Duitsche
weermacht
samenwerking
aan de
Militaire
hulp .aan moeder en kind en de kinderuitbon. De hoeveelheid aardappelen waarmaakt bekend:
dat de verliezen der bolsjewisten dervoorschriften stelt men zich aan gePatiënten
in ziekenhuizen en andere
per week beschikken kan, onmen
over
mate hoog zijn gewees'i dat zij met hun
zijn dezer zending in dezen korten staat van dienst
Zoo
voelige
Een aantal Nederlandsche onderstraffen
ongewijzigd
bloot.
eveninstellingen
ontvangen,
bijzondere
dergaat hierdoor uit den aard der zaak
direct opvalt om de groote activiteit, welke
normale reserve niet meer uitkomen en
dagen «p de zitting van den tuchtrechdanen is wegens begunstiging van
als bij de vorige uitreiking van tabaksOnze correspondent te Berlijn telefo- geen wijziging.
er op deze gebieden heeft geheerscht. Bij
daarom hun strijdkrachten opnieuw
tot
ter
tien
den vijand en spionnage door een
te
Assen
landbouwers
en versnaperingenkaarten, ook ditmaal neerde ons:
de hulppost Moeder en Kind werd in 1942
De paarse bonnen, gemerkt „een rantmoeten opstellen en groepeeren.
krijgsraad ter dood veroordeeld
geldboeten veroordeeld wegens het
tijdens hun verblijf
deze
kaarten
reeds
de ontwikke- soen aardappelen" blijven nog tot en
dat
in
1520 gevallen hulp geboden, in de eerste
zeggen,
Onnoodig
te
Bij Orel woedde de strijd gisteren
aan
leden
afgeven
aardappelen
van
moeten worden. Het vonnis is na
in het ziekenhuis. De distributiedien- ling van de situatie in Italië hier alle met 28 Augustus a.s. recht geven op het
maanden van dit jaar bedroeg dit
drie
hoofdzakelijk benoorden de veelomstrezonder
weermacht,
onderzoek van de gratiekwéstie
van de Duitsche
de kaarten onder waarmer- aandacht in beslag neemt. Aan Duitschen koopen van 3 kg aardappelen. Na gesten
reiken
aantal
weer
5565. Het aantal kraamverzorgsters
bolsjewisten
liepen
den stad."De
met den kogel aan de volgende perdat daarbij de geldende distributieking van een bon van het inlegvel en kant schijnt thans de indruk te bestaan noemden datum kan men op deze bonnam in deze drie maanden met 100 toe.
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dant kolonel Tsioechalef was onderdeze staatsman tijdens zijn twintigjarig gevallen. Zij hebben in den gang van de het koud," het klinkt niet geloofwaardig. worden
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solini zeker van zijn plaats (9p dat gevoert naar den kelder. Zij staan voor een schipbreuken met gevaar voor eigen leGIRAUD TERUG IN ALGIERS
denkteeken. Hij zal voortleven in de
deur, die met drie breede roode zegels ven zijn krachten heeft ingezet. De Wijn
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Giraud m Algiers teruggekeerd.. In heer gaat met een der jonge menschen zeekanaal naar Urnuiden, waar hij vletwelingelichte kringen van de Britsche vooruit. De kist wordt op een stoeltje terman werd. Aangezien hij te den Helaanhouden
Druk blijft
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STADSNIEUWS
Voor handteekenen 1.0.
slaagden de heeren J. C. Coomans en B.
H. de Graaf; voor Hoogduitsch 1.0. de heeren M. Breugem, J. Hendriks en mej. E.
C. M. Donkers; voor nuttige handwerken
de dames M. A. V. Est, H. J. Sinnesma
(Schiebroek), T. v. d. Wilt, J. I. de Boer,
voor het Mulo-examen, diploma A; B. A.
Bakker, P. Grïtnd:a, J. H. Hagendijk, M.
M. Moors, J. C. Soek, A. A. v. d. Velde,
E. J. Dol, J. Pieters. S. Lundqvist, M. E.
de Smit, W. M. Schmidt, M. C. Meuldijk,
J. Verhagen, J. Vermey, Th. P. Vink, allen
te Rotterdam; A. Soek (Hillegersberg) en
R. de Grooh (Schiebroek).
Voor Fransche handelsbriefwisseling
(Art. 77bis M.O. wet) slaagde de heer *J.
J. M. Kroese, Hillegersberg; voor
Engelsch 1.0. mej. H. v. d Kaader en
de heer B. v. d. Tak; voor'Fransch 1.0.
de heeren W. Hoeber en A. A. Hoogendijk; voor boekhouden M.O. de heer J.
P. Ruizenaar.
Geen jenever, maar boete. De timmerman, J. C. Noorlander, Margrietstraat 6a
te Rotterdam, had zich, om wat te verdienen, een apparaat aangeschaft om
clandestien jenever te stoken. Met behulp
van melkbussen vervaardigde hij in zijn
Geslaagden.
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Regelmatig gebruik van Zwitsa!
Kinderpoeder ia onontbeerlijk
bij ét verzorging vaa Uw
kleintje. Deze lijnverdeeide,
absorbeerende poeder is verkoelend en verzachtend en eea
afdoende bescherming naw
voor het teerste velletje. I

Oroote strooibns 40 et
Mavalzakje
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EEN ZORG MINDER
U habt ean zorg mindar, wanneer U Soparbo-aroma gebruikt
voor het smakelijker
"n krachtiger maken
van Uw maaltijden.
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VOOR SOEPEM, SAUSEN, SPIIZEM

kelder enkele malen een hoeveelheid
sterken drank, dien hij tegen sterk opgeschroefde prijzen liet verkoopen. Bij een
inval werd de boel inbeslag genomen en
o.m. proces-verbaal opgemaakt Wegens het
te duur verkoopen van jenever.
Te dier zake heeft de inspecteur voor
de Prijsbeheersching te Rotterdam N. veroordeeld tot ’. 2000 boete.
Van de trap gevallen. Gisteravond is
in haar woning aan de Paulus Potterstraat de 81-jar. weduwe C. v. Dongenv. d. Weele van de trap gevallen. De
vrouw werd zeer zwaar gewond en toen
geneeskundige hulp aanwezig was, bleek
zij reeds -te zijn overleden.
Bij het zwemmen verdronken. De 18-jarige stoker M. F. v. Perre, die te Hemitse
in België heeft gewoond, is bij het zwemmen in de Waalhaven, vermoedelijk doordat hij een aanval van kramp kreeg, verdronken.
Politiejubileum. Gisteren heeft de hoofdwachtmeester M. Th. Korporaal, die in de
Nieuwenhoomstraat woont, den dag herdacht, waarop hij voor 25 Jaar in dienst
kwam bij de poUtle. Hiervan heeft hij 23
jaar bij de rivierpolitie gediend. Opperluitenant Waakop Revers sprak den jubilaris toe namens de officieren en hij overhandigde hem namens het gezamenlijk
personeel een schemerlamp. Hoofdwachtmeester A Schouten sprak nog namens
het personeel eenige woorden.
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Museum Boymans
In

vervolg op de

tentoonstelling^.Het

Landschap in de Nederlandsche Prentkunst der zestiende eeuw" wordt er thans
in het Prentenkabinet van het Museum
Boymans een nieuwe tentoonstelling ingericht .Het Landschap in de Nederlandsche Prentkunst van 1600 tot 1640".
Deze tentoonstelling, die Zaterdag 31
Juli a.s voor het eerst toegankelijk is. za]
dagelijks van 10 tot 5 uur (Zondag van
11 tot 5 uur) te zien zijn. Van deze tentoonstelling verschijnt

<Be 4e ptjnlrjke boeten verbreken,
het hoofd weer belder maken
dua daarom altrjd brj de hand.
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/^\
'ffy

AKKERTJES
Om Nmdmrlandmch* &tfn**Him*

UoedaoHte,
dat Is het oordeel van Uw
huisgenooten over een
trommelkoek, poffert en
pannekoek, bereid van

KOOPMANS'

GEMENGD MEEL

een door den

".on-

servator van het Prentenkabinet, drs. J
en met
C. Ebbinge Wubben, vervaardigde
eenige afbeeldingen versierde catalogus.

Hoofdakte-examens

Te Dordrecht slaagden voor de hoofdakte: deel A: H. de Bruin, R'dam; deel B:
P J. Post, R'dam en volledig: H. M. G.
Jansen, R'dam en B. Voskuijl, Dordrecht
en deel A: H. H. Jansen, R'dam; P. H.

Weiss, R'dam; W. Taaie, Middelharnis; C.
C A. v d. Wilde, R'dam; J. F. de Heer,
Nieuwerkerk (Z.); K. Koetsdij k, St. Annaland (Z.); W. A. C. v. Grinsven, R'dam;
L. Dekker, R'dam; G. Th. Wisse, Dordrecht; J. J. M. E. v. Leeuwen, Schiedam; L. Haeck, Dirksland; deel B: C.
Huijsse, R'dam; H. C. Kranendonk, R'dam; J. Rooijakkers, R'dam; B. K. Mol,
's-Gravendeel: J. Nieuwstad, Gorinchem;
W Vingerling, R'dam; G. Esser, R'dam;
C. W. Tinke. R'dam; T. Hokken, Zwijndrecht; J. v. Beek, Dordrecht; A. Goedhals, Stavenisse; C. H. Dominicus,. Goes;
volledig: M. T. Sticker, R'dam; M. A. J.
v. d. Einde, Gorkum; W. Fase, Ouddorp;
D. de Koning, Dordrecht; C. Weltevrede,
Dordrecht; J. M. Verweij, Bergschenhoek;
D. Okker, R'dam; E. M. H. Jansen, Rotterdam; C. de Bruin, Dubbeldam; K. J.
a-uinse, Dordrecht; W. Damman, OversChie; G. J. M. Verpaalen, R'dam; H. H.
M. de Cloet, R'dam; J. Koppenol, Paperidrecht; Th. P. M. v. Heel, R'dam; B. G.
Slooff. R'dam; A. Kuijpers, R'dam; W.
Boogaard, R'dam; J. M. v. Geet, Sliedrecht: P. v. Twist, Dordrecht; A. de
Jone, R'dam; A. B. Muiderman, R'dam;
J. G. Riedrjk. R'dam; A. Kok. R'dam; R.
I Damsma, Oude Tonge; D. .Bijloo, Schiedam: J. B. v. Kempen, Ammerstol: C.
Visser, R'dam J. M. Dekker, Dordrecht:
E. H. Bruijns, R'dam; J. C. Weststrate,
Waarde (Z.).

RADIO-NIEUWS
ZATERDAG 31 JULI
I 414.4 m. 6.45 Kinderk. 7.00 Nieuws
7.10 Ocht gvmn. 720 Georges Boulanger
7.40 Soort, 750 Progr overz RW Nieuws
810 Gevar. morgenconc. (8.45-8.50 V. d
huisvr.) 9.00 Godsd. uitz 9.15 Fluit, viool,
altviool en cello. 10.00 Amusem ark 10.45
V de jeugd 11.00 Omr ork. 12.00 Almanak
13.00
12 13 Frans Wouters 12.45 Nieuws
13.05 Boyd BachLand en volk brengt
mam 14.00 Conc.geb ork 15.00 Bont Zater16 45 Nieuws 17.00 Uitz
dagmiddagprogr
V Nederl zeelieden 1720 Dick W üebrandts
18 00 Pol weekoverz. 18?10 Bamdi Balogh en
z Hong ork 18.45 Hier WA. 18.55 WA-Koor
en Ork 19.00 Nieuws 19.10 Spiegel v d
dag 19 i 5Walsen van Carl M. Ziehrer 1930
Don Quichote van de Mancha. luisterspel
20 00 Zomercab 21.00 Omr «rk. 22.00 Nieuws
en act besch 22 15 Alleen v d. R. C 22 15
Orchestr conc. 2315—2400 Dansmelodieén
15. 1X)
HILV
11. 14.00 Middagvariéte.
Vraagbaak v d jeugd 15.30 Strijkkwart
16.05 Piano en ork. 16 45 Nieuws. 17.00 Klan.
ken uit Spanje en Portugal 17 30 Ork ram.
oosities van Johannes Brahms 18.00 Operette
.r.es Cloches de Corneville" 19.00 Nieuws.
19 10 Een verhaaltje voor bedtijd. 19-15 Ka20 30 Kleine
mermuz. 20.13 Boekenschouw
zangst.ukies
21.00 Mozartprogr. 21.45 Ay.
wüd 22.00 Nieuws en act. besch.

Distributiediensten
ROTTERDAM

UITREIKING BO

-.KAARTEN, fcNZ,

9e PERIODE 1943
lm het Hulpgebouw acuter het Stautuüs en
in het Stadion Feijenoord zal als volgt worden uitgereikt:
Zaterdat 31 Juli 1943: 9.00—10 00 uur 1 van
Pelt t/m. van der Ploeg. 10.00—11.00 uur
F oeger t/m. Postma. 11.00—12 00 »ur Postmus t/m eind P, begin R t/m Radder
Maandag 2 Augustus 1943: 9.00—K1 00 uur
de Radder t/m. van Renswoude, 10.JO—.100
11.00—
uur Rentenaar t/m. van Rir.gelberg Itoode,
12 00 uur van Ringelenstein t/m
12 00—14.00 uur de Roode t/m. Rost. 14.00—
15 00 uur Rostang t/m Riike. 15.00—16.00 uut
de Rijke t/m. einde R, begin S t/m. Saventje
16 00—17 00 uut Savert t/m de Schepper.
Stamkaart en inlegvel medebrengen!

ZON EN MAAN
31 Jtüi: Zon
Maan op 5.11,
I Aug.: Zon
Maan op 6.09,

Openingskoersen. 5%% Nederland 1943
99 V4; V~% Nederland 1942 99',i MB/i«;
op 3 56, onder 21 3S uur
Nederland 1941 99*4 99"'/,,;
onder 21.11 uur.
Nederland 1941 102: Philips Gloeilampen
Unilever 296;
op 5.58, onder 21.34 uui 369- Lever Brothers en 154;
175;
Van
Berkel
Calvé 191.
AK.U.
(rï.m.).
uur
onder 21.45

—
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NET DAGMEISJE
GEVRAAGD,

dijk 120,

'Tel.

v.g.g.v.

In Augustus
5 i/m 7 letter
9 t/m 14 letter
16 en 17 letter
18 t/m 21 letter

Oostzee-

f

In September

letter E
letter F
10, 11 en 13 letter G
14 t/m 18
letter H
20
letter I
21 en 22
letter J
Verschuldigde luisterbijdrage: tot en met de
maand waarin het toestel is gevorderd, Aan
deze betalingsplicht moet geheel zijn voldaan.
Girobetalingsbewijzen bijvoegen I
Te veel betaalde gelden: kunnen worden
teruggevraagd door op de adreszijde van de
vergunning een desbetreffend verzoek te stellen.

20631.

WERKSTER

GEVRAAGD
dagen. Hoog loon.
LEO VAN lERLAND, WestKruiskade 50.

voor halve

Voor spoedige Indiensttreding
GEVRAAGD:

JONGEDAME
17 a 18 jaar, voor bediening
telefooncentrale'en eenvoudige
administratieve werkzaamheden. Goed loon en prettige
werkkring.
Brieven met volledige inlichtingen onder No. 11574 aan het
bureau van dit blad.
Voor spoedige indiensttreding
GEVRAAGD:

A
B
C
D

6en 7
Ben 9

HEEFT U
VERGUNNING!

Wij

prima binnenwerk

f v£^ Y^
M® ©® e^m^

DERLAAN

Klompenreparatie!

.

OP

30 79 9

Hoog-Blokland: T. Wallart, 47.
Uw behanger en stoffeerder v. Gorinchem: J. Bos. Botersteeg.
kleeden, gordijnen, loopers en
J. v. Bruchem, D 68
zeilen Vermaken en repareeren Kedichem: A.
A. v. Middelkoop, 121.
Heukelum:
F. v. d. BOGAERDT Jr.. Spijk: T. de Kok, Groentenhandel.
VAN SPEYKSTRAAT 60 a
Asperen: C. v. Helden.
ESSENBURGSTRAAT 26 c
Leerdam: J. v. Ekeren, Bergstr. 73.
Complete Meubileering; Schoonrewoerd: A. Bogerd.
Hagestein. Everdingen: G v. d. Linden, Hagestein 43.

betaald.
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De uitslagen der trekking zullen
regelmatig in DIT BLAD verschijnen.

„WELARO"
LIMONADES
2OT?"" Geen surrogaat

gele sauspoeder

TE KOOP GEVRAAGD

ig

Kgt oP

'«-GRAVENHAGE
Ntderland

Qrootst.e onderneming »P**t gr,bied\n

\'\m
139

-Ö^L

Aanvang der eerstkomende trekkingen 2 Aug.
a.s. Publicatie der getrokken nummers geschiedt

regelmatig In alle dagbladen.
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geheel compleet

Giro 478355

HET LOTERIJKANTOÓR, DAT DE MEESTE SERVICE GEEFT!
Aanvang der trekkingen Maandag 2 Aug. a.s.
BRIEFJES VER»» UI»» AR a t 3.70 en

,

0.90

{

LOTERIJ KANTOOR „LOTISICO"

GOUDSCHESINGEL 346, Tel.

211(156,

SCHIEWEG 42d, Tel. 4512S

BRIEFJES VERKRIJGBAAR

GELUKSHUIS „T WESTEN"

—
v. GENDEREH'S LOTERIJKAnTOREN
GROOTE VISSCHERIJSTR. 10«, Telefoon 36168
TOEKOMST-BRIEFJES

VERKRIJGBAAR

'a.

J.

SPIERING [

f 3.70 en

f 0.90 l

214, Tel. 73107r
TIENDSTRAAT 19, Tel. 31855. GR. HJLLEDIJK
■■

___^

BRIEFJES

VERKRIJGBAAR

Sohiekade 122, Tel, 42414.
jas

’

’

’

DE TOEKOMST
-

|jf

Bureaux. Geheel eiken, kleine
maat, 3 laden, / 86.— L. Voogt,

—

Spaarbriefbank
LAAN T. N. 0.-INDIJS 207

TE KOOP AANGEBODEN

Een zwart heerenpak gekleede
m. 50 i.g.st. f 40. Bat,
Justus v. Effenstr. 59b, na 6 u.
Te koop:
2 groote koffers,
22.50 en f 27.50. Oosterlaan,
Oostervantstraat 52b. "
1630
Te koop:
2 groote koffers,
22.50 en / 27.50. VogeL
prijs
Putschelaan 159, Zuid.
9808
Te koop: reiskoffers f 22.50
/ 27. Godschalk Van Malsenkersmachines, Schoenmakers- straat
52a (Z.)
1697
machines en IJzeren traptafels
Defect geen bezwaar. Br. met
DIVERSEN
opgave van prijs aan Groen's
Naaimachinehandel,
Vieram- Aan het
Slachthui»
baohtsstraat 114, Rotterdam. (ing. t.o. Openbaar
Tamboerstr.) zal op
9951»
TeJ. 39663.
Zaterdag 31 Juli v.m. 9 u. op
den Vrijbank worden verkocht
MEUBELEN KLEEDING ± 180 kg voorw goedgekeurd
versch paarden- en vafkensBillijk en vlug, als nieuw terug vleesoh ca. 20 kg a 80 et. de
uw Wasch- en Wringmachine- rest tot
1.20 per kg op bon
reparatie Speciale Wasch- en 31 en 32 dubbel rantsoen. Uitsl.
de
kaarten
op
genummerd van
Wringmachine-aarabieding I ! !
Corsand, Zwart Janstraat 54a. 3540 t/m 3769. Om 11 u. verTelefoon 48854.
8521 koop van bouillon 6 20 et. p. 1.
Een pracht old finish ameuble- Advies / I.— en Rechtsbijstand
ment, groen dessin, echte in alle zaken, b.v. scheiding,
pluche, 850 slaapkamer blank voogdij, erfenis, "koop, huur,
eiken, 2 persoons toogledikant, ' volmacht, schikking, schade,

Naaimachines. Inkoop van alle
modellen naaimachines. Defect
geen bezwaar. Fa. Vermeulen,
V. d. Takstraat 19, R'dam..
Tel. 26989.
8597
Oud raardenhaar. Crtn en
Springveeren te koop gevraagd
Fa J. Peters, Dirk Smitsstraat
61. Telefoon 26004,
7219
Te koop gevraagd: Hand- en
Kleermatrapnoaimachines,

Men zegt 't, maar 't zal wel moeilijk te
vinden zijn. Veel gemakkelijker is een
Toekomst"-brtefje te koopen. Wie weet
behoort. U tot de uitverkorenen. Ja, dan
bent U een stap nader tot Uw toekomst' plannen. Vraag onzen agent, Uw briefje
ligt klaar.

11

zaak zal

N.V. „HAIGHTON & CO."

<ssf
Het „Geluk" I

0W&
r

—"^
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als het niet te velde gekeurde zaad moeten
definitief geplombeerd zijn. alvorens zij afmogen worden.
Aflevering is
geleverd
slechts toegestaan van de niet te velde
gekeurde soorten zaaizaad, waarvan de
handel in niet te velde gekeurd zaad door
het bedrijfschap is vrijgegeven. De benoodigde vervoerbewrjzen worden eerst afgegeven nadat de verschuldigde heffing ia

VANGERTJES

§5p
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g

Carbovit jt

L—«——'
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Recter's

g

DER

«Zal ik es zeggen wat de beste saus is? Saus van Recter. AH
ik die klaar maak. komt de botergeur je tegemoet! Van f
a 2 pakjes Recter's Gele Sauspoeder maak Ik een kóm voL
En dan vechten ze om den laatsten lepel!" Recter's Gele
Sauspoeder. 7 Pakjes per bon. Per pakje V» liter saus.

Rotterdam-N.

te GIESSENDAM.
Levert Uw klompen in bij onderstaande winkeliers:
Hardingtvcld: A. v. 't Verlaat, B 66; S.\ Vogel, Buurt;
A. Hoornaar, Bout.
Schelluinen: Wed. J. v. d. Dool, 71.
Giessen-Nieuwkerk. Peursum: J. Muis.
Hoornaar: G. Verspui, 106.
Noordeloos: H. Uitenbogerd.
Meerkerk: F. G. Burggraaf, 168.

"
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PREMIETREKKING

Bergschelaan

Aanbevelend: Firma J. LAGROUW en Zn.

£

-g

AANVANG DER 12DE

t.rv.k. C.B K

a 1 3.70 en t 0.90

MIJNSHEERENLAAN 81

’

875,

ameu-

blement, eiken, geheel veerend
356,
zware uitschuiftafel.
eiken / 85. old finish dressoir
326,
old finish theemeubel
/
125, ameublement, eiken, geheel veerend
350. A. van
Weelden,
N. Binnenweg 346.
Tel. 33057.
1713
Inzetten van alle soorten glas.
J. P. Roozen & Zn., Boezemstiaat 99, Vredenoordkade 8.
Coolschestraat 53. Tel. 26470.
na R uur Tel. 20927 Voor
8422
Schlebroek Tel. 47810.
Klis. voor schoenen. Vierambachtsstraat
86. Telefoon
6737
32754, Rotterdam.
pickKoffergramofoons. kristal
uj* en losse elementen voor
kristal pick-ups. Tevens reparatie aan radio, stofzuiger? enz.
Radio Techn Bureau Kerdel.
Putschebooht 51 Tel 72139.
Prima Wasbeits, in licht, middel en donkerbruin, mahonie
en zwart. Zoolang de
strekt. A. J. Mosheuvel. W
Kruiskade 81. tel. 39149. 9307

Fa. W F. Griekspoor ’’
Klompenreparafie!
270, telefoon 42902

Thant is er gelegenheid Uw klompen
▼an nieuwe zolen te laten voorzien.
U KRIJGT ZT^ ALS NIEUW TERUG.

ï

jÊ

2 augustus

I

KLEERMAKERIJ
D E R N"
„M

BEL

Dep, t. Mmdal, Nl]v«rluM M iokM»t.

©

VRIEND

5

' '[a.s. maandag)
—^——^

...

/^oKè\ c beste saus?"

TREKKING VAN tVOLNSUAG M JULI 1943
17 a 18 jaar, voor bediening
telefooncentrale en eenvoudige
EERSTE KLASSE J> TREKKING
administratieve werkzaamheHOOGE PRIJZEN
den. Goed loon en prettige fïOOO».—«92S; fISOO— 10185 ftM
463», 11120. 14643; f2oo— SITS,
werkkring.
16051. 16530. 16874. f 100- 3159 SZ74. 1149». 12500. 19138. 20473 20733
volledige
InlichBrieven met
PRIJZEN VAN f 311.—
tingen onder No. 11574 aan het
021 1038 lom 1074 1081 1130 1149 1209 1216 1319 1328 1373
■
dit
Blad.
Bureau van
1501 1562 1580 1583 1584 1585 1637 1837 1649 1653 1690 1702
1733 1828 1869 1573 1969 2035 2041 2051 2053 2054 2068 2081
KANTOORMEISJE
2122
2148 1162 1168 tIS6 Ï2J3 2272 2358 2417 2429 2442 2451
GEVRAAGD, 16 a 17 j., be2453 2475 5479 MB4 2498 2528 2529 5554 2591 2639 2665 2675
machineschrtjven.
kend met
2676 2888 2690 2716 2729 2741 2753 2775 2858 3909 2916 3030
Aanmelden tusschen 5 en 5.30 3025 3050 1052 SUS 1137 J199 3349 «54 3383 8384 3385 3585
BASTIAANSE,
GEBR.
3595 3600 3603 1632 «714 3720 3723 3732 3762 3766 3775 2840
uur:
3852 3833 1856 3898 «906 3957 3974 3994 4023 4033 4045 4046
N. Crooswijkscheweg 64, R'dam
4085 1089 4X195 410» 4137 4167 4168 4220 4238 4393 4317 4321
Jongeman. 20 jaar, zoeVt
«333 4341 «351 4390 4394 4393 1427 4434 4439 4449 4451 4453
4463 4469 4478 ,4504 4510 4538 456» 4570 4577 4592 4631 4746
1760 4766 4767 4738 4814 4823 4912 4924 4951 4959 4960 4967
4935 5013 5037 5038 5040 5090 5095 5104 5133 5143 6150 5209
om Zondagen door te brengen
6235 5238 5255 5265 5267 5398 5321 5322 3325 6332 5361 5391
5405 5436 5480 5498 5541 5576 5595 6627 3658 6679 6721 5765
met wandelen enz.
5830 5882 5912 5938 5944 »946 5947 6013 6026 6049 6095 0181
Brieven No. 11579Bureau Crt.
6188 6241 6272 «288 6311 6316 6322 6331 6383 5397 6411 6483
6529 6658 6677 6679 6782 6785 6803 6816 6817 6842 6872 6878
6928 6969 7018 7020 7026 7045 7064 7169 7258 7276 7287 7340
7345 7370 7373 7402 7407 7415 7422 7443 7483 7520 7545 7608
7628 7635 7639 7642 1670 7743 7763 7776 780» 7830 7860 7885
7.938 7991 8001 8010 8038 8040 8045 8066 8180 8195 8216 8217
8229 3334 8340 8399 8450 8457 8527 8603 8643 8660 8696 8788 8810
8854 8868 8896 8940 5943 8968 8998 901» 9043 9094 9181 9223
9241 9298 9314 9350 9360 9426 9433 94.71 9439 9511 9523 9524
9577 9579 9590 9597 9688 9780 9787 9811 9832 9835 9K85 9856
nog
leveren
9928 9964 9975 9992 10052 10059 10093 10256 10264 lÜ26!> 10270 10273
10i95 10395 10400 10410 1043310503 1052» 10579 10620 10680 10681 10723
Costuums met
10727 10780 10790 10791 10801 10819 10820 10820 10338 10897 10901 10903
10927 19052 10960 10968 11010 11078 11108 11128 11134 11138 11169 11177
11180 11184 11193 11217 11230 11256 11261 11291 11299 11303 11364 11438
11573 11588 11636 11658 11700 11754 11777 11778 11786 11815 11864
Denk om !t juiste adres: 11513
11867 11903 11924 11977 11993 12038 12039 12083 12109 12137 12146 12170
12215 12286 12322 12328 12353 12421 12463 12486 12503 12513 12565 12606
12616 12623 12643 12653 12656 12671 12680 12713 1272» 1Ï740 12780 12840
12868 12901 12907 12918 12919 12940 12947 13023 13073 13093 13127 13147
O
13157 13185 13205 13235 13308 13321 13326 13339 13351 13389 13403 13519
13538 13561 13564 13668 13701 13728 13820 13885 1391a 13927 13939 13941
J. P. LINDEMAN
13953 14028 14036 14080 14095 14100 14107 14136 14137 14140 14,241 14244
14257 14262 14284 14290 14292 14298 14324 14332 14338 14341 14365
.58 14250
POL
14400 14403 14410 14419 14421 14439 14476 14509 14546 14553 14566 14626
14644 14666 14720 14722 14732 14779 14807 1489» 149U0 14920 14966 14997
15048 15074 15082 15101 15138 15141 1514S 13133 15165 15247 15258 15266
15307 15322 15335 15353 15359 15500 15523 1554Ï 15549 15610 15619 15629
15833 15640 15674 15727 15757 15766 15770 15813 15820 15833 15844 15849
15955 15981 15992 16023 16090 16091 16124 16120 '8134 10)54 16157 16226
16232 16244 16249 16274 1628» 16296 16320 16374 16391 16404 16428 16440
16489 16508 16528 16540 16598 16675 16682 16687 16738 18754 16760 1680!
1681» 16841 16892 16963 16965 17025 17055 17068 17081 ITIB3 I7U9H 17100
17106 17110 17123 17200 17239 17244 17258 17282 1740» >743 l 17440 17453
17472 17508 17589 17629 17630 17634 17648 17670 1767» 17893 177U3 |771»
17725 17741 17746 1774» 17766 17836 17845 17873 17924 17928 17953 iafl2j
18057 18100 18102 18134 18138 18171 18231 18322 18339 18343 18350 18370
18408 18412 18416 18417 18437 18447 18467 18489 18491) 18509 18518 1859 f
1862? 18632 18703 18752 18765 18801 18856 18872 18887 18934 18940 1894.'
18946 16966 18995 19023 19(131 19071 19117 19168 19194 19203 19249 1827 D
19336 19345 19412 19446 19486 19489 19501 19505 19506 19535 1956» 1958 b
19665 19694 19704 19709 19765 19773 19780 19789 198U3 19885 1991» 1993»
19941 19999 20833 20085 20088 20123 20163 20218 20222 20247 20287 7033 J
20344 20412 20503 20505 2U560 20573 20581 20606 20657 20667 20691 20694
20706 20713 20740 20745 20770 20778 20781 20824 20831 20832 20865 20927
20991) 21007 21111 21113 21138 21191 31194 21222 21284 21298 21327 21362
2138f> 21399 21411 21427 21444 21478 21515 21544 21545 21552 21355 21564
21585 21597 216:» 21637 21658 21662 21684 21690 21731 21745 21758 21803
21853 21886 21939

:ï

I ! TTHiIH»] M■} IITJ dTWJ jrßEMt

Bongeknoei is erger dan diefstal!

W|l) PuM. r/k

Maag- en darmstoornis

!^g^
wed.KBAUS
P

blijven
buiten schot!

...

e> to

voorVomt U deer het gebruik van Carbovit. Innemen
veer den maaltijd. Verkrijgbaar bij Apoth. en Dregitt.
35 stuks 30 et*. Carbevf»
dragees maken mond- en
e
keethelte niet «wort.

■o

Onzet>|H
v^^itlral
dilll! il'
*W

WB\ j
\|üujl

" <e

voor lichte werkzaamheden. Kunn. typen.
Brieven onder No. 11578, aan het Bureau van dit Blad.

De „brave" hulsmoeders, die hem geprest hebben
die listig bonnen
zonder bon te verkoopen
die hem dwongen bonnen bfl
achterhielden
te koopen, omdat hij anders niet genoegvoorraad
kon opdoen... die hem tot sluikhandelaar maakten! Zfl zijn schuldiger dan hij, maar b(J bujven
buiten schot. Wat zegt iedere winkelier?

JONGEDAME

Jk^J£"4%p

"

Wm
* ?>■'.'**¥'

VR. KANTOORBEDIENDE

f
-*»

Jy\/

De loistervergunningen der verbèurdverklaarde

H

££r ï

hier ter slede

ROKIN 174-ADAM-TEIJ2S4Q COOLSIN6EL79-faJTTERDAMv-TEL' 28305
"
DENHAAG-VIAMIN6SIRAAT3S
Q
Q

radio-ahtvartgtoestellen moeten in den loop van
bet jaar worden ingeleverd bij een postinrichttog (geen postagentschap), Aan de beurt rijn:

c o ngSK

Gevraagd op Assurantie-Makelaarskantoor

of 2 a 3 dagen per week een

in klein
en
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IN AUGUSTUS DE LETTERS A, B, C EN D.
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' incasso,

gratie',
vddersohap,
vennootschap, etc. Van Drie!,
Boezemsingel 100 (Veemarkt).
Telef

20105.

8789
A. Cornelius. In- en verkoop
van antiek, curiositeiten, kritlal schilderijen, glaswerk, porselein,
Jac. Catsstraat 137
v.h.' Warmoeziei straat,
568Ï
Dames en Heeren. De ZuiderPutsohelaan 82c. Rotterdam-Zuid is het aangewezen
adres voor Gummiwaren, Balspuiten, Patentgeneesmiddelen
enz Bediening door Dame of
Heer,
jgoi

post

Dames ! ! Heeren ! ! voorkomt
teleurstellingen, koopt
Uwe
Patentgeneesmiddelen Gummienz.
bij
Aubert,
waren
Malson

Dirk Smitsstraat no. 26. Grati»
spreekuren 10—8 .uur.
652 S
Hygiënische

Artikelen.

Patent-

Gummi Handschoenen, Breukbanden, Ver.

geneesmiddelen

pakte

geneeskundige kruiden.
Wttt» winkel, Putschelaan 14a
R'dam -Z. Tel. 72456.
9488

Uittenbroek bestel- en bood, TEL. 73557 ; Reparatie kapokmatrassen. Bed schappendienst voor
binnen.
delig
gulden.
maken 4
3
Bed- en buiten de ttad. Kootschedenmakerlj L/ambertusstr 67c kade 20, H'berg. Tel. 45220
1311
briefkaart.
Vulcaniseeren v. Auto-, Motor„T WESTEN", Keyzerwaard ZendtAupingmatras
Uw
of Ledikant en Rijwielbanden. In. en verDUYSTSTRAAT «C. TELEFOON 30279 (BIJ N. BINNENWEG) vermaken tot opklapbed
Vianen: G. J. v. d Wal, Voorstraat 75.
koop
vervan alle soorten banden.
Coolschestraat 39d, Telef. 39253 Leksmond: Wed. H. Versluis, 117.
eist vakkennis. Dus daarom Het Bandenhuis H. de Haan,
A.s. Maandag trekking.
Werkt naar teekening
naar: Van Oudheusden. Meu- "Dordtschestraatweg 696. voorn.
Hei- en Boeikoop: Luc. de Jong, 93.
en volgens opgaaf.
BRIEFJES VERKRIJGBAAR a t 3.70 en f 0.90
belhuis „Ideaal". Van
dei Rosestr 46—48 Tel. 74004
Goudriaan: A. J. de Jonji. 125.
Tr,, Wie wil
Werffstiaat 7, 9, 11, 27
Ottoland. Molenaarsgraaf. Brandwijk: H. v. Zessen.
kinderfietsje idiieGoudseplein
26157 en
4.
5600
wielertie) ruilen voor poppenVuilendam.
Mi'
wagen. levens te koop gevr.
Wordt Wakker! Laat Uw MeuBleskensgraaf. Wijngaarden: B. v. Zessen, Bleskensgr.
emaille in dlverst uitvoeringen.
oelen repareeren bij Bakker, bakoventje. Kleyn, Azaleastr.
i
Arkel. Nieuwland. Leerbroek: Gepudigden worden opAanvr Postbus ViGouda, Tele1
73383
Bergweg
Putselaan 77
163—164.
9659 50a, Hillegersberg.
1718
geroepen.
foon 2710 (K.1820).
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inkoopers. Zaaipeulvruchten 'voor volkstuinders. Afleveringen van zaaipeulvruchten
aan volkstuinders en aan detaillisten, die de
peulvruchten leveren aan volkstuinders, zijn
verboden. De regeling hiervoor volgt te
zijner tijd. Handel van boer tot boer. Deze
handel blijft toegestaan, doch uitsluitend
zaaizaad van eigen oogst mag worden ver-
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Studieboekcn
Wetenschappelijke boeken
Schoolboeken
op »!k gebied, zowel enkel»
Stuks als grote partijen, koopt
Romans

3

.

cnder No. 11581. aan het Bureau dezer Courant.

INLEVERING VAN
LUISTERVERGUNNINGEN

NET DAGMEISJE
WERKSTER
GEVR.
gezin. Hoog loon

telers,

de

den N. A. K. goedgekeurd en geplombeerd
worden, om ongewenschte concurrentie met
net volledig gekeurde zaad te voorkomen,
wordt op het alleen op partij goedgekeurde
zaad een heffing gelegd, zoo, dat de uiti indelijke verbruikersprijs iets beneden den
prijs voor het algemeen gebruikte N. A. K.
zaad, n.l. den len nabouw. blijft. Ook voor
de handelaren zal in verband met de heffing
het niet te velde gekeurde zaad minder
aantrekkelijk blijken te zijn dan het te
velde gekeurde. Het zal den zaaizaadhandelaren ditmaal geoorloofd zijn ook niet
te velde gekeurd zaad met inachtneming
van de in den aanhef gemaakte uitzonderingen, 'rechtstreeks van telers aan te
koopen. Nauwkeurige voorschriften volgen
binnenkort.
Koolzaad. De handel in koolzaad is- onder
de normale voorwaarden toegestaan aan alle
handelaren, die van het bedrijfschap voor
zaaizaad en pootgoed voor akker- en weidebouw een vergunning hebben ontvangen tot
het verhandelen van granen, peulvruchten
of fijne zaden of. zoo deze vergunning nog
niet in hun bezit mocht zijn, voor deze
producten een overeenkomst hebben aangegaan met de Nederlandsche Akkerbouw
Centrale. Van Mansholt's Hamburger koolzaad is alleen de handel in origineel zaad
toegestaan. Van de andere rassen alsook
van raapzaad, is de handel zoowel in te
velde en op partij als alleen op partij gekeurd zaaizaad toegestaan.
Zaaipeulvruchten. De quoteeringsregeling
voor groene erwten zal ook dit seizoen
gelden. Als basis zal gelden de afzet aan
telers in het afgeloopen seizoen. Aankoopquotum en richtlijnen worden binnenkort
aan de handelaren medegedeeld. Zaailijnzaad.
Het zal den handelaren slechts toegestaan
zijn door den N. A. K. te velde goedgekeurde zaailijnzaad voor het binnenland
aan te koopen. Niet te velde gekeurd zaallijnzaad zal uitsluitend mogen worden gencht door de handelaren, die hiervoor üi
het afgeloopen seizoen ook waren aangewezen en door de door hen aan te wijzen

met getuig-

en eenige Leerlingen
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Mededeelingen Plaatselijke

Brieven

Liefst

aan

ZAAIZAADREGELING 1943/44
Ten einde een vlotte zaaizaadvoorziening
te verzekeren, zal van het begin af aan ook
het niet te velde gekeurde zaaizaad worden
vrijgegeven met uitzondering van lijnzaad,
groene erwten, schokkers, keniagerst en
mansholt hamburger koolzaad. Ten aanzien
van de niet te velde gekeurde julianatarwe
wordt met het oog op stuifbrand de beslissing omtrent het vrijgeven aangehouden
Het tot nu toe gehuldigde principe, dat
slechts te velde en op partij goedgekeurde
zaaizaden v mogen worden verhandeld, wordt
echter niet prijs gegeven. De handelaren
moeten in de eerste plaats de te velde
goedgekeurde, voor zaaidoeleinden geschikte
en tijdig leverbare partijen, welke hun door
de telers worden aangeboden, afnemen. In
twijfelgevallen beslist het bedrijfschap voor
zaaizaad en pootgoed voor akker- en weidebouw. De afwijking van het principe wordt
veroorzaakt door de tijdsomstandigheden.
Een tijdige en vlotte zaaizaadvoorzleriing
moet zooveel mogelijk in de hand worden
gewerkt. Hef bedrijfschap verwacht, dat de
telers in hun eigen belang op de eerste.
plaats het zoowel te velde als op partij
goedgekeurde zaaizaad zullen koopen. Om
den telers ook voor het niet te velde gekeurde zaad een behoorlijke kwaliteit te
garandeeren. moet dit zaad op partij door
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Leeftijd 15—18 jaar, met veel ambitie.
schrift Ambachtsschool.

GEVRAAGD, van 8 Vi—2 uur, in
klein gezfh. Zondags vrij. Aanmelden: Mevr. PEPER, Libellenstraat 10b.
Per 1 September

zaaizaad,

ongekeurde

het. innen van de heffing
verstrekt.

GEZOCHT

NET MEISJE

Critieken

Het

vastgehouden.

Leerling Monteur

boven 16 jaar. Hoog loon.
Aanmelden Maandagmorgen
Loeff's
Boodschappen-Besteldienst, Harddraverstraat 20.

Ie Kapster,
aankomende Kapster

gehouden onmiddellijk aan zijn inlevermgsplicht te voldoen Geen granen of peulvruch'
ten mogen in afwachting van een mogelijken verkoop voor zaaidoeleinden worden

Door Schrijfmachinehandel

JOH. G. GONLAG,
MAURITSWEG 35.

Joh. Seb. Bach's sterfdag, 28 Juli 1750,
de Nieuwe
heeft Piet van den Kerkhoff in
Zuiderkerk herdacht met een orgelconcert,
waarop een programma van werken van
den Thomaskantor is uitgevoerd, dat in
zijn soort onovertrefbaar was. De solist
had zichzelf tot taak gesteld een overzicht
te geven van de diverse genres, die Bach,
steeds met hetzelfde meesterschap, heeft
beoefend en binnen het uiteraard summiere kader van deze herdenking was de
selectie, die Van den Kerkhoff had gedaan, met zeer veel zorgvuldigheid betracht. Van den Kêrkhoff's spontane muzikaliteit hoedt hem tegen-een al te schoolde klanksche Bach-opvatting, zoodat ook
mogelijkheden van het orgel (die hij zoo
uitstekend weet uit te buiten!), volop haar
heeft men op weloverkans krijgen. Zoo
wogen wijze de grootte van Bach's kunst
kunnen ondergaan in een orgelkoraal (Mit
een preFried und Freud ich fahr dahin),
een
lude en fuga (in f), een sonate (in Es),
concert (in a), een koraalvoorspel (Christ,
unser Herr, zum Jordan kam, een aria
(in f) en een toccata en fuga (in d). Er
was veel belangstelling.
Hans en Grietje, het door August W.
van Gils alleraardigst voor het Rotterdamsch Jeugdconcert bewerkte sprookje,
is dezer dagen voor de vijf-en-twintigste
Het ensemble, dat alom
maal opgevoerdgroote
belangstelling heeft
In den lande
geoogst met deze vertooning, stelt zich
voor ook in het komende seizoen zijn strijd
voor het goede jeugdtooneel met kracht
in dezen zin voort te ze'

■***vaarom' AJs er
AKKERTJES arjn.

binnen ean kwartier. Heb «e

Jongen voor Carrier

Bergschenhoek, Bleiswijk Zoetermeer Benthuizen Hazerswoude Berkel,
Rodenrijs Nootdorp, Pijnacker. Leidschendam Stompwijk, Zoeterwoude. Leinruiden.
Nieuwveen,
Woubrugge
Rrjnsaterwoude
«
Zevenhoven en Ter Aar.
6 Toegewezen aan den landhandelaar I.
de
Moercapelle
Achterweg
191.
Zijderhand,
gemeenten: Moercapelle. Zevenhuizen, waddinxveen Boskoop. Reeuwijk, Hillegersberg
Moordrecht Capelle a. d. IJssel Hock van
Holland en het< geheele Westland.
Van tijd tot tijd zullen de bedrrjven gecontroleerd worden, waarbij nagegaan zal
worden, of aan de verplichte stroo-afleve-ing is voldaan
AANKOOP NIET TE VELDE GEKEURD
ZAAIZAAD
Het is aan de handelaren in zaaigranen, die
een overeenkomst voor den handel in deze
producten met de Nederlandsche-Akkerbouw
centrale hebben afgesloten, toegestaan naast
te velde goedgekeurde ook niet te velde ge.
van
keurde zaaigranen, met uitzondering
keniagerst en (in afwachting van een nadere
Julianatarwe,
rechtstreeks van
beslissing)
telers aan te koopen Hetzelfde geldt voor de
handelaren In zaalpeulvruchten ten opzichte
van de niet te velde gekeurde peulvruchten,
met uitzondering van groene erwten en
schokkers en voor de handelaren in fijne
zaden, met uitzondering- van lijnzaad, geelmosterdzaad en Mansholt's Hamburger koolzaad. Daar de telers verplicht zijn binnen
gemeenten:

STROOREGELING OOGST 1943
RAYONNEERING
De telers van stroogewassen "in Zuidgebieden
Holland die in ondergenoemde
hun bedrijf uitoefenen zijn evenals vorig
jaar, verplicht Bun stroo (van oogst 1943)
te verkoopen aan eTen voor dit gebied aangewezen landhandelaair in stroo. Onder
de verplicht teverkoopen hoeveelheid valt
niet: a. het kwantum, dat zij uit eigen
oogst toegewezen hebben gekregen; b, het
waarvoor zij van de P.I.C-A.
kwantum.
toestemming hebben gekregen om het te
verhandelen van boer tot boer.
De betaling van het afgenomen
stroo
moet geschieden tegen overgave van een
kwitantie van het Bedrijfschap voor Hooi.
Stroo en Ruwvoeder te 's-Gravenhage, terwijl de telers bij levering, van den landhancTelaar vooruitbetaling* kunnen eischen.
erwtentelers die te zijner tijd een aanD£
slag
van erwtenstroo zullen ontvangen,
moeten dit stroo ook aan hun landhamlelaar afleveren. Voor het seizoen 1943—1944
zijn de volgende rayons vastgesteld:
1. Hoeksche Waard. a. Landhandelaar;
C. Bouman. Voorstraat 8, Nw. Bterjerland.
gemeenten:
Oud- en Nw. Beljerrand; b.
Landhandelaar: Jac. Boekee Zuidzijde B 3,
Zd. Beijerland. gemeenten: Goudswaard en
Piershil; c. Landhandelaar: Joh. v. Prooijen.
C. 68 Heinenoord gemeenten: Helnenoord,

Gevraagd voor direct flinke

zeer korten trjd na dorsching het zaad in te
leveren, dient de handelaar voor iedere aangekochte partij niet te velde gekeurde zaalgranen, witte en bruine boonen den teler
een koopverklaring te geven. Voor de andere
peulvruchten en voor de fijne zaden is dit
niet noodig. Deze koopverklaring moet dooi
den teler aan de Pava-ambtenaren getoond
worden, wanneer van hem inlevering wordt
verlangd! -Zonder deze verklaring is de teler

waarvoor een koopverklaring is afgegeven,
dient binnen een nader door het bedrijfschaj} voor zaaizaad en pootgoed voor akkeren weidebouw vast te stellen termijn aan den
handelaar te zijn afgeleverd. Het met te
velde gekeurde zaad mag pas vervoerd worPapendrecht.
5 Toegewezen aan den landhandelaar L. den, wanneer de heffing is betaald. De be'ZHderland
de
Moercapelle
"hoodigde
z.t.-vervoerbewrjzen worden dus na
Breedeweg 107.
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Westmaas, Mtjnsheerenland en Putter&hoek;
d. Landhandelaar: W Westdrjk, Keizersdijk
C. 76a- Maasdam, gemeenten: Maasdam.
's-Gravendeel en het oostelijk gedeelte van
Voor de provincie Zuid-Holland
(grens
Nieuweweg,
Kerkstraat.
Strijen
Haven
Landhandelaar:
H.
Strijensas);
Zwijns' Lzn.. Rijksstraatweg 144.. NumansvoedertoewijPluimveehouders
zonder
gemeenten: Numansdorp, Klaaswaal
zing met een ïeveringsplicht voor 1943 van dorp Beijerland
en het westelijke gedeelte
25 eieren per kip of eend voor 15 Juli 1943. Zd.
van Strijen.
leveringsdienen de aan hen uitgereikte
2. Het eiland Voorne en Putten, landhankaart vóór 1 Augustus 1943 bij den P.B.H.
190.
Joh. Mijnders, Nieuweweg
In te dienen, vergezeld van het eventueel delaar
Meiissant.
uitgereikte formulier van geheele of ge3. Het eiland Rozenburg landhandelaar:
ontheffing.
Pluimveehouders
deeltelijke
Vildersteeg C. 39.
met een leveringsplicht van 50 eieren per A. L. Noordermeer.
kip of eend zullen de betreffende kaart Rozenburg.
Dordrecht,
het eiland v.
4 Het eiland van
onmiddellijk
na 1 October 1943 bij den
Beerpolder,
Tiengemeten,
IJsselmonde,
P.B.H, moeten inleveren.
landDe Voedselcommissaris voor Alblaseerwaard en Vijfbeerenlanden.
Bosch 44.
handelaar: A Dekker Johzn.
Zuid-Holland.

Officieele
landbouwmededeelingen
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J. J. V. d. SLUIS
LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ:
ROTTERDAM-ZUID

G.

Gelukskantoor

Loterijkantoor LJ.v.d, SPEK

-

Rotterdam-Z.

-

Tel.

