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Musserts parool

voort

In Volk en Vaderland geeft Mussert
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
Beweging onveranderd en onbesproken.
De tegenstanders, die verheugd verkondigen, dat de oorlog nu gauw zal zijn
afgeloopen,
wijst Mussert er op, dat
„Engeland reeds lang op het tweede plan
staat en dat het communistische Rusland
en het kapitalistische Amerik i beide gedreven door het Jodendom de macht
over Europa willen hebben" en „van
beide groote concurrenten zou zonder
twijfel Sowjet-Rusland winnen door zijn
veel grootere sterkte en door het simpele feit, dat Rusland grenst aan Europa
en Amerika daarvan gescheiden is door

Bij Orel felle gevechten, in de andere sectoren
slechts plaatselijk begrensde actie

Gemeenschapswerk
van hooge orde

Het is niet gebruikelijk om aan een
twee-jarig
bestaan van een instelling of
Latium en Campagnia veroorzaakten geinstituut
veel
aandacht te schenken. Voor
ringe verliezen. Onze jagers bonden den
een gemeenschap als de Nederlandsche
strijd aan met een formatie, die over NaVolksdfenst, die dezer dagen het feit herpels vloog, en schoten een tweemotorig
denkt, dat hij twee jaar geleden werd opvliegtuig neer."
gericht, bestaat een goede reden om daarvan
af te wijken. De Nederlandsche VolksNicosia ontruimd
immers schiep bij de stichting een
dienst
Hei opperbevel der Duitsche weergeheel nieuwe figuur in het Nederlandsche
A.N.P.-correspondent meldt
De!
macht maakte Donderdag bekend:
sociale leven en bovendien heeft deze inOp Sicilië hebben de Duitsche en Itastelling in de twee jaren van haar beOp verscheidene plaatsen van de
liaansche troepen ter verkorting hunner
staan een dergelijken staat van dienst
stad
ontverdedigingslinies
de
"Nicosia
stonden
troepen,
Orel-bocht
onze
kunnen verwerven en de reden van dat
zich in de bergen benoorden de
ruimd
en
door sterke formaties van het lucht.bestaan zoo duidelijk kunnen bewijzen,
stad teruggetrokken. Hierdoor is het front
den Atlantischen Oceaan."
dat bij dit simpele jubileum zeker nogwapen doeltreffend ondersteund, den
vrijwel een rechte lijn geworden.
tot maals de belangstelling op werk en stredie
tegenstanders,
juichende
Onze
gisBij
Catania
hebben
de
Britten
ook
geheelen dag door in zware afweerven van den volksdienst mag worden geelkander zeggen „het gaat goed", zijn
teren geen hernieuwde aanvaller! ondernogevechien. Alle vijandelijke doordat
iets,
óver
verheugd
in
richt.
dus
wezen
Zij
men.
hebben zich verschanst.
braakpogingen werden na'wisselvalHet Nederlandsche volk heeft steeds
In het Westen is de strijd zeer hevig. Verscheidene plaatsen in ons land hebben den laatsten tijd weer ernstig van luchtaanvallen te lijden gehad. Wij geven hier hun eigen ondergang zou zijn; zij solliciteeren eigenlijk naar het schot in het gaarne zijn diensten verleend en diep in
twee foto's van verwoestingen: de eene (links) is uit Amsterdam, de andere uit een plaats in het Zuiden.
lige worsteling afgeslagen en den De Amerikanen trachten hier langs de
(Foto's C.N.F.-M.)
achterhoofd, ondergang in de mijnen van de zak getast als het er op aankwam op
te bereiken, doch de Duitbolsjewisten werden daarbij opnieuw kust Messina
financieel, geestelijk of lichamelijk gebied
sche en ' Italiaansche verdedigers bieden
Siberië of de volkomen verkommering,
aanzienlijke
verliezen toegebracht.
waarin millioenen reeds ■ te gronde zijn de zorgen van volksgenooten te verlichten.
hardnekkig tegenstand.
gegaan onder vadertje Stalin. Op hen is En ook toen er na 1940 een reorganisatie
Zij verloren alleen in den sector ten
De Duitsche luchtmacht heef}, de haven
in het beste geval van toepassing: ver- op het terrein der liefdadigheidsinstellinvan Gela wederom aangevallen en een
Noorden van Orel ruim 100 tanks en
geef het hun, want zij weten niet wat gen werd ingevoerd en een stichting als
transportschip van 7000 brt. tot zinken
33 vliegtuigen.
zij doen. Onze plicht is en blijft het, ons Winterhulp het werk en streven van vergebracht, acht andere schepen met tezain te spannen om de misleide en on- scheidene kleinere, om redenen van ge43,000 brt. werden zwaar beschadigd
In de andere sectoren deed de tegen- men
volksgenooten van de dwalingen loofs- of partijverschillen naast of zelfs
wetende
geworpen.
en
in
brand
kwam
stander slechts plaatselijk begrensde aanhuns weegs te overtuigen, hoe hopeloos tegen elkaar arbeidende instellingen
vallen, die in hier en daar zeer harde
omvatten, gaf het zich ten deele, zij het
dikwijls ook schijnt.
nevelwerper
De
Duitsche
ingesteld
Wassenaar
het
Te
gevechten of tegenaanvallen werden afzoo schrijft Mus- na eenige aarzeling gewonnen. De resulDe zwakke broeders,Beweging
Dat de overheid niet voor stevige midgeslagen. In totaal werden gisteren 186 De A.N.P.-correspondent meldt omverlaten taten van Winterhulp getuigen dit. Na de
zullen
de
verder,
sert
trent het nieuwe Duitsche zwaartepunt- delen terugschikt om onwillige ietailllistanks vernield.
meest uiteenloo- oprichting van Winterhulp volgde die van
opgave
onder
van
de
En ook
In de laatste, zware afweergevechten wapen, den nevelwerper, dat dit wapen ten 1 te dwingen die medewerking aan de
zullen het niet zijn, den Nederlandscheh Volksdienst.
bladen de verdiensten naar voren, die pende redenen. VeelBeweging
Het Agentschap Stefani meldt
langzamerhand
die van
zich
ten Zuiden van het Ladogameer heeft er uit ziet als een kanon met zes loopen, voedselvoorziening "te verleenen. worden,
al
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de
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die
de
te
zijn
daarvoor
heeft
twintigjarig
tijdens
„Tijdens de vergadering .van den mi- deze staatsman
hen redelijkerwijs verlangd kan
zich de Oost-Pruisische eerste divisie die van staalblik gemaakt zijn en dus blijkt
een steeds breedere plaats in het dagelrjken gemazeld.
nisterraad op 27 Juli is ook het verbod bewind heeft gehad voor Europa. De gepoktBeweging
een zeer dunnen wand hebben. Men
uit een nieuwe stap, thans door de bekrachtigd
worook
nu
sche leven heeft weten te verwerven, had,
infanterie bijzonder onderscheiden.
zal
sterker
uniek,
De
om tijdens den .duur van Völkischer Beobachter noemt het Musso- den
die
zwakken,
Vijandelijke aanvallen der Amerikanen moet deze korte buizen niet 'als een met de zorg voor de groentenvoorziening den oorlog politieke
heengaan
na het
van
als instelling van den nieuwen tijd, bergen
partijen op te rich- wat het Italiaansche volk, door
Met ingang
Beweging zullen wor- vooroordeelen te overwinnen en zeer veel
langs de Noordkust van' Sicilië werden kanonnenloop zien, doch meer als een belaste autoriteiten genomen.
niet
in
de
levensgevoel
bezield,
nieuw
lini
met
in
m#er
tijdens
De van heden .zijn van overheidswege vier ten Het is derhalve verboden
na
kwaad begrip te bestrijden. Ook thans,nog
afgeslagen. Sterke vijandelijke, door geleibaan voor de projectielen.
On- den tqegelaten.
of vlaggen ie de laatste 20 jaar heeft gepresteerd.
jaren, is dit verkeerde begrip
twee
aldus:
luchtstrijdkrachten gesteunde doorbraak- salvo's der werpers hebben een merk- verkoopgele'genheden voor groenten, fruit den oorlog partijinsignes
eindigt
onder
Mussert
plaats
Wasse- dragen resn. uit te steken, die betrek- der Mussolini nam Italië
Het werk van oen
aanvallen tegen den middelsector yan waardige uitwerking op de vijandelijke en aardappelen in de gemeente
De Beweging blijft natuurlijk staan. niet geheel verdwenen.
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even- mogelijkheden, terefcht kan.
broederen is de Italiaansche driekleur.
meer alles overheerDuitsche gevechtsvliegtuigen bij nachte- nen hun actieradiusbrengen.zonder
nument zal oprichten voor zijn groote zamer komen te staan; zijn figuur is dienst een min of
instelling wil zien,
De dooden, De exploitatie van de, voorloopig vier, Op aezeifde vergadering van den mi- figuren."
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geworden.
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alleen
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het commercieele lichaam van Wet Hoofd- van de 30ste wetgevende periode en tor solini zeker van
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wat gezond is wil de N.V.D. gezondrie-,
de
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In den afgeloopen nacht, zj.jn enkele
voorbij zorgen en wij als fiere vrije menschen
een vraag ker
Amnestie Hij beantwoordde vervolgens
vijandelijke storingsvliegtuigen over het den ingeleverd. Elke maand komt een doch tevens de moeilijke groentevoorzievan beproeving, die sindsdien
tegenwerkten.
zijn
gevoelen
wij door het leven kunnen eaan. Op materieel
Wat
er
over
ergerlijk
journalist
postning
van den Turkschen
zijn gegaan. Méérdan ooit
Noord-Westelijke gn Westelijke Duitschp groep letters aan de beurt. De
zoowel als op geestelijk gebied wil de
ambassadeur
verhoudingen
politieke,
vrijlaten
terecht
ai -^--an- onderhoud van" drie uur met
ïnrichtingen (geen agentschaopon) nemen onder dergelijke
Het
van
ons verbonden met elkander door onze Volksdienst daarbij hulp verleenen en
gebied gevlogen.
meldt,
reeds een von Papen en verklaarde, dat dit onder- beginselen, door ons eendrachtig willen.
komen van de gcoentenvooraening ten heeft, naar Stefani
Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen de vergunningen in tegen ontvangst- moest
wanneer» menscri buiten zijn schuld in
van hen, die de fantastische prijzen niet aanvang genomen. Met het oog op net houd van particulieren aard is geweest. Vaster dan ooit sluiten wij onze ge- raoeilijkheUen
doelen in het gebied van Londen aan. bewijzen, als de luisterbijdrage voldaan
geraakt zal de Volksdienst
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Guariglia
wij
betalen,
is
laat
denken.
aantal
trouwe
maand,
is t.m. de
waarin het toestel
konden
Voorts
in
lederen en staan
zeker alle krachten inspannen om deze
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zich
zelf
nationaal-socialistische
vriendschappelijke
gevoelens
zijn
winkeliers
autoriteiten te behandelen
(girobetalingsbewijzen
en met onze
te helpen overwinnen. Men zie den NederBolsjewistische hergroepeeringen opgevorderd
wijten, dat de verkoop thans recht- maatregelen genomen om den persoon- Turkije.
voegen).
kameraden. Met elkander gaan iandschen Volksdienst dus als een instiDuitsche
Hoeveel tuut,
wij de toekomst tegemoet.
Wie zegels vooruit geplakt en daardoor streeks van overheidswege ter nand lijken toestand van iederen arrestant
De A.N.P.-correspondent meldt:
dat den gezonden mensch op zijn
moeilijkheden nog te ovenvinnen zul- weg door hèt leven steun wil geven in bijde adres- wordt genomen!
binnen zeer korten tijd op te helderen.
De toestand aan het Oostelijke front te veel betaald heeft kan op op
een in
Als „voorzorgsmaatregel in het belang
len zijn, weten wij niet. Dat doet er zondere, plotselinge gevallen waarin een
heeft in zooverre een aanmerkelijke zijde der luistervergunning van zijn
t ervan* de openbare orde" zijn talrijke nerook niet toe. Het komt op het eindverandering ondergaan, dat de bolsje- het oog loopende wijze
ge- helpende hand gaarne gewenscht is.
dat zij
feit
blijken.
Zij.
met
het
resultaat
aan. Er wordt geschiedenis
terugbetaling
doen
sonen
in
verband
zoek
om
oogenblik
nog
wisten op het
slechts in
Een enkel voorbeeld. In Rotterdam werd
Daarbij
zien
voorloopig of definitief een toestel
maakt: wereldgeschiedenis.
tot de nationaal-fascistische partij betengevolge van het laatste bombardement,
het gebied, ten Noorden, ten Zuiden en die
deel,
wij
nemen
die
hooren, gearresteerd.
■zooals bekend, een groot aantal personen
ten Oosten van de stad Orel groote aan- mogen houden en radioreparataurs. geIn de week van 31 Juli tot en met wij niet toe. daaraan
wetende, dat wij aan de getroffen. De Nederlandsche Volksdienst
Volgens den Romehtschen Omroep zijn
7 Augustus zijn voor hel koopen van vastberaden en
vallen ondernemen.
Aan het geheele hun vak blijven uitoefenen, moeten
zal niet
de' volgende prefecturen door anaere de gebruikelijke rantsoenen brood goede zijde strijden. zal Europa
zegels plakken, evenJieeft deze slachtoffers op alle mogelijke
front heerscht overigens een betrekke- woon doorgaan met
leven. Het Ne- wijzen ondersteund. De gehouden inzameondergaan. Europa
functionarissen bezet: Turijn. Brescia,
lijke rust, welke vermoedelijk veroor- tueel op de oude hiistervergunning (1942)
(A en B), beschuit en aardappelen
derlandsche leven wordt in het nieuwe ling van geld en goederen bracht niet minhen volgen Binnenkort nadere aanOp 22 dezer is, zooals medegedeeld, de Littoria,' Vicenza, Udine, Aquila. Gori(A en Toeslag) aangewezen de bonzaakt wordt door het feit, dat de bol- Voor
Europa gedragen door ons.
Mantua.
wia,
Como,
Ancona,
Littoria,
haar
wijzingen.
der dan twee millioen gulden op! Dit wa51-jarige inlandsche mevr. C. in
nen 32. Op bon 622 Algemeen is
sjewisten overal groote hergroepeerinwoning aan de Hazelaarstraat te 's-Gra- Triest. Reggio-Calabria, Cosenza, Milaan,
ren ..toevallige" zorgen-kinderen van den
gen hunner stqjjdkrachten uitvoeren. Dit Aangeslotenen op de rljksfadlodfi
wederom een extra-rantsoen aardN.V.D. maar er zijn ook volksgenooten en
geldt ook voor net slagveld aan het La- tic vallen buiten deze regelingen.
venhage vermoord gevonden. Het bleek Catania. Venetië en Salerno:
appelen van 1 kg beschikbaar.
-genootjes die zijn voortdurende zorg en
Te Genua is het in 1875 opgerichte
dogameer, waar d* aanvallen der bolal dadelijk, dat men met een roofmoord
1 Augustus tot en met 31 Augusj belangstelling hebben. Dat zijn de moegrmdery dagblad „Il Cassaro", dat in 1929 ophield Van
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bepalingen in acht werden genomen.
dezen datum af de voor het koopen van
sonen
voltrokken:
11204 kinderen zijn in 1942 voor zes weaandie
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houding
geven
koopman
gevallen
kwavan
S.
te
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67-jarige
vliegtuigen,
doch
W.
en andere
strijdkrachten en
Deze
aardappelen aangewezen bonnen recht
Johan van Hattem, ingenieur, geken naar gezondere streken gestuurd, in
een en ander weer gekocht had, van den genomen. De commentaren van de toon- geven op het koopen van een bekaaid
aanleiding er nogmaals op te wijzen,
men ook dit keer niet verder dan de
7-5-1914 te Soerabaja; Johantehuizen en bij pleegouders werden 2474
boren
de
Wilhelmstrasse
kringen
V.,
die ver- aangevende
in
23-jarigen meubelmaker C. de
hoofdverdedigingslinie
der Duitschers.
1 kg in plaats
dal leveringen aan leden van de Duitvan
ondergebracht. Met 241 pet. steeg
Pienbroek, stud
rantsoenen
nes
Willem
van
aantal
kinderen
van
de
boodschap
redevoering
geschieen
slachis mogen
gezeld was geweest van een inlander, den op de
114 Pantserwagens werden in dezen
het geval was,
scheweermacht
tot
dusverre
gevallen, dat de reizende en
ingenieur, geboren 4-8-1917 te Midv;
-ooals
het
aantal
i
Engelsche en Amerikaansche- leidende oj
van bonnen, ver47-jarigen» A.
sector vernietigd.
;i bepaald aantal kilogrammen per
den tegen inlevering
delburg; Cornelis „Cees" Wegerif.
klinieken voor de jeugdtandverzorvaste
dan éen opin
meer
staatslieden,
V.
bieden
Men
kan
geen
Eerstgenoemde
toewijzingende
was
onbeaardappelen waargunningen of
! ging in de eerste drie maanden van dit
geboren
te Dordrecht;
een bestaande op bon. De hoeveelheid
kende van de politie. Eis werd op hem zicht aanwijzingen van deze
per week beschikken kan, onDe Roode verliezen Willem van20-12-1919
zich er niet op beroepen, dat de goejaar heeft behandeld, bij dezelfde maanHattem, ingenieur, geover
men
redevoeringen
name
Trompdat
met
indien
vatting,
geloerd in ,de omgeving van de
Soerabaja; Robert
deren zouden zijn gevorderd,
van het vorige jaar. In 1942 werden
dergaat hierdoor uit den aard der zaak
boren
6-8-1916
te
den
bijgedragen
hebben
tot
aanzienlijk
zullen
Bij een beschouwing der algeheele
geleverd zou zijn.
straat te 's-Gravcnhage. in welke straat
gegevallen sociale werksters ingeniet
wijziging.
Blaauw,
rechten,
in
in
gegeen
student
de
10498'
de
Italiaansche
hij een adres had, waaf hij vaak ver- de preciseering van
situatie aan het Oostelijke front constagemerkt „een ranteerste maanden van 1943 steeg
paarse
Rotterdam; Kars
bonnen,
zet.
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te
ex
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In
boren
6-2-1917
de
zeer
zij
dragslijn. In dit verband
nog tot en
teeren militaire kringen te Berlijn, dat
toefde.
aardappelen"
blijven
dit
aantal
met 240 pet!
Kamp, ingenieur; geboren
Lucas
alsook
soen
rede van minister Churchill
het den bolsjewistischen offensieven
Inderdaad zagen rechercheurs hem een treme
deze arbeid, in de eenvoudige cijfers
15-12-1912 te Valparaiso; Werner
met 28 Augustus a.s. recht geven op het
Al
den
Amen
boodschap
van
per
de
radio
Hij
loopen
gedezef avonden in die straat
legers in de vier groote sectoren, Koeuitgedrukt, is het geheele volk ten goede
v
Heinrich van Doorninck, ingenieur,
president in het licht gesteld koopen van 3 kg aardappelen. Na
banbruggenhoofd. Mioes-Donets. Koerskwerd gearresteerd en naar het hoofd- kaanschen
kan men op deze bon■:okomen. Een volk is pas gezond, is dan
Kruiningen;
27-11-1914
te
noemden
datum
geboren
Eisenhower
generaal
proclamatie
van
Orel en Leningrad, niet* gelukt is. een
bureau van politie overgebracht. De in- De tegemoetkomender en door haar for- nen geen aardappelen meer koopen.
pas krachtig als de menschen, die het
Tuyl, controleur,
Gerard
Abraham
op de landkaart zichtbaar succes te
vormen, gezond en krachtig zijn. Niemand
lander A. woonde ook in die straat en was
geboren 27-5-1908 te Alkmaar; Wilaard. De
worden. 13eiden muleering van welwillender
gearresteerd
behalen, hoewel zij de grootste gepantkon
thuis
zal
willen betwisten dat het leven na deze
den
Boren
minister
van
buitenlem Hendrik Emil van
Italiaansche
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tij
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Verwolde,
tot
practisch
gesproken
zaken
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landsche
lijkheaen zal brengen. Er zal hard gewerkt
huize van mevr. C, omdat zij wel eens
ooit in een slag in den strijd is gewerkzaamGorssel; Friedrich Alexander van
dens de laatste 24 uur met zijn
zaken met haar deden.
worpen.
dienen te worden in het komende Europa.
diplomatieke
uit
de
Oven, doctor in de economie, geen
begonnen
heden
Zwakke volkoren zullen het tempo van
Sedert 5 Juli liggen alleen op het door
Nadat de beide individuen hardnekkig besprekingen
pers
met
is
te den Haag; Jan
interviews
de
boren
3-1-1914
en
ontkend hadden, zijn zij door de mand een vastberaden
den ti.id niet meer vermogen te volgen.
de Duitsche troepen gecontroleerde gehouding van Italië tot
Stenger, inspecteur spoorwegvergevallen. Zij hebben in den gang van de uiting
Vandaar dat het een nationaal, een
vechtsterrein meer dan 7000 stalen vesbetrekkingen
óp
keer, geboren 10-1-1911 te Amstergekomen. Wat.de
praten over
staan
volksbelang
met
mevr.
C.
is dat de gemeenschap van
woning
tingen, die vernield of onbruikbaar zijn.
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144Snijders,
buitenlandsche
geboren
dam; Adolf
het gebied van de beoordeeling
door STEFAN
verkoop van de sieraden, waarvoor mevr. aangaat,
Nederlandsche menschen een fiere, geHoewel men van Duitsche militaire
te Berlijn
kan
de
te Amsterdam; Willem Koi-1920
zonde gemeenschap zal zijn. En daarom
zijde .voorzichtig is bij het schatten van
C. echter weinig voelde. De V. heeft haar
rustig worden genoemd, hoewel natuurlijk
mans, volontair, geboren 2-3-1923 te
verbeterd, wie verdient een instelline als de Nederlandijzeren staaf de hersens in- het voorbehoud blijft, dat alle politieke
en
toen
met
een
Het
had
zich
niet
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geslagen, waarop de beide onverlaten zich gevolgen van de omwenteling niet kunnen
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26-1-1920 te Amsterdam; Franciscus
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van
de
.worden alle mannelijke perso- tig en gezellig thuis. De markt, anders len, die hart hebben voor belangen van
sieraden
benevens
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vatting, dat -de weken kunnen wórden
beroepsJacobus Brejart, luitenant
in de jaren 1924. 1923 en op dit uur nog vrij levendig, lag geheel het volk!
geboren
maakten.
tusnen
geteld, waarin het den bolsjewisten missamenwerking
Breda;
Wat de militaire
militair geboren 1-2-1917 te
gevolg hebben gegeven aan verlaten. Alleen even werd de rust veris
in
vergeen
koopman
1922,
Ook
Leidsche
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dezen
de
oetreft
staat
die
nog
schien
in
mogelijk zal
schen Duitschland en Italië
Cornelis Willem Sturm, blikslager
van de districts- stoord door een paar voorbijgangers die
zekerde bewaring gesteld.
de herhaalde oproepen
vorm tegen de Duitsche aïweermuren te
wel vast. dat deze ongewijzigd is gebleven
geboren 16-10-1909 te Westkapelle;
nog arbeidsbureaux tot persoonlijke aanmel- uit de bioscoop kwamen.
'althans,
voorlbopig
eerder
zelfs
blijven stormloopen. De reeds vermingeboren
timmerman,
en
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Jacob
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derde actie van de Sow jetluchtmacht
11-3-1915 te Middelburg; Gerard de
vanzelfsprevan een bevestiging van de bevoegde dis- plein komen vijf gestalten naa/ buiten.
geheel
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toont
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Paghter, timmerman, geboren 11-3stem
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kend ook de komende
-1915 te Middelburg; Bartholomeus
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ten opzichte van den arbeids- de regenjassen. leder van hen draagt
Hier
de
bruggenhoofd
uit.
niet zoo snel kan worden hersteld.
het Siciliaansche
Marinus Christoph Braat, luit. ter
Luistert op Zondag 1 Augustus
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nieuwe
strijd
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geboren
klasse,
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De wnd. secretaris-generaal van het
zee 2e
hij werkt met toestemming van het stoeltje en
een van hen bovendien nog departement van financiën maakt bekend,
Johan Jacob Diederik
Hilversum I op golflengte 415 meter n.l die van een verhoogde activiteit van dat
laatste
Rooden in Duitsche uniformen Samarinda;
voor
de
districtsarbeidsbureau,
groote bruine kist, met een riem
de aanvallers, dit vooral in hel Noorden
ten Bosch, luitenant beroepsmilinaar de „Stem der SS" over het onder4 Aug. een
dat de toewijzing op de 3^2 pet Nederl.
maal opgeroepen zich vóór of opbevoegde
en in het centrum van het eiland.
over zijn schouder. Voor de tuinpoort Staatsleening 1943. waarop de inschrijving
werp „vrijwilligers voor de Waffen-SS
Bii de gevechten in het gebied van
tair, geboren 8-10-1914 te den Haag
het
voor
bij
hen
aan te melden
blijven zij staan en kijken voorzichtig openstond op 27 Juli 1943, zal geschieden
Orel is thans weer ondubbelzinnig geworden' gekeurd".
De nieuwe minister van buitenland- districtsarbeidsbureau.
naar alle kanten. Een van hen doet een als volgt:
gewevliegtuig
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wordt er
paar passen terug om het heele plein te
Duitsche
uniformen
laten
aanaangekomen.
heden in
a. De ingeschreven bedragen, «waarvoor
zen, dat zij op grond van de beschikking kunnen overzien. „Alles in orde" fluistert
Istanboel te Rome
uit
5
Op
9 Juli des ochtends om
is verzocht, worden ten volle
vallen.
het
bezette
Rijkscommissaris'voor
voorkeur
van
den
hij als hij weer bij het groepje terugge- toegewezen,
(Generalkommissa.r
gebied
uur 30 gingen bij Orel Sowiet-troepen
jaar
Nederlandsche
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keerd Is.
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in Duitsche uniformen tot den aanval
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'
De
herkend
verband
daarmede
zijn
zestigover.
en de in
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en
oudste,
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van ander. Hij is de
in een feilen
het ingeschreven bedrag met dien veren in een tegenaanval
sten verjaardag gevierd Naar aanlei- uitgegeven uitvoerinssbc-ch'
beetje aan den dikken kant. Zijn.hoed is
strijd verdreven. De hierbij in gevanding van dit feit brengen de .Duitsche den secretaris-Beneraal van het departe- diep in zijn OQgen getrokken. Voorzicn- stande, dat de toegewezen bedragen op
Sowjet-luitenant
geraakte
genschap
gulden worden afgerond.
ment voor Sociale Zaken verplicht zijn tig djaalt
de .treden af. In net honderd
het vijftalmeisje.
Nikolay Bruskof bevestigde, dat de aanAangezien de vrijwillige leening is volzonder verwijl na te gaan of zij personen
even
rilt
Zij
het
loopt
de uitgifte van' de in
val in " Duitsche uniformen op nadrukals weVknemers in dienst hebben, die ge midden
regenmantel. „Ben je teekend, zal tot gedwongen
onder de dunne jongeman.
leening niet
kelijk bevel van den regimentscommangestelde
boren zijn in de hierboven «noemde ja- bang,"
uitzicht
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„Nee,
heb
vraagt de
overgegaan, zoodat de zich aan
ren en die niet in het bezit rijn v*n het het koud,"
dant kolonel Tsjoechalef was onderworden
niet
geloofwaardig.
het klinkt
genoemde bewijs. Deze personen moeten
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het
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bij
opgeven
terstond
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De
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nog
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kijkt
dikkerd
naoproep
niet
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ook
dezen
laatsten
inrichtingen
De Volksduitscbers uit het gebied van
komt, zal ter verantwoording .worden ge- een sleutel te voorschijn en oneflt snel de
Oud-Roemenië en die uit het Banaal
Het vijftal verdwijnt naar binnen,
gePatiënten in ziekenhuizen en andere roepen en moet zeer strenge strafmaat- deur,deur
SS-Vrijwilligerscorpsen
hebben
wordt van binnen afgesloten.
DE
ook
voor
De
geldt
bijzondere instellingen ontvangen, even- regelen verwachten Dit
vormd, die dezer dagen, in aanwezigheid
aanstichters, Dan ligt het huis aan de Doodcns'eeg
optreden
die
als
personen,
van
tabaksbij
vorige'
uitreiking
als
de
88-jarigen
Op
leeftijd is in het Noodweer stil en verlaten.
van den Duitschen gezant en van den
en versnaperingenkaarten, ook ditmaal medeplichtigen of handlangers tegen de No. 13
afoverleden de bete
Lochem
Codreanu,
ziekenhuis
generaal
het
„Licht!"
Roemeenschen
Binnen is
donker.
beveelt
deze kaarten reeds tijdens hun verblijf wettelijke voorschriften.
breede srraal van kende menschenredder Pieter de Wijn,
scheid voor hun vertrek naar het front
de
kleine
dikkerd.
Een
in het ziekenhuis. De distributiediente IJmuiden
hebben genomen. Generaal Codreanu
de zaklantaarn valt in het leege huis. De die gedurende vele jaren
sten reiken de kaarten onder waarmerop. dat
vijf menschen loopen de gang door die heeft gewoond en aldaar bij falrijke
wees er in zijn toespraak
king van een bon van het inlegvel en
ledeze Roemeensch-Duitsche vrijwilligers
voert naar den kelder. Zij staan voor een schipbreuken met gevaar voor eigenWijn
van een vakje der stamkaart aan de
IN
GIRAUD
De
ingezet.
krachten
heeft
zijn
ven
zegels
krachtens een met Duitschland gesloten
die
deur,
met drie breede roode
administratie, van het ziekenhuis uit, die
Helder geboren, maar
overeenkomst het Roemeensche burgerNa besprekingen met Amerikaansche beplakt is. Met een zakmes snijdt de werd in- denopening
aan
patiënt
de
kaart
den
vervolgens
van het Noordbij de
kleine
kwam
schap zullen behouden.
generaal
staatslieden
is
man
ze
De
dikke
jonge
Britsche
door.
en
afgeeft
IJmuiden, waar. hij vletIn
naar
teruggekeerd.
zeekanaal
Algiers
jonge
m
heer
een
der
menschen
gaat
met
Deze regeling geldt ook, indien de Giraud
Britsche vooruit. De kist wordt op een stoeltje terman werd. Aangezien hij te den HelDruk blijft aanhouden
patiënt in een andere gemeente woont welingelichte kringen van de
het gezet.'... Het, jonge meisje klapt haar der reeds bij een schipbreuk de aansinds
op,
wijst
men er
dat
hoofdstad
dan die, waarin het ziekenhuis is ge- vertrek
gevestigd, werd hij
Het Italiaansche weermachtsbericht
van den dissidentenleider uit stoeltje uit en gaat tegenover de bruine dacht op zich had
vestigd.
strijdt banr ook te IJmuiden opvarende van de redbijzondere
maatregejonge
heel
kist
zitten.
De
man
Washington
van beden luidt:
Na ontslag uit het ziekenhuis kan men
'dingboot. In September 1892 werd hij
„Op Sicilië blijven de verdedigingsbij den distributiedie'nst de overige len genomen zijn voor zijn bescherming. over het hoofd. „ Niet bang zijn, GorriaDe weersportkampen voor de Germaansche jeugd, waarin jongens uit zes
schipper, hetgeen hij gedurende vieren-,
denk
en
ik
bepaalde
kind,
n.l
troepen in zwaren strijd gewikkeld door
.vernomen,
gebeuren
dat
er kan niets
uitgereikte bescheiden- in ont- Men had
landen elkaar ontmoeten, hebben in de eerste plaats ten
nieuw
Germaansche
twintig jaar is gebleven. In totaal heef)
vijand.
„Wanpolitieke
lang
van
den
kleur
tal
duren."
hevige
aanvallen
nieuwe
dat het wel niet
jongens te versterken.
saamhorigheidsgevoel
9"
vangst nemen, waarbij men' dus geen personen, over wieruitliet,
tusschen
deze
doel
het
hij
187 menschen voor den verdrinkingswateren
van
eiland
weet
Oostelijke
aanslag
beginnen,
je
het
Gerda
een
neer je moet
In de
tabaks- of versnaperingenkaart ontvangt.' men zich niet nader
Lichaamsoefeningen, weersport, filmvoorstelling en excursies vullen een
na. dood weten te behoeden. Voor zijn daJupp
Men
en
dan
mannen
zegt,
gaat
hebben Italiaansche torpedomotorbooten
dat
de
knikt
de
tegen
119.
hem
beraamden.
bergland.
wanneer een der bonnen K of L.
vacantie van vier weken in het Karinthische
den werd hij met talrijke onderscheitorpedomotoraanvallen van vijandelijke afgeslagen.
219, 319 of 419 reeds van een merkteeken lijfwacht van Giraud tijdens de reis Nu zit het meisje geheel alleen in de dingei
Aanmelding: Koningslaan 9, Utrecht
beloond.
tang.
onze
konvooien
op
booten
versterkt is.'
donkere
(Foto: Stapf Bilderdienst m.)
is voorzien.
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ALGIERS

WIJN OVERLEDEN

GEVRAAGD MEISJE
"oor lichte huiselijke bezigheden, voor hele
fegen. Werkster aanwezig. Mevrouw H. C.
JORISSEN, Toulonschelaan 27.

Mededeelingen Plaatselijke
Distributiediensten

Officieele

landbouwmededeelingen
Voor de provincie Zuid-Holland

Boonenplukkers en -pluksters

Een nieuwe
werkkring,

DUBBELDAM
TOESLAGKAARTEN ZWARE EN ZEER
TERSTOND GEVRAAGD.
ZWARE ARBEID
MONSTER
VRTESESTRAAT 8
voedertoewijPluimveehouders
zonder
kaarten " worden uitgereikt
iing met een leveringsplicht voor 1943 van opBovenstaande
Maandag 2 en Dinsdag 3 Aug. 1943. in
25 eieren per kip of eend voor 15 Juli 1943. het Distributiekantoor, telkens van 9-r12.30
dienen de aan hen uitgereikte " leveringsvan 2—5 uur.
kaart vóór 1 Augustus 1943 bij den P.B.H, enOnderteekende
werkgeversverklaringen
in te dienen, vergezeld van het eventueel medebrengen.
TE KOOP 950.-1"uitgereikte formulier van geheele of geTevens worden losse broodrantsoenen verontheffing.
Pluimveehouders strekt aan hen die oogstwerkzaamhéden
Te bezichtigen van 8-^6 uur, Fa. LEEUWIN, deeltelijke leveringsplicht
per
van
50
eieren
met
een
Voorstraat 93—95, Tel. 4787.
kip of eend zullen de betreffende kaart verrichten.
Distributiedienst Hendrik-Ido-Ambacht
onmiddellijk
na 1 October 1943 bij den
Met
verwijzing naar het bovenstaande
P.B.H, moeten inleveren.'
vindt genoemde uitreiking plaats in het
De Voedselcommissaris voor Distributiekantoor, telkens van 9—12.30 en
Zuid-Holland.
van 2—5 uur op Woensdag 4 en DonderTE HUÜE voor gelegenheden.
dag 5 Aug. 1943.
Distributiedienst
S.v.p. tijdig bestellen
Zwijndrecht—Dubbeldam—H. I. Ambacht.
Fa VOGEL.EZ-\NG. Waterbeekstr. 14, te1.'3868
Aanvragen voor Zeep voor vuilen arbeid
voor bedrijven alsmede aanvragen voor zeep

’

STOELEN en TAFELS

Officieele Mededeelingen

ACCOUNTANTSKANTOOR

N. v. d. GIESSEN
SINGEL 59

-

WEGENS VACANTIE

GESLOTEN
van 2 tot 9 AUGUSTUS
Hierdoor deelen wij TJ mede. dat
met ingang van heden, weer

DAMES- en KINDERKOUSEN
worden aangenomen, voor het
aanzetten van
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Papendrecht.
5. Toegewezen aan den landhandelaar L.
Zijderland. Breedeweg 107. Moercapelle de
gemeenfen: Bergschenhoek. Bleiswijk Zoe-

f"

'3

Hazerswoude Berkel,
Pijnacker. Leidschendam Stompwijk, Zoeterwoude. Leimuiden.
Nieuwveen,
Woubrugge
Rijnsaterwoude
Zevenhoven en Ter Aar.
6 Toegewezen aan den landhandelaar I.
Zijderhand. Achterweg 191 Moercapelle de
oemeenten: Moercapelle. Zevenhuizen, Waddinxveen Boskoop Reeuwiik Hillettersbere
Moordrecht Capelle a. d I.Tssel Hock van
Holland en het geheele Westland.
Van tijd tot tiid zullen de bedrijven gecontroleerd worden, waarbij nagepaan zal
worden, of aan de verplichte stroo-afleve■ing is voldaan.

~
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Moaq- en darmsfoomis

«

4 Het eiland van Dordrecht, het eiland v.
Tiengemeten,
Beerpolder,
IJsselmonde,
AlblasseTwaard en Vijfheerenlanden. landBosch 44.
handelaar:
A Dekker Johzn.
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voorkomt U door hot <jobruik van Carbovit Innomon
voor don maaltijd Vorkrijgbaar bij Apoth on Orogiit
35 ituk» 30 ctj. Carbovit
dragees makon mond* on
koelriolto ni«t zwart.

termeer

Rodenrijs

-°

in

w

1 Carbovit jt
T

l

Benthuizen

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 ve,lde gevar»
keurde zaaigranen, met uitzondering
keniagerst en (in afwachting van een nadere
Julianataarwe, rechtstreeks van
beslissing)
telers aan te koopen. Hetzelfde geldt voor de
handelaren in zaaipéulvruchten ten opzichte
van de niet te velde gekeurde peulvruchten,
met uitzondering van groene erwten en
fijne
schokkers en voor de handelaren :n geelzaden, met uitzondering van lijnzaad,
mosterdzaad en Mansholt's Hamburger kool"zaad Daar de telers verplicht zijn binnen
zeer korten tijd na dorsching het zaad in te
leveren, dient de handelaar voor ledere 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 d« teler
gehouden onmiddellijk aan zijn inleveringsplicht te voldoen Geen granen of peulvruch
ten mogen in afwachting vam een mogelijken verkoop voor zaaidoeleinden worrien
zaaizaad,
Het ongekeurde
vastgehouden.
waarvoor een koopverklaring is afgegeven,
dient binnen een nader door het bedrijfichaa 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 worden, wanneer de heffing is betaald. De benoodigde z.t.-vervoerbewijzen worden dus n»
het innen van de heffing aan de telers
verstrekt.

mmiiügtmQ
gaanmmtn

met de

Sescrjlc&trds
pan 1)ft
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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 uitzonviering 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 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

/^^^

absorbeerende poeder is ver- /s»C§K7
koelend en verzachtend en een Ifi'+ijJ
afdoende bescherming mmm £j m
Voor het teerste velletje. I

Qroote strooibus 40 et.
Mavulzakje
30 et.

B«4^f "
18.I B. "Xjß
YmMljA

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 zaaizaadvoorziening
moet zooveel mogelijk in de hand worden
gewerkt. Het 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 njet te velde gekeurde zaad een behoorlijke kwaliteit te
garandeeren
moet dit zaad op partij door
den N,A-K. goedgekeurd en geplombeerd
worden, om ongewenschte concurrentie met
het volledig gekeurde zaad te voorkomen,
wordt op het alleen op partij goedgekeurde
zaad een heffing gelegd, zoo, dat de uiteindelijk» verbruikersprijs iets beneden den
prijs voor het» algemeen gebruikte N A. K.
zaad, n.l. den ten nabouw, blijft. Ook voor
de handelaren zal in verband met de heffing
het niet te velde gekeurde zaad minder
a«trekkelijk blijken te zijn dan het te
veWe 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 quoteertngsregeling
voor groene erwten zal ook dit seizoen
gelden. Als basis zal gelden de afzet aan
telers in het afgeloopen seizoen Aankoop,
quotum 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 zaailijnzaad zal uitsluitend mogen worden gecht door de handelaren, die hiervoor in
het afgeloopen seizoen ook waren aangewezen en door de door hen aan te wijzen
inkoopers. Zaaipeulvruchten voor volkstuinders Afleveringen van zaaipeulvruchten
aan velkstuinders en aan.detaillisten, die de
peulvruchten leveren aan volkstuinders, zijn
verboden. De regeling hiervoor volgt te
zijner tijd. Handel van boer tot boer. Deze
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Butaroma
Vervangt boter in
dé spijzen en biedt
tallooze mogelijkheden.
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Albumona
Oa. geschikt voor
het maken van 40
verschillende soorten jus en saus.

Transparanta
eeï

Neder-

aardappeltapioca, 'n groo-

landsche

te hulp bij 't maken
van pudding, pap,
etc.

op

de 601» verkrijgbaar v»-
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HANDELSKANTOOR VRAAGT

SECRETARESSE

PAPENDRECHT. De heer J. Koppenol,
aan de bijz. school no. 1 alhier, behaalde de Hoofdacte. De heer J.
C. de Borst slaagde voor het diploma
handelscorrespondentie van de Vereeni
ging van Leeraren.
ZWIJNDRECHT. Jongetje verdronken.
Het 2-jarig zoontje van A. Baan, Julianastraat 89, Zwijndrecht, is bij het Maasqtiireerd.
plein in de rivier geraakt en verdronken.
Wegens diefstal van twee fietsen werd
Doktersdienst. De artsen De Raadt
de Rotterdamsche electriciën B. v. d. W. en van Luyn nemen dit weekeinde den
veroordeeld overeenkomstig den eisch tot dienst waar.
9 maanden met aftrek voorarrest, waarvan 7 maanden en 18 dagen worden opgeschort, indien een gratieverzoek wordt
onderwijzer

—

RADIO-NIEUWS

ingediend.

met goede kennis van Duitsch en bij
voorkeur ook Engelsch en. Fransch.
i Aangename
werkkring. Brieven lett.
AB, Arlv. Bur. ARAB. Bagijnhof 58.

D. van B„ constructiewerker te RotterZATERDAG 31 JULI
dam, werd wegens oplichting, waardoor
hij zich twee fietsen had toegeëigend, 7.10 Ocht. gymn. 7.20 Georges Boulanger
7.40 Sport, 750 Progr. overz. 800 Nieuws.
veroordeeld overeenkomstig den eisch tot 8.10
Gevar. morgienoonc. (8.45—8 50 V. d.
jaar
1
met aftrek.
huisvr.) 900 Godsd. uitz. 9.15 Fluit, viool,
altviool en cello. 10.00 Amusem. ork 10.45
V. de jeugd. 11.00 Omr. ork. 12.00 Almanak
Geslaagd
12.15 Frans Wouters. 12.45 Nieuws
13.00
De heeren M. Stam en A. D. P. van Land en volk brengt
13.05 Boyd Bachzijn
den Ènde
in Amsterdam geslaagd man. 14.00 Conc.geb ork. 15.00 Bont Zaterdagmiddagprogr. 16.45 Nieuws. 17.00 Uitz
voor het examen Hoogduitsch. L.O.
v. Nederl zeelieden 17.20 Dick Willebrandts
Mej.
J.
Mol
het
diploma
en
behaalde
dag
Hulp
GEVRAAGD voor
nacht.
van
18.00 Pol weekoverz. 18.10 Bamdi Balofch en
„algemeen secretaresse" bij Scnoevers z.
2e meisje aanwezig.
Hong. ork. 18.45 Hier W.A 18.55 WA-Koor
Brieven onder No. 6075. Advertentie-Bur. te Rotterdam.
en Ork. 19.00 Nieuws 19.10 Spiegel v d.
JAC. DUITS, Bleekersdijk 23.
diploma
Voor het
Ned. Handelscorres- dag. 19.15 Walsen van Carl M. Ziehrer 19.30
pondentie van de Associatie slaagden de Don Quichote van de Mancha, .luisterspel
dames T. Putters, G. van Dijk en de 20.00 Zomercab. 21.00 Omr. Ork. 22.00 Nieuws
22.15 Alleen v. d R. C 22 15
heer J. Dekkers. Voor het mulo-examen en act. besch.
diploma A~ slaagde te Hillegersberg J. Orchestr. conc 23.15—24.00 Dansmelodieën
HILV..
14.00 Middagvariété
11.
15.00
GEVRAAGD, A. V. KEMPEN, Devëlweg F 41, Molendijk.
Vraagbaak v. d. jeugd. 15.30 Strijkkwart.
Zwijndrecht.

NET MEISJE

In

cijfers:

Zwart: 10, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 28, 29,
33 en 40 (elf sch.).
Wit: 25, 27, 32, 35/38, 42, 44, 48 en 49
(elf sch.).

Wit speelt en wint.
Oplossingen behoeven pas na plaatsing
van No. 3 te worden ingezonden aan:
G. Pors, Hooftstraat 88, Dordrecht.
In plaaif van kaarten:
Ondertrouwd:
A. M. VAN DOORN

Boonenplukkers of -pluksters

_

van belangstelling,

.

Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, i i het AcaZiekenhuis
te
demisch
Utrecht, na een lan^dur'S,
geduldig

lijden,de H.H. Sacra-

gedragen

voorzien van
menten der

Kwantus.
Dordrecht, Juli 1943.
Heinsiusstraat 42.

J. A. VOQGT, Arts,

er.

Tante,

WILLEMINA
DE RONDE,

in den leeftijd van 23 laren
P. G. DE RONDE.
W DE RONDE—
Schimmel.
J. W. DE RONDE
A. DE RONDE—Bayens
en Kinderen.
P. W. V. d. STIGCHEL—
de Ponde
b en Kinderen.
KLOENS—de
Ronde
A.
C. KLOENS.
Dordrecht, 29 Juli 1943.
Riedijkstraat 8 rood.
De begrafenis is bepaald
op Maandag, 2 Aug. as.
Vertrek om 10.15 uur vanaf
het woonhuis.

22,

Verloren

te bez. VAN RIJNEN.
.'

Lijnbaan 47.

MULO A.B

Waarnemers: de Artsen J. VAN
AARDENNE, J. F. HEROMA,
D. STADIG, N. H. WEPSTEH.

Schoolboeken

TANDARTS

te koop gevraagd

HOPSCH'ER

v. PELT. GROENMARKT 44

(en

aanv.

SINGEL 148

AFWEZIG
21 AUGUSTUS

T/M

Spoedgevallen

tandartsen.

-(FRANCO

in 2 a

't Vertrouwdste adras voor all*
soorten Hygiënische Artikelen,
Spulten en alle Patent Oeneen
middelen, enz., la reeds 25 Jaar

alle aanwezige gevestigd bij:

MAISON AUBERT
Dirk Smitsstraat f|<*
(alleen bovenhuis)
/l^
Rotterdam
Mm
«taf

Costuum keeren f 37,TOEZENDING)

/Deze straat Is een zijstraat
ier Jonkerfransstraat) GRATIS
SPREEKUREN. Dlg. V, 1» tot 8
uur nam. Vraagt gratis lnllch
tingen of prijscourant Worder
Elandsgracht 105, Paramariboop verzoek
plein 2, Amsterdam, Tel. 34283. :o blanco couvert
><T»rp tmt on

3 weken klaar.

WAGEMAKER,

Heden overleed tot onze

diepe droefheid, na een
langdurig en smartelijk lijden, onze geliefde Moeder.
Dochter, Zuster
zuster,

en Behuwd-

ONZE ZAAK

FOTOHANDEL J. L. DU

Uit aller naam:
L. T. BATSTRA
Landsmeer, 28 Juli 1945.
Zuideinde 35.
De teraardebestelling zai
plaats hebben Vrijdag <o
Juli a.s. tegen 2 uur op de

BELANGRIJK

Landsmeer.

Heden behaagde het den
Heere van onze zijde weg
te nemen na een langdurig,
smartelijk
doch geduldig
gedragen lijden, nog zacht

en kalm. onze innig geliefde Vrouw en der Kinderen
zorgzame Moeder. Behuwden Grootmoeder.
Zuster
Behuwdzuster en Tante.
CLARA

VAN DER SIJDE,

in

geb. Verhoeven,
den ouderdom van 64

jaar.

Mede namens de familie:
K. VAN DER SIJDE.
H. VAN DER SIJDE.
B. VAN DER POEL—
v. d. Sijde
A. VAN DER POEL.
G. VAN DER SIJDE.
En Kleinkinderen.
Dordrecht. 30 Juli 1943.
Kilwij khof I.
Geen bloemen.
De riegrafenis is bepaald
op Dinsdag 3 Augustus a.s.
Vertrek van het sterfhuis
te 11 uur.

Heden overleed tot

onze

maken

°nze

WEGENS VACANTIE zijn onze kantoren en magazijnen in
de week van 2 TOT EN MET 7 AUGUSTUS a.s.

GESLOTEN
van SPOEDOBDER kan EVENTUEEL alleen plaats
indien de goederen worden afgehaald en UITSLUI-

Aflevering

TEND NA VOORAFGAANDE TELEFONISCHE BESTELLING.

-p|jfel.Q 3344-3345

Hoogland & Massee N.V.

I ATIJ »]
IjElOLlUlEill

FIRMA JOH. MASCHIG VESTSTRJ
GESLOTEN
VAN 2 TOT 8 AUGUSTUS WEGENS VACANTIE.

-

MARIA

VAN CHASTELET.
geb. Vos.
in den ouderdom

van 65
iaren.
Namens de Familie:
P. VAN CHASTELET.

BOZUWA
NW. HILSTRAAT 13
Modelinrichting
voor Schoenherslel.

GOVERS' SCHOENHANDEL
Wegens Vacantie kan van 2 tot 10 Aug.
geen schoenrep. worden aangenomen.

ADR.a VAN CHASTELET
Dordrecht, 30 Juli 1943.
Doelstraat 10rood
De begrafenis zal plaats
hebben Maandag 2 Aug. a.s.
Vertrek van het sterfhuis
e 2 uur.

L

Laat Uw Inboedel,
haarden, kachels, fornuizen,
bedden, kleding, schoenen,
enz kopen of taxeren door
den Heer of Mej. BLOM,

Vriesestr. 22, Tel. 4950

VAN

2 TOT 8 AUGUSTUS
WEGENS VACANTIE GESLOTEN

P. W. VINK
SINGEL 44 RD

-. LOODGIETERSBEDRIJF

WERKPLAATS VEST 34

WEGENS VACANTIE VAN HET PERSONEEL
GESLOTEN VAN 2—7 augustus

De luistervergunningen der verbeurdverklaarde
radio-ontvangtoestellen moeten in den loop van
het jaar worden ingeleverd bij een postinrichtiog (geen postagentschap). Aan de beurt zijn:
In Augustus
In September
5 t/m 7 letter A
6en 7
letter E
9 t/m 14 letter S
8« en 9
letter F
16 en 17 letter C
10, 11 en 13 letter G
18 t/m 21 letter D
14 t/m 18- letter H
20
letter I
21 en 22 letter J
Verschuldigde luisterbijdrage: tot en mét de
maand waarin het toestel is gevorderd Aan
'deze betalingsplicht moet geheel zijn voldaan.

FRANS LEBRETLAAN 57 en REEWEG

TREKKING VAN IVOEN!»I>AU Z» $VU UU
EERSTE KLASSE le TREKKING.
HOOGE PRIJZEN
«20.001).— 6922; f 1890— 1028» fWO
4638. 11120. 14843; fïOO— SI7S.
211 W CET4. IU». 12300. 19138 20473 20738
16053. 16330. 16874. f ion
PK I.TZEN VAN fj»>—
1021 1038 lOfiO 1074 1081 113» 1149 1209 1216 131» 1226 1373
1501 1562 1580 1582 1584 1585 1627 1637 1649 1652 1690 1702
1730 1828 1869 1873 1969 2038 2041 8)51 2053 2054 2068 2081
2122 2148 1162 2166 2198 2235 2272 2358 2417 2429 2442 2451
2453 2475 2479 1485 8498 2528 252» 885» 2591 2639 2665 267»
2676 2688 2690 2716 272» 2741 2753 2775 2858 2908 2916 3000
3025 3050 3052 SI 13 (137 SI 9» *34» J35» 3383 «84 3385 3583
3593 3600 3603 3632 8714 3720 2722 3732 3782 f766 3773 1840
3352 3853 3856 SB9B 3906 3957 397» 3994 4023 4033 4043 4046
4085 4089 4095 4109 1127 4167 4168 4220 4238 4293 (317 4321
4330 4341 4351 4390 «394 4393 4427 4434 4433 444» 4432 4453
4463 4469 4478 «504 4510 4538 4569 4570 4577 «592 4631 4746
4760 4766 4767 4798 4814 4825 4912 4924 4951 4959 4960 4967
4935 5018 5037 5038 5040 «190 5095 3104 5138 3142 5150 5209
5235 5238 5255 5265 5267 5308 5321 5322 5325 5332 5361 5391
5405 5436 5480 5498 5541 5576 3595 5827 5658 5879 3721 3765
5830 5882 5912 5938 5944 6946 5947 6013 6026 6049 6095 6181
6188 6241 6272 6288 6311 6316 6322 6331 6383 3397 6411 6483
652» 6658 6677 6679 6782 6785 6803 6816 6817 6842 6872 68.73
6929 6969 7018 7020 7028*7045 7084 7169 7258 7276 7287 7340
7345 7370 7373 7402 7407 7418 7422 7443 7483 7520 7545 7608
7626 7635 7639 7642 7670 7743, 7763 7770 7800 7830 7860 7885
7938 7991 8001 8010 8038 8040 8045 8066 8180 8193 8216 8217
8229 8334 8340 8399 8450 8457 8527 8603 8642 8660 8686 8788 8810
8854 8868 8896 8940 8943 8968 8998 901» 91M3 9094 9181 9223
8241 9298 9314 9350 9360 9426 9432 8437 »438 RSII »523 9524
9577 9579 9590 9597 9668 9780 9787 9811 9832 983» SXBS 9836
9928 9964 9973 9992 10052 10059 101)95 10256 10264 lU2ü!> 16270 10273
10i»5 10395 10400 10410 10435 10303 10529 1057» 10620 10660 10U81 10723
10727 10780 10790 10794 10801 10819 10820 1082» 10338 10897 10901 10902
10927 19052 10960 10968 110)0 11078 UlO6 11126 11134 11138 11169 11177
11180 11184 11193 11217 11230 11256 11261 11281 11299 113IW 11364 11438
11513 11573 U5BB 11635 11658 11700 11754 11777 U778 11786 11815 11864
11867 11903 11924 11977 11993 12038 12039 12063 12105 12137 12146 12170
12215 12286 12322 12328 12353 12421 12463 124K6 12501 12513 12-565 12606
12616 12623 12643 12653 12656 12671 12680 12713 1272» 12740 12788 12840
12868 12901 12907 12918 12919 12940 12947 13023 13073 13003 13127 13147
13157 13185 13205 13235 13308 13321 13326 1333» 13351 13389 13403 13519
13538 13561 13564 13668 13701 13728 13820 13885 1391» 13927 13939 13941
13953 14028 14036 14080 1409» 14100 14107 14136 14137 14140 14241 14244
44250 14257 14262 14284 14290 14292 14298 14324 14332 14338 14341 14365
14400 14403 14410 14419 14421 14439 14476 1450» 14546 14553 14566 14626
14644 14666 11720 14722 14732 14779 14807 148»» 149110 14920 14866 14997
15048 15074 15082 15101 15138 15141 1514» 13152 15163 15247 15258 15268
15307 15322 15335 15353 15359 13500 1552» 15543 15549 15610 15619 1562»
15633 15640 15674 15727 15757 15766 15770 15813 15820 15833 15844 1584»
15955 15981 15992 16023 16090 16091 16124 1612H'8134 16134 16157 16226
16232 16244 16249 16274 1628» 16296 16320 16374 C6391 16404 16428 1H440
16489 16508 16528,16540 16598 16675 16682 16687 16736 16754 16760 IHIIOI
16813 16841 16892 '16963 16965 1702» 17055 17068 I7UBI l^u» I7UBS 17100
17106 17110 17123 17200 17239 17244 17258 17282 17406 17431 17440 17453
17472 17508 17589 17629 17630 17634 17648 17670 17679 17693 1771» 1771»
17723 17741 17745 17749 17766 1783» 1784S 17878 17»24 17928 17»53 lmr2>
18057 18100 18102 18134 18138 18171 18231 18322 18339 1M343 18350 114370
18408 18412 18418 18417 18437 18447 18467 1848» 18430 18509 18518 1859 S
18627 18632 18703 18752 18765 18801 18856 18872 18887 18934 18940 18943
18946 18966 18995 19023 19031 18071 19117 19168 19194 19203 1924» 1927 S
19336 19345 19412 19446 19486 19489 19501 19505 19506 19535 19538 19586
19665 19694 19704 19709 19765 19773 19780 19789 19803 19885 1991» 1993»
19941 19999 20033 20083 20088 20123 20163 20218"20222 20247 20287 20332
20344 20412 20503 20505 20560 20573 20581 20606 20657 20667 20691 20694
2070? 20713 20740 20745 20770 20778 20781 20824 20831 20832 20865 20927
20990 21007 211 II 21113 21138 21191 21194 21222 21284 21298 21327 21362
21385 21399 21411 21427 21444 21478 21515 21544 21545 21552 21555 21564
21585 21.W7 21633 21637 21658 21662 21684 21690 21731 21745 2J758 21803
21853 21886 21939

Bongeknoei is erger dan diofstal!
la'lj'Publ

141

A. H. HURKMANS

ROB EN 808 IN SPROOKJESLAND

NAAR ST. JORISWEG 33

Firma J.P. REVERS, Boekhandel
Voorstraat 173, van 1 t.m. 7 Aug.
GESLOTEN WEGENS VACANTIE

-

KUNSTMIN 31 JULI
2 uur
TER HALLS KINDERREVUE

DAMES- Si HERENKLEERMAKERIJ wfD D 1 A AT C T
IS VANAF ZATERDAG 31 JULI VE.KrL.MM I 3 I
5..^.,.,,.

»/h

0«p. i. Handal, NljvarhaM an Schaap*, tb.v.h. C.D.K.

A.S. MAANDAG
2 AUGUSTUS
AANVANG DER 12DE
PREMIETREKKING

:: bij Asschepoes, Alibaba, ::
Sneeuwwitje en vele anderen
Prijzen:

|

De uitslagen der trekking zullen
regelmatig in DIT BLAD verschijnen.

-

-

CEDU D O R

..

...

...

IN AUGUSTUS DE LETTERS A, B. C EN D.

ciiënten

diepe droefheid geheel on-

verwachts,
onze geliefde
Vrouw en Moeder. Zuster,
Behuwdzuster en Tante,

De „brave" huismoeders, die hem geprest hebben
zonder bon te verkoopen
die listig bonnen
achterhielden
die hem dwongen bonnen by
te koopen, omdat hij anders niet genoeg voorraad
kon opdoen... die hem tot sluikhandelaar maakten ! Zij zqn schuldiger dan hg, maar zij bit)ven
buiten schot. Wat zegt iedere winkelier?

N.V. „HAIGHTON & CO."

wj

WEGENS VACANTIE is onze zaak
VAN 2 T.M. 7 AUGUSTUS

Zijn klanten
blijven
buiten schot!

DER

Fotohandel AB. DE BRUYN, Spuiweg 47 A

vinden,

ZON EN MAAN
31 Juli; Zon op 5.56, onder 21.36 uur.
Maan op 5.11, onder 21.11 uur.

PARANt

er op attent dat volgende
week de zaak wegens vacantie GESLOTEN is.
Het afdrukwerk wat in die week afgehaald
kon worden is nu A.S. ZATERDAG gereed.

Algemeene Begraafplaats te

Neder/andsch» Pijnstille*

16.05 Piano en ork.' 16.45 Nieuws. 17.00 Klanken uit Spanje en Portugal 17.30 Ork.èomposities van Johannes Brahms. 18.00 Operette
„Les Cloches de Come,ville" 19.00 Nieuw».
19.10"Een verhaaltje voor bedtijd. 19.15 Kamermuz. 20.15 Boekenschouw 20.30 Kleine
zangstukjes. 21.00 Mozartprogr. 21.45 Av.
wijd. 22.00 Nieuws en act. besch.

i

BA«IJNHOF 66.

jaar

AKKERTJES

Pf

I

INLEVERING VAN
LUISTERVERGUNNINGEN

Girobetalingsbewijzen bijvoegen I
Te veel betaalde gelden : kunnen worden
teruggevraagd door op de adreszijde van de
vergunning een desbetreffend verzoek te stellen.

IS GESLOTEN

geb. Sleehouwer,
in den ouderdom v*m 6?.

Eenige en
Algemeene Kennisgeving

GEOPEND.

VAN MAANDAG 2 AUGUSTUS TOT
MAANDAG ».AUGUSTUS, DES N.M. t UUR

JOSINA KOEKENBERG

AKKERTJES rtln,
die de pijnlijke boeien verbrekea,
het hoofd weer helder maken
binnen een kwartier. Heb se
/^gv
«E'
brj
de
hand.
altijd
dus daarom

tl

SIGTERMANS

VRIESESTRAAT 58.
BLOEMENHUIS SPUIWEG 29 BLIJFT

Donderdagavond, PEDDEL v.
zeilboot, in 't Wantij. Gelieve
terug

MAANDAG 2en DINSDAG 3 AUGUSTUS

bloemenhuis HERM.

is AFWEZIG

Dochter,

Behuwdzuster

f

donker rood, met drukknop. Terug te bez. Ringdijk
392, Zwijndrecht.

mt.

Ja, waarom? Als er

WEGENS VACANTIE GESLOTEN

KINDERSCHOEN

B). in 3
2of 1 jaar
Boeken in huur, schr. cv.
„MUC", Bruinelaan 120, Zwijn»
drecht. Spreekuur elke Zater"
dag van 2—3.

Stervenden,

onze innig geliefde
Zuster,

ondervonden

telijken dank.
H. DE VRIES.
L. B. DE VRIES-

Dordrecht, 29 Juli 1943.
Spuiweg 6 rood.
Borneostraat 11.

VERLOREN:

Voor de vele bewij-

zen

bij ijns
en
25-jarig huwelijksfeest,
W. J. VAN DER WAALS. betuigen wij onzen har-

doch uitsluitend

zaaizaad van eigen oogst mag worden verhandeld. Zoowel het te velde goedgekeurde
als het niet te velde gekeurde zaad moeten
definitief geplombeerd zijn. alvorens zij afgeleverd mogen worden. Aflevering is
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 beinodi^de vervoerbewijzen worden eerst afgegeven nadat de verschuldigde heffing Is
betaald.

13.42

Vanochtend heeft de Rechtbank bepaald, dat het onderzoek in de zaak tegenden los-werkman A. 8., den koopman L.
GEVRAAGD EEN FLINKE
T. en den bankwerker P. de 8., allen alhier, op- Vrijdag 24 September hervat zal
worden. Zij zouden een caféhouder opgelicht hebben door hem 18 flesschen cognac
te verkoopen, terwijl de inhoud thee was
Zich aan te melden: A. Schelling & De eisch was tegen de eerste twee 8 maanZoon. Hooge Nieuwstraat 89.
.den. Voor # de B. werd vrijspraak gere-

Nootdorp.

AANKOOP NIET TE VELDE GEKEURD

'"*

Traditie I
ca

Regelmatig gebruik van Zwitsal
Kinderpoeder is onontbeerlijk
bij de verzorging van Uw
kleintje. -Deze fijnverdeelde,

GROOTE BISCUIT- &
CHOCOLADEFABRIEK

STROOREGELING OOGST 1943
RAYONNEERING
De telers van stroogewassen in Zuidgebieden
Holland die in ondergenoemde
hun bedrijf uijoefenen zijn evenals vorig
jaar, vérplicht hun stroo (van oogst 1943)
te verkoopen aan den voor dit gebied aangewezen landhandelaar in stroo. Onder
üe verplicht te verkoopen hoeveelheid. valt
niet: a. het kwantum, dat zij uit eigen
oogst toegewezen hebben gekregen; b. het
kwantum
waarvoor zij van de P.I.C.A. strijden deelnemen.
tßestemming hebben gekregen om het te
"Hier volgt het eerste vraagstuk.
Verhandelen van boer tot boer.
stroo
6e serie. No. 1.
De betaling van het afgenomen
moet geschieden tegen overgave van een
Vlaardingen.
A.
STUURMAN.
kwitantie van het Bedrijfschap voor Hooi.
Eerste publicatie.
Stroo en Ruwvoeder te 's-Gravenhage. terwijl de telers bij levering, van den landhandelaar vooruitbetaling kunnen eisenen.
De erwtentelers die te zijner tiid een aanslag
van erwtenstroo zullen ontvangen,
moeten dit stroo ook aan hun larrdhandelaar afleveren. Voor het seizoen 1943—1944
zijn de volgende rayons vastgesteld:
1. Hoeksche Waard. a. Landhandelaar:
C. Bouman, Voorstraat 8, Nw. Beijerlancl.
b.
Oud- en Nw. Beijerïand;
gemeenten:
Landhandelaar: Jac. Boekee Zuidzijde B 3,
Zd Beljerland gemeenten: Goudswaard en
Piérshil: c. Landhandelaar: Joh. v. Prooijen.
C 68 Heinenoord gemeenten: Heinenoord.
Westmaas, lVTTjnsheerenland en Puttershoek;
d. Landhandelaar: W Westdijk. Keizersdijk
Maasdam,
gemeenten: Maasdam.
iC. 76as-Gravendeel en het oostelijk gedeelte van
Nieuweweg,
Kerkstraat.
Strijen
(grens
H.
Landlhandelaar:
Strijensas);
Haven
Zwijns Lzn.. Rijksstraatweg 144. NumansKlaaswaal
Numansdorp,
cïorp gemeenten:
Zd. Beijerïand en het westelijke gedeelte

2. Het eiland Voorne en Putten, landhandelaar
Joh. Mijnders, Nieuwewe» 190
Melisssnt.
3. Het eiland Rozenburg, landhandelaar:
A. L. Noordermeer. Vildersteeg C. 39.

*»

\*-}tf ff>eAe. su&p

NETTE MEISJES.

van Strijen.

w

Dick Willebrandts

gaan

W. A. Angema, brandw..
geen, Vest 20a rood van Amsterdam; J.
Ingekomen:

N.H.,
Het uitstekend bezette Kunstmin ge- van Gemeten, machine-bankwerker,Duijn,
Gorssel;
Verhulststraat
92
van
W.
tuigde gisteravond,
dat Dick WilleR.K., Singel 135 van
brandts en zijn radio-orkest graag ge- kantoorbediende,
ziene gasten bij de Dordtenaren zijn. Gorinchem; G. van Ballegojen, zonderv
ilet programma had niet veel verande- geen, Spuiweg 76 van Middelburg.
en een goede werkkring ringen
Vertrokken: Chr. L. van Minnen, staondergaan, zoodat de bekendste
S., geen. Burg. de Raadtsintionschef,N.
waren;
succesnummers
te
verwachten
voor handige, flinke eh Wij voor ons
boy. naar Gouda, Crabethstraat 70;
gel
4
„dier"-lijke
vonden het
be?
gin zeer goed: „Hobbelpaard" en „Bok- Echtg. L. Grisel en gezin, zonder, N.H.,
187, naar Tiel, Tolhuisstraat
kenwagen'g waarmede de andere num- Voorstraat
mers niet minder gekwalificeerd zijn, 19; J. Langton, zonder, geen, Bankastr.
maar de inzet van een uitvoering als 41 naar Amersfoort, Soesterweg 470; J. J.
deze drukt meestal het stempel en be- Tarmond, huishoudster, Chr. Ger., ReeIn onze
paalt voor een groot gedeelte den tota- weg 87 naar Schiedam, Willemskade 37;
len indruk, temeer daar het overigens J. .Lagendijk, zonder, N.H., Krommedijk
193 rogd naar Eindhoven, Kalmoesstraat
gelijksoortige muziek betreft.
Eenige aardigheidjes met in hoofdzaak 32; W Weeda, conductrice N. S.. N.H.,
Tinus Bruyn als gangmaker waren er Jan Schoutenstraat 13 naar Leiden, Hoefom de voorstelling niet doods te maken. straat 57; W. Janse, zonder, Ger. Gem.
33 naar Urk, Wijk 111 34;
Voor afwisseling werd overigens vol- Geldeloozepad
voor artsen, verloskundigen, kappers enz.,
gedragen door Nelly Ver- G. Lengton, zonder, geen, Bankastraat 41
doende
zorg
moeten vóór 7 Aug. 1943 bij den Distrischuur en Jan de Vries met zang. Dick- n. Amersfoort, Soesterweg 470; E. Veenbutiedienst zijn afgehaald en terugbezorgd.
«elf speelde na de pauze op verzoek de stra, verpleegster, N.H. Prinsenstraat 36
kunnen wij U gebruiken ! piano-solo „Pikanterie".
Volledigheids- naar Lochem, Nieuwstad 30; S. Boone,
halve zij ook het rumba-orkest genoemd zonder, N.H., Houweningestraat 24 naar
Keurige, prettige omge- en
dan zijn in het kort de verdiensten Eindhoven, Bikanstraat 6. ■
en verrichtingen weer vermeld van dit
ving, aangenaam werk.
Een nieuwe serie problemen voor onze
ensemble met zijn typische bezetting.
Waterstanden
6e serie volgt nu, waarvan hier No. 1 Meldt U aan bij Hr. Lagendijk,
B. W. Maaskant.
31 Juli: Hoo.g le get. 6.21 uur; 2e get.
ter oplossing wordt aangeboden.
18.32 uur. Laag le get. 1.20 uur; 2e get
ledere lezer kan steeds aan deze wed- Hooge Bakstr. 38, van 4—5 uur*
uur..,
Uitspraken

DISTRIBUTIEDIENST

—
ZEILBOOT

Van komen en

STADSNIEUWS

bespr.

40, 60 en 80 cent (r.i.). Kaartverkoop en plaatsa. d. zaal Vrijdag van 10—1 u. en Zaterdag y.' 10 u. af

V

)

Goede Damesfiets te koop gevraagd. W. Meuldijk, Bankastraat 25.
1111
PERSONEEL
Te koop gevr. Leesboeken,
bevattende automooren (liefst
"
illustratie).
Aanb. T. de
Net meisje gevr. voor hele of met
halve dagen. Schram de Jong. Zeeuw, Oudendijk A 67, Dub1097
Krisp.weg 169 rood.
1092 beldam.
Te koop gevraagd:
1' khaki.
met of zonder khakl
TE KOOP AANGEBODEN eportbroek
sporthemd (lengte persoon pim.
1 paar sportkousen
M.);
1.7 C
B.M. Zeilboot 600.— te koop, en 1 rugzak. Aanbiedingen aan
ook ruilen voor Motorbootje. J. J. C. v. d. Burgt Jr, KaspersTevens te koop Electr. gramo- pad 66, Dordrecht
1100
phoon met opnemer,
30.—
Ter
overname
pasgevraagd:
1
A. Pannekoek, Koninginnestr
tekenbord van HOx
10A Zwart.
1110 serdoos,
76 met haak en vast blok, reModerne Microscoop te koop, kenliniaal systeem Faber No.
60.—. v. d. Ende, Reeweg O.' '387. ALRO No. 200 of RIETZ
332a. Dubbeldam.
1102 No. 23 'en 1 koker voor tekeningen. A. Mol, Kofstraat 19,
Ter overn. prima ameubl. (2 Dordrecht.
1104
st.)
spiegel
400,
/ 15.
faut.. 4
/
pr. lamp
25 en flinke werkDIVERSEN
bank z.g.a.n. / 25. Kortman,
le ReedwaTsstraat 16.
1093
Gevraagd Piets met goede banTe koop eikenh. Radiokast den, in ruil voor fraaie kinderJ.
d
Maristrapauto met spatborden of
f 20.
e Graaff. Jac.
autoped met uitstekende luchtstraat 109 rd.
banden. Ackermann, GroeneTe koop: ' heerenrijwiel pr. dijk 92.
HOS
staat met banden / 85.
Be Hebt U
nodig
lOfll
iets
of aan te
Waard, Vest 8 r.
bieden? Stelt U zich even in,
5.—, Glazen verbinding met Arie Holster,
Te koop: Tafel
lampenkap
10.—, 2 pits-gas- Gr. Spuistraat 20.
etel
17.50. Louwman, Giessenkapot. Dan even naar de
mondestraat 19.
1094 Stoel
Meubelbeurs
reparatiën
konijnenhok
Te koop 9 deelig
nieuwe meubelen. J. A, van
9
konijnen,
met
/ 225. Timmer, Osch, Voorstraat 189 t/o
v. Blanokenibttrgstr&at 14.
Augustijnenkerk.
Te koop: Wit satijnen Bruids- Te ruilen:
1 p. zw. suede
japon, f 30.—. Te bevragen pumps. h. hak m. 40 voor daZaterdag. J. Petit, Eemkerkijnoenen
maat 39. J. de
straat 6.
1101 Waal, ten Katest-aat 34. 1090
'
Te koop: 1 p, regenpijpen a / 3. Te ruil gevr. damesschoenen,
oe Waal, GiessetMnondestr. 12. mt 40, pi. hak, voor- jongenss.
Na 7 uur.
1103 mt 39. W. d. Bruin, Zuidendijk
1098
Te koop: stofzuiger, 220 Volt, D 18. Dubbeldam.
85; .jongen.sschoenen, z.g.a.n., Wie heeft
damesschoenen,
mt
mt 36. 37 en 42, / 12.50, / 22.50. 39—40 te ruilen tegen iongensv. Gelder, Ringdijk 393, Zwijn- schoenen mt 39. F; Baan, Rotdrecht, bij de brug.
1106 terd.weg 80i, Zwijndrecht.

OMROEPERS

’

__

’

-

’

’

’ ’ ’

—

’

Te koop aangeboden: 2 persoons Cano, zoo goed als nieuw
prijs / 230
Adres Keppel,
Sohotelstraat 24.
1109

.

TE KOOP GEVRAAGD
Te koop gevr. kijkers, horloges, barometers, keukenweeg-

schalen,

lepels,.vorken, messen,

vloerkleed looper, keukengerei
glaswerk, wringer, stofzuiger,

enz. enz, Mulders Verkoophuis
Voorstraat

166.

Wie wil 3 buiten met 2 binnenbanden (half sleet) mt 26x1 si
ruilen voor dito 2 buiten met
binnenbanden mt 26x1 '/.. v. d.
Eist, J. v. Lennepstr. 32". 1099
Wie ruilt mooie groote boyenwoning, omgeving KrisD.in-,
tegen beneden of boven cemeencewoning. Brieven onder
no. 1107, bureau van dit blad.
Wie ruilt z.g.a.n. leeren Damesschoenen maat 39, platte hale,
voor damesschoenen V. hak.
Van der Stigchel, Kolfstr. 14.

