
Door rijwielplaatjesdieven mishandeld 

Gisteravond had de 2 smid-bank 
werker W B A E wonende Aell 
de gezien dat twee mannen in een rijwielstal 
ling in de omgeving van den Heemraadssin 
gel een rijwielbelastingmerk te koop aanboden 
Aangezien hem dit verdacht voorkwam ging 
hij de mannen achterna met de bedoeling hen 
aan een politieman aan te wijzen wanneer hij 
er ØØn ontmoette Toen dit te lang duurde ging 
hij zelf n-aar de mannen toe en verzocht hun 
hem te volgen naar een politiebureau Inplaats 
daarvan gingen de twee mannen hem te lijf 

waarbij K een wond aan de rechterknie be 
ƒkwam welke in liet Ziekenhuis aan den Berg 
weg werd verbonden  e twee onbekenden wis 
ten de vlucht te nemen 

Op aanwijzing van een anderen burger die 
had gezien dat de mannen bij hun vlucht iets 
in den Heemraadssingel hadden geworpen 
werd op de aangeduide plaats onder een brug 

wiclbelastingmerkun en een tang welke dooide 

de politie in beslag werden 
Naar de twee plaatjesdieven wordt thans 

een onderzoek ingesteld 

 Door Wilkskracht Volbi-ach t 

De vereeniging  Door Wilskracht Vol 
bracht gaf j Zondag een uitvoering in  Mu 
sis Sacrum Het mondharmonicacorps open 
de den avond waarna de tooneelvereeniging 
het blijspel  Tante Erna’s laatste wil k-n uit 
voer bracht Een en ander had een vlot ver 
loop Een gezellig bal hield de aanwezigen 
nog langen tijd bijeen 
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De R en A  Noorderei land hield Zon 
dag j een propagandafeestavond in het ge 
bouw  centrum aan de Bricl In zijn 
openingsrede bracht de voorzitter naar voren 
dat het de bedoeling der vert was 

om’ 

op avonden als deze aller sympathie te win 
ncn Hierna verleende hij het woord aan den 
alg adjunct die op zijn beurt de heeren I C 
Pruijssers en A Bravenboer dank zegde voor 
de enscŁneering van dezen avond 

De R  Steeds Volharden oogstte met 
hetgeen zij ten tooneele bracht grooten bijval 
Een geanimeerd bal hield de aanwezigen tot 
laat bijeen 

Brandende kachel op bed gevai 
len 

Hedenmorgen 9 uur hebben gasten van 
slangenwagen 38 onder toezicht van den on 
derbrandnieester den heer C A van Luik 
met emmers water een brandje gebluscht in 
de woning van G Voorrnolen aan de Roentgen 
straat 56 waar een brandende petroleumka 
chcl op een bed was gevallen 

Postpakketten 
Eerstvolgende verzending van postpakket 

ten 

naar Canada per s  Grey County uit Rot 
terdam tijdstip van laatste aanbieding aan 
liet hoofdpostkantoor alhier 19 December 2U 
ƒ 

naar Griekenland en Turkije per s  Gany 
modes uit Rotterdam tijdstip van laatste aan 
bieding aan het hoofdpostkantoor alhier 21 
December 20 uur 

Schoorsteenbranden 
Schoorsteenbranden worden gebluschtom om 

5 uur gistermiddag door gasten van slangen 
wagen 27 bij B Verheul aan de Crispijnlaan 
10a en om kwart over tien gisteravond door 
die van slangenwagen 55 bij P J Muilen 
aan de Nicolaas Beetsstraat 10 

De geloofsvervolgingen in Rus 
land 

Het Landelijk WerkcomitØ dr O Schabert 
is voornemens Dinsdag 7 Jan u in de Groote 
Kerk een samenkomst te beleggen waar ze 
ven predikanten zullen spreken over de ge 
loofsvervolgingen in Rusland 


