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Verbitterde Duitsche tegenstand in
diverse sectoren.

LUCHTAANVALLEN OP
FRANSCHE STEDEN.
PARIJS, 27 Maart.
De Anglo-Ams-

-

rikaarische luchtmacht heeft bij
vallen op het. bezette Fransche

aai-

gebied
aanzienlijk

Maandagmiddag weer een
aantal slachtoffers veroorzaakt. Een
zeer hevige aanval werd gedaan op eer
stad in het zuidelijke deel der PyreEen neeën, waardoor 76 burgers werden geVAN Anzio met succes bestreden.
UIT HET 'HOOFDKWARTIER oppervrachtschip werd tot zinken gebracht dood en 100 gewond. Tezelfdertijd wers
DEN FÜHRER, 28 Maart. Het
bevel van de weermacht deelt mede' drie andere werden beschadigd.
de omgeving van Bordeaux gebombarBij den afweer van vijandelijke luchtdeerd, waardoor 14 personen gedood
Nikolajef
zijn
aanvallen
der
Bü
aanvallen op Duitsche vliegvelden in werden. Een aanval op de stad Tours

Vele Sovjet-aanvallen afgeslagen.
-

gevechten
Sovjets in veri* tierde
op korten afstand afgeslagen. Ten
noordwesten daarvan hebben jagers
en bergjagers in kordate tegenaanvallen een poging der bolsjewieken
verijdeld om een bruggenhoofd over
de Boeg te verbreeden. In het gebied van Balti zijn nog steeds
zware gevechten aan den gang.
Tusschen Dnjestr en Proeth hebben sterke Duitsche formaties slagvliegtuigen in de gevechten inge-

zuidwest-Frankrijk

gisteren
20 waarbij vooral arbeiderswijkan getrofneergeschofen werden, veroorzaakte volgens de
ten. Eenige vijandelijke stoorvliegtuiget eerste berichten elf dooden. Engelsche
zijn in den afgeloopen nacht het Rijnvliegtuigen vielen bij Cherbourg
in
industriegebied scheervlucht een autobus en twe<;
landsch-Westfaalsche
binnengedrongen.
vrachtauto's geladen met goederen van
vluchtelingen aan. Hierbij werden ach'
Aanval op Bristol personen gedood
en negen gewond.
gevechtseskader:
Sterke Duitsche
hebben in den nacht van 27 op 28
DE TURKSCHE
zrjn

Amerikaansche vliegtuigen

NEUTRALITEIT.

—

Maart een zwaren aanval op Bristol
ANKARA, 28 Maart (DNB).
De algericht. Door het neerwerpen van een
grepen.
groot aantal brisant- en brandbommen hier verschijnende „Tanin" haalt een
bericht aan van United Press, volgens
Zij verwoestten talrijke vijandelijke ontstonden reeds tijdens den geconeenaantal gemotori- treerden aanval omvangrijke verniehetwelk het niet uitgesloten zou zijn,
tanks en een groot voertuigen.
Daardat de Sovjet-Unie de aan haar afgebespannen
en
lingen
seerde
en groote branden in het doel- stane
door de
Italiaansche schepen
bij vernietigde majoor Rudel wederom gebied.
Hij heeft
zou wilDardanellen en den
negen vijandelijke tanks.
len laten varen. Wanneer Ankara daarvluchten alleen
daarmede in ruim 1800vernietigd.
toe toestemming zou geven, zou dit
202 vijandelijke tanks
op
neerkomen op het laten varen van de
Ten zuiden van Proskoerof, ten
neutraliteit. De kwestie der scheepBERLIJN, 28 Maart (DNB).
OmTsjernowitz,
bij
van
noordwesten
trent den grooten aanval der Duitsche vaart door deze zeeëngten is een beTarnopol en in het gebied van
luchtmacht in den afgeloopen nacht op langrijk onderwerp geweest op de conBrody wordt de afweerslag met onBristol
wordt nog vernomen, dat dit ferentie te Caïro.
verminderde hevigheid voortgezet.
De „Tanin" verklaart, dat toonaaneen geconcentreerde, zeer zware aanden SovjetOnze troepen bieden
van een
val is geweest.
vele zware gevende Turksche kringen
De
zeer
aanvalskrachten
verbitRussischen
Duitsche gevechtsvliegtuigen opereer- dergelijken eisch der Sovjet-TJnie niet
tegenstand.
garnizoen
Het
terden
den tezamen met snelle Duitsche ge- op de hoogte zijn gesteld.
van Kowel heeft opnieuw vijandevechtsformaties, die verschillende aanaanvallen afgeslagen. Ten
lijke
vallen deden, o.a. op het stadsgebied
onze
noorden van Kowel hebben
van Londen.
divisies in den aanval verder terDe omstandigheden
waaronder de TOKIO, 28 Maart (D.N.B)
vijandelijke
rein gewonnen en
Japansche
aanval op Bristol geschiedde, waren
Het
hoofdkwartier heeft
tegenaanvallen uiteengeslagen.
zeer gunstig. Reeds tijdens de eersti- Dinsdagmiddag het volgende communiqué
Brj de gevechten in het gebied van minuten van den aanval werden ver- betreffende den militairen toestand .an
front gepubliceerd:
scheidene groote branden veroorzaakt het1. Birmaansche
Kowel heeft luitenant Klapperstück
Onze strijdkrachten in Noord-Bircna
brigadeeen
nadat een groote massa brandbommen zijn in gevechten gewikkeld met tv:ee
groepscommandant van
stormgeschut zich door bijzondere dap- was uitgeworpen. De bemanningen van Tsjoengkineesche divisies en ongevter
snelle Duitsche
gevechtsvliegtuigen. twee brigades der Vereenigde Angloperheid onderscheiden.
strijdkrachten, die van het
die in het overige gebied van Zuid- Amerikaansche
Tusschen Dnjepr en Tsjaussy hebHoekaung-gebied zijn opgerukt tot het
West-Engeland en het
Kanaal
van
tegenover
de
met
troepen
gebied
ben onze
noorden van Myitkina De ring
Bristol
opereerden
namen eenige om de ten
vijandelijke troepen, die door de
steun van talrijke tanks en slagvliekrachtige
explosies te Bristol waar, lucht in het gebied van Katha gebracht
opgers aanvallende bolsjewisten
waarna de vuurgloed feller werd. De zijn, wordt steeds nauwer
nieuw een volledig afweersucces
belangrijke overlaadhaven Bristol is
2 Het gros van onze troepen in den
behaald. De vijand verloor wedertot nu toe 104 maal door de Duitsche centralen sector van het Indiseh-Birmaandooden
om verscheidene duizenden
sche grensgebied rukt op tn het dal van
luchtmacht met duizenden tonnen bri- Imphal.
Tegelijkertijd zetten Japansche
en talrijke zware en lichte wapens.
bestookt.
santbommen
troepen hun aanvallen voort op het gros
In het gebied ten zuidoosten van
van het Britsch-Indische 4e legercorps,
Ostrof is het tot wisselvallige plaatdat is ingesloten in het Tsjingebergte en
gevechten
gekomen.
selijke
het Kabaudal.
3. Onze in den zuidelijken sector van
In den noordelijken sector van hel
het Indiseh-Birmaansche grensgebied opeLISSABON, 28 Maart (DNB).
oostelijke front heeft het grenadiersTij- reerende troepen, die een verntetigingsregiment nr. 162 zich onder leiding van dens de heden gehouden debatten in actie ondernemen tegen het gros van de
majoor Hase tezamen met de daaronder het Lagerhuis heeft Churchill ook ge- Britsch-Indische 7de divisie, zijn thans ren
geplaatste eenheden infanterie en piosproken over
den Amerikaanschen tegenaanval begonnen op het Britsch-InVolgens den Engel- dische 15de legercorps, dat tot dit gebied
niers bijzonder onderscheiden. In het druk op Eire.
schen nieuwsdienst verklaarde Chur- is doorgedrongen Onze troepen vallen
hooge noorden aan het Lizafront hebbovendien de 81ste West-Afrikaansche diben Oostmarbsche bergiagers verschei- chill letterlijk:
visie in het Kaladandal aan. De toestand
„Uit de openlijke verklaring, die de in dit gebied ontwikkelt zich over het
dene vijandelijke heuvelstellingen gemet
regeeringen
haar
van
gevechtsinstallaties
de Britsche Common- algemeen in ons voordeel.
nomen en
wealth hebben afgelegd blijkt -duidebemanningen vernietigd.
Japanners bereiken gebied van
lijk, dat. zij met de stappen van de
Silchar.
De strijd in Italië Ver. Staten in
de lersche aangelegenNaar van een Japansche basis in Birma
heid volkomen overeenstemmen."
wordt gemeld, hebben de Japansche troeIn Italië is het gisteren niet tot geOp vragen ten aanzien van de krijgspen, die kortgeleden over de Tsjindwin
vechtshandelingen van beteekenis gevoor-Indië binnendrongen,
verrichtingen bij Cassino en
andere trokken engebied
komen. Duitsche slagvliegtuigen hebhet
van Silchar bereikt.
voor Italiaansche fronten antwoordde Chur- reeds
ben vijandelijke scheepsdoelen
Hoewel de vijand was voorzien van alle
chill: „In heb mijn teleurstelling niet mogelijke
mechanische
o.m. 200
verborgen, dat er geen snellere vorde- auto's, 70 tot 80 stukkenwapenen,
geschut en ruim
ringen gemaakt worden."
aan
100 pantserwagens, werd hij door de JaMet betrekking tot Churchill's radio- lansche verrassingstactiek overweldigd
Japansche troepen zuiveren thans het
rede van Zondagavond stelde het on- De
'ebied van verstrooide vijandelijke resten.
afhankelijke Lagerhuislid Edgar GranHet lot van de 20ste Britsche
BERLIJN, 28 Maart.
Aan het Ooste- ville aan Churchill de vraag of hij
lijk front nemen de gevechten in der> zich nog herinnert, dat hij Zondagdivisie.
De strijd tegen de Britsche 20ste divisie
Z sector nog steeds de eerste plaats in, avond gezegd heeft, dat het Britsche
vooral daar de bolsjewieken hier weer volk er staat op kan maken, in kennis in het gebied van Tamoe wordt met onverbiddelijke hardheid voortgezet. De Jaeens met alle beschikbare middelen gesteld te zullen worden van de Brit- pansche
strijdkrachten maken den ijzeren
trachten de aan den gang zijnde groote sche tegenslagen.
ring rond de vijandelijke strijdkrachten
te
Duitsche distancieeringsbeweging
In zijn antwoord beweerde Churchill nauwer. Van alle kanten loopen de forstoren en den naar het Oosten uit- niet te gelooven, dat men het Britsche maties storm op den vijand en werpen zij
springenden Duitschen vleugel in een volk den toestand, zooals die in Italië vijandelijke pantserformaties terug Het
de 20ste divisie bevindt zich
tang te vatten, aldus Martin Hallensbestaat, verheimelijkt. Naar zijn mee- gros van
Domei meldt in een ware hel en
leben, de militaire correspondent van ning is het echter niet bijster voordee- naar
doet voor het laatst wanhopige doch nuthet D.N.B. Het kan niet uitblijven, dat lig, al te zeer op de bijzonderheden telooze pogingen om zijn lot te ontgaan.
bij zulke groote bewegingen hier en in te gaan,'daar zulks den vijand van
daar critieke situaties ontstaan tegen- nut kan zijn.
PETIOT SCALPEERDE ZIJN
over een numeriek
overmachtieen WAAR CHURCHILL OVER ZWEEG
den
tegenstander. Kenmerkend voor
SLACHTOFFERS.
BERLIJN, 28 Maart.
De Berlijntoestand is echter, dat dergelijke situaOok
Nederlanders onder hen?
sche correspondent van het ANP meldt:
ties steeds slechts een plaatselijk kaPARIJS, 25 Maart. (D.N.8.)
De geDe
met
zooveel
ophef
aangekondigrakter dragen. Over het geheel ligt de de
rechtelijke arts Paul, een specialist voor
van
Winston
rede
Churchill heeft
toestand vast in handen der Duitsche in de
geheele wereld, ook in Engeland lijkschouwing, die de laatste jaren in de
leiding, ook al leggen soms plaatselijke
Seine, in het Bois de Boulogne en op
moeilijkheden onverwachte taken op en de Vereenigde Staten, uitermate teandere plaatsen gevonden deelen van
leurgesteld.
Na
de
Reuterberichten
die
Deze taken is men echter nog steeds aan de
menschelijke lichamen heeft onderzocht,
rede
voorafgingen,
had men is na een onderzoek van
meester geworden in den zin van hei
de in de villa
groote plan, dat ten grondslag ligt aan sensationeele dingen verwacht, doch van den arts Petiot gevonden lichaamsthans
moet men vaststellen, dat de
distancieeringsmanoeuvre.
de Duitsche
dat de
Britsche premier geen enkel urgent deelen tot de conclusie gekomen,
Dit verschijnsel, dat de aan zichzelf probleem behandeld
moorden, waarvan de eerstgenoemde
heeft.
Churchill
gelijk gebleven superioriteit der Duitlichaamsdeelen afkomstig zijn, eveneens
heeft zich bijvoorbeeld met geen woord zijn
gepleegd door den moordenaar uit
schers ook t.a.v. de leiding en uitvoe- uitgelaten over het fiasco
der Britsche
ring van zeer moeilijke tactische taker buitenlandsche politiek
de
villa
in de Rue Lesueur. Hij heeft dit
ten
aanzien
bewijst, doet zich in het huidige sta- van Spanje, Zuid-Amerika, de neutra- afgeleid uit de steeds gelijke sneden die
dium der gevechten weer in opvallende len, lerland en Zuid-Oost-Europa. Ook de moordenaar toepaste. Gebleken is,
wijze zian. Want alle pogingen tot pasover de vraag wat er met Europa zal dat de dooden, die in de Rue Lesueur
seeren, alle penetraties en flankbedrei- gebeuren, als de door Churchill met zijn gevonden, gescalpeerd waren. Dit
gingen van de bolsiewieken tegen den zooveel overtuiging aangekondigde ge- moest, naar men aanneemt, de identifiDuitschen Z. vleugel zijn weer in situa- allieerde overwinning behaald is en catie der slachtoffers van Petiot onmomaken.
ties, die ongetwijfeld voor de Duitschers dus de Sovjet-Unie zegevierend
uit gelijk
Intusschen heeft men een man verrijk waren aan
gevaren, geneutralitreden,
de
zal
heeft
arena
Churchill hoord, bij wien Petiot kalk had besteld,
seerd. Dit blijkt duidelijk uit het feit met geen woord gerept.
Wat denkt welke bestelling
om niet bekende rededat de gevechtspositie zoowel bij NikoChurchill b.v. tegen de bolsjewistische
lajef als bij Tarnopol—Kowel statioexpansiezucht te doen en hoe staat het nen niet is uitgevoerd. Vermoed wordt,
nair gebleven is.
met het Britsche standpunt ten aan- dat de 400 kilogram kalk, die hij reeds
De zwaarste gevechten worden thans zien van Polen? Wat blijft er straks had ontvangen, den moordenaar niet
voldoende waren. Toen een tweede
geleverd in het gebied van Balta. Tusnog over van de Atlantic Charta?
kalkleverantie op zich liet wachten,
schen Dnjestr en Proeth wordt de druk
Het vierjarenplan voor Engeland. heeft Petiot, uit vrees, dat de lijklucht
der bolsjewieken sterker Hier wordt
het duidelijkst zichtbaar, dat de tegenDe sensatie van de rede moet volgens in de omliggende straten zou worden
stander flankeerend den Z. Duitschen
de Wilhelmstrasse gezocht worden in geroken, de .deelen der lijken verbrand,
wil passeeren. Men zal juist de aankondiging van een vierjarenplan hetgeen uiteindelijk juist tot de ontdaarom in dit gebied nog uiterst zware voor Engeland, een aankondiging, die dekking der misdaad heeft geleid.
In een door den rechter van instructie
gevechten moeten verwachten, aangehet vermoeden zou kunnen doen oprij- ontvangen
zien van Duitsche zijde nog geen aananoniemen brief is sprake
Winston Churchill de uitvinzen,
dat
wijzingen zichtbaar zijn geworden, dal der van het vierjarenplan is. Dit is van twee rijke Nederlandse h e
emigrantengezinnen, die in Augustus
men hier het front reeds verder naar evenwel allerminst het geval Het vier1942 naar Parijs waren gekomen, en die
het W. wil verplaatsen.
jarenplan is een der voornaamste fundamenten der wederopleving van de met behulp van Petiot naar Argentinië
Duitsche economie geweest. Aan haar wilden uitwijken. Tevoren was hun meheeft Duitschland vrijwel zijn geheele degedeeld, dat zij zich eenige dagen in
huidige kracht te lanken. Thans wil een huis, dat in de nabijheid van de Are
de Triomphe was gelegen, verborgen
Engeland zijn productieproces, zijn arbeidspotentieel en zijn economie volmoesten houden. De villa van den
gens dezelfde nationalistische princi- moordenaar bevindt zich daar evenpes gaan leiden als Duitschland. Een eens. Met de Nederlanders zijn hun
troost is, dat Church'll wel een slecht voorwerpen van waarde en hun geld
nationaalsocialist zal blijken. Daarom verdwenen. Het zou zes of zeven perkan het vierjarenplan in zijn handen sonen betreffen, die spoorloos zijn vervoor Duitschland geen bedreiging zijn dwenen.
Het aantal vermoorden, dat tot dusver kon worden geïdentificeerd, beDE POSITIE VAN EDEN.
draagt 14. Van de namen zijr er twee
medegedeeld. De politie zoekt naar het
STOCKHOLM, 27 Maart" (DNB).
Naar Reuter uit „bevoegde bron" ver- boek, waarin de massamoordenaar de
neemt, is totdusver nog geen besluit namen van zijn slachtoffers en de bijgenomen om in het Britsche ministerie zonderheden heeft ingeschreven. Bovan buitenlandsche zaken een wijzi- vendien wordt gezocht naar 47 koffers,
ging te brengen. Wanneer Eden tot die uit de villa in de Rue Lesueur zijn
Landwacht Nederland. O* tweede
het inzicht zou komen, dat zijn beide verwijderd.
functies, n.l. minister van buitenlandLandwacht compagnie treedt aan voo,
-Brand in Zweedsch kindertehuis.
sche zaken en leider van het Lager- Maandagavond
den middagdienst De onderwijzers
is in een kindertehuis nahuis, te zwaar voor hem worden, dan bij
meidan zich bij den spies» voor he
Karlskrona brand uitgebroken.
Elf
zal hij waarschijnlijk eerder de leiding kinderen,
Instructief
nemen
van
die
zich
ontvangst
In
in twee zalen op de
de
Lagerhuis
neerleggen
van
het
dan
eerste
bevonden.
kwamen
verdieping
CNF/A. G. Swart/Pax rn
portefeuille van buitenlandsche zaken. hierbij om het leven.

De aanval

Bristol.

—

'

De strijd in Birma.

Debatten in het Lagerhuis.

—

■

Dft striid

het
Oostelijk front.

-

—

—

—

—

HELDERSCHE EDITIE.

—

GRUWELIJK DRAMA.
Een drama, dat de grenzen der verschrikking overschrijdt, heeft zich nabij Overijsche (België) afgespeeld. Ge-

Sinaasappeldistributie.

Het Plaatselijk Verdeelkantoor voor
Groenten en Fruit maakt bekend, dat
volg gevend aan zijn leveringsplicht, de termijn van inlevering van bonnen
had een boer een zijner koeien naar de voor de 4e sinaasappelperiode is verstad gebracht en hiervoor 40.000 fr. ont- lengd tot en met Donderdag a.s. De
vangen. Thuis gekomen legde hij het detaillisten kunnen de bonnen op het
geld op tafel en verwijderde zich een P.V.K. inleveren t.e.m. Zaterdag a.s.
oogenblik uit de keuken, waar zijn jonge zoon alleen achterbleef. Geen kwaad
voor
vermoedend, nam het kind de bankbriefjes in handen en stak ze spelenTijden.
derwijs in brand. Toen de vader terug
Donderdag 30 Maart 's avonds kwart
binnenkwam en het misdrijf bemerkte,
schoot hij in een zoo hevigen toorn, dat voor acht Bidstond. Voorganger ds. R.
hij zijn zoon eerst goed afranselde, Slofstra, Chr. Geref. pred. te Noordewaarna hij razend geworden, het dek- ioos. De eerstvolgende Bidstond wordt
sel van de groote kachel trok en er gehouden 13 April.
het hoofd van het kind mee verbrijzelde. Op het hulpgeroep van het jongetje
snelde de moeder, die boven een ander
Dezer dagen is te Alkmaar, in het
kind aan het baden was, naar. beneden
St. Eiisabeth-Ziekenhuis, overleden
en viel van ontzetting levenloos ten
de heer P. H. L. Maas, directeur
gronde.

Bidstond
der

de Nood

De heer Maas overleden.

Bij dit gruwelijk tooneel vluchtte de
vader als waanzinnig de velden in. Toen
de buren eindelijk, aangetrokken door
het lawaai, ter plaatse kwamen, zochten zij naar het tweede kind, dat verdronken in de badkuip teruggevonden

werd.

Deze gruwelijke tragedie, die aan drie
menschen het leven kostte, heeft in de
geheele streek een diepe ontroering
verwekt.
De politie stelt een onderzoek in.

der Gemeente-Reiniging
te Den
Helder. De heer Maas, die reeds geruimen tijd in genoemde inrichting
verpleegd werd, was te Utrecht in
October 1882 geboren en vervulde
in de Domstad zijn eerste gemeentelijke functie, eveneens aan de
Reiniging.
Naderhand werd hij
overgeplaatst naar de Gemeente
Reiniging te Den Helder, en wel
als opvolger van den heer v. d.
Berkel. Het zou dit jaar juist vijf
en twintig jaar geleden zijn, dat de
heer Maas naar Den Helder kwam.
De heer Maas was iemand, die voor
zijn dienst veel heeft gedaan en op tal
van manieren trachtte zoo economisch
mogelijk te werken.
In dit verband
mogen wij o.m. releveeren den
bouw
van het Storthuis aan de Bassingracht
en den bouw van het schip „Hygiea".
Ook op diverse andere manieren wist
hij de werkzaamheden der Reiniging
te vergemakkelijken en vereenvoudigen.

De vrouw in dienst.
De

bekende

Fransche

tooneel-

schrijver Sacha Guitry is vo
rechtbank te Parij» gedaagd door
zijn gewezen vrouw, de niet minder
befaamde actrice Yvonne Printemps,
omdat zij beweerde nog salaris van
hem tegoed te hebben. De gedaagde

verweerde zich door aan te voeren,
dat zijn vroegere echtgenoote gedurende hun huwelijk voor eenige millioenen aan juweelen van hem ten
geschenke gekregen had. De president
der rechtbank heeft de lieftallige
eischeres niet ontvankelijk verklaard,
omdat hij vond, dat die juweelen
wel opwogen tegen de nog verschuldigde gage.

Ik kan het niet helpen, maar mrjn
rechtsgevoel is door deze oplossing
niet bevredigd. Want wat heeft een
geschenk met een salaris te maken?

Een cadeau is een welwillendheid,
maar een tractement is een recht, en
zij zijn derhalve geen tweelingbroertjes. Wanneer een patroon aan zijn
secretaresse een diamanten broche

—

geeft
en een verstandig patroon
doet op zijn tijd iets dergelijks
dan
ontslaat hem dat niet van de verplichting om aan het eind van de maand

—

tóch af te tikken. Ook al zou de
secretaresse toevallig zijn
eigen
vrouw zijn. Maar het blijkt, dat anderen daar anders >?er denken.
Het komt mij voor, dat het Parijsche vonnis perspectieven opent voor
Fransche zakenlieden. Die zullen nu
met spoed hun duurst betaalde vrouwelijke employee kunnen afdanken
en hun echtgenoote er voor in de
plaats nemen, want je kunt immers
nooit weten, hoe het met de liefde
loopt en er schuilt event een voordeeltje ln van een maand salaris, die
niet betaald hoeft te worden, want
elke man eeeft zijn vrouw wel eens

J. NELEMANS 85 JAAR.
Morgen zal prof. ir. J. Nelemans den 85-jarigen leeftijd bereikt hebben. In 1881
werd hij ingsnieur bij de Staatsspoorwegen en het jaar daarop adspirantingenieur brj den Rijkswaterstaat, waar
hij, na verschillende rangen doorloopen te hebben, in 1910 tot hoofdingenieur werd benoemd. Ondertusschen
was ir. Nelemans in 1906 hoogleeraar
in de waterbouwkunde en den brugWat de ziekte van den heer Maas
bouw aan de technische hoogeschool
op 10 Januari j.l. werd hij oneen cadeautje.
geworden, welke functie hij tot 1929 betreft,
gesteld.Hij
woonde
Of zullen zij het een nóg grooter
te
Callantsoog,
bekleedde.
doch toen een beroerte volgde, werd voordeel vinden hun vrouw niet en
overbrenging naar Alkmaar noodzakehun secretaresse wèl in dienst te
EEN EERLIJKE KANS.
lijk geacht. Hij knapte weer o&, werd
hebben?
Meer kan niemand verlangen. Ook
OVIDIUS.
niet als het er om gaat zich een toe- ontslagen, doch juist toen men meende dat het verloop zich gunstig deed
komst op te bouwen. Tot dusver hing aanzien,
volgde opnieuw een instoriemands loopbaan dikwijls echter ge- ting.
Hieraan is hij thans overleden.
heel af van omstandigheden die buiDe teraardc-bestellins vindt heden
v.
u.
ten zijn bereik lagen, geld- en tijdgeplaats op de Gemeente Begraafplaats
brek, huiselijke omstandigheden enz.
Zon op 6.21 u., onder 19.10 o.
30
Maart:
te Alkmaar. Vertrek van het St. Eli-f Maan onder 1.26 n., op 10.30 u.
stonden de studie in den weg en hebsabeth-Ziekenhuis te 1 uur n.m.
ben al heel wat toekomstplannen ver31 Maart: Zon op 6.18 u., onder 1911 u.
nietigd.
Maan onder 2.25 u., op 10.49. u. 13.34 e.k.
Wie zich bij het Langemarckstudium
1 April: Zon op 6.16 u., onder 19.13 u.
aanmeldt, kan er zeker van zijn. dat
Maan onder 3.17 u„ op 11.39 u.
ZONDAGAVOND.
hij alleen volgens zijn eigen prestatieBij haar pogingen om van de derde
vermogen en periconlijkheid wordt becomedie van Paul Gavault: „La Petite
in de tweede klasse te komen, heeft
Zijn
zijn
schoolop(„Een lek bandje").
afkomst,
oordeeld.
Chocolatière"
„Helder"
tweemaal een uitwedstrijd
leiding, zijn godsdienstige of zijn poliDoor
een
lekken
band aan haar wategen een Zaansche vereenigen is Benjamine,
tieke overtuiging spelen daarbij geen gespeeld
dochter van een
ging
en
ontmoetogen,
deze
waarvan chocolade-fabrikant,
gedwongen
te
rol. Blijkt hij iemand te zijn, die voor de eerste tegen
de tweede tegen overnachten in het landhuisje van
een verdere studie geschikt is,
zoo Zaandijk, beide KFC.
met I—o verloren. Dit Paul Normand. Den volgenden morgen
neemt het Langemarckstudium de kosten zijner opleiding op zich en laat "is al weer jaren geleden. Vandaag krijgt Paul echter bezoek van zijn verwe het voor de derde maal proloofde en zijn a.s. schoonvader en de
hem na een vooropleiding in een zijner zullen
beeren.
aanwezigheid van Benjamine, met alscholen verder studeeren aan een M.
Amons,
de
grijze
ze-'igjarige
secre- le verwikkelingen hierbij, brengt een
T.ci., een uiidueiuaie landbouwschool,
van ZW ontvangt ons en vraagt huwelijk
tusschen Paul en Florise aan
een akademie voor beeldende kunsten, taris
natuurlijk
als oud-Nieuwedieper
hoe het wankelen. Als dan later de vereen conservatorium of aan een hooge- wij het daar
maken,.
school. Eigenlijk staat dan elk beroep
loofde van Benjamine komt, weet JoHij brengt ons in het offieieele gevoor hem open.
han Kaart te bewerken, dat ook deze
deelte van de kleine gezellige tribune verhouding
Jongelui van 16 tot 24 jaar, die meezoo goed als afspringt. Beien
daar
treffen
we vele bekenden. Al- de huwelijken waren uit berekening
nen tot een verdere studie in staat te
lereerst
van Gossel van de scheids- opgebouwd. In het 3e bedrijf maken
zijn, kunnen zich aanmelden bij het
Langemarckstudium, Lange Vijverberg rechtersecmmissie, verder Delvaux, de we een scène mee op Pauls bureau op
van de afdeeling. Wat wor8. Den Haag. alwaar ook nadere inlich- voorzitter
te Parijs, waardoor deden die lui oud! Van voetbal kun je het ministerie
tingen schriftelijk kunnen worden aanfinitief een huwelijk tusschen Paul en
blijkbaar geen afscheid nemen.
gevraagd.
Alle
candidaten worden
Florise verbroken wordt. Na tal van
Natuurlijk ook tallooze Jutters
en komische situaties weet echter Johan
eenigen tijd na hun aanmelding opgeoud-Jutters. Reinders. de oud-sportre- Kaart, in zijn rol als kunst(??)schilder,
roepen voor een schiftingskamp, alvan de Heldersche Courant, is Benjamine en
waar vastgesteld wordt, in hoeverre dacteur
Paul tot elkaar te brer.even uit Lochem gekomen om zn gen.
zij geschikt zijn.
ouwe club te zien strijden. En zoo zijn
Jammer was het, dat de zaal niet
er dan tusschen de drie en vierduizend geheel
gevuld was. Velen hadden zich
belangstellenden voor deze groote ontlaten
door het gerucht als
afschrikken
moeting. We kunnen niet op tijd bezou het geen mooie uitvoering zijn.
ginnen en hebben daardoor een prachDegenen,
die dit gerucht verspreid
tige gelegenheid cog even rond te kijhebben zeker nooit van Aan
hebben,
Met ingang van 1 April is een
ken. Daar is de populaire trainer van naam van Johan Kaart gehoord, of
ZW, de oud-Ajaxied Wim Andriessen.
daling van ons abonnementenaantal
hebben>hem nog nooit gezien. Dit geMerkwaardige
figuur was dat in Ajax tuigt van weinig bekendheid op dit
voorgeschreven.
en ook in het Nederlandsch elftal. Het gebied. Zij,
zuldie aanwezig
Waar het uiteraard moeilijk is
was nimmer een geweldige voetballer len verlangend uitzien naarwaren,
de volgenbepaalde personen van een abonze
maar
hadden hem er altijd graag
bij. Van de vele malen, dat hij bij een de opvoering.
nement uit te sluiten
het zouden
Gevonden een paar blauw
corner, als spil met een fraaien kopbal
Politie.
laatstaangcnomencn
de
moeten
doelpuntte, zult u zich er ongetwijfeld met rood gekleurde kinderwantjes.
zijn!
daar doen w\j het vriendenog wel enkele herinneren.
Inlichtingen gem.-bode.
lijke verzoek aan hen, die daarvoor
Andriessen is meer de voetballer
Schooluitvoering.
Na de succesvolmet den geest. Ook vanmiddag. Als le uitvoering van 11 Januari j.l. zal nu
in de gelegenheid zijn, samen te
teen Aljechin plaatst hij de stukken wederom door de school van V.G.L.O.
te gaan lezen. Op die wijze worvan de ZVV-ploeg op meesterlijke wij- te Hippolytushoef een tweetal tooneelden zoo weinig mogelijk menschen
ze. Hij bouwt door middel van het avonden worden gehouden. Woensdag
stopper-spil-systeem een verdediging op 12 April zal opgevoerd worden „Jopie
van het lezen van de krant uitvan drie uitstekende achterspelers, een bij de Zigeuners" en Donderdag 13 Apr.
gesloten.
muur waar men practisch niet door .jKijnheer Schraap" en „Dokter AlweHet zal hun, die ons blad tot nu
heen kan. En passant wijst hij de spe- tend". Daar nu de zaal toegankelijk k<
toe gratis ontvingen, begrijpelijk
lers, die het nog niet weten, wie Rotvoor alle leeftijden, twijfelen wij er
tier is.
voorkomen, dat wö deze exemplaniet aan of deze avonden zullen weer
Na 25 minuten wachten, hetgeen van volle zalen trekken.
ren niet meeT kunnen missen en
nadeeligen invloed "is op de concentraZondagavond gaf het
Daan Pool.
de meesten van hen zullen wij na
tie, beginnen we dan eindelijk onder
cabaretgezelschap „Nummer Eén" on1 April a.s. niet meer van dienst
leiding van Van der Kooi uit Berkder leiding van Daan Pool een voorhout. ZW maakt het eerste doelpunt, stelling
kunnen zijn.
in hotel Concordia van den
maar dat zijn we gewend bij Helder, heer Halfweg.
Natuurlijk spreken wij de hoop
Nadat Daan het contact
hebben ze noodig om los te ko- met het publiek
dat
tot stand had geuit, dat spoedig de papierpositie
men.
bracht, zong Mimi „Het Wiegje", waarmoge veranderen en naast
hopen
nog
We
dat
dit
de nu
vóór rust zal mee zij groot succes had. Ook Henk
gebeuren omdat daarvoor alle geleaf te voeren abonné's ook de "duide man met de gouden stem.
genheid bestaat, maar daarin worden Borst,
oogstte
bijval. Daan Pool en Kees
zenden candidaat-abonné's kunnen
we teleurgesteld. De witjakken komen Rijswijk veel
in hun dwaze creatie
van
echter in 't geheel niet los, integendeel
worden ingeschreven.
Knibbel en Dribbel, brachten het puspeelt
in
sterke
men
W-formatie,
DE ADMINISTRATIE.
zoobliek van de eene lachbui in de andere.
dat van de drie man in de voorhoede
De Westfriesche voordrachten van
weinig kan uitgaan.
Daan waren weer de hoogtepunten van
Men
zal dat na rust wel beter aan- den
Dezer dagen waren wij aanwezig op
Alles werd begeleid door
de uitvoering, gegeven door onze voet- pakken en bovendien, we hebben ZW den avond.
jongen pianist Oeb Bootsma, die
balvereeniging HRC, en het bleek dat nu gezien, Helder heeft in deze com- ook een
daverend toegejuichte pianowel van sterkere tegenstanders
daarvoor flinke belangstelling bestond. petitie
gat Al met al een móbie avond
solo
gewonnen.
zijn
We
derhalve zeer opDit is niets bijzonders: de HRC-aantimistisch en vertrouwen op flitsend voor een talrijk publiek. Voor Daan
hang is gróót en deze was des te grooopen
spel. U kent dat wel. Vijf of zes en zn clubje een groot succes en wiS
ter in dit geval, nu bekend geworden
ook, dat „Nummer Eén"
spelers
werken aan den opbouw van hopen danvolgend
vereeniging
was dat de
over een eigen een
jubileumprogramma
met het
aanval,
tenslotte een harde scher- weer in ons dorp
orkest beschikt. Ter grootte van niet
Als bijzal
pe
voorzet,
minder dan 12 personen.
waar vrijwel niemand op zonderheid vermelden optreden.
wij
nog,
dat
loopt
Wij legden ons oor te luisteren
omdat hij niet te halen is, echter
met den heer Halfweg alle bebij het publiek, en het bleek dat men wel voor Rottier, die dan vriend en Daan
van „Noorderlicht" had uitin bewondering brengt door zijn woners
uitermate enthousiast was over de vijand
genoodigd. Zij vormden een enthousiast,
groote
eerste prestaties van deze HRC-muzisnelheid en zijn snelle reactie
U weet het natuurlijk al, hij is na aan- gedeelte van het opgetogen publiek.
kanten.
OPENING VAN DE WTERINGEB
Het orkest staat onder leiding van komst vanavond met een ziekenauto
den heer E. Regeling en ook in dit op- van den trein gehaald, in verband, met
WTELERBAAN.
zicht had men het slechter kunnen een gebroken s'eutelbeen.
Het wielrenseizoen in ons land zal
M'n
zoontje,
treffen.
dat den wedstrijd van- dit jaar worden geopend met een beuit een boom goed heeft kunnen zien, langrijken
De geheele avond stond ook thans zegt
stayerswedstrjjd op de
dat Rottier gemeen genomen Wieringer wielerbaan. As. Zondag;
weer onder leiding van den heer J. v.
d. Sande, die zijn sporen op dit ge- werd, maar die kleine kereltjes zijn zullen n.l. de drie beste Nederlandsche
bied we 1 verdiend heeft. De schetsen, erg fanatiek. Wel doet het me veel ge- stayers elkaar voor het eerst treffen.
dat voor a.s. Zondag zeer waar- Het zijn Ben v. d. Voort; Kees Bakker
die opgevoerd werden, en voorts de noegen
geheele regie, bleek in optima forma schijnlijk Schlüter zal worden aangeen André van Amsterdam, die elkaar
te zijn, weshalve het publiek ook hem wezen. Een prima arbiter is altijd ge- in een wedstrijd over 80 k.m. zullen
grooten dank verschuldigd
was. De wenscht. doch zeker in een promotie- treffen. Als motorgangmakers zullen
ontmoeting. Tot Zondag lezers, bij fungeeren: F Wiersma, J. Bustraan
eigen tooneeltatenten van den heer
van der Sande' waren van dien aard, Helder—Zaandijk.
en J. Schlebaum.
In het voorprogramma zullen 4e
dat ook hij menig applausje te incasseeren kreeg.
beste Nederlandsche amateurs a_n
„Een lek bandje".
Het was een allergenoeglijkste avond
Waar een lek den start verschijnen. Ook voor veren de HRC-veste heeft bijzonder ge- bandje al niet goed voor is konden schillende jongens uit Noord-Hollantf
noten. Ook Jan Thijssen, die uiteraard wij «Vrijdagavond meemaken in Cine- is een plaatsje ingeruimd. Van hen
mede aanwezig was om de vorderin- ma de Haan, toen onder directie van zullen o.a. meerijden de Bruyn Schagen van zijn jongen:, ditmaal op het Johan Kaart door de Komedianten ten gerbrug;
Hoorn 'en «e
podium, te aanschouwen.
tooneele werd gebracht de kluchtige Bruyn uit Molenaar,
Den Helder
PROF. IR.

's-GRAVENHAGE, 23 Maart.

—

19.15—6.15

Verduister

LANGS DE VELDEN.

STADSNIEUWS.
Bericht.

—

—

-

-

-

Uitvoering HRC.

-

Wieringen.

Wieringerwaard.

van Jac. Brak; Oonst v. d. Wind 17 van
S. Knossen; Bouke 3 van H. M. Bosman; Lodewijk E. 4 van A. Eriks Hzn.;
Johanna's Adema van G. Jongerling;
Frans E. 36 van G. Buik; Willem van
N. Sneekes; Kapitein 2 van J. van

Eindles Landbouwcursus.

- Donder-

dag 23 Maart werd de eindles van den
Bevestiging. De heer J. C. v. Blijente Sint
algemeenen landbouwcursus
burgh zal Zondag 2 April alhier zijn
Maartensbrug gehouden in tegenwoorentree preeken na bevestigd te zijn
digheid van den heer Ir. van Beneden,
door di. Vorstman.
vertegenwoordiger van den RijkslandLange.
bouwconsulent, de commissie van toeVan de 12 tweejarige stieren wer- zicht en het dagelfjksch bestuur van de
Nadat
Strooschip gekapseisd.
Een schip, den goedgekeurd voor 't NRS 4, voor vereeniging van oud-leerlingen.
geladen met stroo, op weg naar zijn NH 4, voor P 3; één werd afgekeurd. de leider van den cursus, de heer J.
De tweejarige NRS stieren waren: Leeuwen alhier, aan de leerlingen
bestemming, verloor de geheele boven9 van Joh. Ros; Jannetjes eenige vragen had gesteld, werden de
last. Honderden pakken stroo drijven Diamant
Frans 9 van Jac. Brak; Gerard 6 van diploma's met een passend woord uitthans in de kanalen rond. Een schade- Ed.
Jimmink Jaczn.; Titus 12 van K. gereikt door den heer Ir. van Beneden.
post voor den betrokken schipper.
Birk Azn.
Alle leerlingen behaalden het diploma,
Goedgekeurd voor NH: Gerard J. 2 t.w.: G. v. Diepen. W. Vis. P. Blaauvan Wed. J. Stroper; Dick van Frans boer, D. Boontjes Kz„ D. Boontjes Wz.,
Toeback.
Naar we vernemen, is Konijn; Aafjes Apollo van P. H. Dek- J. Dapper C. Hopman, H. Peetoom, H.
en Klaas van P. Vries.
Bakker. P.
«et den amateur-tabaksplanters gelukt ker
J. Raat, A. Rentenaar, P. Kruijer.
Goedgekeurd voor P: Nico 15 van de
ëe kleurenfilm „Toeback" te introduBoer, T. Kramer en C.
ceeren in de zaal van den heer P- Adr. Bakker; Diamant 8 van R. de Door den leerling F. Blaauboer werd
Krerjger. Het tijdschrift „De TabaksVries en Max van Jac. Stammes.
den cursusleider hartelijk dank geplant" van Maart jJ. schrijft hierover
zegd
voor het genoten onderwijs, terStierenkeuring.
Zaterdagmiddag
wijl hem tevens namens de leerlingen
fcet volgende: „De zeer artistieke film had te St. Maartensvlotbrug
de Stie- een cadeau werd overhandigd.
aoet haar duidelijke gegevens en prach- renkeuring plaats.
JDe belangstelling
tige kleurennuances behandelt den tahiervoor was zeer groot. Er werden
baksverbouw van zaad tot sigaret en aangeboden
33 éénjarige. 6 tweejarige
gaf den aanwezigen een leerrijke vooren
stieren.
5
oudere
Een
op
bijna
Caroussel-Caharet bij Slikker.
lichting, hoe men ln ons land
Van de éénjarige stieren werden uitstekend bezette zaal heeft Maandagalle grondsoorten als beroepsteler en goedgekeurd:
12 voor t NRS. 7 voor avond met gul en verdiend applaus het
amateur een zeer dragelijk product kan NH
13 voor P; één stier werd we- Caroussel-Cabaret beloond, voor wat
en
kweeken."
gens te jongen leeftijd aangehouden.
het dien avond opdischte. Den hoofdBijdrage tuberculosebestrijding.
Aan
Voor 't NRS werden de volgende schotel vormde wel het optreden van
deze gemeente is over 1943 een Pro- éénjarige stieren goedgekeurd: Ferdihet John's Variatie-kwartet in zijn
vinciale bijdrage van ’675, toegekend nand van C. A. de Wit; Diamant 13, repertoire ter gelegenheid van het 10ta de kosten van verpleging van tu- Diamant 14 en Maartjes Claudius van -iarig bestaan. Driemaal trad dit viertal
berculoselijders.
dezelfde; Athleet van A. Eriks Kzn.; op, n.l. als Hawaiïans, als Zingende
Claudius
van dezelfde; Frans A 99, Afrikaners en als Vroolijke AlpinisTijdelijk onderwijzeres.
burgeDe
Frans
A
100 van G. Appel; Frans ten en telkenmale bekoorden zij het
en
gemeente
tijdemeester dezer
heeft tot
lijk onderwijzeres aan de openb. lagere K 73 en Frans K 74 van Jn. E. J. publiek door kleurige costumes, pittige
school te 't Zand benoemd mej. G. Kramer; Frans S 24 van A. v, d. Sluys muziek en uitbundige
grappen. We
en Grietjes Piet van G. Schuyt.
Tigchelaar te Alkmaar.
danseres Tinita en in
noemen
verder
de
goedgekeurd
Voor NH
werden: Frans het bijzonder de Brino's met hun acroStierenkeuring.
Onder vrij goede A 101 van G. Appel;1 Claudius D 4 van batiek
met dolle rijen na de pauze waarop
belangstelling werd Zaterdagmorgen
R. Dapper; Claudius E van Jn. Eriks wielcapriolen.
de conwijze
De
te Schagerbrug de Stierenkeuring ge- Jr.; Frans S 23 van A. v. d. Sluys; ferencier Bernard Barends de nummers
houden. Er werden aangevoerd 29 Beino van L. Wardenaar; Frans K 75 aaneenreeg, oogstte veel succes. Hij
éénjarige, 12 tweejarige en 1 vierjarige van C. Huibers en Aaltje's Cesar van
trad ook op als liedjeszanger en kunsttier. Er werden van de éénjarige stie- Jn. Broersen.
Op bescheiden wijze begeleidde
i 10 goedgekeurd voor 't NRS. 6
Voor P goedgekeurd: Diamant 12 van fluiter.
Pierre Couton
pianist-accordeonnist
de
NH en 10 voor P, terwijl 3 werJac. Zwemmer; Grietjes Plesman van het ensemble. Al met al een variétéif gekeurd.
R. Waiboer; Plesman 53 van dezelfde; programma,
dat er zijn mocht.
f>e voor het NRS goedgekeurde één- Frans Anton van G Rademaker; Adema
ige stieren waren: Gretha's Frans 8 4 van P. Rampen; Frans S 22 van A.
Wondertjes Frans van de v. d. Sluys; Frans S 26 Van dezelfde;
jac. Brak;
NOORDHOLLANDSCHE
dezelfde; Gerard J. 4 van Ed. Jim- Gretha's Athleet v,an G. Smit; TrijnWOLVEREENIGING.
mink Hzn.; Donar B. van A. Baken; tje's Adema van P. Rampen; Adema 2
De Noordhollandsche Wolvereeniging
Barend 8 van Jn. Jimmink; Maar- van J. Zomerdijk; Suzanna's Eduard
schalk van C. Marees; Lucie's Frans van C. Schoorl; Chiel van Joh. Klaver hield Maandag in het Gulden Vlies te
Alkmaar, onder voorzitterschap van den
van O. J. Bruin; Gerard 7 van Ed. en Adema van J. Boontjes.
Jimmink Jaczn.; Paul 27 van O. D. de
Van de 6 tweejarige stieren werden heer K. Hoogeboom, haar 27ste jaarvan D. 3 voor 't NRS. 1 voor NH en 2 voor vergadering. Medegedeeld werd, dat de
Lange; Lodewijk Lindberg
Vries.
Raad van Beroep te Arnhem beslist had,
P goedgekeurd.
Voor NH werden goedgekeurd: Hielke
onder de huidige
De tweejarige NRS stieren waren: dat de vereeniging
van J. Bakker; Jannetjes Frans 10 van Frans A 88 van B. Waiboer: Titus 13 omstandigheden niet belastingplichtig
Jac. Brak; Wondertjej's Frans van de- van Wed. C. Bos en Frans A 93 van was.
Uit hoofde was f 180 betaalde
zelfde; Gerard J. 5 van Ed. Jimmink A. J. v. Rijswijk en A. v. d. Sluys.
winstbelasting terug ontvangen.

-

Wieringermeer.

-

Zijpe.

-

-

Anna Paulowna.

-

-

-

-

Hz.; Gerarda van Ed. Jimmink Jaczn.;
Voor NH werd goedgekeurd: Frans
Uit het door den secretaris, den heer
Pietjes Paul van D. Vries.
5 17 van A. v. d. Sluys.
St. J. Zuurbier uitgebrachte jaarverslag
Voor P. goedgekeurd werden: SmlrVoor P Alida's Roland 2 van P. Bies- bleek, dat in 1943 29 000 ons breigaren
noff R. 5 van P. A v. Tiel; Lodewijk boer en Anna's Apollo van D. Tim- aan 4600 wolhouders, leden van de vereeniging, was uitgereikt. Het financieel
I. 6 van J. Blom; Wondertjes Frans 2 merman.

Advertentien.

Plaatselijke Distributiedienst Texel.

U BENT VERZEKERD
goed verzekerd te zijn,
Met gToote blijdschap ge- indien U Uw verzekeringen
5e periode, tabaksven wij kennis, dat Martien- op elk gebied (ook molest- Uitreiking- levensmiddelenkaarten
kaarten, toeslagkaarten en brandstoffenkaarten.
tje een zusje heeft gekregen. verzekering) laat verzorWij noemden haar
Den Hoorn op Donderdag 30 Maart a.s. in café Rotgans
gen door
CATHARINA.
10—11 dorp 1 t/m. 28.
H. SCHELHAAS.
ULÏLEMAN'S
11—12 uur dorp 29 t/m. 65.
A. SCHELHAAS—VEEN.
ASSURANTIEKANTOOR, I—2 uur dorp 66 t/m. 96.
25 Maart 1944.
2—3 uur dorp 97 en hooger.
LOODSGRACHT 32,
Kerkbuurt 55,
De Koog op Vrijdag 31 Maart a.s. in de O.L. School.
Westerland,
Vraagt eens vrijblijvend 930—10.30 uur wijk K 1
t/m. 24, dorp 1 t/m. 19.
Wieringen.
inlichtingen aangaande een 10.30
uur wijk K 25 t/m 35; dorp 20 t/m. 38.
—11.30
Met blijdschap geven wij spaar-, studie-, uitzet- of 11.30—12.30 uur wijk K 36 t/m 60, dorp 39 t/m. 63.
kennis van de geboorte van communieverzekering.. De 1.30—230 uur wijk K 61 t/m. 71, dorp 64 t/m. 100.
premie zal U meevallen!
onzen Zoon
2.30—3.30 uur wijk K 72 t/m. 91, dorp 101 t/m. 157.
KEES,'
3.30—4.30
uur wijk K 92 en hooger, dorp 158 en hooger.
die brj het H. Doopsel de Aardbeienpiantcn:
Mad. De Waal op Zaterdag 1 April a.s. in de OL. School.
namen ontving van
Kooij vroege, Mad. Matot
8.30—9.30 uur wijk W, 1 t/m. 43.
CORNELIS ANTONIUS.
middelvroeg, Blanda Con- 9.30—10.30 uur wijk W 44 en hooger.
C. BIEGSTRAATEN.
try middelvroeg,
Jucunda 10-30—11.30 uur dorp 1 t/m 55
J. J. BIEGSTRAATEN— laat, f
p. 100; Kampi3.75
TABELING. oen, nieuw, rvjkdragend, 11.30—12.00 uur dorp 56 en hooger.
Medegebracht dienen te worden alle oude stamkaarten
Den Helder, 27 Maart 1944.
f 5 per 100. Laatst van de en inlegvellen, alsmede voor brandstoffen het ingevulde
Bassingracht 8.
week pootuien. P. Kroon, formulier, alsmede het restant der oude brandstoffenMet blijdschap geven wij Nieuwew. 46, A. Paulowna.
kaart met de nummers BV 25 t/m. BV 28. Voor
kennis van de geboorte van
tabakskaart de bon „Tabak R 03", voor toeslagkaart
Dochtertje
Zusje
en
ons
ANNEMARre.
de bon „Toeslag R 03". Zelfverzorgers dienen het
J. SMIT.
zegelboekje mede te nemen.
T. SMIT—DHtKS.
aangenomen
worden
door:
GEERI.
'T IS DE MOEITE WAARD.

.

resultaat van de

uitreiking

bracht een breiwol. Er-ys in Nederland geen vrije
wol en spr. begrijpt dan ook niet hoe
het mogelijk is, zooals een foto in de
Limburger Koerier van 20 Maart j.l.
toont, dat er door de Nederlandsche
Landstand in Limburg voor. Landvrouwen en meisjes een spineursus kan
worden gegeven, waaraan door velen
met animo wordt deelgenomen.
Spr. was van oordeel, dat door deze
oropaganda een richtige wollevering

,
voordeel van f 821.47
De onkosten, verbonden aan de inname van de wol scheer 1943, werden
vrijwel gedekt, Joor de toegekende uitbetalingsprovisie.
In totaal werd ingenomen 231.293 %
Kg. wol (v. j. 365.127 Kg.)
ter waarde
van f 564.432,85 en wel van 63.524 vliezen (v.j. 92.472). Deze wol werd ingenomen van ca. 4600 wolhouders (v. j.
5900). Het gemiddelde gewicht per vlies
bedroeg 3.64 Kg. legen het vorige jaar
3.95. De gemiddelde prijs per Kg bedroeg f 2.44 tegen het vorig jaar J 2.17
of per vlies f 8.88 tegen f 8.59 in het

"

vorig jaar.

Voor het. eerst werd bij de uitbetaonderscheid gemaakt in kambare
en niet kambare wol. In de onderlinge
verhouding der kwaliteiten was wei-

ling

nig verandering gekomen.

De totaal onkosten der vordering
hadden f 10.930,78 bedragen. Op t 150
na worden die door de Nederlandsche
Wolfederatie vergoed, doch verwacht
wordt, dat deze ook de ontbrekende
f 150 zal vergoeden.
Op voorstel van de financieele commissie werd besloten van de 19 donateurs geen contributie meer te heffen,
om te voorkomen, dat de vereeniging
eventueel in de winstbelasting zou val-

len.
De heer Govers betwijfelde of verhooging *an de uitkeering der federatie wel mogelijk is, aangezien N.H. in
de onkosten per Kg. al zeer hoog is.
De vergoeding voor de distributie van
breigaren wordt echter verhoogd en
verwacht kan worden, dat daaruit het
tekort op de begrooting voor 1944,
groot een f 500, wel gedekt kan worden. De begrooting werd conform het
bestuursvoorstel vastgesteld. In plaats
van het aftredende
de
heer M. J. Heeger, Texel, die niet herkiesbaar was, werd de heer Th. Hm
te Texel gekozen, tot lid van de financieele commissie de heer D. Kramer
Glijnis te Stompetoren.
De breigaren-distributie.
De heer Govers deelde mede, dat dit
jaar in plaats van 10000 Kg., 15000 Kg.
wol voor de breigaren-distributie beschikbaar komt. Dit jaar zal uit de
samenstelling
de melkwol worden
weggenomen. De samenstelling zal bestaan uit 52°/ wol, 12"/ vlas en de
rest kunstzijde, zoodat de kwaliteit belangrijk beter zal zijn. Bovendien zal
in plaats van 1V« knot per gezin 2
knot worden uitgereikt.
Aangezien
echter volgens berekeningen van den
vroegeren bond van plattelandsvrouper gezinslid minstens 3 knot
wen
noodig is, zal de federatie het mogelijke doen om de beschikbare hoeveelhe'J
verhoogd te krijgen Nimmer zal echter de gelegenheid worden geopend
om de zelfverzorgers te helpen. Wie
niet voldoende inlevert krijgt geen

o

o

danig in de wielen

.vordt gereden.
Voor de leden wordt de sajet a.s.
Woensdag in Schagen, Donderdag in
Alkmaar en 6 April te Texel uitge-

en
LENA LENGERS
hebben de eer U er van
kennis te geven dat zij hun
huwelijk zullen sluiten in de
kerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen,

op

Ter aanvulling van
Uw kol enrantsoen.

Donderdag

verkrijgbaar:
27 April a.s., 's morgens te Wederom
gezongen
10 uur, waarna de

H Mis wordt opgedragen
om zegen te vragen over
hun huwelijk.
Den Helder, 28 Maart 1944.
Basstraat 56.
Binnenhaven 142.
Toekomstig adres:
Binnenhaven 141.

hartelij-

11 onzer

ken dank.
Wed. G. STIENSTRA—
IJSSELSTEIN
en Kinderen.
Den Helder, Maart 1944,
De Ruyterstr. 45.

Voor uw deelneming, ons

betoond na
van onzen

het

zorder bon.

Bij M. Kikkert
Vischstraat 82.

Aan allen, die hun deelneming hebben betoond na
het overlijden van
onzen
lieven Man en Vader
JAN STCENSTRA,
betuigen

BRIKETTEN

overlijden

geliefden

Behuwd-, Groot- en

Vader,
Over-

ORGEL OF PIANO
gevraagd. Opg. prijs en
merk (event. 2 klavieren

m. of zonder pedaal):

JOH ALGRA, Linnaeusparkweg 18, Amsterdam,

■

K^aWt*
Op 3

verschillen-

Gevraagd een

Nette IJsventer
J. LAAN, Palmstraat.
Aanmelden tuss. 10 en 11 u.
lemand wil haar
SEAL MANTEL
verkoopen, mt. 46, absoluut
Ie kwal. 6 x gedragen, normale prijs pl.m, f 3000 voor
t 1950. Te zien: Modehuis
H. SPRUIT, Keizerstr. 62.

A. NULTENB,
verhuisd van

v. Foreestweg 1 naar
LANDBOUWSTR. 12,
JULIANADORP.

MET UW

KOOPMANS"
PANNEKOEK
MEEL

VRAAGT

*^~~KRUIDENIER
KOOPMANS' MKIFABRIEKEH N.V.

Breezand. Tel.

K 2232-385.

BRANDKAST
te koop gevraagd.
Veeninga,
v Tienhoven-

GOUD EN str 19 1, Adam. Tel 40093
VLOTTE
ZILVER BEMIDDELING

NAAR

VAN GEELEN

Juwelier
Tel. 239. Schagen

GEBR, KRUIJFF,

BLOEMBONNEN
HAVERMOUTBONNEN
GORTBONNEN

Namens de familie,
J. KIKKERT.
Den Helder, Maart 1944.
Brakkeveldweg 54.

GA

Pootaardappelen.

Kolenhandel,

betuigen wij u hiermede onzen hartelijken dank Ook de
Alg. Begrafenisonderneming
voor de correcte uitvoering.

|

HENDRIKTJS KIKKERT,

—

■^«__«—__»_>-— ——■

de bonnen levert
Uw kruidenier
Koopmans Pannekoekmeel, n.l. op de

grootvader

Firma P. M. BROUWER

Zaden

Door mijn bemiddeling te
aanvaarden, bent U niet
meer tot Uw beperkten
aangewekennissenkring
zen. Doch dan bent U er
zeker van, dat U binnen
afzienbaren tijd een gelukkig en goed huwelijk zult
kunnen sluiten.
Mijn conditiën zijn bescheiden, bemiddeling vlot en
prettig. Vraagt kosteloos
inlichtingen (in blanco enveloppe) aan:

bon R 01 van |
m ia tabakikaart in bij 3
S Je leverancier, want hij 1
MS kan je nog helpen aan m
Adelaar-Scheerzeep van B
m

ff'» Adelaar-product

—
—
— —
—
— — — —
—
—
—

—

—

Schutte.
Overleden: C. Bruul

—

J. Trentelman (m.), 60 j.
(vr.), 4 Jaar

»

oude kwaliteit

Bevallen: A. Bremer—Kooy, z.
H. HollanD C. Rieswijk—Buijsman, d.
der—Gerssen, d.
J A. List—Sijmons, z.
J. BakA. H. J. Agaart—Heutink, d.
ker—Van Leeuwen, d.
J. de Leeuw
A. v. d.
Brans, z.
M Mallee—Vos, d.
Ham—Hendrikse, d.
J. C. de Wit—Ten
Boekei, z.
A. Rietveld—Greuter, d.
M.
J M. Bakker—Van Rosmalen, z.
Oud—Van Til, d.
Ondertrouwd: J. Noot en C. ter
Wal.
M. v. d. Hert en M. E. Lucas.
Getrouwd: L. de Waart en 3.

—

(m.), 40 jr.
G. Mors

IK ZAG

—

....

markt,
Aan de vrije
markt werden Maandag ook weder niet
anders dan konijnen verhandeld. Voor
de lev -ng kwamen ditmaal weer veel
prim
'g koeien aan de markt.

zegt
Bakgraag,
Mina
hoe
op de huishoudschool
de meisjes het recept
" pannekoeken en
flensjes" In hun kook.

(reg

boek veranderden.

Texelsche

D
kor

<

20 ko

i.

aanvoer bestond uit: 30
g.pr. f 1 p. Kg.); 20 kippen
90 p. Kg.) Voor de levering:
6 varkens en 17 kalveren.

DE H.H.C. „HERMES" SPEELT IN CASINO!
Na het succes met ons vorig tooneelstuk brengen wij
u a.s. Zondag, 2 April, ter eere van het 3-jarig bestaan,
een blijspel in 3 bedrijven:
HAAR LAATSTE WIL
door J. W. v. d. Heiden en Henk Bakker.
Zaalopening 1.45 uur n.m.
Aanvang 2.15 uur n.m.
Plaatskaarten è f 125 vanaf Donderdag a.s aan de zaal
verkrijgbaar. Plaatsbespreken Zaterdag van 3—4 uur.
Voor leden en donateurs plaatskaarten a f 0.60 Woensdag verkrijgbaar a d. zaal. Plaatsbespreken v, 2—4 u.

tM

prima

p^f

II ./
l^j
K?>
_^^_
B

Hi

_*>

W^

Boter, melk, eieren, |[j_
werd met 'n fiksche ö*
m
haat doorgestreept
Daarvoor in de plaats 1 tap
kwam toen. Panko, UF
bloem en watert

Wnd. hoofdred TJ N. Adema, Alkmaar,
tevens afd buitenland; politiek redacteur H. J. J Marinus, Adam (HAMA);
chef van dienst Jac. Broersen te Hoorn,
teverfs afd. binnenland; kunst, letteren
en wetenschappen H. P van den Aardweg te Alkmaar: sport J. Werkman te
Alkmaar Prov. nieuws: D. A. Klomp te
Alkmaar.
Verantw. voor de adv.-rubriek W. Ragetlle te Koog aan de Zaan; voor de
plaatselijke adv.: Mej. F. Muller, Den
Helder.

..
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DE POSTCHEQUE. EN GIRODIENST
VERZOEKT DRINGEND

VLUGfïf
Ui NAVRAAG TE DOEN ül

MINIET TE
DE
■HI ALS
UITBLIJFT

■

AFREKENING LANGER
DAN U VERWACHT HAD

ALTIJD OP

»l

gl

DEN®

POSTCHEQUE- EN GIRODIENST
NU REKENT DE
POSTCHEQUE- EN GIRODIENST
OP U

JUTTERTJES.
Personeel gevraagd

¥

*'
/

P-ddingpoeder wederom

MET SUIKER!

Gevraagd een leerling naaiHoogstr. 121

ster. W. Oomen,

Te koop gevraagd
koop

Te koop een donkerblauw
zijden geborduurd japonnetje
(handwerk), leeftijd 15 a 16
jaar f 25. In ruil aangeboden
1 paar hooge heerenschoenen
maat 41 ol 42 voor maat 39.
Rijkers, Havikstraat 13.

Diversen

Te
1
In ruil aangeboden 1 paar
Bestelt heden een
gensslobpakje, leeftijd 1 ft IV
nieuwe werkschoenen maat
jiar.
In
ruil
Imitatie
een
VEERHOUTBAND,
BRUYNZEEL
43 tegen 1 paar nieuwe lage
jurk
bontmantel voor
of
schoenen maat 43, A. Appel,
blouse
met
vervangt.
lange
de beste welke den rubberband
mouwen Berkmeer
C 29, Obdam.
W. Pronk, De Wetstraat 5.
In ruil aangeboden l paar
Geëtaleerd en verkrijgbaar bij:
Te koop gevraagd
1 paar 1. jongensschoenen maat 40
maat 40, pi voor 1 paar voetbalschoenen
N.V. LAFEBER,
71. damesschoenen
Tevens te koop
paar

Keizerstraat

hak.

gevraagd

jon-

1

maat 40, l.g.st.z. Boon, Cronjéstraat 28.
uur. Haagsma, Polderweg 43,
In ruil aangeboden 5.20 ml
Den Helder.
prachtige gordijnstof, z.g.a.n.
Te koop gevraagd een goed voor een heerencostuum, gr.
J. Dirks, Jan tn 't
onderhouden fornuis, of ln maat
Veltstraat 125, na 5 uur.
ruil voor zwarte geëmailleerNog
steeds
de 3-gaa-ts kookkachel Tebeschikbaar
vens in ruil 1 paar beste la- mijn Ie klas fokram, dekgeld
ge jongensschoenen maat 37 t l. Meyer, Anemonenstr. 9.
Wie ruilt 1 paar bruine davoor damesschoenen pi. hak
maat 36 ft 37. G. "ouwen; messchoenen, platte hak mt.
pumps maat 39 f

Van Beveren,
onze stamtafel-veteraan,
drinkt (thuis) zijn thee zóó:

12.50. Na 6

39 voor mt. 40; 1 paar zwarte damesschoenen, hooge hak
mt. 39 voor mt. 40 lage hak;
wollen dames- en heerenbadBoer, Vischstraat 108.
pak, z.g a.n. voor 2 zomergevraagd
Te koop
een jurkjes voor meisje van IJ
swagger maat 46. Roetman, jaar?
Hoenderdos, ViolenHelderschestraat 7, Hippo.
straat 75.
Te koop gevr. een DamesIn ruil aangeboden 1 paar
haardstoeltje. Mej. T. Visser. bruine damesschoenen maat
V. Pommerenstr. 5, Wieringen
39, platte hak voor 1 paar
damesschoenen maat
Te koop gevraagd een goed zwarte
onderhouden
kinderwagen, 38. J. A. Burghart, JoubertUefst crème of donkerblauw. straat 33.
In ruil aangeboden
een
Den Braber, 2e Vroonstr. 124
donkerblauw wollen dameijasje maat 38 en een geborduurde blouse maat 42 voor
damesjaponnen maat 42; tulen japon met onderjurk mt.
42 voor japon mt. 42; twee
Te koop aangeboden 2 besmaat 44-42 voor rokblouses,
te konijnenhokken,
samen je of japon maat '42.
Wigf 25. C Abbenes, Van Galengers. Goudsbloemstraat 52.
straat 44.
In ruil aangeboden geborTe koop fokvoedster f 35 duurd tafellaken, z.g.a.n., o.
Nak, Ooievaarstraat 10.
kw. voor damesmantel maat
40—42. Banning, BrakkeveldTe koop een konijnenhok
4-deelig f 25. Gouwenberg, weg 116.
In ruil aangeboden 1 paar
brakkeveldweg 94.
kinderschoenen maat 25 voor
Te koop een z.g.a.n. kin
maat 22 of 23. B. H. Hufderled.kant ± 20 Salm, Ooie kens,
Jan ln 't Veltstr. 139.
vaarstraat 131.
In rnil aangeboden 1 heeTe koop zg.a.n. bruin vil- ren-fantasiebroek
voor een
ten dameshoed f 10. Hilboejcngenspakje,
leeftijd 10—12
sen, Komingdwarsstraat 30.'
jaar, of voor een damesmanTe koop aangeboden een tel of heerenjas. P. Blokker,
rood overhemdblousje
maat Brakkeveldweg 47.
In ruil aangeboden 1 paar
42, z.g.a.n f 10.
Buisman
damess'boenen maat Ï7, hooSchagenstraat 3.
ge hak
voor 1 paar idem
Te koop l stel garagedeuGrenier,
maat 38.
Ambonren 230x211; 1 grenen voorstraat 15.
deur, compleet, 210x83, tezaVerloren oude jongenssch.
bevragen: (rechter).
men f 110. Te
Inlichtingen worLugtenburg, Emmastraat 94.
d' i beloond, v. d. Wint, BaTe koop jonge konijnen, 8 listraat 56.
weken oud ft f 5. Tevens te
l.osthuis gezocht door Jonkoop gevraagd een modern geman,
ln Den Helder of
theemeubel.
S. Hagedoorn, Hulsduinen.
Brieven onder
Begoniastraat 35.
no. 34-H bur. van dit

berg, Ruyghweg 166.
z.ga.n
Te koop gevraagd
corset
met buikband.
De

Vischmarkt 24,
BUREAU KUNZE
Brakkeveldweg IA.
Titiaanstr. 48,
A'dam-Z.
CODE-NUMMER 193-7019. Event. bezoek s.v-p. na
voorafgaand

Qedacfit? M

1
jÉ Lever

Den Helder.

Om een goed adres te kiezen voor Uw zaad-bestelling.
Er hangt heel veel van af! U kent wel iemand, die
Groenveld C 113,
verleden jaar zaad van Brouwer zaaide- Vraag hem
Gem. St. Maarten. zn bevinding! Hij bestelt vast en zeker,weer bij:
Prijs billijk.

ScneeMteep&on Ë

Burgerlijke Stand

J. H. POLANE

PIET SANDKTJVL

%

I

-HtS. je. cum ie.

Hierop volgde sluiting,

Verhuizingen

Anna Paulowna,
2=t Maart 1944.
Stoomweg 2.

§

reikt.
De Nederlandsche Federatie zal er
in
naar blijven streven den kamtoeslag
den wolprijs opgenomen te krijgen alsmede een belooning voor de verschillende kwaliteiten. Gezien de opgedane
kan
ervarine In het afgeloopen
men ten aanzien van de 'orteering
naar kwaliteit In N. H. iets soepeler
zijn. Ten aanzien van het rendement
bracht spreker vooral den wolhouders
uit N. H. een woord van hulde.

bericht.

Te koop aangeboden

Maar... hij drinkt Santé!
helpen U bij
rbeumatiek, ischias, pijnen en scheuten in ledematen en gewrichten, bij
spit, griep, verkoudheid en zenuwof hoofdpijnen.
Let op de naam „Ovaaltjes" en prijs op de
verpakking:
20 tabletten slechts 60 ets.
In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar Laat ons ook Uw ervaringen wetenl

Sanita-Agentschap,
Nassaukade 373, Amsterdam.
|_______________i
H B a H |H
aB

_ _ _ _ ___ ____

De cliënten worden beleefd verzocht zich aan den
winkel te vervoegen, daar de heer JAC. BIJL door
ziekte verhinderd is te komen.
JAC. BIJL, LEVENSMIDDELENBEDRIJF,
Balistraat 58.

1 BLEYS 1
Zuiverheid Risico

'Verzekering

WONINGINSPECTIEDIENST ZUIVERWERKEN
Lorentzkade 18
LEIDEN
Telefoon 21078
Wij nemen het risico van onzuivere woningen
geheel van U over, voor 'n zeer lage premie p. j.

—

—

8

blad.

