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ESLAAGDE DUITSCHE
AANVALLEN
tusschen Wolga en Don.
uikboot vernietigd
in Middell. Zee.

REQUISITIE VAN

BONNEN IN KOMENDE
WEKEN.
16 Dee.

's-GRAVENHAGE,

Duitsch

weermachtbericht)
IIT HET HOOFDKWARTIER
N DEN FüHRER, 16 Dec.
ï Opperbevel van de Weermacht
akt bekend:
0 het Terek-gebied werden gisin bij succesvollen afweer van
indelijke aanvallen 27 Sovjeti vernietigd.

's-GRAVENHAGE, 1« Dec.

Pusschen
i

»

—

boe idyllisch op zichzelf
van
tijd tot tijd te begaan, worden
door den Juwelier tegenwoordig niet geheel au sérleux genomen De man eischt om zoo
te zeggen de trouwbelofte
»wart op wit: een ondertrouw
acte moet op tafel worden ge
legd, eer hij aan de wederzijdsche verzekeringen der gelieven geloof schenkt. Dit scepticisme moei minder worden toegeschreven aan d£. teleurstellende ervaringen, .4lie hö en
zijn vakgenooten„lu den loop
der jaren hebbïEopgedaan In
den vorm van jßbggebrachte
ringen, dan wel H materieele

In
het Verordeningentolad No. 82/42
wordt de verordening van den
Rijkscommissaris omtrent de registratie en requisitie van goederen (Verordening No. 139) bekend—

gemaakt.

Deze verordening bepaalt, dat
voor het geval het openbare belang zulks noodzakelijk maakt, de
(Commissaris-

Generaal voor Financiën en Economie) kan gelasten, dat goederen
door hun eigenaars, houders of
bezitters binnen een zekeren termijn bij een nog nader aan te wijzen instantie aangegeven moeten
worden, die van haar kant hierdoor de beschikking over deze
goederen verkrijgt. Tevens kan de
opslag of productie van bepaalde
goederen worden voorgeschreven
en iemand worden verplicht tot
zékere verrichtingen.
Als beschikkingen krachtens deze
verordening geschieden, hebben de
betrokken personen aanspraak op
Overtredingen
schadevergoeding.
worden gestraft met boeten of
vrijheidsstraffen. Bovendien kunnen bij de veroordeeling de goederen in beslag worden genomen.

—

TEBOURBA IN DUITSCHE

blijken.
VERLOVINGEN, om

Aangifte verplicht.

Rijkscommissaris

Wolga en Don verover
Duitsche en Roemeensche troe-,
stormenderhand verscheiden
i
1 verdedigde plaatsen en wezen
enaanvallen op bloedige wijze
;
Italiaansche troepen sloegen
kndelijke aanvallen 'onder hoo. verliezen voor de Sovjets af.
b het gebied ten Zuidoosten van
ropez werd een groot deel van
ingesloten vijand vernietigd.
November tot 15 December
Hoor de vijand hier meer dan
00 gevangenen, 326 pantsers en
' kanonnen. Het aantal gevalle
1 bedroeg meer dan 14.000.
Ben Zuiden van het Ilmenmieer
rnielden stoottroepen talrijke vijNa een feilen strijd,
HANDEN.
flelijike geveöhtsstelldngen.
verscheiden dagen duurwelke
n het hooge Noordet) vielen de, veroverden de Duitsche troeikbornmenwerpers en geveehtspen het belangrijke wegen- en
egtuigen de stad en haven van spoorwegknooppunt. Tebourba in
•ermamek, installa*ies van den Tunis. Hierbü werden sterke
>ermansk-spoorweg en batteryWingen op het
and me: goede uitwerking aan.
(h de periode van 1 tot 16 Becemr verloren de Sovjets 441 vlieggen. Hiervan werden er 348 in
ihtgevechten, 60 door ■ luchtdoelKÜerie en 29 door formaties van
t leger neergeschoten, de rest op
n grond vernield. In dezelfde pede keerden 89 eigen vliegtuigen
Voor
ROTTERDAM, 16 Dec.
n vluchten tegen den vijand niet de rechtbank heeft terechtgestaan
BH,
de 30"-jarige B. N., directeur eener
Ui Westelijk Cyrenaioa duurden
N.V.,
wonende te Scheveninge.l,
ie gisteren hevige gevechten met
wegens
verduistering in dienstbevijandelijke
taneriek
sterkere
subsidiair heling. Vertrekking,
Wjdkraehten voort. Zestien Brit- dachte was ten laste gelegd, dat
en
verscheiden
te pantserwagens
en in vereenigng met
Weken geschut werden vernie- hy samen
personen zich had schuldig
andere
schoten
bij
Duitsche
jagers
ld.
aan verduistering van onn eigen verlies van één toestel gemaakt
66.000, ten nadeele van
f
geveer
l*r vijandelijke Nvliegtuigen neer. den Ohemicaliënhandel
N.V. Hafes nachts werd het havengebied braken, Import- en Exportmaatkn Benghazi met goed effect ge- schappij, waarvan ' hij directeur
RavitailleeringshaImbardeerd
was, alsmede aan verduistering van
»ns en luchtbases van den vijand ruim
f 6000. In het tijdvak 1941
doelopnieuw
werden
Algiers
hy bedragen uit de kas
1942
zou
«ffend bestookt.
opgenomen en ten eigen
hebben
MiddeUandsche
de
In
Oostelijke
se hebben Duitsche duikboot- bate aangewend.
De verdachte ontkende zich te
gers een vijandelijken onderzeeër
schuldip gemaakt aan verhebben
t zinken gebracht.
groóte bedrag.
Bn*Ue Duitsche geveohtevliegtui duistering van het
erkende
veel
te hebben
Hy
geld
Z-O.
aan
de
É& hebben overdag
opgenomen en nonchalant te zijn
let yam Engeland voor den oor

Trouw (en) moet

GOEDEREN.

—

Het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart deelt mede,
dat in verband met de Kerstdagen
en den Nieuwsjaarsdag de bonnenlijsten in de komende week reeds
op Dinsdagavond en in de daaropvolgende week reeds op Woensdagavond
zullen worden bekendgelog belangrijke installaties met. maakt, zoodat op de bonnen reeds
op Woensdag, resp. Donderdag zal
bommen en boordwapens aangekunnen worden gekocht.
vallen.

Distributieperikel

Foto

PK-Wörner/Sche./F
strijdBritsch-Amerikaansche
krachten, die ver vooruitgescho-

ven den vijandelijken opmarsen
in Tunis dekken moesten, nageHet
noeg volkomen vernietigd.
vernielde spoorwegstation van
Tebourba.
—

overwegingen
Gouden of zilveren

voorwer-

pen.mag de Juwelier namelijk
alleen ver'koopen, tndjen de
klant een zelfde gewicht aan
goud of zilver inlevert.
Een
uitzondering is gemaakt voor
gouden trouwringen: hU mag
die afgeven zonder gelijktijdige Inlevering van oud goud,
mits op vertoon van de acte
van ondertrouw. Een verplichting daartoe is hem
eohter niet opgelegd
Voor hem of haar (on meest
al is het een „haar"), die zoo

een verlovingsring zou
dragen, doch' geen gaud ter beschikking heeft, wordt het dus
een ernstige zaak: in ondergaarne

trouw gaan of nietT Als
ruststellende overweging
slechts kunnen gelden, dat
ondertrouw, die niet door

GEEN HENGELLATIJN.
In
MARUM (Gr.), 16 Dec.
een plas bij de Wilp werd met den
hengel een snoek gevangen ter
lengte van 1.05 M. met «en gewicht van 18 pond.

ge-

zou
een
een

huwelijk wordt gevolgd, na
een jaar automatisch verloopt...

—

DE REDE VAN DEN
I
RIJKSCHOMMISSARIS.
Directeur leefde royaal, de kas raakte leeg.

GROOTE SOM

VERDUISTERD?
—

I

—

rantserstrijd aan de grens
van Cyrenaica en de Syrte.
(Ital. weermachtbericht).
In zijn weer
ROME, 16 Dec.

hachtfoericht

935 maakt het
«aliaansche hoofdkwartier het vollende bekend:
JOok gisteren hebben Italiaansehe
m Duitsche pantserafdeelingen he
Jigen strijd geleverd aan de grens
tegen
| *n Cyrenaica en de Syrte
' kperieure vijandelijke strijdkrachto. Nog 16 pantserwagens en eenii 6 kanonnen van den vijand weren vernietigd. Er viel aan weers
: (jden een intensieve, bedrijvigheid
fan de luchtmacht waar te nemen.
vijandelijke luchtmacht verloor
ens luchtgevechten met Duit
2 jagers vier toestellen.
mi het gebied van Tunis hebben
>ij eenige Amerikaansche gevantenen gemaakt tijdens een verkenWngsactie. De haven van B6ne
frerd opnieuw hevig" aangevallen
toor Duitsche bommenwerpers.
ife aanvallen hadden een doeltrefjfende uitwerking. Ter hoogte van
jfcet eiland Lampedusa hebben Ite••aanschie jachtvliegtuigen strijd

-1

no.

-

BERLIJN, 15 Dec.

De officier, mr. De Vries van
van de aandeelhouders nam eens
€4000 op om er een bontmantel 'Doesburgh, achtte het ten laste gevan te koöpen.
legde, verduistering, beweze'o. De
Uit de stukken bleek, dat de verdachte hé"eft een aantal feiten
heeren er op los hadden geleefd toegegeven. Vaststaat, dat de prlten koste van de N.V. De secreta- vé-zaken zijn gedaan met het geld
resse van den directeur en z«n van de N.V., die door den direcboekhouder, de 26-jarige J. B. te teur en den boekhouder is leeggeKatwijk aan Zee, hadden ook hun pompt. Spreker eischte één jaar
aandeel in dezen gang van zaken. en zes maanden gevangenisstraf
De boekhouder richtte een Vis- met aftrek van de preventieve
soherijmaatschappij op en benoem- hechtenis sinds Mei jl.
de zijn directeur tot presidentMej. mr. J. J. L. Timmers trad
commissaris. Het bleek een papie- op
als raadsvrouwe van den verren maatschappij te zijn. En toch
Zij betoogde, dat de verdachte.
keerde de boekhouder vier maanzich
niet had schuldig gedachte
den achtereen f5OO uit aan zijn
van
verduistering
aan
maakt
directeur als cornimissarisloon.
hem opgenomen
66.000.
De
door
f
De directeur hield geen controle.
was een debetsaldo van den
De boekhouder leverde valsche f 6000
De raadsvrouwe vroeg
verdachte.
maandstaten in en het accountantssubs. een gevangenisvrijspraak,
kantoor, dat de boeken en bescheiaan de preventieve
gelijk,
straf
zag
den van de N.V. controleerde,
hechtenis.
blijfebaar geen gevaar. De direcDe zaken tegen den boekhouder
teur wist op geen stukken na, hoe
het met de zaken der N.V. en met en de secretaresse zullen later worden behandeld.
zijn privé-rekening stond.

Betracht de grootste zuinigheid met kolen,
gas en electriciteit.

neergehaald.
Onze vliegtuigen

*

—

—

De A.N.P.-

correspondent meldt:
De rede van den Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss-Inquart, ter
De belastingaccountant W. Pie gelegenheid van het elfjarig Degeweest, maar met met de bedoedie de boeken van de N.V. staan van de N.5.8., heeft in verkaar,
ling verduistering te plegen. /Het
bedrag van f 6.000 was opgenomen op verzoek der politie had gecon- band met de politieke ontwikkeling
op privé-rekening en voor eigen troleerd, deed een boekje open over in Nederland hier sterk de aandacht getrokken. Dat de Leider der
gebruik.. xJat deden er meer, een het gevoerde wanbeheer.

v«f Spltfires en twee Beaufighters

hebben bom
aanvallen ondernomen op de opslagplaatsen van nafta te Tripolis
ir Syrië cii op de petroleumraffinaderijen te Beiroet. Twee onzer
toestellen zijn vai. deze operaties
niet teruggekeerd.
In de Alge,rijnsche wateren heeft
een duikboot onder bevel van den
luitenant-ter-zee Alberto Longhi
een aanval gedaan op een vijandelijk es-kader, samengesteld uit kruisers en torpedo jagers en met twee
torpedo's een van deze eenheden
ii. den grond geboord.
Op den Atlantischen Oceaan
heeft een andere duikboot onder
bevel van den kapitein-ter-zee
Carlo Fecia di Jossato de schepen
„Empire" en „Ombilin" in den
grond geboord, die te zamen een
inhoud hebben var. 11.000 brt.
was eigendom
(De. „Ombilin"
van
de Koninklijke Paketvaart
Maatsohappij in Nederlandsch-Indië. Het scjteip mat 5658 ton en was
in den vbrigen wereldoorlog (in
1915)
bü de Nederl. Scheepsbouwgeleverd met groote formaties
te Amsterdam ge«ritsene jagers. Tijdens herhaalde maatschappij
Red.)
*b hevige luchtgevechten werden bouwd.
—

•

N.5.8.,
Mussert,
voortaan beschouwd wordt als de Leider van
het Nederlandsche volk, bestempelt

i#fcn in

gezaghebbende kringen in
de rijkshoofdstad als een verdere
ontwikkeling. Mussert wordt than»
in de verantwoordelijkheid betrokken. Overigens verklaart men, dat
men aan de rede van den Rijkscommissaris niets toe te voegen
heeft, daar men deze volkomen
duidelijk acht. Een vergelijking met
andere landen acht men misplaatst,
daar de omstandigheden en de ontwikkeling voor ieder land verschillend zijn.
Am. Vliegtuig vermist.
16 Dec. (D.N.8.).
van den
rist
uit Santiago

LISSABON.
seinen

men

van

een

—

in

twee-

der AiTierikaansehe
marine en zijn bemanning van ï' personen im 11
'i' gohooi-d.
.;

in-even

au»

..vermist op zee bij de Zuidkust va»

„Gedachteloos verbruik”
van gas en electriciteit.

D«
's-GRAVENHAGE, 16 Dec.
grootste vijand van een nuttige toeelectriciteit
is
het
passing van gas en
dat
afbreuk
gedachteloos verbruik,
doet aan ieder economisch belang.
Dit „gedachteiooze verbruik" doet
zich overal voor, zoowel zichtbaar als
nauwgezette
zelfs
onzichtbaar, 'en
menschen worden er het slachtoffer
dikwijls
Men
is
zóó
in zijn werk
van.
verdiept, dat men nauwelijks op het
energie-verbruik let, de radio ingeschakeld laat staan als men toch niet
luistert, het aansteekvlammetje onder den geyser laat branden enz Overal en altijd zullen er oogenbllkken zijn,
waarop onnoodug gas en electriciteit
worden verbruikt. Al moge het gedachteiooze verbruik op zichzelf gering schijnen, in totaal komt het neer
op getallen, waarvan men zich naar
welijks een voorstelling kan maken.
Deze hoeveelheden, berekend over het
geheele Nederlandsche bedrijfsleven,
te zamen met het onnood'igè verbruik
in Se huishouding, toonen aan, welk
een energie er nog in het algemeen
wordt verspild. Wat op een kantoor
of in een fabriek overdag overbodig
door den meier vliegt, is soms eoo
groot, dat ettn normaal gezin er voldoende aan heeft om er een maand
lang genot van te hebben.
Strijdt daarom tegen de energieverspilling: het is uw eigen belang!
—
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VERDUISTER v. 16.26-8.47 u.
Foto Polygoon/Van Bilsen
Kassen
Kerstversiering-.
Aalsmeer
voor
de
zorgen
te
De kweekers

„Poinsettia" (de bekende Kerst bloem) g-ereed voor het moment,
dat zU via veiling; en bloemenhandel de KerstUfelS kunnen g**u

vol

•ieren.

om 16.26 uur.
o» 17 Dec. 14.15 uur
on<ler iq Dec.
4.03 uu»

More*n
maan.
M

„„_.

)

j

33 Bw. V.M.

S 6 Pee. li.K.
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DE COURANT

VELE BEKEURINGEN
VOOR TE WEINIG
GEWICHT.
Controle te Hilversum.

—

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG 17 DECEMBER 1942
DE SLACHTOFFERS TE
EINDHOVEN.

ZWAARDERE STRAFFEN
VOOR SLACHTERS.

15 Dec.
Wegens clandestien slachten waren
C. Ederveen en P. H. Pater, uit
Leersurn, beiden thans gedetineerd,
elk tot een jaar gevangenisstraf
Hebt u deze suiker afgewogen met aftrek van preventief veroor
voor den verkoop?
deeld door den economischen rech
—' Ja, mijnheer.
ter.
In hooger beroep heeft het ecoZoo, legt u dan eens een paar nomische hof te 's-Gravenhage
dan
zulsakken op de weegschaal,
beide verdachten thans veroordeeld,
len wij het gewicht eens controleetot twee jaar gevangenisstraf met
ren.
aftrek van preventief.
Dit tafereeltje speelde zich af bij
In Den Dolder was gedurende
de onlangs te Hilversum gehouden eenigen tüd het clandestien slachcontrole op de naleving van de ten uitgeoefend door J. L. Joosten
prijsvoorschriften en dat deze han- te Amersfoort, J. de Groot uit Zeist
deling niet overbodig was, bleek al en J. A. V. Veldhuyzen,
eveneens
spoedig. Er lagen ongeveer 60 kilo- uit Zeist, die resp.
tot zes maanden,
zakken gereed en gemiddeld waren tien maanden en zes maanden gedeze niet minder dan 50 gram per vangenisstraf waren veroordeeld.
Foto SGBrusse.
kg te licht. Als men nagaat, hoeveel Het Hof heeft voor deze verdachten De vroegert burgemeester van
suiker een behoorlijke zaak per het vonnis van den economischen Hülegom, mr. D F. Pont, Legion-Obersturmjv.hrer, die door
maand omzet, kan men dus eenigen rechter bevestigd.
indruk krijgen hoe de huisvrouwen
Wegens clandestien slachten was den Rijkscommissaris tot burge
meester van Apeldoorn benoemd
hier benadeeld worden.
M. J. Brammer te Schagen veroorBij een verdere controle van het- deeld tot acht
is en morgen (Dorïderdag) als
maanden gevangezelfde bedrijf bleek, dat onderwicht nisstraf.
zoodanig geïnstalleerd wordt.
Het Hof heeft thans twee
daar een ver om zich heen grijpend jaar gevangenisstraf opgelegd.
euvel was. Waar de op die wijze
LUCIFER BIJ CARBID
opgespaarde voorraden bleven, iaat WAAR JALOERSCHHEID TOE LEIDT
Dinsdagavond ontEDE, 16.Dec.
zich gemakkelijk aden. Ook een
16 Dec. (A.N.P.).
HALSTEREN,
stond aan de Kerkhoflaan alhier een
deze vechtpartij tusschen F. S. en H. v. M.
andere
kruidenier
had
Toen Maandagmorgen de vrouw
methode om zijn koopers. onge- Eerstgenoemde werd door jaloersch- van den landbouwer L., te Halstegedreven en had reeds lang naar
merkt te benadeelen ontdek: In zijn heid
schuur met een brandeneen gelegenheid- gezocht om v. M. te ren, in de
de
126
winkel troffen
ambtenaren
treffen. Nu zag hij zijn kans schoon en den lucifer bijlichtte om een vaatje
pakjes boter aan, die bestemd deze benutte hij door v. M. met een carbid te halen, kwam dit vaatje
mes in den Hnkerbovenarm te treffen, tot ontploffing, vermoedelijk door
waren voor den extra-bon, die voor waardoor
dit I'icoaam<sdeel ernstig werd
Kerstmis beschikbaar wordt ge- verwond1. Dr. Weijer verleende genees- dat water bij de carbid was gekosteld. Deze winkelier vond echter, kundige hulp. F. S. werd in arrest ge;. men en zich gas in het vat ontwikpogting tot doodslag c.g. keld had. De vrouw liep daardoor
dat hij ook. wel iets voor zijn be- steld wegens
zware mishandeling.
hebben
en
had
zeer ernstige brandwonden aan armiddeling mocht
de
BRUTALE RIJWIELDIEFSTAL.
men en gezicht op; gevreesd wordt
pakjes keurig geopend, van ieder,
Dezer dagen heeft
OSS, 6 Dec.
gram
afgenomen hiw een wel zeer brutale rijwieldiefstal dat, zij het gezichtsvermogen zal
half pondje 12%
en daarna de pakjes
weer even
gehad. De eigenaar van een moeten verliezen.

's-GRAVENHAGE,

—

—

—

.—

—

—

zoo goed als nieuw rijwiel gaf het in
reparatie bij een hersteller. Tijdens
preik werd het rijwiel door eendieï eenvoudig over de schutting van
het werkterrein geheschen. Onmiddellijk
werd
de politie gewaarschuwd.
Deze gelukte het om, met behulp van
hoogde
kruideniers
het
Hoewel
een politiehond, een spoor te volgen,
ste aantal overtredingen voor hun dat leidde naar de Osscheheide. Hier
rekening moesten nemen, gingen werd het rijwiel geheel uit elfeaar gehaald teruggevonden. Van den
ook
andere

netjes dichtgemaakt.
Op deze wijze had hij zich 3
pond boter toegeëigend, welke in
zijn woning op een bord werd teruggevonden.

Jachtopziener bedreigd:

ROERMOND, 16 Dec.
Wegens bedreiging van een jachtopziener is vandaag voor den officier van Justitie
—

KEG's!

(Van onzen correspondent).
Van
de
EINDHOVEN, 16 Dec.
lijst der vermisten na het bombardement moeten worden geschrapt de
volgende namen van personen, die
alsnog zijn gevonden en thans aan de
lijst der dooden moeten worden toegevoegd: R. W. Abbas, Demer 44, en
—

THEETABLETTEJ

zijn echtgenoote C. Abbas-Ten Boer;
P. Hübregsen. Tramstraat 5; W. van
Luyk, Oude Boogert 12; J. H. Bongaarts, zoon van het echtpaar H. Bongaarts-v d Broek Liimbeekstraat 404.

Onbewaakte overweg eischt

twee

4e

slachtoffers.

MAARN, 16 Dec. (A.N.P.)
Op
den onbewaakten overweg tegenover Tuindorp Is dezer dagen een
ernstig ongeval geschied, dat twee
menschenleyens heeft geëischt.
Een jongeman en een vrouw uit
Amsterdam waren vermoedelijk
zóó in hun gesprek verdiept, dat zij
op den overweg den uit Arnhem
naderenden electrischen sneltrein
niet bemerkten. Zij werden gegrepen en op slag gedood.-
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Officieele Mededeelingen.

DE PRIJS VOOR MAATRIJLAARZEN.
Voor hooge maatrijlaarzen, bestemd
voor leden van de Duitsche weermacht, geldt de prijzenbeschikking
1940 nr. 1. De gemachtigde voor de (Ingezonden Mcfk-deelin-g)
prijzen deelt echter mede, dat niet
tot vervolging zal worden overgegaan,
indien voor deze rijlaarzen een prijs
van f 60 tot ten hoogste f 80 per paar,
naar gelang de kwaliteit en het materiaal, wordt berekend

S^

INDRUKKEN
uit den Arbeidsdienst

AANMELDING TRACTOREN.
die
hun tractoren
noodig hebben voor hun bedrijf, wornaar lichaam en
den nogmaals in de gelegenheid gesteld hun tractoren voor ombouw
Is Wel te merken, dai veM
tot
generatortractoren
van hen, die niet als vrijwül
te melden by het
schriftelijk aan
bureau voor generatoren en tankgas, ger dienst genomen hebbei
BezüidenhoutScheweg 39, 's-Graven- arbeidsdienstperiode het
hage.
Ook die landbouwers", welke
Wie vrijwillig ging, fl
voorheen hebben aangevraagd doch gevallen.
toen. nog geen toestemming konden voelde zich nu eenmaal aangetrofl
krijgen voor ombouw, worden thans ken tot de omstandigheden in m
nogmaals in de gelegenheid gesteld
kamp. Hij wist, wat er van hefj
hun tractoren aan te mei'
verwacht werd en waardeerde dl
Zij, die van deze laatste gelegenheid gebruik maken hun tractoren a priori.
vrijwillig te . laten ombouwen, zullen
Anders was het met de gewoa
hun tractoreti in, eigen bedrijf kundienstplichtigen, en dan nog wei
nen behouden. Zij die hiervan niet gebruik maken, loopen de kans, dat de vooral met hen die gewend war«
tractoren door Nederlandsche regeehun leventje .te leiden zooals ■
ringsinstanties gevorderd zullen worzelf wilden. Zonder handenarbeid
den voor ombouw, om dan gebruikt
te worden op die bedrijven, waar dit zonder extra moeilijkheden,
door die instanties het meest noodig
en vol van eige
geoordeeld wordt. De gelegenheid tot veel vrijen tijd,
Men behoeft geen va
vrijwillige aanmelding bü het bureau plannen.
voor generatoren en tankgas bluft wende jongen te zijn om er tega
open tot uiterlijk 8 Januari 1943.
op te zien zich een klein halfja*
Landbouwers,

Gehard

gees

HET

zwaarst]

geleid de 47-jarige landbouwer G. H.
J. uit Echt. Toen de jachtopziener S.
gisteren in het jachtveld verdachte
een paar
klemmen zag weghalen
waarmede wild wordt gevangen, volgde deze hem naar zijn huis om die
klemmen in beslag te nemen. Toen hij
middenstandsbedrij echter ontbreekt elk spoor.
de
deze wilde meenemen ging dit echter
ven niet vrij uit. Werden er 12 kruiJ. kwam
niet van een leien dakje.
ONDER AANHANGWAGEN.
deniers geverbaliseerd, daarnaast
dreigend met een viertandige riek óp
16
ARNHEM,
Dec.
Gisteravond den jachtopziener af en „zou hem wel
zullen 8 winkeliers in banket, cho- is op den Amsterdamscheweg
een erneven aan de «riek rijgen". Dé jachtcolaterie en suikerwerken, 6 groen- stig ongeval gebeurd, waarvan de elf- opziener,
die ongewapend was, moest
tehandelaren, 3 textielwinkeliers, jarige A. M. P. het slachtoffer is ge- maken dat hij wegkwam. J. werd later
De jongen was op de koppel- door de politie gearresteerd. Hü is na
2 slagers en 1 zuivelhandelaar zich worden.
stang tusschen een vrachtauto en een verhoor hedenmiddag in het Huis van
barakken, harde
binnenkort voor den inspecteur aanhangwagen geklommen en toen hij Bewaring
PUBLICATIE
VAN in de sfeer van
PROVINCIALE
alhier opgesloten.
voorschriften
arbeid
en
strenge
voor de prijsbeheersching moeten er onder het rijden afsprong is hij
LANDBOUW
HET DEPARTEMENT VAN
onder den aanhangwagen geraakt en
25-Jarig Jubileum.
EN VISSCHERIJ.
begeven. Het is*pas na afloop, aU
verantwoorden.
.ernstig gewond. Per autobrancard is
Verplichte veeleverhig.
HEERLEN, 16 Dec.
18 December
waar, dat de erkenning volgt; W
hij naar het Gemeenteziekenhuis verherdenkt de heer C. van Kuit, EngerTot nog toe werden wrakke rundedie
voerd. De autobestuurder,
van het straat 18 te Treebeek, den dag, dat ren in mindering gebracht voor 5/3 X heeft me goedgedaan! Vooraf gafl
voorgevallene niets had bemerkt, is hij voor 2ö jaar in dienst
trad bü de het geslacht gewicht.
de twijfel en onwennigheid.
doorgereden.
Sfcaatomij-n „Emma"
Daar dit aanleiding gaf tot misverEen jonge gemeente-arobtenal
met
bij
de
zullen
veehouders,
stand
ingang van 7 Dec. 1942 wrakke dieren uit Arnhem erkent In een kort ff
in mindering gebracht worden voor sprek ondubbelzinnig, dat het hel
(Van onzen correspondent).
Sport.
den leveringsplicht van den betrokken nu eens tegen- dan weer meegeva
|

i

-

mj

—

f

—

BELEENEN VAN

BONNEN

OOK TE HILVERSUM.
16 Dec.

Dezer
dagen meldde zich ten einde raad
de 30-jarige R. op het politiebureau
Hij had de stamkaarten van zün gezin beleend bij mej, van W. voor
een bedrag van ƒ 230. Gedurende
een maand leefde het gezin reeds
van bonloos-voedsel .uit een cafetaria. De vrouw en de aangever
werden gearresteerd Tijdens huiszoeking trof men bij de geldschietster behalve de bedoelde stamkaarten een groot aantal distributiebonnen aan, alsmede een hoeveelheid boter. Na verhoor is het tweetal op vrije voeten gesteld.

HILVERSUM,

—

DRAGER NAAR S.D.W.

AMSTERDAM, 16 Dec.
De
ZONDAG: WILLEM II SPEK'HEIDE. Amsterdamsche voetbalvereeniging
S.D.W. deelt ons mede, dat Guus
Drager overschrijving heeft aangeHet voettoalprogramma Ie klasse vraagd van Ajax naar S.D.W., de
voor Zondag a.s. luidt als volgt:
club, waarin hij zijn voetballoopbaan is begonnen.
DISTRICT I.
Rotterdam: Xerxes—Sparta.
AMSTERDAM XI—ZWALUWEN.
—

(Op het R.F.C.-terrein.)
De Volewückers —D.W.S.
(In het Olympisch Stadion.)
U-muiden: Stormvcgels—E.D.O.

Adam:

DISTRICT III.
Hengelo: Tubantia—P.E.C.

DISTRICT IV.

Tilburg: Longa—M.V.V.

Breda: N.A.C.—Eindhoven.
Den Bosch: 8.V.V.—N.0.A.D.
Tilburg: Willem H—Spek'heide.
(Zaterdag halfdrie.)

DISTRICT V.
Groningen: Velocitas—Sneek,
Hoogezand: H.S.C.—G.V.A.V.'

Het echtpaar L van Keulen cm W. Veendam: Veendam—Be Quick.
van Keulen—Van Dam, Rijnkade 91 te Assen: Achilles—Heerenveen.
Woerden, hoopt 17 December zU«I 50Sneek: L.SjC.—Leeuwarden.
Jarige echtvereeniglng te vieren.

op den jongsten
door H.R BERNDORFF.

Liefde

het -volle

Huisslachting varkens.
Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat een tweede vergunning
voor het aanhouden van een huisslachtingsvarken bij den Plaatselijken Bureauhouder kan worden aangevraagd
#oor hen, die vóór 1 November
In
verband met hun voederpositie geen
twee varkens tegelijkertijd
konden
AMSTERDAM, 16 Dec.
De aanhouden en In verband met hun gemeenen wel
voor
een
voetbalwedstrijd van het Amster- zinsgrootte
varken in aanmerking te kodamseh elftal tegen de Zwaluwen tweede
men. Vanzelfsprekend moet dit tweewordt op 27 December In het Ajax- de varken eveneens vóór 1 Februari
1943 geslacht worden.
stadion gespeeld.
—

Uitreiking veeboekjes 1942/1943.

KORFBAL.
Apeldoorn: A.G.o:v.V.—N.E.C.
in aansluiting op de publicatie d.d.
van Zondag a.s. 7 December 1942 wordt aan alle hou
Het programma
Nijmegen: Quick—Wageningen.
luidt:
ders van rundvee, paarden, varkens
Deventer: Go Ahead—Ensch. Boys.
Eerste klasse. Noord-Holland. Amen schapen medegedeeld, dat zij zich
sterdam:
Amsterdam: voor het verkrijgen van een nieuw
Swift—K.Z.

Eindhoven: Picus—Maurits.
Eindhoven: PSV—Roei-mond

Familiefoto.

leverancier-veehouder voor
levend nucher gewicht.

dag
29

Isabelle keek hemelwaarts en antwoordde: „Eerlijk gezegd, spookt het ook niet in
den vuurtoren, maar slechts in de hersens
van de telefoniste.
Charley Dunham keek haar niet begrijpend aan. Maar Gilbert floot door zijn tanden en vroeg of juffrouw d'Argusson die
heks".
die Jenny Hestors, be„kleine
doelde.
Isabelle keek verrast op en liet nog eens
een onderzoekenden blik over Gilbert gaan.
Ze merkte, dat mijnheer waarschijnlijk veel
menschenkennis bezat. Gilbert gaf geeil antwoord, doch bekeek 'de neuzen van zijn
Charley
laarzen.
Dunham schudde zijn
hoofd, maar ook hij zei niets. Hij dacht alleen bij zichzelf, dat dit heerschap, die zich
Brown noemde, een eigenaardige man moest
zijn, omdat hij pas zoo kort bij hem in de
buurt woonde en toch in staat bleek te zijn
een oordeel te vellen over elke gebeurtenis,
die zich langs den stroom afspeelde en over
lederen persoon, die er woonde. Hij beval
Gilbert nog eens bij Isabelle aan en nam

S.V.K.—D.V.D. Amsterdam: Archipel
—Sportief. Amsterdam: DJBJJ.—Westerkwartier.
, Zuid-Holland.
Den Haag: H.S.V.—
Ons Eibernest.
Dordrecht:
Achilles. Delft: D.K.C.—Gymnasiasten.
Gelderland. Zwolle: Z.K.C.—Hellas.
Apeldoorn: Steeds Hooger—Onder Ons.
WageNijmegen: S.O.S.—Wilskracht.
ningen: Vada—Ecka.
Overijssel.
Almelo: A.K.C.—H.K.C.
Enschede: Naas-Rigtersbleek. Enschede:
Zwolle: Oranje
D.O.S.—Overschotje.
Zwart—Groen Zwart.
P.S.V.—Volt.
Zuiden.
Eindhoven:
Eindhoven: Deto—O.N.A.
Groningen: N.I.C.—W.K.
Noorden.
Veenhuizen:
Rood
Zwart—Hermes.
Groningen: Club Brothers—L.D.O.

veeboekje 1Ö42/1943 kunnen vervoegen
ten kantore van den plaatselijken bureauhouder, waaronder zij ressorteeren, of op de zittingsdagen, welke
gehouden worden op de bekende plaatsen en uren.
Een veeboekje wordt uitsluitend verstrekt tegen overlegging van het oude
veeboekje, rundveetoewijzing, contracten en persoonsbewijs.
Aangezien het oude veeboekje op 13
December
1942 oiet meer geldig is,
wordt een teder aangeraden zich zoo
spoedig mogelijk tot den plaatselijken
bureauhouder te wenden
Wanneer men na genoemden datum
niet in het bezit van een veeboekje
1942/1943 Is, kan dit ernstige gevolgen
met zich medebrengen.

vervolgens afscheid van hen. Kort daarop gen, dat ik het zoo aardig heb geschreven."
hoorden de achtergeblevenen, hoe Dunham
Het woordje „zoo" zei ze met een langen
aan' den anderen kant van het huis zijn uithaal en telkens bij het hooren van dat
auto startte.
woord, ontstelde de mismoedig kijkende
„Zoo," zei Isabelle tegen Gilbert, „u weet heer.
dus blijkbaar iets meer van Jenny Hesters,
Friedrich Wilhelm liep op de secretaresse
mijnheer Brown? Komt u maar. dim naar af, die hem vragend aankeek
binnen; ik zal zjen, wat ik voor u kan laten
„Zou ik den eigenaar of een der directeudoen."
ren van de firma kunnen spreken?"
„Waarover gaat het?"
XIV.
„Ik zou graag het adres willen hebben
Friedrich Wilhelm stond in He wachtkabij de uitgeversmaatschappij Gray, van de schrijfster van het boek „Langs den
mer
Nutson & Co. in New Vork. Het was een grooten stroom".
De secretaresse antwoordde hem, zonder
groote, ronde kamer, in het midden een
nogal omvangrijke telefooncentrale, waar- dat ze opkeek van haar werk: „Dergelijke
informaties geven wij niet"
achter een reeds oudere secretaresse zat.
Friedrich Wilhelm haalde een visitekaarEen leeren sofa stond tegen den muur. Op
de sofa zat een heer, met aan 'de slapen tje te voorschijn, legde het op het boek,
reeds grijzend haar, te wachten. Zijn knieën waarin ze schreef en zei: „Dan sta ik er op,
had hij opgetrokken en mistroostig nam hij dat ik met een uwer heeren kan spreken.
de omgeving op. Naast hem zat een jongere, Hier is mijn naam."
Nadat ze den naam op het kaartje had geslordig gekleede heer, die op de punt van
een zijner glanzend gepoetste schoenen een lezen, keek ze verbaasd 'op, aarzelde een
hoed balanceerde. Een jong meisje stond in oogenblik, nam Friedrich Wilhelm nog eens
een hoek van de kamer aan een tafeltje nauwkeurig op en antwoordde: „Wilt u een
voor den derden aanwezigen heer, die er oogenblik plaats nemen? Ik zal u bij onzen
zeer verveeld uitzag en tegen wien het Jonge directeur, den ■ heer Higglns, aandienen."
In een ommezien was ze terug met een
meisje steeds denzelfden zin scheen te hergeuniformden loopjongen. Die ging
blauw
mijn
zegen
wel:
kennissen
halen,
„Maar al
,

len is. De onderlinge verstand"r*ot
ding heeft hem verkwikt. De spoi
had zijn volle waardeering.
H*
werk stelde eisenen, maar het staa
de de spieren. Helaas was er 1
weinig tijd voor eigen studie, zfl
meent hy, en het spijrhem de voo)
bereiding voor het examen M.<
Boekhouden te hebben moeten
derbreken.
Maar ook hij, zoowel als het ovel
groote deel der arbeidsdienst-mal
nen, zal als voornaamsten indru
met zich medenemen dat hij gehai
is, naar lichaam en geest. Is 1*
nog maar vijf maanden geled*
dat het hem zoo koud op het 1|
vieü, toen zij aan het station wewk
ontvangen met:
Sigaret uit den mond!
Handen uit'de zakken!
Monden dicht!
Zij glimlachen er nu om, dat zu3
een kleinigheid eens voldoende w'
om hem een oogerrbli'k van s"tre*
te maken.
&

—

—

"

—

Houders van gelten, eenden of pluim
voor het jaar 1942/lw
niet In het bezit van een veeboekje I
zijn, terwijl deze diersoorten ook uk
opgenomen behoeven te worden In fl
veeboekjes van hen, die rundvee,
•den, varkens of schapen bezitten.

vee behoeven

Friedrich Wilhelm voor door een witte ganlf
Hy opende een deur en Friedrich WilheUf
werd binnengelaten in een gezellig ultziendt
werkkamer, waar achter een ouderwetse!!
hoog met boeken en tijdschriften beladeÉ
schrüfbureau, een kleine, grijze heer ztm
met een rood maar goedmoedig gezicht.
„Welke omstandigheden geven nüj M
genoegen van uw bezoek?" vroeg de nee*
terwijl hij naar een stoel wees. Hij klem<*'
een monocle met gouden rand in zjjn red»
teroog en nam Friedrich Wilhelm, terwï
deze ging zitten, onderzoekend op.
„Mijnheer
Higgings," begon Friedrid
Wilhelm, „om kort en zakelijk met u f
spreken: mijn familie vermist myn zustw
Lydia Mayenne. Gisteren las ik een boew
dit hier." Hy legde bet exemplaar op tafdj
„Toen ik het uit had, kwam ik tot de oveg
ruiging, dat aMeen mijn zuster dit bodl
heeft kunnen schrijven. Nu zou Ik hadf
graag willen spreken. Zou u nu zoo vrie*
delijfc willen wezen, nüj dit mogeiyk F
maken."
Higgings zweeg. Hij liet den monocle dl
zijn oog vallen, haalde uit zijn borstzak cc*
zyden zakdoek en begon de monocle schoof
te vegen.
(Wordt vervolgd.)
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m Poes en de betoverde spiegel.

INDISCHE Belevenissen
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Met Sekuur op Snoek.
Dicht bij honk.

MEN

moet een snoekenda e niet w«rwenschen voor hij verstreken Is.
De ware sßoeker snoekt zoolang het
bijgebouwen raakten het
dag Is. En zoo deden wij, t. w. mljo
roer kwijt: op de aloon- hengelmakker Jantje Sekuur, die den

DE

■

'na Poes en Heer Bommel waren in een onbee haven aan land gegaan, omdat ze voorlopig
genoeg van de zee hadden en omdat ze als
oe wandeltoeriSten naar huis. wilden gaan. Ze
h nu alweer een paar dagen onderweg en het
I door het onbekende landschap beviel hun
Het enige bezwaar was, dat het langzamerkoud begon te worden en dat de streek, waar
lorheen trokken, steeds woester werd.

voerde, een verplichte
aloon stond een circus! Dus namen snoekhengel
in de kota de diefstalletjes op- roeier van het natuurmonument, waar
wl) mochten snoeken en schrijver devallend toe.
zes Amateur, in zijn kwaliteit van toeDie dieven waren geen beroepslui kijker.
Het
heusch al avond, toen
maar doodgewone Kromo's zonder wü moede was
van het turen naar den
contanten. En ze moesten naar de rooden dobber bij de stoep meerden,
Komedie Koeda. Maar zelfs de klas waar wU gestart waren. Ik vertel niet
kambing kostte zes dubbeltjes. En hoeveel snoeken in het leefnet bungelden. Ik ken snoekers, die met een verwie hunner bezat één contant kemenigvuldiger
werken, en van één
tipje?
twee maken, enz. enz., en andeToen het circus er stond, werd snoek,
ren die 'n vast getal in hun hoofd hebhet eiken avond feest op het plein. ben
b.v. „wU hadden zeven mooie
Anderhalf uur voor den aanvang vischjes" of „heel aardig gevangen.
kwam Kromo uit heel den wijden Eén van twaalf en één van krap negen
omtrek mét Vrouw en mét de kin- pond." Neen, ilk kom liever niet voor
dertje. al aanzetten. En mét dubbel- de waarheid uit.
Jantje herinnerde zich opMaar
tjes
voorloopig betaalde hij nu
eens, dat hij den
maar geen belasting of hij pofte eigenste stoep eenvorigen keer bij die
visch van zestien
bij den Tjina mindering.
pond had verspeeld. De haak was geNatuurlijk werden de bijgebou- broken, en natuurlijk had hij wel een
wen ook „behept". Met de thee reserve-haak bij zich. maar de snoek
Nahad er tabak van. En net toen hij dat
verscheen
zoo vertelde, zagen wij 'n vischje sprinhak-minta
bigen, en nog een, en nog een. „Dat hier
en
tjara Namens
"n snoek jaagde, was klaar als 'n kloovoor allen. Want
tje."
en
daar
stond nu
De koorts
Jantje aan. Hij legde
bijgebouwen aanstonds In.greep
het circus.. HET
En nu zult u mij terecht
van herngellaHf-n verdenken, maar
circus
en
het
is een feit, dat binnen vijf
en .. én .. bij
minuten
twee
snoeken op den wallekant lagen,
overgangen
dergelijke moeilijke
die satmen twaalf pond wojren. Meteen
plukte Nahak nog altijd net als in wil ik u
die andere waarheid vertellen.
de Timoreesche wildernis aan z«n Toen wij terugkwamen, ware., wij nog
deugd
we
de
beloonden
teenen. Dus
platzak. Zoek het nooit zoo heel ver,
Nahak kreeg een kaartje. En de dicht by honk vangt het beter.

Hét begint donker te worden, Torn Poes, zei
Heer Bommel, de nachtwind steekt op en daar hebben wij, Bommels, nooit tegen gekund. Ik heop, dat
we aan het eind van deze kloof een gastvrij tehuis
zullen aantreffen, waar we kunnen overnachten.
Hm, zei Torn Poes, ik zie een kasteel aan het
eind van deze rotsspleet, Heer Bommel, maar erg
gastvrij ziet.het er niet uit
—

—

—

in Schokker, die zijn eiland overleeft
_

ld kwam te Emmeloord ter weiHOp den elfden Juni van het
zeven
en hij was dus
tj oud, toen de Schokkers in
gjop last van de regeering, hun
o» verlieten, omdat een langer
tiiif daar onverantwoordelijk
ei Nadien heeft hij te VollenM gewoond en zijn leven lang
I hij vanuit zijn huisje aan de
>sraat schuin voor zich .uit het
>#l zien liggen: hy heeft de
<èn zien zwaaien, den dijk zien
Jkn en het langzaam droogval•iian den polder gevolgd.
i*e negentigjarige H. de Boer
efollenhove is één van de drie

Dogterom benoemd.
16 Dec.
i het A.N.P. verneemt, is als
ilger van den heer S. J. H.
selink, die 1 October jl. den
8t met pensioen heeft verlaten,
ingang van 1 Januari a.s. beid tot directeur van den Postlue- en Girodienst, de heer W.
terom, thans directeur van het
Igraafkantoor te Rotterdam.

GRAVENHAGE,

—

JAN.
Amsterdam,
49c huis.

—

Komedie

Koeda—paardenspel;

Klas

Kambing—lett,

geitenklas
goedkoopste klas; ketip—dubbeltje; Tjina minlering—Chineesche geldschieter; minta
bitjara—ik verzoek te mogen spreken;
gnba—ongepelde rust (in den halm>{

ketawa—lachen

—

16 Dec.
B« den
heer V. aan dè Spoelsterstraat
werd Maandagavond op de ruiten
getikt Toen de heer V. zich naar
buiten begaf, ontdekte hy voor
zyn woning op het trottoir een
groote reismand, waarin zich een
baby van ongeveer twee maanden
bevond. Het was een meisje, goed
verzorgd, want in de wieg bevond
zich een warmwaterkruik, een
pakje met luiers, wat babygoed een
fleschje melk en babybenoodigdheden. De politie verzoekt ieder,
die over de vondelinge inlichtingen kan verstrekken, zich op het
politiebureau te melden.
—

—

—
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Bioscoop „De Liefde"
Geprolongeerd
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Expertisekantoor

A. MULLER. Heerengracht 424. Adam. Tel. 31369

i-ELECTRÓ MONTEURS -i
Electro Technische Industrie in het
Z. des lands vraagt

geheel zelfstandige Monteurs
Vergoeding reis- en kostgeld. Sollicitatiebrieven ond. T4851 Crt., Adam.
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Das Himmelhlaue

Wirn van IoMMWI Toilis 18
168 en
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Concertgebouw.

I

Blfic Mayerhofer,

Mujdersohans

2

Boekhouden, Ned. Handelscorr. (Associatie) en

Middenstandsdiiploma.

_

I Albert Matterstoek

nANNKLE'S
HEMELVAART

8220 stelveld al. Adam.

en algemcene
kennisgeving.
Heden overleed na een
langdurig lijden onze
gehelde Zuster
lEANNETTE H. HESSE
Uit aller naam:
Fam. HESSE.
De teraardebeetelling
zal plaatshebben Vrijdag a.s. op de begraafomplaats Zorgvlied

Kaartverkoop

nen ƒ
Oranjemannen / 11. Koopen>. r—
popjes. Vogels bren-'
ook
gen: Café Mastwijk, Am-

Eenige

7.45 uur

,

19 Dec.

va» 2—5 u. koopt
*N.
Vjgw
Corstens-Versehnjjs% ren KANARIES en
"■*"
'

,

ERNST VAN 'T HOF II

!

Zaterdag

f\

ANBRË

GELEGD.

MAGISCHE SHAG.
In h*t grens40-Jarig huwelijksfeest.
teje Ee d e hebben opsporings16 Dec.
Het
ALBLASSBRDAM,
tenaren een goeden slag geslagen echtpaar
N. Stam en C. Stam—v. d.
niet minder dan 1009 ha»ve onBelgische shag in beslag te ne- Veer, Baanstraat te Alblasseidam, viert
18 December z#n 40->arige ecbtvereeniIn verband hiermede zijn zes perging.
-1 aangehouden.

•

—

*•

Ie Kerstdag

■
■

MEISJE TE VONDELING
HENGELO,

GIRODIENST.

„ketawa" Van dat ketawa zijn de
makelaar en ik ontijdig wakker geworden. Maar we hebben het zwijgend en glimlachend ondergaan
wie onzer bezit geen circusbloed?
A.EXODUS.
groot plein, als regel
Aloon-aloon
roor de regentswoning; kota—stad;

CONCERTGEBOUW

Z2171/72 Beek,

leden- in den eoht verbonden zijn.
Hum dankbare kinderen
RIE

streeks

RECTEUR VAN DEN

de twee Dackels geleerd

van

door een hoepel te springen en
te

'

geweest, die Schokkers. Van de
zeshonderd menschen, die het eiland
in 1859 verlieten zijn er vele zeer
oud geworden. Abc de Boer heeft
nog nooit een dokter gehad en hij
is buitengewoon kras.
Ook de taal wordt nog in eere
gehouden. Abc de Boer en zijn
vrouw spreken nog steeds Schokkers; een dialect, dat veel op dat

Den 27en December a.s.
hopen onze geliefde Ouders
J, G. DIETERICH
en
C. 3. DIETERICH—
VILDERS
dag
den
te
herdenken,
waarop zij voor 25 jaar ge-

I

soort voorzorgsmaatregel gedragen!
Het moet een sterk geslacht zijn

Z2144

.

en

met
KLAAS BOONSTRA

I

er was een stilzwijgende
overeenkomst, dat z« de visschers,
die 'gouden halsknoopen droegen,
een eerbaar graf gaven. Zoo werden
die gouden halsknoopen als een

pen

pag-

Adam, 13 Dec. '42.
Westerstr. 78 I ét.
De teraardebestelling
zal plaatsvinden Vrijdagmorgen 10.45 op de
Begraafplaats „Vredenhof".

HOMHKIÜ

I

:,

En dan zijn er de gouden halsknoopen. Daar vertelt Abc de Boer
een interessante bijzonderheid over.
Vroeger gebeurde het wel, dat de
Schokkers, die soms ver weg ter
vischvangst
voeren,
overboord
sloegen en aan een onbekende kust,
aanspoelden. De strandjutters waren belust op die gouden halsknoo-

I

huizen.
'LEEDING,
taal en huizen,
k. het' zijn drie dingen die in
ti tijd nog aan het oude eiland
meren en het is de 82-jarige
de Boer, eveneens uit Vollendie hierover heel wat weet
ertellen.
»e is geen geboren Schokker,

—

ste

Kapitaaldeeli&ame

.

Kleeding, taal en

#

—

'

1

'

I

1

i

|»nd

—

WEESP, 16 Dec.
Maar tóch mocht dat nageslacht
Gisternacht
is er een inbraak gepleegd in een
dappere
wel
wat
eerbied
voor
die
Familiefoto.
schuur, staande op de z.g. NutsSchokkers toonen door zooveel moDe 90-jarige H. de Boer uit Voltuintjes te weesp, waar een vargelijk, alles, wat nog aan dit in vele
lenhove, die «i.jn eiland Schokken was opgesloten.
Het varken
opzichten zoo interessante eilandje
land heeft overleefd.
was eigendom van een caféhouder
te laten voortbestaan.
herinnert,
Hij kwam een jaar nadat zijn ouders Daarom stemt het ook tot verheu- dags hebben ze waarachtig met zn in Weesp. Toen deze gisterochtend
het eiland hadden moeten verla- ging dat daarvoor te Kampen al- allen en met behulp van soep- het dier zou gaan voeren, vond hij
beentjes en een kippekluif de dik- alleen maar de slachtafvallen.
ten, ter wereld. Maar de kleeder- thans wordt geijverd.
dracht, die vele geboren Schokkers
in eere hielden, werd ook door hem
gedragen. En bij draagt ze nog.
De Heer en Mevrouw
Heden overleed zacht
Jurriaans-Wagemakers geMet trotsch toont hij de kast, waaren kalm 'ons Innig geven met groote vreugde
liefd Dochtertje, Zusje,
in de Schokker kleeding van hemkennte van
de geboorte
Assurantiebednjf (MJJ. Ta oprichting annex Bank- en
Kleinkind en Nichtje
zelf en ook van zijn grootvader
van hum Zoon
Effectenbedrijf) zoekt wegens uitbreiding o. a. contact
FRANCISKA
CORNKLIS EDUARD
ligt: de kleeding, welke zijn vrouw
met kapitaalkrachtige personen. Wij zijn genegen aan
HENDRIKA SCHOLTEN
GEERT.
nog steeds voor hem maakt, zooals
energieke personen, na voorafgaande omleiding 'n goede
leeftijd
van
Amsterdam, 16 Dec. 1942.
in den
positie in uitzicht te stellen. Br. met voll. inlicht, o. a.
hy die zün heele leven heeft geDiamantstraat 37 1 ét.
5 jaar
8268
kapit.
etc.
No
1533 Ad»v. Bw.
Godsd., beschikb.
H. SCHOLTEN
dragen. De twintig zilveren knoopW. F. SCHOL/TEN—
Wiering, Hoogeweg 14, A'dam-O.
C.
8223
jes van grootvaders warmen borstHeden hl het Huwelük geMOF
treden
roK zijn op zijn kleeding overgeF. K. SCHOLTEN
Bioscopen
van
Vervolg
gaan.
en verdere familie.
ALIDA ELISABEXH

■

«Hert zich nog goed, hoe dat
fe op de Noordpunt werd afgei4en en de Schokkers hun eiland
ifftdc verlieten.
m de storm het water opzweep|ü» stond het grootste deel van
in een oogenblik onder
dan moest men er snel bij
het vee te redden. De buurelk op verhoogingen lagen,
dan drie aparte eilandjes,
!t een omtrek van slechts
minuten loopen.
aak blééf het daar niet bij.
vloed maar bleef stijgen, het
tegen de ruiten opstoof, de
binnenstroomde en veel verdan moesten de Schokkers
n naar den nettenzolder. De
ieft van zijn ouders veel gever den watervloed van 1825
-_n groot aantal huizen totaal
poelde en dertien menschen
tonken.
De vuurtoren werd
'leid en het altaar spoelde uit
*erk.
, de Boer weet nog veel, al is
heel lang geleden. Hij weet
Hog van zijn afscheid, al werkte
liet zoo diep op hem in als op
ideren, die zoo aan hun schamel
grond
gehecht waren. Als
inhóver visscher bleef hij nog
de Schokker kleederdracht

—

voorzichtigheidshalve.
kokki ook
By de rest werden gedrag en ijver
ontoereikend verklaard: géén kaartje. Dus vroegen ze prompt voorschot Zes dubbeltjes en tot het
einde der maand. Toegestaan.
Ze zijn met zn allen en in hun
beste bullen naar de groote genieting getogen. Ze z«n vér na bezetten tijd en in een dogkar thuis gede koetsier moest morkomen
gen maar terugkomen voor de
ze
twee dubbeltjes; die moesten
eerst weer leenen van den toean.
Den volgenden ochtend, in de bijgebouwen, vond ik den paardenjongen er> den kebon bezig met behulp van pisangs en gaba het paard
de circuskunsten bij te brengen
ja knikteen, pootje geven en opzitten. De paardenjongen hinkte en
de kebon was zichtbaar beschadigd. Maar ze bielden vol. En 's mid-

bewaard.

|

ievende

.

van de Blokzylers lijkt. Een echt
gemoedelijk taaltje, dat Schokkers.
Gemoedelijk, zooals ook de Schokkers zélf waren. Abc de Boer vertelt ons dat de Schokkers nooit ruzie
hadden; op Emmeloord was dan
ook niet eens een veldwachter.
Schokker schuiten vindt men nu
te Vollenhove niet meer. In Brunnepe, een haventje bü Kampen,
zijn ze nog lang geweest. Maar het
meest bijzondere vormen de huisjes zélf. Zoo ze daar in een rijtje
in de Schokkerbuurt staan, stonden ze namelijk vroeger, vóór de
ontruiming op het eiland. Ze werden daar in 1859 afgebroken en
hier te Kampen opnieuw opgebouwd.
Eeuwenlang hebben de dappere
Schokkers gevochten voor het behoud van hun grond. Stille helden
waren het, die niet in de geschiedenisboekjes staan en wier namen
niet door het nageslacht worden

«3 de Noordoostpolderdijk een
heeft
fekend en Schokland eenzaam
""pelloos als een schip op het
I midden in een barre vlakte
"pu heeft de negentigjarige H.
Jer uit Vollenhove zijn gehoornd overleefd.
Hieuw stuk Zuiderzeeland

„geboren Schokkers",
at is nu al 83 jaar geleden, dat
«mmeloord verliet, maar hij

;

Het circus
de

—

WEKR
BEN LIED
KLINKT.
Bekende volksliederen,
gezongen in verschillende streken van Dnitschland.

DE COURANT

■

/

Letse», Clubs, enz.
1

RECLAMETEEKENEN,
modeteekenen.
étaleeren.
illustreeren.
iak schrijven,
Ree's Teekeninst. en éta-

lageschool. Frederikspl.
Tel. 38889. Vraagt prosp.

55.

42-7183

1

IN JANUARI .
lessen
beginnen schriftel.
Engelsen,
Fransen. Dultscn,
+
Ned. Taal
Rekenen,
Boekh., Steno, vaciaf 70 ets.
Schrijf
gratis
mnd.
om
p.
.

proefles

Cursus Zelfontw.,
Bosb. Toussalntstr. 46 W.,
42-6962
Amsterdam.
PRACTIJKDIPLOMA Boekjaar
te
houden binnen een
behalen met onzen bekengoedkoopen
den
prima.
schriftelijken cursus Meer
dan 1200 onzer cursisten
slaagden
waarbij
reeds,
tientallen, die slechts L.O.
hadden genoten. Ook uitstekende cursussen voor Nedorl.. Duitsohe, Engelsche

•

'

;

Sewaagd

#

r*oi

pei

1 1

Winkel enz.

*****

woordl.

•

!

;

1 1

Handelscorrespondentle en
Stenografie. Vraagt direct
prosp., proefles en lijst vaci
geslaagden aan Handels-

'■

.

school Mercurius, Postbus 1.
42-7422
Arnhem.
DANSLES. J. B. Musch,
Adm. de Ruyterweg 267.
Inschrijving 15 lessen-club.
42a-Z2147/48
%

Werkpl. enz

Zaken, Voorsch. enz.

i

0 Ateliers

:

KAPSTER GEVR. voor vast,
beslist vóór de Kerstdagen.
Tteoge. Prinsengr. 804.
32-G303
BOEK HOI DEi; in kant.-,
boek- en papierhandel. Opvetl. sal. en bijzongave
derheden. Br. 32-N9901 Crt.
GROOT levensmiddelenbedrüf te Adam vr. lemand
voor het maken van tijdstudies. Br. 32-N9900 Crt.
RUND- en Varkensslagerij
vraagt
bekwame WinkelIste
dief. R. Overakker,
32-ZIG72
Boomdw.str 6

'

#

per

woord

>

'

i

'

•

fpni

-

MEDEDEELING. Advertentie 14/12 SportartikelenbeGROOTE LOONPAKKERIJ d.'ijf is abusieveltfk foutief .
vraagt voor spoedige iel- geadresseerd, men leze daar.
Kennemerstraatweg
voor
duensttreding ervaren loon43-816C
pak9ters op goed stukloon. 163. Alkmaar.
293,
Singel
Aanmelding
Auto's, Rijw., Vaartuig.
#
Adam. dage! 10—16 uur
<20M?

.

.

334406
PELTERIJEN FABRIEK
OUDE MOTORWIELEN t.
te Adam vraagt leerjon- o. gevr. Tel. 45129. N. Uilen44-7184
gens, leermeisjes 14-16 j., burfierstr. 119 hs.
om In spec:a!e leerlingen- ALS HET om fietsreparatne
bij
met
afd. te worden opgeleid. Br. gaat? Wij staan U
O.M. Alg. Adv. Bur A de la raad en daad! Hoopman,
Mar Aan.. Adam.
33-7770 Overtoom 371, Agentschap
LEERLINGEN gevr. voor Locomotief rijwielen
44-T2007
bóntatelier Aanm. Heeren33-T2066
gr. 109.
Kleed, enz,
JAPONNENFABR. vraagt
voor dir. Indiensttreding
stiksters
stlksters. aank.
en MODERNE
KINDERWA2 leerlingen. Aanm Singe' gen of wandelwagen gevr.
33-T2102 Tel. 83221.
306 Teler 34491.
45-7433
KEKW. METAALDRAAIER NAAIMACH.,
waschmach.
lirect gev:. Br. letter en haard gevr. Br 45-ZISG7
V, Boekh. C. Huig. Oostzijde Crt.
79G88 STOFFEERDER NOODIG?
154. Zaandam
Neem een vakman. Meer
Dienstpersoneel enz,
dan 18 jaar bekend. Houtman Tel. 38307. Korte Prin(IC i:eni ih'i w»ord>
45-5048
sengi-t. 45.
NET DIENSTMEISJE gevr. ALLE SOORTEN Naaimach.
zelfst
kunnende
werken, te koop gevr. Liefst induHotel „De strie. Tolstr. 76 hs. Tel.
intern, v.g.g.v.
22057, Adam. ..Vergiunn'ing
Domterberg". Leersurn.
T 4276 verleend 8.M.1. No. 37".
45-5223
FLINK WERKMEISJE gevr.
v. d. Of v. d. e. n. Goed loon. MET UW VERGUNNING
T 2040 naar den Kleedingbokser
HetUejeweg 46.
MEISJE gevr. v. d. e. n. Hij heeft nog ruime keuze
Werkster
Groéne- tegen billijke prijzen. Paaanw.
leisstr. hoek Singel. 45-5222
veld. 'ScJwbertstr.
NKT DIENSTMEISJE gevr. ELECTR. ZEILWRIJVER
Adun. de Ruyterweg 76 hs. te koop gevr., defect geen
ar Br. 45N9880 Crt.
36-W1548
NKT MEISJE gevr., intern. ELECTR. VLOERWRIJVER
gevr. Br. 45ter overa
voor huishouding en melksalom. W. Tromp, Oostein- N9OOB Crt.
PARTICULIER vraagt t. o.
derweg 248a. Aalsmeer.
serviezen. Br.
7702 vloerkleed,
KINDERJUFPR. gevr voor No. K5lO Adv. Bur. C. Wiering.
Iluogeweg
kind.
14. 45-6672
extern, gezin 3
Mevr. Van Doreser, Fred LINNENUITZET t. O. gevr.
10. Haarlem, door Jong echtpaar, tevens
Hendriklaan
11233 dekens, heeren- en datnesmantel. Br. 45-Z2152 Crt.
i
■
MEUBELEN Haarden, Ra0 Werksters enz
diotoestellen koopt. W. Blom,
(10 een
per woord
Tel 44637. Marnixstr. 17.
45-T3364
GOEDE WERKSTERS
WIJ KOOPEN en verkoo;loor SchoonmaakbeMeubelen,, inboedels,
drijf W. H. Spiegel N. V., pen:
waschmachines (huisuegr.
101—105. voor
gebruik)
ene.
houdelijk
vaste ochtend- of avond- A'damsöhe
Goederenbeurs.
Aanm.
's morkamturen.
gevestigd:
Alléén
.".ï-iMra Tel. 26030.
gens o—u u.
Gerard Doustr. 87.
45-8073

'
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MARIELUISE CIAUDIUS
GUSTAV KNUTH
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breekt. Br. 31-N9905 Ort.
JONG ECHTPAAR zoekt
onverschillig
thuiswerk,
wat. Br. 31-W1527 Crt. Adm.
de Ruyterweg 129.
bieden
zich AAN:
2
monteurs-bankwerker, leeft
35—28 jaar. Liefst op een'
dorp. Br. 31-N9909 Crt.
NET PERSOON zoekt plaats
Conciërge of Portier
als
voor a'ag of nacht, bekend
met centr. verw.. enz. Br.
31-ZIG99 Crt

!

woord!

i

pet

cent

HA \FDK lIIHK 45 J., Crt,
zoekt plaatsing 1. d. huishouding, waar vrouw ontBKS(

H

1

Uu

'*

HUWELIJK. Eenv. alleenst. Heer, 50 J„ ink. "f 27 p.
w., zoekt ernstige kennismak., Adam Br 41-Z1712

zÊsh aio

18e TREKKING HAIGHTON & CO. WETTIGE PREMIEMENING 1912. 2e KLASSE. 2e LIJST. TREKKING
VAN WOENSDAG 16 DEC. 1942.
HOOGE PREMIttN:
i 1500.—: 5702; ƒ 1000.—: 1850; ƒ 400.—: 1317 46T1 6810
■Pr '' *SÉÊi
9885 1514)1; f 200.—: 1647 2279 U737: f 100.—: 6390 6733
10515 13257 18540.
PREMIttN VAN 30.—.
29
95
97
107
106 W 8 164 137 166 167
485
179 197 231 372 397
404
468 477
478
■
H
495
523 547 557
572 575 583 622 630 819 I
820 828 852 901
910
9IG 924 1013 1027 1069
1087 1098 1420 L 125 1130 1133 1148 1163 1161 1179
1184 1186 1230 1258 1269 1376 1397 1425 1470 1489
1503 1915 1528 1540 1664 1G99 1606 1710 1724 1765
1768 1785 1793 1833 1863 1873 1892 1013 1947 1954
1994 2006 2036 2079 2100 2118 al «4 2140 2300 2343
2375 2439 2447 2506 2547 2557 2599 2611 2635 2645
2654 2665 2839 2840 2864 2908 2f«o 2962 3022
3024 3036 3048 3057 3089 3096 3114 3138 3146 3151
3159 3175 3191 3237 3292 3296 3299 3310 3327 3349
3384 3415 3440 3452 3474 3520 3531 3539 3592 3634
3655 3710 3722 3731 3764 3785 3792 3819 3841 3667
3913 3932 3983 3984 4091 4086 4098 4107 4196 4206
4229 4251 4273 4308 4386 4399 4571 4584 4592 4593
4608 4613 4618 4694 4718 4736 4701 4765 4776 4783
4802 4902 5048 5052 5059 5106 5135 5141 5142 5151
5152 5196 5203 5245 5271 5312 5320 5322 5360 5398
5407 5453 5483 5492 5548 5577 5586 5617 5628 5676
5679 5756 5757 5772 5815 5830 5833 5843 5800 5938
5958 5965 5968 6017 6049 6079 6084 6120 6105 6214
G274 6340 6349 6359 6382 6393 0440 6452 6468 6513
0539 6501 6566 6576 0596 6G16 6041 6670 6691 6702
6726 6751 6795 6825 6871 6898 6900 6902 0974 6993
6994 7003 7013 7014 7018 7027 7050 7061 7097 7119
7120 7123 7136 7141 7i69 7261 7315 7411 7457 7465
7513 7598 7607 7640 7678 7689 7802 7803 7842 7947
7958 7971 8016 8028 8029 8050 8052 8108 8131 8132
8136 8143 8146 8164 8276 8308 8331 8351 8368 8409 yMAMÉtMNMtIMiM
8446 8455 8467 8477 8525 8G35 8571- 8598 8687 8748 I l»»l»lJtT-I?lfliWMJ:d
8755 8772 8807 8830 8845 8847 8850 8855 8866 8880
8935 8936 8957 8938 9016 9031 9111 9138 9187 9100 Dag.: 2.15—6.30—8.45 u.
9197 9201 9232 9363 9380 9516 9520 9539 9545 9607 Zond.: 1.30-3.43-6.30-8.45 u.
9660 9702 9746 9787 9795 9819 9844 9900 9918 9952
8239
9977 9982 9993 9997 10008 10010 10031 10056 10078 10100
10103 10107 10125 10137 10172 10245 10246 10288 10294 10303
10332 10339 10418 10442 10447 10525 10529 10561 10562 10565
10608 10611 10634 10654 10660 10727 10746 10751 10767 10775
10798 10809 10816 10847 10849 10871 10873 10875 10881 10920
11003 11020 11021 11060 11074 11084 11094 11116 11117 11171
11177 11183 11199 11202 11231 11305 11323 11351 11367 11398
11470 11477 11609 11565 11586 11590 11658 1167711695 11711
11731 11768 11783 11800 11833 11909 H 1932 11940 11973 12009
12030 12071 12130 12146 12159 12221 12227 12251 12312 12339
12342 12365 12401 12434 12452 12488 12523 12532 12568 12581
12631 12640 12651 12663 12666 12681 12089 12724 12725 12794
12798 12816 12835 12866 12868 12872 12945 12952 12977 12999
13008 13017 13027 13060 130G8 13100 13107 13114 13128 13162
13193 13223 13246 13308 13314 13323 13360 13390 13428 13476
13579 13632 13676 13744 13789 13843 13849 13917 13919 13949
13994 14005 14066 14074 14102 14111 14120 14125 14130 14191
14193 14204 14211 14220 14307 14321 14325 14327 14370 14394
14418 14430 14460 14486 14487 14617 14548 14591 14598 14620
14629 14644 14652 14656 14660 14695 14715 14729 14738 14761
14840 14847 14861 14871 14889 14894 14956 14960 14987 15011
15031 15079 15114 15143 15155 15187 15227 15270 15282 15284
15298 15304 15352 13378 15450 15484 15521 15532 15571 15576
15005 15640 15663 15667 15752 15758 15819 15836 15838 15861
15965 15984 15997 16013 16034 16052 16082 16099 16112 16146
16154 16162 16178 16191 16211 16257 16260 16284 16304 10338
16337 16376 16382 16403 16545 16548 16559 16579 16599 16603
IGGOS 16614 16648 16652 16678 16726 16735 16743 16755 16816
10849 16905 17035 17110 17165 17198 17217 17220 17310 17334
17300 17351 17304 17382 17414 1748Z 17494 17525 17539 17552
17396 17623 17736 17738 17790 17855 17926 17941 17977 17984
18033 18100 18118 18129 18131 18133 18134 18224 18230 18248
18256 18260 18310 18345 18346 18378 18436 18437 18439 18452
18516 18647 18680 18703 18719 18757 18826 18855 18874 18953
18977 19000 19022 19031 19068 19074 19077 19081 19129 19138
19146 19154 19171 19173 19214 19251 19363 19370 19412 19416
19455 19468 19506 19512 19526 19528 19576 19667 19675 19682
19704 19753 19797 19828 19854 19890 19919 19924 19941 19992
20010 20072 20094 20105 20136 20155 20167 20171 20193 2019C
Een Scandinavisch
20230 20204 20207 20346 20378 20383 20384 20398 20399 20401
meesterwerk van over- 1
20111 20412 20446 20451 20489 20495 20511 20534 20578 20602
wpldigendc
schoonheid I
20623 20633 20737 20739 20753 20786 20837 20871 20886 20896
20904 20922 20931 20971
Toegang 14 jaar.
ONGECORRIGEERD
Verbetering 2e klasse, Ie lijst: Premie van f3o.— :
8274
20501 vervalt
In verband met de sluiting der bedrijven van 23
December 1942 tot 4 Januari 1943, worden de trekkingen
der 3e klasse naar 4 en 6 Januari 1943 verschoven. De
data van de trekkingen der 4e klasse blUven ongeHein/. Riihmann (18)
wijzigd.
in zijn besle schlager
I

Biedt

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG 17 DECEMBER 1942
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«9211. Speurders worden
pl|ll doorgezet uit 6 punts
letter, behalve de ie regel, die in 8 punts vet gezet
mag worden. Woordspenrders: Als geen prijs boven
rubriek staat 25 ets. per woord. Regelspeurders:
per m.m. r. SS ets. (aangeb. en gevr. betr. 40 ets.).
Per 3 lettergrepen wordt één nun regel berekend.
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Zr Woud Vondelsfcr. 78.
39a-8277 Ostadestr. 283 II ét. 47-5126
WON ING RU IL.
PRACHT Duitsche Piano's
(Orijnssen- v.af ƒ 500.-. A. Benver AmBen.tHiis
West
str.) I 28.- p. mi., voor zonn. bonplein 14
46-6953
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Het se val

woning Nieuw Oost. Huur PAKTHULIFIR vraagt elecgraimofoon-combiP.m Br. 30H)-N9966 triscfae
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46-6766
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maar da. Toen : ! j Aai
39b- den en die bewijzen, dat ik
B4JWS I
lurb. 268.
den hoogsten prijs geef voor
Uw radio Brieven 47-84878
Crt., Ceintuurb. 268.
# Huizen, Kamers
gen
HA, HA. Ik lach om m'n
Ik geef toch
JONGGEHUWDEN zoeken concurrenten.
kamer met stook- don hoogstén prijs voor Uw
(niet
Radio
ouder
dan 5 j.).
en zijkamer m.
3.9.5.
47-T3609
Vri.iit.iiv.. 18 Dec.
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i -.10 uur
Hoofddorppl. Br. Ioa-N9009 PARTICULIER vraagt raPr. / 2-V>,70.50
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VOLKSCONCERT
ttotoJTjAK KOETSIER
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Maria Struycken y. d. Adel,.

met

VICTOR DE KOWA
LAURA SOLARI
MARGIT SYMO
TOEGANG 18 JAAR

DAG 115 3 3». 6.45-• UUR
ZOND DOORL. VAN 1- II UUR
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vox WINDSÖR
Opera van Otto Nicolai,
naar Sliakiv-peare's blijspel.
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2 uur -MHiim'e'
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/.omlag 20 I)»'*.
7.15 uur
Pr. I 2.50/0.50
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25. 15.20. 17.10
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(DIE SACHE MIT STYX)
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HOIXANDIA
NW. HE BRENG R. 117

DE ZANGER VAN
HARE HOOGHEID
BENJAMINO GIGLI.

's Avonds 7 en 9 uur. Zoniddags 1 en 3 uur,

Maandags-,
lags-,
WoensdaigsDinsdags- en
mtrddags 2 uur
Toegang eiken leeftijd.
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Hannele's Hemelvaart
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v» H
en 'plaatsbesprekinjs dagelijks
10—1 uur, tel. 27500 en Vrijdagavond van 7—9

Kaartverkoop
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En toch komen Frans
Wouters en zijn orkest,
Jan
mi.
Stuart,
Connle
Mol.
Jack
Gerlagh, Frans
Poptie, Jan Goii
Bud. v. Hooren, Wim
V. Steenderen, PETER
PECH e.a. in het Concertge-bouw op den Bonten

Vrijdagavond van
ontspanningsvereen.

de
„A.V.CA." op 8 Jan. as.
Nu nog
kaarten verkrijgbaar a ƒ 0.75, ƒ 1.25,
/ 1.60 en f 2.— en plaatsbespreking bij: M. de

.rouge,

2e Sweelinckstr

12 (Z.>, tel. 94=138; IJ.
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84435

_——

Erna Sack, de Eun"
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