Tel
e
gr
a
af
De

Burcanxi N.Z. VOORBURGWAL 225, AMSTERDAM C
'ijv
'SSlHHfiïililissïSftK
■
ABOKKEWW? BIXjrjCNTJLND PER KWARTAAL BU
■

?■

GEVESTIGD OOK PER WEEK

s«-

_o 41

Per exemplaar ■ tent

_

..........

.^^^ffT.

HST MEEST VERSPREIDE GROOTX DAGBLAD, waar la opgenomen de „Anwterdamacbe Courant"
Wltcever: II *L C BOLDERT. Hoofdredacteur: J. IC GOEDEMANS. Larm (N.-H >.

PONDERDAG 5 MAART 1942

AVONDBLAD

JAPANSCHE LANDING OP
MINDANAO.

Het Amsterdamsche Politiebataljon.

geleden. Indië heeft zijn uiterste best
gedaan om de invasie van Birma te beperken en da belangrijke verbinding
met China in stand te houden

LONDEN. .5 Maart.

"

•

Na Wavell's vertrek.

De

Foto Stapf,Mol.

Gistermiddag kwam te .Amsterdam op het Centraal Station ern politiebataljon
aan, dat zijn opleiding genoten heeft in het I". O. U.-opleiding-kainp te
Deventer.
Ka de aankomst inspecteerde overste Kreniiing <le manschappen.

FRANSCH LUCHTWAPEN
BESCHERMHEERSCHAP.
dat
BEHANDELD TE RIOM.
Verhoor van Guy la Chambre.

,

—

Onderhandelingen

over de reorganizijn sedert
eenigon tijd gaande. Het particuliere be
■drijf zou dan met de Staatsloterij nauwer
Paan samenwerken 'en het veikoopsapMraat aanzienlijk
vergroot worden.

satie

van

de Staatsloterij

Hfëindlgd zijn deze-onderhandelingen
evenwel nog niet, zoodat het naar offi

rieel oordeel nog

voorbarig is. als par
ondernemingen thans reeds

Uctilfere
definitieve toezeggingen zoudqn doen ten
aapzien van het vergeven van agent
•«happen der Staatsloterij.

DE

voorzitter Caous behandelde ver-

volgens de kwestie van het volkomen gebrek aan bommenwerpers. In
plan 5 waren 1490 bommenwerpers opgenomen. Volgens de verklaringen der
generaals Bergerct en Vuillemin waren
op 10 Mei 1940 2HO bommenwerpers
waaronder 140 moderne aanwezig. Veertig stonden gereed voor optreden" aan
—

—

het front.
Guy la Chambre antwoordde, dat de
generale staf steeds ontevreden was geweest over de proefnemingen met proto
types.. Door het veelvuldig verwerpen
van nieuwe modellen heeft men een ont
zaglijken tijd verspild.

Vervolgens werd gesproken over het
volkomen ontbreken van duikbommenwerpers. Guy la Chambre verklaarde
hierover, dat tot begin 1938 geen prot
type voor duikbommenwerpers aan we
zig was geweest De Fransche generale
staf had het zwaartepunt van het aan
vaiswapen gelegd op de jagers en de jre
;ombineercle jagers-bommenwerpers. Ten
slotte merkte hij nog op dat hij. toen hij
m Maart 1910 het ministerie van Lucht
vaa:t verliet. IGO3 vliegtuigen in op
Iracht had gegeven. De zitting werd hier
op onderbroken.

;

:

zijn

verdeeld.

'

vertrouwen
Een
ziekenhuis, vér verwijderd van
op de vraag waarom Frankrijk dezen
heid tot samenwerking met het Derde
doel,- is zwaar beschadigd
ieder
militair
oorlog verloor. Het is twijfelachtig, of
Rijk
opbouw

krachten voeren.
Er is een order uitgevaardigd, dat alle
bevelhebbers tot het uiterste moeten
doorvechten.
In uit Batavia ontvangen berichten,
zoo meldt A N P. voorts, wordt met groote voldoening gewag gemaakt van het
vertrek van .generaal Wavell uit Nederlandsch-Indië. Men is in NederlandschIndie verheugd, zoo werd in een radiouitzending verklaard, dat thans de eigen
menschen de commando's kunnen geven
D.N.B. bericht uit Sjanghai, dat op
geheel Java naar officieel uit Batavia
gemeld wordt, belangrijke vernielingen
worden uitgevoerd
Neutrale waarnemers zien in het algemeen vernielingsbevel een stilzwijgende erkenning door
de autoriteiten, dat de positie van Java
slecht is.
Volgens den Britschen berichtendienst
is „de druk der Japansche troepen op
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neergelegd,

wederom vervult name voor een Duitschcr wellicht mol
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eiland.
Vliegvelden en vlootsteunpunten op het eiland Malta werden
opnieuw overdag'en des

nachts

met bommen bestookt."

r.ocmd. De door de Engelsche vliegers
behalve de bommen uitgeworpen pam
fletten, zoo werd in den radioeommen
taar gezegd, verraden openlijk het voor-

nemen van de aanvallers. Wanneer de

DE

;
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voort
Gevechtsvliegtuigen, die voor
gewapende zeeverkenning
rond
Engeland waren opgestegen, bombardeerden havenwerken aan de
Z.O-kust en de Westkust van het

met den tweevoudigen moord, gepleegd
op 24 Februari JL in perceel Haarlemmerstraat 106, alhier, verzoekt de plaatsvervangend commissaris van politie in ac
8e Sectie te Amsterdam, hun, die inlichtingen kunnen geven omtrent een te koop
aangeboden gouden heerenhorloge (pols
horloge), merk „Centra", zich ten spoe
digste te willen vervoegen aan het
politiebureau Warmoesstraat 48.
Het horloge is voorzien van een bruin
lederen riempje, waaraan bevestigd een
gouden of doublé gespje. Het is rechthoekig, heeft een gele wijzerplaat, terwijl de rand rondom het glas, bewerkt i-

'
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sche spoorwegverbindingen

standpunt bezien een waardelooze aflei-

'

<

'-•

'ransche volk, dat nog op twee gedachen hinkt, is het vooralsnog ondoenlijk
egenover al deze vragen een eensgeinde houding aan te nemen. Derhalve
al ook de rechtbank bezwaarlijk kunuitmaken of de beklaagden van
icn
tiom lichtvaardig -en misdadig handcllen, toen zij een politiek voerden, die

met sterke strijdkrachten de ge-

vechten van het leger en zetten
de vernieling van de bolsjewisti-

port uitbracht ovbr de verwoestende gevolgen van den Engelschen overval op
de Parijsche burgerbevolking. In Fran
sche kringen, die in nauw contact staan
met de regeering, verklaart men, da;
deze aanslag past in de reeks van Britsche overvallen op Mers cl Kebir. Da
k?r, Merseille en Syrië. Men houdt het
in de genoemde kringen niet voor uitgesloten,
dat de in Londen zittende
Gaullisten een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen voor deze, naar
men zegt, „militaire schanddaad". In dit
verband herinnert men er aan. dat de
propaganda-organen van de Gaulle reeds
lang door den Britschen omroep hebben
opgehitst tot moord. In het bijzonder
wijst men in Vichy op het feit, dat door
de Engelsche
vliegtuigen geen militaire doelen zijn getroffen, maar dat de
vreedzame burgerbevolking de lasten

I

AL

DAAR.YIEDF

de bezetting van een deel van het
and voortvloeit en dat zijn zelfbewustijn nog niet heeft verkregen, voor het
lit

lerie van het leger militaire installaties in Kroonstad met goede
uitwerking. De
!uchtvloten aan
het Oostelijke front ondersteunden

—

!
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VUUR OPGERAKELD.

:elijk op al deze vragen te antwoorden;
■oor het Fransche'Amlk. dat hauwelijics
lekomen is van de zware slagen die het
noest verduren en dat' zelfs zijn naaste
oekomst niet kan overzien, dat nog gelcel ten prooi is aan een binnenlandche '.verwarring, die noodzakelijkerwijs

der bij talrijke vergeefsche aanvallen hooge bloedige verliezen.
Aan het omsingelingsfront van
Leningrad beschoot zware artil-

—

:ü VERDUISTEREN

*
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nieuwe, mei pantserwagens ondernomen" aanvallen van den vijand
in ' verbitterde gevechten afgesla
gen. Te zameu met Duitsche troepen onderscheidden zich i» de ge
vechten
der laatste dagen ook
Waaische vrijwilligers-regimenten.
In de overige sectoren van het
Oostelijke front leed de tegenstan-

Engelsche vliegers beweren „wij komen
om u te helpen", dan moet men daarbij
constateeren, da: dit wel een bijzondere
Engelsche luchtaanval op Parijs
manier van ondersteuning is.'
heeft
zoo meldt D.N.B. uit Vichy
De Fransche radio keerde zich tegen
in Fransche regeeringskringen en bij de
bewering van Reuter, dat door deze
een
het
openbare
meening
van
ongeheele
actie van het Engelsche luchtwapen de
bezette gebied de diepste verontwaardiging gewekt. De plaatsvervangende Sovjets ondersteund worden. Men moe'
zeide de spreker, dat
ministerpresident, Darlan, is Woens constateeren. aldus
hier
de
ruggen
het
een
van de arbeiop
dagmiddag uit Parijs naar Vichy terug
gekeerd. Hij werd terstond door den ders en zieken der door de Britsche bomchef van den Staat, maarschalk Pétain. men getroffen ziekenhuizen uitgevoerden
ontvangen, wien hij een uitvoerig rap- aanval betreft, welke van strategisch

en als daar slechts drie zieken werden
gewond, dan is dat zeker niet de schuld
der vliegers van zijne Britsche majesteit.
Daarbij kondigden de Engelschen aan,
dat zij terugkomen. Voor dit waanzinni- kreeg te dragen.
ge cynisme bestaat slechts één verklaring: de bo'.sjewistisch-georiënteerde reFransche radio omroep voor het ongèering Churchill grijpt thans naar de
bezette gebied heeft het Engelsche
wapens der vertwijfeling om gevolg te bombardement op Parijs een niet te
geven aan den oproep van Stalin, die kwalificeeren
daad
van agressie gedaden wil zien.
Fransche
De eerste slachtoffers zijn
gezinnen en wel juist.van hgt soort, dat
de communistische propaganda proletari
sche gezinnen pleegde te noemen.

■ 1 1

op de laatste vraag het juiste antwoord
zal worden gevonden.' Er zal worden
vastgesteld, dat de militaire en economische voorbereidingen in Frankrijk meer
dan gebrekkig waren, dat de Maginotlinie gedeeltelijk verouderd, gedeeltelijk
van minderwaardige kwaliteit was. dat
de bewapening der Fransche troepen in
Montoire thans
gemotiveerd, dat na
vele gevallen onvoldoende was. dat er
Riom fatale stagnatie brengt in de beis geknoeid en verdonkeremaand, dat er
moeiingen om tot een toenadering tus- corruptie en bedrog in het spel
waren.
schen Vichy en Berlijn te komen.
dat de Fransche belastingbetaler is beDuitschland had van de Fransche
stolen en opgelicht, dat er misbruik is
rechtbank te Riom verwacht, dat zij een gemaakt van vertrouwen en verantwooronderzoek zou instellen naar de schuld
delijkheid, dat de militaire leiding faalvan de pro-Engelsche en anti-Duitsche
de en de Fransche strategie fouten bepolitiek, die de Fransche republiek in
ging. Er zullen in dit verband wellicht
den oorlog dreef. Het verwachtte, dat
nog sensationeele ontdekkingen worden
diegenen aan de kaak zouden worden
gedaan, die een schel licht zullen wergesteld, die na Versailles verzuimden de
pen op de onverwacht snelle catastrophe
oude tegenstelling tusschen Parijs en
van het Fransche leger en de plotselinge
Berlijn te liquideeren en in het vaarwa- ineenstorting
van het Fransche verdediter der Engelsche diplomatie meededen
gingssysteem. Maar de diepere oorzaak
aan de tegen Duitschland gerichte z.g
van dc Fransche nederlaag schuilt toch
omsingelingspolitiek.
ergens anders. Het ontbrak den Franschen
Duitschland is derhalve bitter teleurdivisies inderdaad aan veel wat vooj
gesteld nu te Riom niet wordt gezocht
een succesvollen strijd noodig zou zijn
naar degenen die schuldig zijn aan den geweest, of althans
voor een eervol reoorlog met Duitschland. maar uitsluitend
sultaat op het slagveld. En toch zou o.i.
naar hen. die schuldig zijn aan de ne- de nederlaag ook onvermijdelijk zijn gederlaag. Het is begrijpelijk, dat Berlijn
weest, indien al deze dingen wél ter beallesbehalve tevreden is met deze ont- schikking
hadden gestaan.
Frankrijk
wikkeling, die maar al te duidelijk dewas gedoemd te verliezen, het had reeds
monstreert hoe de stemming in Frankbij voorbaat geen kans, omdat het in terijk
nog altijd beheerscht wordt door
genstelling met Duitschland geen ideaal
ideeën, die de Fransche politiek van voor
had, geen bezielende gedachte, geen hei1939 bepaalden en hoe gering de uit- lige overtuiging
zonder
een leger
werking blijkbaar is geweest van de
niet kan vechten en zonder welke een
die
haar voornaamste
propaganda.
'soldaat niet als een held kan sterven.
woordvoerder in Laval had en die -er
Frankrijk had niets waarvoor het streed
uit
het
op
was
Fransche volk afkeerig en
daaróm heeft het Fransche leger ook
te maken van den vroegeren bondgeniet gevochten. Waar was de leuze, die
noot Engeland en het aansluiting te doen
den poiiu met een onwankelbaar geloof
zoeken bij den vroegeren tegenstander
of met een laaiend fanatisme vervulde?
Duitschland.
hebben wij een teer punt
aangeraakt en een kwestie te berde
degenen in Duitschland. en ook in gebracht, waarover geen gerechtshof ter
Frankrijk, die gehoopt hadden op wereld een afdoend oordeel zou kunnen
een uiteindelijke verbroedering tusschen vellen, doch waarover het Fran cche volk
het Duitsche en het Fransche volk en in zijn geheel t.z.t. een meening zal vordie aan de vervulling van dit ideaal men.
.t :
hun krachten hadden besteed, zullen het
Nog moeilijker dan op deze vraag zal
diep betreuren, dat het geheele proces een antwoord gevonden-,kunnen worden
te Riom niet achterwege is gebleven.. op de vragen waarom Frankrijk zich in
Want het is helaas onloochenbaar, dat den oorlog mengde, waarom ret niet
Riom de politieke hartstochten van een aan den anderen kant stond, of hel bondgroot deel van het Fransche .volk op- genootschap met Engeland te verantwoornieuw opzweept en de gemoederen van den was en cf de staatslieden, die deze
tallooze brave Fransche burgers, die zich oolitiek voerden, schuldig zijn* en zich
langzamerhand bij de nieuwe omstante rechtvaardigen hebben.
digheden en bij dc veranderde situatie
Het is voor een buitenstaandrr en met

'

van een nieuw
aan den
Europa. Intusschen heeft een aanvankelijke gereserveerdheid der offlcieele
Duitsche instanties ten opzichte van het
verloop van het proces plaats gemaakt
voor een scherpe critiek en het oordeel
van de Duitsche pers is zelfs vernietigend. De vrees is dan ook geenszins on-

Na de hervatting verklaarde Guy "la
dat de minister van Lucht- hadden

Chambre,

—

'

—

i

Bommenwerpers.

(Van onzen correspondent.)
ambtenaren van de bezettende macht.
De gebeurtenisBERLIJN. 4 Maart.
Te Riom wbrdt niet gezocht naar een
sen te Riom worden door Duitschland antwoord op de vraag waarom Frankrijk
beschouwd als een proefsteen voor het niet buiten den oorlog is gebleven, maar omliggende gebieden
in de Fransche bereidwillig-

.

bommenwerpers aanwezig. De generale
staf heeft er steeds prijs op gesteld, dat
voorrang gegeven werd aan den bouw

met bitterheid en gramschap Waarheen
zulk een oprakelen van een half gedoofd
vuur kan leiden, treedt thans 'weer dvidelijk genoeg aan den dag in de betreurenswaardige aanslagen op soldaten en

i

plan 5, dat in drie jaar,

in Duitschland.
GEVAAR VOOR DE
TOENADERING.

).

woorden
van maarschalk Pétain, die
uiting gaf aan zijn verontwaardiging en
sprak van een nationale ramp. Men is
thans op de hoogte van den omvang
van dezen massamoord. In een vlugschrift, dat de Engelsche vliegers uitwierpen, verklaarden zij. dat zij zoo goed
mogelijk zouden mikken en hun beroep
'
verstonden.
Het k resultaat is: in een enkele arbeiderswijk 200 woongebouwen vernield,
300 menschen gedood en 1000 gekwetst,
terwijl de overige slachtoffers over de

'

opstelling*?an

van jagers.

5- Maart.
Zuoals wij
reeds eerder hebben medegedeeld is men
°P het departement van Financiën bezig
"vet
een reorganisatie van de Staatsloterij. Men weet. dat in on* land de
eenigszins eigenaardige toestand bestaat,
dat de Staatsloterij wel is waar het inonopolie bezit, maar dat in de practijk
daarnaast toch ook een aantal particuliere ondernemingen konden floteeren
Daar deze in staat waren zich meer aan
te passen aan de wisselende eischen en'
de varieerende beurzen van het publiek,
konden zij de Staatsloterij nogal wat
concurrentie aandoen, liet verlangen,
dat de Staatsloterij in de gelegenheid
zou worden gesteld zich op moderner
leest te schoeien is steeds duidelijker
Mn den dag getreden.

Teleurstelling en critiek

j

staf had aangenomen als basis voor de

dan voordeelen.

Maar;. (D NB
De algevolmachtigde der Fransche
regeering in de bezette gebieden, ambassadeur de Brinon. heeft ten overstaan
van de pers. omtrent den Engelschen
bor»aanval op Parijs verklaard:
Ik kan mij slechts 'aansluiten bij de

PARIJS. 5

gemeen

■

IN"

verdere

Reorganisatie der

AMSTERDAM.

nà-

VERKLARING VAN
DE BRINON.

,

Plan 5.
verloop der behandeling
ontwikkelde Guy la Chambre de hypotheses, welke de Fransche generale

he:

BLIJKENS

Een particulier bedrijf.

Meer

verbeteren.
„leder erkent," aldus interrumpeerde"
hier president
u zich groo'te
inspanning hebt getroost De vraag is
slechts of zij voldoende was."

van 1 Januari 193 Saf, .r.ou worden uitgevoerd.
Toen hij het ministerie van
bericht
uit
een
van A. N. P.
Luchtvaart op zich nam, was nog geen
Stockholm wordt uit Londen genieuw vliegtuigmodel uitgekozen,
op
weid, dat de hertog van Devonshire,
onderstaatssecretaris voor Indië en Bir- grond waarvan volgens de plannen de
ma ia het Hoogerhuis tijdens een kon serieproducties ter hand zou worden
genomen. Voor de uitvoering van het gedebat over de defensie van de Oostenoemde plan waren noch materiaal noch
Britsch-Indië
heeft
van
lijke grenzen
in persoonlijk opzicht de voorwaarden
verklaard: „Ik kan zeggen, dat de regeering van Indië zich volkomen, bewust ls aanwezig, vooral daar de luchtvaartvan het belang der verdediging van industrie nog berustte op arbeidsmethoBirma voor onze eigen veiligheid en den, welke een serieproductie niet vervanaf
het
oogenblik, waarop Birma oorloofden. Zonder verwijl heeft hij een
werd bedreigd, heeft Indië iederen man. milliard francs geïnvesteerd voor den
noodige machines voor
die ter beschikking stond, naar Birma aankoop van
gezonden, nadat IndiëV eigen behoefte serieproductie. „De luchtvaartindustrie,"
gedekt was. Indië biedt reeds een zeei zoo riep Guy la Chambre uit. „bevond
groote bijdrage aan de veldtochten dn zich in een toestand, waarin men tien
het Midden-Oosten, in Irak en Iran en jaar noodig zou hebben gehad om de
het draagt ook zijn aandeel in de ver 4800 door plan 5 aangegeven vliegtuigen
dediging van Ceylon. De Indische troe- te bouwen"
pen hebben op Malakka zware verliezen
In zijn verdere uiteenzettingen verklaarde verdachte, dat in de jaren 193S
en 1939 rond 2.3 milliard francs uitgetrokken waren voor werktuigmachines.
Op 3 September 1939 waren 1043 jachttoestellen en 367 gecombineerde jagers-

Staatsloterij.

HET PROCÉS VAN RIOM:

,

van Luchtvaart overnam en trachtte
yervoigens een uiteenzetting te geven
van zijn activiteit om dezen toestand te

komen.

\

Britsch-Indië's defensie.

De verdachte schetste allereerst den

catastrophalen toestand waarin het Fransche luchtwapen en de luchtvaartindustrie zich bevonden toen hij het ministerie

—

ker gevoelen. Het is den Japanners gelukt een aantal tanks van tien ton aan
land te brengen. De Nederlanders kunnen hiertegenover slechts hun 5 tonstanks stellen. Tot in details gaande berichten zijn nog niet ontvangen.
Naar uit Bandoeng wordt gemeld, is
het opperbevel over de strijdkrachten in
Nederlandsch-Indie aan luitenant-generaal Terpoorten overgedragen. Terpoorten zal h<Jt commando over de landstrijdkrachten en de plaatsvervangende vice-

Fransche commentaar op
den aanval op Parijs.

—

.

Druk in Birma.

,

—

i

<

RIOM. 4 Maart. (D. N. B.).
Op den
zevenden dag van het proces te Riom
tegen hen die verantwoordelijk zijn voor
de nederlaag, begon de rechtbank met
het verhdbr van Guy la Chambre, die
van Januari 1938 tot Maart 1910 minister
In het militair weekoverzicht van het van Luchtvaart was en wien in de aanDN B. over den oorlog in Oost-Azië klacht ten las;e wordt gelegd: gebrek
wordt ten aanzien van Birma gezegd:
aan energie en vastberadenheid bij de
De druk der Japanners op den rechuitvoering van het „plan tot bewapening
tervleugel in Birma is inmiddels ster- in de lucht", benevens het verstrekken
ker geworden. De Britsche strijdkrach- van onware gegevens aan het parlement,
ten werden na verovering van hun stel- ten einde den juisten toestand op het
lagen aan de Billin opnieuw terugge gebied der vliegtuigproductie te verheidreven en gedwongen, ook de stellingen melijken.
op te geven, die zij op den Westelijken
Guy la Chambre had voorts in de histooever van de Sittang in allerijl hadden rische zitting van den oppersten raad
aangelegd. Kenmerkend is, dat, terwijl voor de landsverdediging op 23 Augustus
men gisteren nog te Londen verklaarde, 1939 de verzekering gegeven, dat de stand
dat de hoofdstaf? van Birma nooit be van het Fransche luchtwapen niet, zoolangrijker geweest is dan thans, de En- als in 193 Sbij de bijeenkomst te Müngelsche pers nu de beteekenis van Ran- chen de beslissingen der regeering begoon probeert te verkleinen. Sedert he* hoefde te
beïnvloeden
begin der vijandelijkheden in Birma zijn

—

)

BOMMENWERPERS.

New Vork. dat gisterochtend bommen
boven Honoloeloe zijn geworpen.

de Japansche strijdkrachten inmiddels
zoo aanzienlijk versterkt, dat haar opera
ties zich thans in het geheel niet meet
tot Rangoon beperken. Een der Japan
sche afdeelingen dringt thans langs dt
spoorlijn naar Prome door tot het dal
van de Irawadi. Een andere Japansche
afdeeling trekt langs de Sittang stroomopwaarts om Rangoon af te snijden van
de strijdkrachten, die aan den Birmaweg staan. Voorts worden hier ook
groote Japansche omsingelingsbewegingen bekend in de uitgestrekte delta van
de irawadi en volgens de jongste berich
ten moet binnenkort ook een Japansche
flankaanval verwacht worden op den
Btrmaweg uit het gebied van Noordelijk
Thailand in de richting van Lashio.

Patrouille-actie
in N.-Afrika.

\

VOLKOMEN GEBREK
AAN

HOOFDKWARTIER VAN DEN
FCHRER, 5 Maart (D.NB.).
Het opperbevel der weermacht
maakt bekend:
„In het Donetzgebied werden

meerderheid der Ja-

GRAVENHAGE. 5 Maart «A.N.P.).
Op grond van een onlangs uitgevaardigde beschikking van den commissaris
generaal voor Bestuur en Justitie dra
gen. naar men weet, de Nederlandsche
ROME. 5 Maart.
Un 642ste comvaart er niet steeds verantwoordelijk straten, bruggen enz. geen namen meer
voor was geweest, dat de aanwezige van levende leden van het Huis van muniqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt;
vliegtuigen, ofschoon gereed voor actie Oranje Nassau.
door de bevoegde militaire commando
Van bevoegde zijde worden wij er op
..In de streek van Meklli gevechten
instanties niet werden gebruikt. Djze opmerkzaam gemaakt, dat het in over tusschen patrouilles, die voor ons een
omstandigheid was aan den eenen kant eenstemming daarmede ook niet in den gunstig verloop hadden. Beperkte actite wijten aan het achterhouden van tal- tijd past, wanneer vereenigingen op het viteit
der wederzijdsche luchtmachtenrijke vliegtuigen in de depots van oor- gebied van het openbare leven, inrich hoven Cyrehaica. Italiaansche en Duitlogstuig, aan den anderen kant aan ge tingen op het gebied van wetenschap en sche vliegerafdeelingen hebben opnieuw
brek aan geschoofd personeel. Een reeks kunst enz.
zich thans nog op het be met succes verniel ingsaanval'en onder
cijfers, die Guy ia Chambre gaf ter on schermheerschap van leden van het Huis nomen op de vloot- en luchtbases op
dersteuning van zijn verdediging, werd van Oranje beroepen en dit in het open- Malta. Bij een Engelschen aanval op Tridoor den -vertegenwoordiger van het baar vermelden.
polis is gisteravond lichte schade aange- Java de laatste 24 uur zeer aanzienlijk
verwachting wordt uitgesproken, richt. Er zijn geen slachtoffers."
De
Q. M. bestreden. President Caous ver
toegenomen."
klaarde hierop, dat de betwiste gegevens dat de vermelding van dergelijke banlater in tegenwoordigheid van den chef den, die met de feiten in geenerlei op
van den vroegeren generalen staf Vuil- zicht meer in overeenstemming is, in
lemin, ter sprake zouden komen, wanden loop van he-t jaar ook uit de jaar
neer deze als getuige zou worden ge boeken ent andere publicaties verdwijnt.
hoord. In zijn verdere uiteenzettingen
gaf Guy la Chambre toe. dat een reeks
ROME, 5 Maart. (D.N.8.).
D*> Japar.
fabrieken voor de vervaardiging van on
sehe admiraal Nomoera is heden voor
derdeelen
het
construcüe-tempo niet pen
part.fuiier bezoek in Rome aange
konden bijhouden.
s

—

<

hebben
op 2 Maart den
torpedojager
„Stronghold"
ton)
(905)
omsingeld en tot zinken
gebracht. Bovendien hebben Japansche
marinestrijdkrachten de Amerikaansche
kanonneerboot „Asheville" (1270 ton) op
S Maar: tot zinken gebracht. De Japan
sche strijdkrachten leden geen verliezer.
De Engelsche nieuwsdienst meldt via

opereerden

Britschen

WEERMACHTBERICHT.

niet met tien tijd in
overeenstemming is.

dat het Japansche toestellen waren.
Ten slotte meldt het keizerlijke hoofdkwartier nog: Japansche marine-strijd
krachten, die ten Zuiden van Java in
de richting van den Indischen Oceaan

-

admiraal Stafferen. dat over de zeestrijd-

ITALIAANSCH

\

Tokio
en Mn
de kustgebieden werd
luchtalarm gegeven. Later bleek echter,

—

(

ONHERKENDE

vliegtuigen- versche
nen hedenochtend boven Japan. Te

Kroonstad met artillerie
beschoten. Spoorlijnen vernield.

pansche luchtmacht doet zich steeds ster-

i t

teTokio.

kwantitatieve"

Europa.

gebied afgeslagen.

>

tionnair en in den sector van Rembang
zelfs dreigend. Daar hebben de Japanners een aanmerkelijken vooruitgang in
de -richting van Soerabaja geboekt

;

Luchtalarm

Mundial.

allieerden gelukt op één punt. bij Soebang. 60 km ten Oosten van Batavia,
plaatselijke successen te behalen, doch
op andere plaatsen is de toestand sta-

(

aangericht.

(Radio*

Exchange Telegraph

bericht uit Bandoeng. dat de situatie op Java in Nederlandsche kringen als zeer ernstig wordt
beoordeeld-' Wel is waar is het den ge—

TOKIO, 5 Maart (D.NB.).
Het kei
hoofdkwartier deelt' mede: „Ja- ' De fe Sydney verschijnende Australipansche marine eenheden, die bij de sche bladen stellen, na het heengaan van
Philippijnen opereerden, zijn op 2 Maart generaal Wavell, den eisch, dat thans
met goed gevolg geland bij Zamboanga. een Amerikaansch generaal en, indien
een belangrijk strategisch punt in he; mogelijk, generaal Mac-Arthur, belast
Westen van 't eiland Mindanao (Philip zal worden met de verdediging van
pijnen). Zij hebben dit punt geheel be Australië.
Volgens een bericht van den Engelzet.
Ifl een tweede mededeeling van het schen nieuwsdienst uit Wellington, alkeizerlijke hoofdkwartier wordt gemeld, dus meldt het A.N.P. uit Lissabon, heeft
dat gisteren bij de Ogasawara eilanden de Nieuw-Zeela.ndsche premier, Frazer,
en Zuiden van Japan op ongeveer 143 bekendgemaakt, dat het Nieuw-Zeelandsche parlement nog voor 19 Maart bijgr. O L. en 26 gr. N B.) dertig vij ndelij
eengeroepen zal worden, voor het geval
ke vliegtuigen zijn waargenomen.- Tij
de positie.van Java ernstiger wordt.
dens luchtgevechten, werden zeven vij

jchade

SM2S (t UJne»'
»•
T *«0»

Pantseraanvallen
in Donetz-

van tien ton aan land.

andelijke vliegtuigen neergeschoten. Op

HJ»«»)

BERICHT.

Japanners brengen tanks

Hinami Torsjima, een der eilanden van

(«

»ÏS«

DUITSCH WEERMACHT-

geacht.

zerlijk

de Ogasawara groep, werd slechts lichte

voor

zeer ernstig

Ogasawara-eilanden.

—

(4 lijnen!

Duitschland strijdt

Situatie op Java

Luchtgevechten boven de
TEN ZUIDEN VAN JAVA
TWEE SCHEPEN
TOT ZINKEN GEBRACHT.

55400
W8«0

No. 18.527. 50ste JAARGANG
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dingsmanoeuvre ls, die des te afschuwelijker is, omdat zij de burgerbevolking
in den nacht trof.

Wavell

naar

Ceylon.

STOCKHOLM. 3 Maart. (A. N. P.).
Volgens den Britschen nieuwsdienst
heeft general Wavell zich naar het bedreigde eiland Ceylon begeven.
—

TWEEVOUDIGE MOORD
TE AMSTERDAM.

Oproep van de politie.
In verband
AMSTERDAM. 5 Maart.
—

Opkomst

Ondergane

CAUSERIE MAX BLOKZIJL.
'S-GRAVENHAGE, 5 Maart.
Heden
avond van 19.15—19 30 spreekt Max
Blokzijl voor Hilversum II in de serie
Brandende Kwesties over „Een slotwoord over de achttienjarigen".
RADIO

—

'rankrijk in dezen onzaligen oorlog bezijde van Engeland en tegen
duitschland. Dat is ten slotte een kwes\o die ver buiten het bereik van wetloeken en paragrafen ligt en die slechts
ioor latere geslachten en door de we-

reik aan de

eldhistoru? zal worden gewogen en belordeeld. Met dat al lijkt het een onmogelijke taak. die den rechter van Riom
>p de schouders is gelegd. De nadeelige
jevolgen van de verhooren en debatten
an
dit proces
zullen waarschijnlijk
[rooter zijn dan het voordeel, hetwelk
•r in het gunstigste geval van te vervachten was. Nóch voor Frankrijk zelf.
lat in een noodelooz.e opwinding wordt
:ejaagd. nóch voor de Duitsch-Fransche
erstandhouding kan dit proces van eenig
mt zijn en het is begrijpelijk, dat het
n Duitschland een pijnlijken indruk
ïaakt. als te Riom niet diegenen worden
ervolgd. die verzuimden een verzoeings- en toenaderingspolitiek tegenover
uitschland te voeren, maar die te kort
.dfttcn in het streven naar een bestrijing van het Rijk.
tNadruk verboden.)

Gisteren

isin het Provinciehuis te Groningen de nieuwe commissaris van de
provincie (iriinlngen.'dr heer
F. Stnargaard, op plechtige wijze geïnstalleerd.
Tijdens de rede van den nieuwen commissaris. I.inks ran hem de Iteauftragte van den Rijkscommissaris, dr. Omring en rechts de griffier, mr. Fockema
('.

—

Andreae.

2

Donderdag 5 Maart 1542

In de heden te Rotterdam gehouden
vergaderin?
buitengewone
algemeens

GEMEENTELEENINGEN.

In de laatstverschenen aflevering van
van het Maandschrift publiceert
het Centraal Bureau voor de Sta'istiek
wederom enkele bijzonderheden omtrent
de kaspositie en de leeningen van Rijk

IS4I

provinciën en gemeenten.
De kaspositie van het Rijk is in het
tijdvak van 1 October 1940 tot I Oc o
bcr 1941 f 1103 millioen ongunstiger ge
worden.
Voor de gezamenlijke - provin
ciën werd de kaspositie in hetzelfde
tijdvak f 1 mülloen gunstiger en voor
de gezamenlijke gemeenten f 62 millioen
ongunstiger.
Door tut Rn k werc in het tijdvak
van 1 Oc'ober 1940 tot T Oclober 1941
een leening aangegaan, groot f 500 mil
lien. en wel op 15 Februari 1941 Door
de gezamenlijke provinciën werd in
hetztlfde tijdvak opgenomen in "totaal
f 18 millioen. Van dit bedrag was ruim
f 1 4 millioen of 8% voor conversieöoe!

307.035 «tuks.

INCASSO-BANK
Heden vond te Amsterdam plaats de
algemeene vergadering van aandeelhouders der Incasso-Bank.
De jaarstukken werden goedgekeurd
waarna de voorzitter, de heer.Chr. P
v. E*-gt) en. de directie huld% bracht
voor het bereikte resultaat. Spr. wees er
ip. dat bet
dividend nu weer het pei'
van 1937 bereikt had en hoopte, dat de
directie In de moeilijke tijden, die ons
einden bestemd. Door bemiddeling vee ongetwijfeld nog te wachten staan, evenden Centralen Beleggirssra3d werd in eens met succes werkzaam zal zijn. (Aptijdvak

genoemd

bij Rijksinstellingen

plaus

)

Aangezien hierna niemand het woord
verlangde, werd de vergadering geslogenomen.
Door de gezamenlijke gemeenten ten.
werd in het tydvak van 1 October 1940
tot 1 October* 1941 in totaal opgenomen
Br.-Indischevaluta.
Naar uit Londen wordt gemeld, zou de reis van den
f 69 millioen.
Van dit b?drag was slechts f 1.7 mil chef der Britsche economische en finanlioen of 2% voor conversiedoeleinder cieele missie naar Tsjoengking-Oiina.
bestemd. By Rijksinstellingen werd door thans ook worden uitgestrekt tot Brunchbemiddeling van den Centralen B»Ieg Indië en wel In verband met de situatie
gingsraad f 27 millioen of 40% van ge van het Bntsrh-Iniüsehe betaalmiddel

een bedrag van f 6 miHioen of 33% op

—

totaalbedrag opgenomen.
Bovendien werd door het Ruk in den
vorm van voorschotten uit h't Werk
fonds, ingevolge de Woning en Land
arbeiderswet enz. gedurende het tijd
vak van 1 Octob°r 1940 tot 1 October
1941 aan de gemeenten verstrekt eer.
bedrag van in totaal f37 millioen er.
aan provinciën f 0 7 mi'lioen.
Van genoemd totaalbedrag ad f 37
millioen werd f 22 millioen en dat aar
de provinciën geheel renteloos ver
strekt
noemd

■

Kleine Canadeesche tarwe-oogst. - Ondaaks
-ne v-rhooging der Jarme.-prtjzen van 52 tot
63 leent had de oogst )»(t slechts een
waarde van $161 (v. J $2SS> millioen De
waarde van de voornaamste geoogste veM
gfwa«sen beliep tn. totaal $ 649 is<!2> m:l
lioen

De Britsen-Indische circulatiebank heefnl. hanr aanbod in zilver moeien staket
daar de angstaankoopen van het publiek
de reserves te s!erlc dteigden Ie verzwakken. Deze mnatre>el van de cïnulatiebank heeft echter de wegens ï(
schokt vertrouwen ontstane crisis nog
slechts verscherpt
N'iemcyer zou een
onderzoek Kaan instellen naar de maat>.

die tot herstel van een rjcordende valutaütuatie kunnen leiden.
regelen,

De
Zultsersche convrrslrleenlng-.
door den Bondsraad uitgegeven 3V.'<leening i» een succe< geweest. De houders der per 1 Maart 1»42 aflosnaar gestelde 4' a T* leening en der per 15 April
1942 afloi-bare 4'- J rT leening 1927 heb
—

ben een groo: gebruik gemaakt van iet
conversierecht. zoodat de vrije InschrtJ
vingen sterk verminderd moesten worden.

HORIZONTAAL.

1 dingen, rite onver-

van Gilse.

teen, {rhaar zijn

onrneet
smaakvol gevarieerd programma 9 onderling
baar
waarbij dirigent Frits Schuuhnan lü ret-tvvaardigheid
de medewerking had van de sopraan An- 11a deel van visebfuik
kie van Wlckevoort Cromraeün. had een
11b een pupil
breede schare van belangstellenden ge- 13 geluid van .een
schaap
trokken naar het Woensdagavondcor.cert

EEN

Fusie maakt wijzigingen

noodzakelijk.

'-

AMSTERDAM. 4

-

lit te leven
het Fransche brille, dat
deze karakteristieke Ouverture kenmerkt. Zoodoende was het publiek reeds
*nt voorbaat in de dramatische sfeer der
.Damnation de Faust" waaruit de romance „d'Amour I'ardente flamme".
door Ankie van Wickevoort Crommelin
helder van- klank en met verzorgde
Fransche articulatie voorgedragen, geestdriftig door de zaal werd ontvangen.
Honegger's
„Pastorale
bekroonde
d'été. dateerend uit 1921, Is een doorzichtige rustieke schets, die den uitvoerenden .tamelijk hooge eischen stelt: dirigent en musici dienen zich terdege rekenschap te geven van de polyphone
,

Slechts de enkele punten, welke een reglementswijziging beoogen. kunnen aanleiding zijn voor eenige gedachtenwisseling,.doch als de vereenlgingen haar
belangen begrijpen, zal ook deze van
korten duur zijn en weinig emoties ople-

21 kloosterling*

W.'karakterur.icke

hoedan'gheld
'
S 2 groot land
33, het vervoer w

r»ll

veren.^
De zaak ls

:3

•

8

grammaticaal be

i grip

il Spaarasch plaatsje
(prov.

Malana).

24 slordig
26 godin der

-.wee.

dracht
H klein paard
27 systeem van over12 dier
schrijving
12a kluwen wol
25 naar beneden
verwikkelingen waartoe de verwerking I2t( Russ. voornaam 20 gereed ter con13
stem
sumptie
van het thematisch materiaal aanleidlr.p
soort
1* Rkad dier
30 Und Jn Burop»
ieeft. Het stemmingsvolle werk genoot 18
voorzetsel
31 toegang
een alleszins bevredigende reproductie
dankbaar aanvaard door het publiek.
Zijn principe getrouw, hadtjehuurman
ook thans een nieuw Nederlandsen werk
in zijn programma opgenomen, en mocht
men een eerste uitvoering beleven van
drie Zargen uit Rabindranath Tagore's
Gitanjali" in een Duitsche vertaling
van Marie Louis Gothein, gecomp meerd
door Jan van Gilse.
De toondichter heeft een gelukkigen
en
t;reep gedaan bij de keuze der zinrijke
teksten, want zijn inspiratie brengt hem
tot opmerkelijke illustratieve vondsten TN den kunsthandel Martinus Liernur
Boeiend verklankt Var. Gllse in I ..Ja
te Den Haag exposeert Paul Schultze
als die Muiter noch Braut war", karakteristiek is het rhythme waarop II werd schilderijen. Er zijn landschappen, porttebouwd en niet minder interessant doet 'retten en bloemstukken.
het plechtige 111 aan. waar de orkestrale
Het werk van dezen schilder heef
-■mlijsting-ecn belangrijk deel uitmaakt
een groote frischheid en is tevens zeer
Zangeres en dirigent hadden blijkbaar
>veel werk gemaakt van deze première, beschaafd. Het gaafst ls het, dunkt mij
waardoor de liederencyclus een zeer gun- in de waarlijk charmante vrouwenporstig onthaal vond bij de toehoorders.'
tretten en in de
ik zou haast zeggen
Cósar Franck's Symphonie vond evente schaarsche
bloemstukken.
eens
een
waardig vertolker in Frits
Kleur en toon beide zijn helder en
Schuurman. Terecht neemt hij het toonwerk in rustige, gelijkmatige tempi, ver- zacht De schilder gaat niet diep op de
mijdt overdreven rubati en is spaarzaam dingen in, en er ls een zt-kere overeen
met dynamische contrasten Toch weet komst tusschen de bekoring van die
hij In het lang uitgesponnen eerste deel beide genres in zijn opvatting, niet alde belangstelling gaande te houden, be- leen door
de aantrekkelijke, fleurige
langstelling, die groeit met de meer be- kleur, doch ook door de mildheid van
wogen tweede en derde deelen van het de geheele vormgeving.
Fransche meesterwerk
Er. zijn eenige zeer lichte landschap
JOS. VRANKEN.
■>en. kleurig, vooral wat de groenen betreft en panorama-achtig, wat de com
positie aangaat. In de minst gunstige ge
vallen doen de vele. naast elkaar ge
Ontwerpstudie Architectura.
plaatste nuances, vooral van gro/m. wel
Het Genootschap Architectura et Ami eenigszins
vlak aan. niet als iets dal
citia heeft uitgeschreven: Ontwerpstu wijkt en zich'langzamerhand
voor het
die No. 15. Gevraagd wordt een ont oog verliest. De einder
met den kerk
werp voor een aula of kapel op een be
toren op een daarvan is niet geheel in
"raafplaats.
toon opgelost. De donkerder landschap
De inzending moet plaats vinden op pen. die
met meer tegenstelling, zijn
1942,
De inzendingen
Vrijdag 10 April
geslaagd, soms is de lichtval er
beter
welke voldoen aan de bepa ; ingen van
interessant, zoosls in dat.
waarin
de
het programma, worden beoord.eld door
lucht tn een lichte en een donkere nar
een commissie bestaarde uit de'archi tij scherp gescheiden is,
en dft zich ook
'ecten: Ir. J. A. van der Laan, G. Wes. op
het land afteekent.
terhout en A Evers.
Over het algemeen zeer sympathiek
Het volledig programma wordt toege schilderwerk, waarbij wel het beste re
.tonden na het overmaken van f 050 on
SUltaat werd verkregen, waar het onderoostgiro 88839 of gemeentegiro A 518 'werp rustig en
in beslotenheid kon worvan het Genootschap. Keizersgracht 462
den bestudeerd.
Amsterdam, onder vermelding „On:
CORNELIS VETH.
werpstudie 15".

SCHILDERIJEN VAN
PAUL SCHULTZE.
Frisch
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Bvan

T'altookle

strijkkn-artet
Industrie.
D'.ze holdingmaatschappij,
spelen.
Rans
die belangen heeft bij talrrke electrici
teitsor.dernemingen in Duitjchland. Ita
lië Frankrijk. Eelgiè en andere landen,
botkte over 1941 een nettowinst van
frs. 2 10 'v. j. frs 1 5fil mil'ioen. Het di
vidend Oedraigt onveranderd 6V 1
—

B
■
£

—
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van Robert d.

'

DUITSCHLANDS LUCHTWAPEN
Een film over de ontwikkeling
het luchtwezen
de pb">uw
van het luchtwapen en opleiding

ifmmBtBaBBSEe&ÊÊËÊmÊÊÊBa

TIJS WIJS, DE TORENWACHTER.

».

Bank van Griekenland.
Het discon
to is mrt ingang van 1 Maart verhoogd
—

MG. BREESTRAAT

I
I
B
I
B

van 5'-

lot

6""-.

Zie verder voor Financiën

pap;. 4.

H
Beëediging van Ste-faa von Horthy
Duitsrhe dulkbooten vóór de kust der R
W.H.-collecte in Den Haag
V. S.
DOOR STROOM GEDOOD.
Bij het poUtlc-oplekJlngsbataljon te 8
5 Maart
VLAARDINGEN.
Gisterüedrijfsappe! te Cuem- U
Deventer
borg
De strijd aan het Ilmenmeer fe avond is de 39-jarige mevr. J. F. van
Een voorstelling van de.Front- B Riet—Boom uit Vlaardingerambacht in
Bühne ln Den Haag'
Groote leger- B de badkamer in aanraking gekomen met
parade voor' Franco
te- Barceluna. B een electrisch kacheltje. Zij kreeg den
stroom door het lichaam en moet vrijff'
wel onmiddellijk dood zijn geweest Het
M"i :■;
slachtoffer was gehuwd en moeder van
—

—

ff

—

—
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—

HI
B

.

N(leuwe)
T(est
genaken

toepast»
kras ■

lijk

ons
n : et

schijnt logisch, dat hiermede in het reglement rekening wordt gehouden. Vandaar het voorstel, dat bij het bepalen
van het aantal afgevaardigden, dat een
district naar de jaarvergadering mag afvaardigen, geen rekening wordt gehouden met het aantal leden, geleverd door
bedoelde gemengde sportvereenigingen

annalen
A-sen
tor

koe

SPORT.

v. d. POL UITGENOODIGD
DOOR GABRIËLS.
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'.i ££\

Rillerig?

Huiverig? Laat
AKKERTJES zorgen dat
't Kou-tje geen Kou wordt.
Neem ze dadelijk want een
kou kan gevaarlijk worden.

WjgEff
s
**»»3»
•

Neem AKKER TJE
„

f}» Ntdtrland'ichr Pijnsiilltr
(I.

irm--ti

Me.tedt

ej»g

i

ken is. dat de knecht nog meer op zijn
'terfstok heeft.
,

i.i.tü

FEUILLETON.

—
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Boksen.

VOOR HET KIND
WEDSTRIJDEN TE UTRECHT.
AMSTERDAM. 4 .Maan.
Hei volledlüt
osrarrm* van de bokswedstrijden op Zn
'e. da* 7 Maart a.s des avonds 7 uur tn
'iet N V.-Fluls. Oudegrach
245
I'trecht,
lat lo<w p-omotor Verhoek is samengesteld,
luidt als iclgt: Amis eurs: vedergewicht: J U
—

lé.

Merlua
erdam».

(Amsterdam)—A

Nleuwland (Rot

J
de «rooi tAnsierdam) V
SietrAinnn (Rotterdtmi; middeneew'cht: C
Bos iUir<Kh')—C Hol (Rntterrtam): welter
„•ewlchl: J G Buehre i Aniste. dam)— J
d
• )o»k
«Utrecht»: liehtzeweht: A Wolfswin—

door

Z. MARDICK.
18

„Wa; hebben we hier. kapitein, wat hebben we hier?'
vroeg Borgers m et een nauwelijks vei borgen opwinding
in zijn stem.
„Een kraal of zooiets," meende Sixma, maar Borgers
viel hem in de rede: „Een kraal onzin! Het is een stuk
van een rozenkrans! Kijk, er zit zelfs nog een stukje
bruin koord*aan! En wie heeft et hier aan boord een
rozenkrans, vraag ik u? Vader Dotnlnlcus! HerschPl
heeft er blijde woistellng een stuk afgerukt hei is zoo

klaar a s de dag. kapitein!"
Da kdpitetn staarde, totaal verbluft, van Borgers naai
den •o/.en.itratis." :
". stotterde
„Dus de monnik zou
hij.
„Indérdaad kapitein.: het lijkt er veel op. Maor we
zullen zien. 'we zullen zien."
ïfl,Vt eeloof er niets van", voet de kapitein heftig uit.
,mr moet nog iemand anders aan boord zijn, die zoo
iets heeft! \ader Dominl.us een moordenaar
on
moge Ijke onzin!"
Borgers stond op en klopte hei stof van zijn knieën
„Wel.' «telde hij voor. ...het beste wat wp kunnen doen
ls »en neznek aan den monnik hrengpn: hier ls voor
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Pieters levenstaak

kabbuter? een lustig dansliedje te speten.
De reus hield op met huilen, hij luisterde. hij lachte, hij schudde een been,
hij danste een paar pasjes.
Vlugger
speelden de kabouters, vlugger danste
de reus. Nóg vlugger en wilder! De reus
begon zo te dansen en te springen dat
de bomen als lucifersstokjes afknapten
en wegdreven in het meer van reuzetranen. Wilder en doller werd het lied
van de kabouters: als een tol sprong
en draaide de reus. zo vlug dat hij er
duizelig van werd en over zijn eigen
benen struikelde en neerviel en .in hei
ïilvend twer van zijn eigen tranen ver
dw-een. En niPtnand zas hem ooit weer
Alleen 'zijn muts dreef nog op het wa'pr
en daar stapten de twee kahou'ers nu
In en roeiden er m?e terug naar het paleis. Daar stond de koning en de hele

wekkende strijdlied van den reus, was
het hele leger van den bozen keizer oJe vlucht geslagen. Nu wsr»:n ook ii
rivieren weqr vol water, en de reus blee:
gelukkig einder water. De twee muziki'kahou'ers bleven lang op het paleis: lus
tiger dan ooit blies de dikke op zijn finen tokkelde de ander op zijn luit
e:
daarmee is 't verhaaltje uit!

)

HOEder

je*", vroeg de koning
Neveldwergen aan Pieter
KruL „Pieter Krul. majesteit.'", antwoordde de gevangene. „Zoo." zei de
koning itngzaam. ..Dien naam kun Je
niet houden. Dubbele namen dragen
hier alleen de voorname dwergen
Van nu af aan heet je Heiboender.
heet

ik stel je aan, om deze
grot goed stbfschoon te houden. Pak

Degrepen, en

(linken

bezem en begin
maar. Als je er meegereed bent. begin je maar van voren af aan
maar

een

MOET
ven
een

ik dat m n heele leven blijdoen?' vroeg Pieter Kru:
met
angstig gezicht. ..Jawel, Heiboender," zei de kening. „en schie!
een beetje op, want ik wil niet lan
ger tegen je aankijken." i.Maar. ma
jesteit." *dep Pieter Krul wanhopig
uit. ~I>d-dat is toch niet mogelijk

Ik-ik-ik ben een voorname poortei
van Waterhoven en u kunt mij toci
iet als voetveeg gebruiken."

*'

riep de koning boos
VERDWIJN!",
uit. „Pak een bezem en begi"~

aan 'je

levenswerk of ik laat je op
sluiten in het honj>erhok." Wanke
lend liep Pieter Krul weg. De traner
biggelden over zijn wangen. „Ik ber.
verloren." mompelde hij en hij begon
bleek en bevend aan het aanveger
van den grond „Heiboender heet ik.'
zuchtte hij en ik moet m'n heelt
leven vegen, als maar vegen. Wat za'
er van mij terechtkomen?"

diepen rtmpei tusscftcn zijn wenkbrauwen en keek hem te gaan'en u te vragen, wat er aan de hand is. Maar als
aan.
hij in uw hut komt, ziet hij daar Herscbei zitten, den
..Neen, wees maar niet bang, Ik ben volkomen nor man waar hij op loert. Hij begrijpt, dat deze weet wie
maai legde Sixma uit, „maar ik mis den bronzen leeuw, Braun v vermoordde, dat Herschel veronderstelt nu. zelf
lic hier op tafel stond."
tan de beurt te zijn en besloten heeft u tijdens dit nach
..Uw leeuw!',; riep Borger.- opgelucht uit. „Natuurlijk! te'ljk bezoek, op de hoogte brengen met de IdentiDat was het wapen!" In gedachten verzonken liep hij teit vim den moordenaar. Hij. ziel in, dat hij geen oogen
•en paar';maai de .hut op en neer. Toen ineens bleef 'ilik kan wachten, om dezen gevaarlijken -getuige uil den
weg 'e ruimen
nij stokstijf voor tien gezagvoerder staan.
en pleegt den tweeden moord"'
..Zeg. kapitein", vroeg hij. „valt u niets bijzonders
De kapitein hoorrïe de uiteenzetting van Borgers ge
jp? Ziet u niet het groote ver>chil tuss.hen deïgn moo'd spannen
aan. Zijn gedachten waren bij de weduwe
en der> vorlgenï Toen was alles weloverwogen en met Wyers die hij dien avond zoo geheimzinnig over het
overleg graant eerst her kijken door de patrijspoort, dek*., had zien sluipen.
In zijn oogen was zij vee! meer
vervolgens het omloopen en einde,ijk het doodschieten, verdacht dan de monnik. Maar toch klopte er iets niet.
ie moordenaar wist toen precies wat hij ging doen: hij
der. eersten moord kan zij desnoods gepleegd heb
had een wapen btj zich en had er zich van overtuigd hen; »edere vrouw kan ten slotte wel een revolver af
dat er niemand In de buurt was en dat hij zich. uit schieten; maar de hut binnensluipen. Herschel overm'ees
ie voeten kon maken."
teien en hem met een zwaar bronzen beeld de her-ens
De kapitein knikte bevestigend en Borgeis ging insiaan, dat was toch niets voor een vrouw.
verder,
[
Hij bracht zijn gedachten voor Borgers onder woor„En neem nu dit'gevai, de moordenaar kwam binnen den in voegde er aan toe: ..JIJ gaat er nu heelemaal van
■ond» zelfs een wapen hij zich te hebben, hij riskeerde tilt. da t de twee* moorden door één en denzelfden per
•iet iawaal. dal uit een worsteling moest ontstaan, nam <oon gep'eegd zijn."
iet eerste voor de hand liggende zware voorwerp en
„Daar ga Ik niet van uit', weerlegde Borger* veront
;ebrulkip dat om den moord te pipgen. Er was hierbij vvaarrilpd. .dat probeer ik Juist te bewijzen. Natuurlijk
—

'

>

—

.

(Slot).
twee muzikale kabouters, rie ene.
dik en de andere dun. spraken tot

-

lus Soep spoot van voot bedachte rade. zooals dat heet." is mevrruw W'ijers verdacht en even natuurlijk neem
den anderen kant" wierp de kapitein ik aan, dat deze laatste moord onmnge ijk het werk van
„Ma*! aan
legen, „geloot Ik nu vast.'dat Herschel wist, dat hij het een vrouw geweest kan zijn. maar daarom moeten w ij
volgend slachtoffer zihi zijn en dal hij daarom hij me haar wel degelijk aan den tand voplon. aangezien het
«wam h« tgeen er np zou wijzen, dat er toch voorhe heelornnal niet Is uitgesloten*dat hier twee personen In
.
'artre rade ln hei spel was"
het S|i<\ zUn. Maar ln elk geval Is de monnik» toch voor
„maat
gat
10e.
de
wel",
..Di'
Borger*
moordenaar wist hpf moment de belangrijkste, laten we dus eerst naar
loopi 'och niets meet te doen "n als we e tzpns wljzei
niet van te voren dat de omstandigheden hem vannacht hem 'oc gaan."
worden dan moet het bij vader Domlnlctis zijn."
~Warht nog .even. Borgers," ver-wx-ht de kapitein, „ik
Hij wilde de hut uitgaan, toen de kapitein hem tegen tl zouden dwingen, zijn daad te volvoeren. Hel was, om
'oo >e /eggen, een verrassing voor.hem zelf. Ik stol he-t moet nog even op de brug zien. of alles goed gaat."
hield.
He; bieAk hem, dat het schip veilig lag, er waren geen
„Wacht eens even", zei deze. „waar Is mijn leeuw?'. me zoo voor: de moordenaar wordt wakker,' doordat
dat ktin. HIJ besluit er uit mee- of tegenliggers ln de buurt en er stond daar ter
Uw
„Uw
wat?" riep Borgers uit, trok een de machine plotseling stopt
.

Ds muzikale Kabouters.

Jen
..We zul'en een ander liedje proberen,
.r..
beer Reus. da: u zeker zal bekoren."
kel «Amsterdam»—Simon •!! (Duitschland»: en ze begonnen
een liefelijk w iegeliedje,
■eilergewirht. A Kiem (Amsierdani) —B v
zo teder en wemoedig. dat de tranen
irene Utrecht).
Prufes* ona ls: J- Se - n-. (Amsterdam)—l' den reus in de ogeq sprongen. „Ach!"
van Ks- (Rouerdam); Kid Srrillng (Amster- zuchtte hij. „hoe dat mij doet denken aan
ïarpl—Beb de ïteus (Botterdam), beide par•nijn nueJerke, aan mijn kinderjaren,
lien Kaan over fi ronder van 3 minuten
toen ik nog een reuske was, toen zij m:J
rgeroosterde ossetjputjps in mijn wiegeke
Dracht
ach
ach!" Kn de tranen
bruisten uit zijn ogen als et-n stortvloel
uit twee reusachtige sluizen.
Weldra
stond het hele bos blank, het werd een
meer, de twee kabouters moesten zich
redden door in de hoogste takken van
de eik te klimmen. En nog steeds steeg
het water. Gelukkig maar dal zij hun
instrumenten niet hadden vergeten, want
anders was het water stellig tot zelfs
over de bomen gerezen. Want nog steeds
I>e tranen bruisten uit zijn ogen.
huilde de reus. Maar nu, en net op het
en het.geestdriftlge volk het
nippertje, zich met moeite balancerend hofhouding
op ( te wachten. Zij waren de helden van
op de dikke eikentak, begonnen de twee
de dag. want bij het horen van het ang-t

j. ragen.i

MOORD OP DE „WEGA"

TWEE JAAR WEGENS
CHANTAGE.
Afdreiging mislukte.

-

'

GELD VAN PATROON VERDUISTERD
WEESP. 5 Maart.
De 21-jarige J. M..
in betrejcking bij een expediteur alhier,
moest een pak papier onder rembours
van ongeveer 28 gulden bij een drukker
afleveren. De knecht ontving het geld
wel maar droeg het niet aan zijn patroon
af. De politie maakte tegen M. procesverbaal op wegens verduistering. Geble-

h,

Wanneer dit verschil m rechten tot
(Van.onzen corresrjor.dcr.l).
stand komt, i» het niet meer dan billijk,
5 Maait
ARNHEM,
Tot twee jan
dat ook verschil in verplichtingen wordt
(Van onzen oorre-pondent.)
gevangenisstraf
is
de
Oosterbeekscho
Uit
gemaakt.
streven
Ju
kumt tot uiting
ROTTERDAM, 5 Maart.
„Wien
C. B. door het Gerecht-snit
waarbij ,-iOopmafl L.
anders zouden wij uitnoodigen dan de nieuwe contributicvoorstellen,
poging tot chantage
eerstgenoemde
de
sportvergemengde
nieuwe ster aan den internationa.en
werd
omstreeks
Deze
man
Decemb:.Jiljarthemei?" Dit ts een zin. dien Wij eenigingen en haar leden een lagere con-19-iu uit de gevangen.s ontslagen, waani
jelich; hebben uit een brief. d:en de Ro*. .ributie betalen oan de andere categohij een jaar had «oei geb. acht. Verrol
terdamsche biljarter v. d. Pol ontving rieën. Een overeenkomstige gedachten- gens vestigde hij zich
niet zijn gezin in
van den. Belgischen wereldrecordhouder gang heeft geleid tot een
beOosterbeek en richtte aldaar een incasso
dat
de
lederf
van
palende,
gemengde
s
René GabriëJs en waarin deze der
oureau op. Het wilde met dit bureau n;
Rotterdammer uitnoodigt om op IS en sportvereenigingen als regel alleen kunal te best vlotten, zoodat B. peinsde ep
lil Apri a.s. te Antwerpen ln he: Uil nen deelnemen aan regionale wedstrijeen middel om iemand.met kapitaal aljartpaieis deel te nemen aan een invi- den.
steun voor zün b«drijf te', vinden. 'Ter.
tatie-wedstrijd van BePe. .Vingerhoed".
De Technische vergadering der N A li- slotte meende hij daarroor iersan* jr?
Gabrlels en v. d. Po! in het 45—2 wordt Zaterdag 7 Maart "gehouden. Hrt
vonden te T.'ebben. in.jien jperloöh- var
"adre.
oorspronkelijke asiwangsuur ia van 19
Nijni'gen. Van dezen Hi had hi
Van der Pol. die ongetwijfeld door tot 17 uur teruggebracht. Het belang- H. uit
nl. een gt'he m ontdekt, dat neerkwarr.
Januari
in het kam rijkste voorstel is wel dit, dat bij de P H
«ijn optreden in
op
een ongeoorloofde verhou iing me:
ploenschapstournooi 4."—! cadre bij onze bekerwedstrijden en de wedstrijden om
een jonge vrouw. De man heeft toen des
Zuiderburen is opgevallen, zal deze uit- het dames clubkampioenschap
de deelherhaaldelijk opjewaclit en ge
noodigmg-, gaarne aanvaarden, waai bij nemers ten hoogste aan .wee nummers heer H.met
openbaarmaking indien det
Jretgd
hij er niét aan twijfelt of de Nfder- (niet
gerekend de estafetlesi mogen
landsche Biljartbond za.' zijn toestem- deelnemen Een stap verder op den goe- weigerde f IO.CKIU te storten in B.'s zaai.
De Nijmegcnaar 4«pd aangifte bij m
-ning verleenen.
den weg, welke beoogt den athlect qie politie, waarna BAwgcns poging tcVoetbal .e overlrden. een bepaling tevens, die afdreiging werd -gearreitcètd.
meer dan ooit zin heeft in eèn tijd. da:
De rechtbank te Arnhem veroordeeld*?
ALLEWEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG er nauwer verband behoort te worden hem bij vonnis van 20 November"l94!
gelegd tusschen voeding en de bij trai tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek
AFGELAST.
ning en wedstrijden vereischte inspanvan het vooral rest. Het gerechtsho.l
's-GRAVENHAGE. S Maart.
Ook
de voor Zondag as. v?or de competitie ning. Over dit laatste onderwerp zal dr heeft than« dit vonnis hervest ad. doet.
van den N.V.B . N.KB, N.H.B. en het Verryp trouwens na afloop der verga- zonder de bepaling van afttek van he
voorarrest.
Handbalverbond vastgestelde wedstrij- dering een korte voordracht houden.
den zijn afgelast.

-.x.ed?>f

*'

.

Wedstrijd te Antwerpen.

—

drie kinderen.

iftyctonügn MeceilveUngt

en vandaar ook het voorstel, dat de gedelegeerden naar de algemeene vergadering moeten zijn persoonlijk lid. of lid
van een specifieke athletiekvereeniging
gemengde
of daarmeae gelijkgestelde
-iporivereeniging.

—

/

)

nl. deze, dat als gevolg van
de bekende fusie, een aantal gemengde
sportvereenigingen (vereenigingen, welkom dit geval een anderen tak van sport
dan athletiek als hoofdsport beoefenen)
lid van de N.Ap. ls geworden. Dit soort
vereenigingen heeft meer regionale dan
wel nationale athletiekbelangen en be:

,

—

HORIZONTAALt
t parasiet-'
15 fatum'
21
kegel 17 bol
13 «le
7 plar.e2fi
tariu.T» li» uil2S
8 Irtrede
20 molen
22
te
laars'
30
11
! 1
KB.
24 N(oord)- .31
14 ba.-et
OCos > 32
VERTICAAL:
1(1 e-fe-lijk
23
2 aap
"?
3 A'abter
11 talon
»
• 13 bjurt
Es er
2s
bom
29
3 etu.nen
14
« Etm
16 iris
0 T tanen ' 21 kg-rers

beschaafd.

Flat Automobirtfahrirken Ie Turijn.
Aan de algemeens, vergadering van aan
DX U'KG V.W «EN
N= —fl declhouders wordt voorgesteld, dal over
"=3ZT£ESS
WINNAAR
■
-=g 15141 een dividend van 20 Lirt per aandoe
Een fraaie sportfi'<m over
de tra n'mg van renpaarden.
van 200 Lire zal worden uitgekeerd. Se
Het Rontgenkwartet is uitgenoodigd
k-er de maatschappy reedt op 8 Maart ajs. vuur de Brussehche rad.<
§ dert 1937
IJSVRECCDE IN HOII.AM»
Een sch'Ue remie fi'-m in
*Z een dividend van 105 uit.
i/> te treilen. Het kwartet zal werken
run Rimtgen,
Badings en het onlangs
Srhv> eizerivhe Oesellsrhaft für eleklr.
—

een korte en vlot

verloopende bijeenkomst, waartoe de
agenda
aanleiding
geeft.
trouwens

«tijde

VERTICAAL.
vertoon: een tui
kende gelijken'•
3 dus (Lat.)
4 n:et scherp
5 vlak maken
6 roofd er
7 stuk van rbsen

Zondag a.s
in jaar-

vergadering bijeen. Als de teekenen nie:
bedriegen «wordt het

*

■

—

komt de N.A.U. in Krasnapolsky

IS geluid v hi-isdier
van het Residentieorkest,'zoodat bij dt-n
IS gravin van Holaanvang schier geen plaats onbezet b'»ef
ïaixlsche Huls y
;r. de zaal van het Gebouw voor K. en W 19 ge.ig; ai serie
plaatsaanduiding
Berlioz' pompeuze ..Carnaval Romi-in". 21 soort
onderwijs
vaannee de avond geopend werd. gaf 2* voettuilchrti
dirigent en orkest gelegenheid zich vrij 33 periode van riet
dag in mooi jaar
in
-

Maart.

.

RIJKS-, PROVINCIALE- EN

De bij cfe tiekking van 15 Decém'be'
1941 uitgelote ob! eaties a l). frs. IOOf
ler Société Anonyme d'Ougrée MatdhaVe
leej uitmakende van de
4*4 % leening
1937 groot B. frs. 300 millioen, kunnen
van 15 Maart 1942 af ter incasseerin?
worden aangeboden. Zij houden op rente
te draden van 1" Maart 1942 af.
Het aantal uitgegeven obligaties ne
dioog 330 000. Bij vrocg?r? aflossingen
werden 33.399 obligaties afselo*». De af
'osslng per 15 Maart 1912 is gesch e>*
'oor inkoop ter beurze van 2.920 ob'iga
'ies en door uitloting. gehouden or» IS
December 1941, van 6 446 obligaties, in
'otaal dus 9.366 oblizatles. Het aantal
uitstaande obligaties beloopt thans nog

Jan
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van
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divi-
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Nieuwwerk

DeN.A.U. gaat
vergaderen.

RAADSEL.

,

voorgesteld het primaire
dend te verlagen van 5 tot 3' 3
worden

van aandeelhouders van de Koninklijke
Nederlandsche Zoutindustr e te Boekelo
werd het voorstel tot ver?root!ng van
het geplaatste aandeelenkapitaal van f 2
millioen tot f 4 millioen door herkapi
talisatie per 31 December 1940 aangenomen. Het met de herkanitalisatie verband houdende voorstel tot statutenwijziging, kon wegens
onvoldoende op
komst niet behandeld worden, zooda;
over dit voorstel in een tweede vergade*
ring. te houden op 16 Maart as., moet
worden beslist..
De voorzitter, de heer P. J. van Ommeren, deelde mede, dat het bestuur een
emissie ter versterking van de kasmiddelen overweegt en daarover binnenkort
mededeelingen zal doen.

Athtetiek

.

Directie en commissarissen
van de
nollandsche Beton Maatschappij hebben
besloten, behoudens
goedkeuring van
den inspecteur der Directe Belastingen
te 's-Gravenha?e. aan een voor den daartoe gestelden termijn op te roepen vergadering van aandeelhouders voor te
stellen tot herkapitalisatie over te gaan
door het geplaatste bedrag aan aandeelen van 3 millioen gulden te verhootren
tot 4.5 millioen door gratis ter beschikkingstelling van nieuwe aandeelen aan
aandeelhouders.
Bij de met deze herkapitalisalie verband houdende statutenwijziging zal

Eerste Blad.

KRUIS-
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Hollandsche Beton.

—

RESIDENTIE-ORKEST. WOORD-

Emissie verwacht.

Herkapitalisatie der

Avondblad
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plaatse niet veel stroom. Hij gaf Rap opdracht om voor derlinge optreden van Borgers. die anders altijd de l*
alle veiligheid zoo nu en dan te looden
en ging toen leefdheid in eigen persoon was, de monnik liet zich gee

weer naar beneden.
Juist lOi'n hij zijn hutwilde binnengaan hoorde hij
voetstapi>en achter zich en toen hij omkeek zag hij Vader Domimcus het gangetje inkomen.
'■„Een onplezierige nach; voor- u. kapitein." zei hl) bij
wijze van gtoet.' ..Ik hoorde zoojuist van den machinist.
lat er een defect aan de machine Is Maar, hoe vervelend
dat voor u ook mag zijn. ls er iets mooiers denkbaat
dan deze stilte? Er is niets meer dan het ruischen van
de zee'en het zachte deinen van het schip: ik moet u
bekennen, dat ik er van geniet."
Op dit oogenblik kwam Borgers.. die hem zeker had
hooien praten, uit de kapiteinshut en bespaarde Sixma
zoodoende de moeite om te antwoorden op de poëtische
woorden van den man, die volgens de aanwijzingen, één
of misschien zelfs twee moorden had gepleegd.
.Hebt u een beetje gewandeld?" vroeg Borgers eenigs

abrupt.
De monnik knikte. „Bat doe ik vaak 's nachts," antwoord Ie hij, „ik zit soms urenlang op het sloependek
Ik geloof niét dat er lets is, dat den mensen zoo bewust
■doet zijn van zijn ontnp'.elijke kleinheid eenerzijds en
zijn ontzaglijke grootheid anderzijds, dar hem zoo dicht
tot 7.ljn Schepper brengt, dan het beleyen-van de onein
dige wereldruimte om hem heen. De duisternis vervaart'
die votmen er floel ru.nrte en tijd wegvallen „Ja, ja. een beetje mediteeren Wtu<
viel Borgers
zins

uit het veld slaan.

oogenblik

Wel stokte zijn adem even. toen. hij het bericht v»!
djn tweeden moord vernam en de glimlach verduw:

van zijn gezicht.
..Alweer een moord??" fluisterde

schen

"

hij.

„Arme

bics

Op dit moment ging plotseling het licht weer over»
aan en men hoorde op de brug de telegraaf rinkeier.
Even later ging er een licht schudden door het sch?
en toen begon, tot groote opluchting van den kaplteir.
het regelmatig stampen der machines weer. ,
Eigenlijk had hij nu naar de b:ug moeten gaan. om ' ■
den of de koers correct hersteld werd, maar hij wil*
met alle geweld bi) het onderzoek ln.de hut van de'
monnik aanwezig zijn. en besloot dus maar op Kap tvertrouwen.

Hij beef tlus beneden en achter elkaar gingen de At*
mannen de kleine hut van Vader Domlnicus. binnen. Des
deed het licht aan en begon in een lade te zoeken:- ma-''
de

kapitein zag. dat'Borgers op den drempel bleef sas*

en onderzoekend de lucht opsnoof: toen werd hl) v '
ook bewust van iets vrepmd= in de atmosfper: een lichte'
geur van parfum!
V
Hij keek verbaasd naar den monnik maar die was z'l-van r.iets bewust en staarde met groote oogen naar
rozenkrans, dien hij uit de lade had gehaald
er ontbrieen stuk aan!
Flo gcr« hiekl de kraal, die hij' nog steeds In de han*
hem onbeleefd in de rede „Maar «at Ik zeggèn wilde, hield er bl| en knikte.
zou het u S' hikken. als wil pens een kijkje namen In uw
„Dat klopt." zei hij kalm ..En nu moet u ons eehut? Kr is namelijk • weer een moord gepleegd en In de vertellen. Vad-r. hoe het ontbrekende stuk van u
hand van den doode vonden wp dit dingetje .'.Heeft u rozenkrans zich in de handen van den vermoorde
misschien uw rozenkrans bi.) de hand?? Alleen nraar om bevinden."
de monnik afwezig,
„het
vast te stellen, dat het daar niet. bij hoort, beg Ijpt u?"
„Vreemd," mompelde
(Wordt vervolgd)
. Was dc kapitein al cenigszlns verbaasd door dit zonvreemd...."
:

•

—

"

"

'

Donderdag 5 Maart 1942

DE NOOD IN ONS
VOLK.

SLIPPERBOUILLON, REEBOUT VAN ZEEHOND,
VISCHGEHAKT, VISSCHENLEVERWORST:

In Den Helder leert men,
wat de visch waard is.

Rede Ernst Voorhoeve.
's-GRAVENHAGE, 4 Maart (A.N.P.).
Voor een openbare vergadering van
kring
's-Gravenhage-\Vest der NSB
heeft gisteravond in „De Galerij" de
heer Ernst Voorhoeve, hoofd van

—

—

DE TELEGRAAF

—

Avondblad

—

3

Tweede Blad.

Aanklachten van Een menschenleven.
heerbanleider
jaar
ACHT
in
Feenstra.
gulden

Onooglijk keldertje als
geheime slachtplaats.
Eenige arrestaties

EX TWINTIG
ls de jongeman, die enkele weken geleden
man om het lever,
een
Amsterdam
en eer.
om twintig
bracht-...

te Rotterdam.

OVER MISSTANDEN
IN DEN HAAG.

de afd. propaganda van het Departement
van Volksvoorlichting en Kunsten, tevens leider van de propaganda der
N.5.8.. het woord gevoerd.
De heer Voorhoeve sprak over den
nood waarin ons vclk heeft verkeerd,
den nood waarin het nog verkeert en
over de oorzaken, die geleid hebben tot
de moeilijkheden in ons volk in de laat

Weth. Buurman ontslagen.
's-GRAVENHAGE, 5 Maart. (A.N.P.L
In de g stèren gehouden dagelijksche
persconferentie, heeft de heerbanleider
Haagsche W.A.,
der
heerbanleider
Feenstra, de volgende uiteenzetting
gegeven:

—

aan

te brengen.

NUTTIG WERK

Ir. F. Liebert, directeur van
het Rijksinstituut voor chemisch, microbiologisch en hydrog rafisc h visscherij-o ndcr-2oek. bezig met het bereiden
van den slakkcnbouillon.

VAN HET
RIJKSINSTITUUT.

onzen specialen verslaggever-V
Willen de
heeren een bouillon van slippers
drinken?
Het valt mij op. dat ik een mosselen
Dit aanbod wordt ons gedaan in het smaakje proef. Vermoedelijk van den
laboratorium van het Rijksinstituut voor bouillon, want van het stukje haai kan
chemisch, microbiologisch en hydrogra het niet komen. Bovendien hangt hier
fisch Visscherijonderzoek 'e Den Helder.
een vage reuk van gedroogde pos. ge
Men zou dit laboratorium de weten conserveerde schardijn en ansjovis pasta.
schappelijke keuken kunnen noemen. En onderwijl
vertelt ir. Liebert interes
De visch wordt er onderzocht, en voor santé bijzonderheden over de Noordzeeal het vraagstuk hoe zij zoo goed en zoo haring en paling in gelei. Daarover echsmakelijk mogelijk kan zijn.
ter een volgende maal. wan het zou te
Slipperbouillon?
vraag ik den di veel variëteit in één keer worden.
(Van

DEN

HELDER. 5 Maart.

—

—

—

F. Liebert.
Het is een nieuw product van slak
ken. die zich op de oesterperceelen be
vinden. Het monsterfleschje is ons uit
Zeeland toegezonden. Maar belieft u er
van?
recteur, ir.
—

VREDEGERECHTSHOF.

Gaarne
De directeur steekt den brand in een

Noodweer tegenover aanranding van de eer als
het hoogste goed.
Levende in plaats van historische uitlegging der wet.

—

spïritustoestel.
Hij vult een bekerglas
met water en zoekt tusschen tientallen
flesschen met kaliumnitrit. zoutzuur e d
het monsterfleschje. Een scheutje van
dat slakkenproduct in den beker met
water, even roeren. Waarom zou ik he:
er niet op wagen? Ik heb ten slotte on
langs ook zonder schroom haaienvleesch

—

De kelder zag er als een abattoir uit.
onooglijk keldertje in een perceel op den Overal lagen de stukken vleesch op den
hoek van den Goudschen Rijweg en de grond, terwijl hier en daar groote achtervoeten van runderen hingen. In een
Laanzichtstraat heeft de politie een clanafzonderlijke ruimte en in een
destiene slachterij op groote schaal ont- kleine
hoek van den kelder lagen op steenkodekt. Sedert Augustus vorig jaar zijn in
len een aantal ossentongen. Later bleek
dit keldertje vijftig runderen geslacht
onder hooi en oude lompen ook nog
Het vleesch is aan verschillende klanten
vleesch te liggen, ln een hoek van den
voor goede prijzen verkocht.
kelder stond een soort toonbank, met
Het is gebleken, dat de eigenaar van een weegschaal en gewichten.
een delicatessenhandcl, Dungelman, aan
De rechercheur maakte zich bekend
den Coolsingel, de grootste afnemer en arresteerde de mannen. Spoedig arwas. want hij heeft twaalf geslachte run- riveerde nu een vrachtauto, die de drie
Op hem volgde de mannen en het aanwezige vleesch naar
deren betrokken.
eigenaar van het café-restaurant Becude het hoofdbureau van politie overbracht.
aan den Noordsingel, die acht runderen De aangehoudenen werden in verzekerheeft gekocht. Tegen hen is proces-ver- de bewaring gesteld, het vleesch naar
baal opgemaakt. De slachters J. Beyehet gemeentelijk abattoir vervoerd, waar
man. J. H. F. Schell. M. Rustwat en H. het in totaal 300 kg. bleek te zijn.
Kusters zijn gearresteerd en voor den
Bij verhoor ontkenden de verdachten
officier van Justitie geleid. Ook de vee- aanvankelijk iets van een clandestiene
handelaar P. Maat uit Langerak, die on- slachting te weten. De bewoner Beyegeveer dertig koeien, veelal op crediet. man vertelde, dat het vleesch door een
aan de slachters leverde, is aangehouden ander bij hem was gebracht. De beide anNadat de Rotterdamsche recherche er dere mannen waren gekomen om ~vissde lucht van had gekregen, dat in den chies" te koopen. De politie geloofde
kelder clandestien zou worden geslacht,
hiervan natuurlijk niets en bij een nader
begaf een rechercheur zich dezer dagen verhoor kwam vast te staan, dat van
tegen den avond er heen. In het perceel Augustus 1941 af. in den kelder ongewas vroeger een winkel in siervisschen veer vijftig runderen waren geslacht*
geweest, maar het bleek nu een gesloten
Spoedig volgden nu meer arrestaties
huis te zijn. Hoewel het nog vroeg in den Een vroegere slachter van het gemeenteavond was. warenalle vensters en deu- lijk abattoir, Schell. werd als compagnon
ren potdicht gesloten. Een bel was er van Beyeman gearresteerd. Tevens werd
niet. De rechercheur rammelde eenige Rustwat. die vroeger met Schell had samalen aan de brievenbus, waarop een mengewerkt, doch zich den laatsten tiid
vrouw voorzichtig opendeed. De speurhad bepaald tot het afnemen van het
der zette onmiddellijk zijn voet tusschen vleesch, in arrest gesteld.
de deur. nm dichtslaan te voorkomen en
Tevens werd Kusters gearresteerd, die
ging voorbij de vrouw naar binnen. Noch weer met Beyeman had samengewerkt
in den vroegeren winkel, noch in de
De mannen kochten de runderen op
daarachter gelegen kamer brandde licht. dc Veemarkt op en brachten ze daarna
Wel kwam er licht uit een deurspleet en in een naast de woning van Beyeman
toen de rechercheur de detir openduwde gelegen stal. In het donker loodsten ze
stond hij. na een kronkeltrapje te zijn le dieren daarna den stal uit en den vroeafgedaald, midden in het volle licht van geren siervisschenwinkel binnen. Verde slachtplaats, waar zich drie mannen volgens werden ze het trapje afgeduwd
bevonden.
jen in den kelder geslacht.
—

Adolf Hitier is er in geslaagd schakel
voor schakel uit de keten van Versailles los te werken. Hij heeft Rusland
onder narcose gebracht om de operatie
op den wereldvijand no. één te kunnen
uitvoeren. Dat men thans niet begrijpt,
wat Hitler voor Europa en voor ons gedaan heeft, is spreker onbegrijpelijk.
De moeilijkheden voor ons volk zijn
velerlei, doch laten wij dankbaar zijn.
aldus spreker, dat. dank zij Mussert en
onzen strijders, ons volk zijn deel zal heb
ben in het nieuwe Europa. Laat ons de
«tem van ons bloed het zwijgen niet oplecgen. laat ons toetreden tot den Ger
maanschen volkeren- en statenbond Dan
zullen wij als welwillend medewerker
een gelijkberechtigde plaats innemen
naast het Duitsche volk.
Spreker, die zelf behoord heeft tot
degenen, die. hoewel nationaal-socialistisch gezind, Mussert hebben bestreden,
verklaart met volle overtuiging: er is
in Nederland geen betere vaderlander
dan Mussert.
zoo eindigLaten wij. Nederlanders
de spreker
elkander de hand reiken
om onder de oprechte leiding van Mussert te zorgen, dat het verleden, het
<Van onzen correspondent).
heden en de toekomst van ons volk
ROTTERDAM. 6 Maart.
In aansluibeschermd,
worden
beschut en bewaard ting op de groote bijeenkomst
van be
en dat een onverbreekbaar Nederland drijfsleiders. onlangs in de Riviera-hal
wordt gevormd.
gehouden, zijn als inzet van de nieuwe
actie van het N.V.V.. voor de eerste maal
in Rotterdam twee bedrijfsappels gehounoodweer en noodweer-exces is gedaan den.
In het Coiosseum-theater verzambld'.n
Immers verdachte heeft zich tegenover
een volksmenigte teweergesteld. uit wel- zich des morgens omstreeks zeven honker optreden een gezindheid en houding derd havenarbeiders van 't Nederlandstrh
bleek, die zich kennelijk richtte tegen Haven Bedrijf me', hun vrouwen om le
de waardigheid van verdachte als drarter luisteren naar den commissaris van het
van beginselen, die slechts het welzijn N V.V., den heer Woudenberg, en des
van het vaderland beoogen. en in zoo- middags waren het ongeveer honderd
verre als vertegenwoordiger van de Na- vijftig elegante verkoopstertjes van Gertionaal-Socialistische Beweging in Ne- zon, die in een der verkoopsruimton V3n
dit modemagazijn door denzelfden sprederland.
Verdachte heeft zich onder deze omstan- ker tot medewerking aan de nieuwe sodigheden met recht in zijn eer. die mede cialistische gemeenschap werden opce
gelegen is in de eer deel uit te mak-n wekt. Beide bijeenkomsten werden bijse
van de Nationaal-Socialistischa Beweging woond door den gevolmachtigde van den
in Nederland, aangetast en diep gekrenkt Rijkscommissaris voor Rotterdam, dr. C.
Völckers en diens Sozialreferent, den
gevoeld, zoodat zijn recht van noodheer Loser.
oogen
verdediging
tegen
de
zakelijke
Het personeel van Gerzon, waaronder
blikkelijke wederrechtelijke aanranding
van dit hoogste goed door het Hof wordt ook de afdeelingschefs, het expeditiepersoneel, meisjes van de lunchroom,
erkend.
Voor zoover verdachte daarbij, een wel étaleurs, enz. werd na het lunchuur in de
iicht onschuldig persoon treffend, de Nederlandsche taal toegesproken door
grenzen van noodzakelijke verdediging den Verwalter van de firma Gerzon. den
overschreden heeft, aanvaardt het Hof heer Schönherr, die wees op de
het beroep van de zijde van verdachte loodzaak van een betere verstandhouding
werkgever en
werknemers,
tusschen
op noodweer-exces.
waardoor de arbeidsvreugde wordt bederhalve
verdachte
Hof
verklaarde
Het
niet strafbaar aan het hem ten laste ge- vorderd en de gemeenschap gediend.
De heer Woudenberg, sprekende tegen
legde feit.

BEDRIJFSAPPÈLS TE

—

—

Polit.efoto.

onzen correspondent.)
ROTTERDAM. 5 Maart.
In een
(Van
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Maatschappelijk Hulpbe-

toon eischt van dezen jongen alles op.

aan
dit

ui

ttrd end loon. aan spaargeld, om
aftrek van vaders steunnorm te

brengen.
In een gezin, bestaande uit man. vrouwen zeven kinderen, van wie de oudste
twee eenige verdiensten hebben en de

man steuntrekker is. zullen de ouders
hun 20-jarig huwelijksfeest herdenken
De kinderen hebben maanden te voren
enkele centjes overgelegd voor wat koekjes, enkele fleschjes bier en wat papieren versiering. Controleerer.de ambtenaren

van Maatschappelijk
Hulpbetoon
doen des avonds een inval, de steun
wordt ingetrokken. Want volgens den
heer Den Besten, chef van het bureau
„Ongeorganiseerde
Steuntrekker", in
de Van Beyercnstraat, gaf het geen pas
voor een steuntrekker om feest te vieren.

De blinden.

werd
heer
afge-

men-

Arbeid".

Distributie-nieuws

\\

—

•

Droom-prins.

—

zonder werk.

heer Woudenberg sprak, werd de bijeen- Rijksverzekeringsbank
ontvingen,
komst opgeluisterd door de muziekkapel eenige maanden geleden door den
van het Nederlandsch Haven Bedrijf en Riemvis plotseling van hun loon
door een kort variété-programma van
trokken: met het gevoig. dat deze

WELK

IOOI

ongeval. Doch ondanks dit meer vertrouwd zijn met den dood, verdween

moordenaar
za! men er om strijden
of het een moord, dan wel een doodslag
geweest is.
Vi>or het rechtsbewustzijn van den
ook
leek doet dat alles er weinig toe
of de man nu twintig jaar of levenslang
—

—

in afzondering zal moeten doorbrengen.
Hij is dood voor de maatschappij, zoo
dood als zijn slachtoffer. En het is jammer, dat men deze wormstekige vrucht
niet eerder ontdekte. Doch menschenzielen zijn nu eenmaal niet als de sppe'en bij de groentenvrouw, die men kan
scheiden in deugdelijke en ondeugdelijke. ...

PASQUINO.
schen. wien toch al een treurig lot beschoren is, zich zeer achteru.t gesteld
gevoelden. Het bestuur der afdeeling
Den Haag van
de biindenorganisat.e
wendde zich
echter vergeefs
huip tot den heer Riemvis. directeur
—

—

Maatschappelijk Hulpbetoon. Deze
treurde het, tijdens dit onderhoud, zelfs,
dat enkelen blinden, die "5 pCt. duurtetoeslag ontvingen, hetgeen
onaantastbaar is. dit laatste niet kon worden ont-

nomen. Welk een mentaliteit!
Ook Buurman en de loco-burgemeester vonden %ren gronden aanwezig om
tot verander.ng over te gaan. De locoburgemeester merkte in zijn antwoord
zelfs zeer fijngevoelend op, dat de blin-

Zelfs de t iden. werkzaam in de Gemeentelijke Werkinrichting voor Blindeze organisatie aan te sluiten.
den, werden niet gespaard De invaüdiIn het Colosseum theater, waar ook de teitsrente. welke deze blinden van de den

—

—

eengebracht. Hij wil gaan trouwen. Zijn
vader, bij wien hij nog woont, komt

'Maart 1942 zal in het gebouw Mienst 199a.
alhier, gelegenheid bestaan tot he:. afhalen

.an exu-a-kaarten voor zwaren, zeer zwaren
en langdu: igen of r-arhtarbe;d.
Men moet
zich met overlegging van de distributiestamkaart van belanghebbenden, aanmelden
als volgt: personen,
wier familienaam begint met een der letters: A t/m. G op Maandag 9 Maart 1942; H t/m. I. op Dinsdag 10
Maart; M t/m. S op Woensdag 11 Maart; T
t/m. Z op Donderdag 12 Maart. Aan deze
indeel ng ral s'rer?g de hand worden gehouden. Het livkaal ls geopend van 9 tot 17 uur.
Alle personen, die in aanmerking komen
voor exira-kaarten op grend van langdurigen of nachtarbeid. 7.tillen een verklaring van
hun weikgever moeten overleggen, waarin
zijn vermeld: a. naam en adres van belang-

voor de gemeente geen productief
werk verrichten en deze instelling
de
gemeente elk jaar geld kost.
De steunnormen voor een groot gezin
zijn absoluut onvoldoende, zoodat deze
gezinnen de hun toegewezen levensmiridelenbonnen niet in levensmiddelen
kunnen omzetten. Hoewel enkele maanden terug van gezaghebbende zijde werd
verklaard, dat ons prijsniveau is gestegen, is Maatschappelijk Hulpbetoon, op
een moment, dat de ouderdoms- en invaliditeitsrente werden verhoogd, overgegaan tot steunherzicnir.g naar beneden."
Na te hebben beoogd, dat een dcci
der ambtenaren van M H, ieder menschelijk gevoel mist en dat ook instellingen,

waar Maatschappelijk Hulpbetoon nauw
mede samenwerkt zooais bv. Centraal
Woningbeheer. van denzelfden a-socialistischen geest getuigen, vervolgde de
heer Feenstra:

~Dit is in korte trekken een beeld van
het sociale werk, zooals het in de ge
meente "s Gravenhage voor ons ligt. Een
werk, dat verouderd is omdat het charihebbende: b. nummer (en eventueel letter! tatief is en beoefend wordt door menvan de di.str butiestamkaart; c. de aard der schen, wier geheele denken onsociaal is.
werkzaamheden; d. de arbeidstijd; e. of reeds Duizenden Haagsche arbeiders zijn vereerder
exira-rantsoenen voor bijzonderen
vuld met een diepen wrok tegen een inai-beid werden ontvangen.
Met nadruk wordt er op geweren, dat men stelling, die onder leiding van Buurman,
uitfluitend wordt geholpen op den tmtr de aangewezen was om hun en hun gezin,
beginletter Tan zi}n familienaam aangegeven
nen hulp te verleenen in tijden
dag.
van
nood, maar die ondervonden, dat
BON \EN VOOR BIJZON DERE V ARBEID.

AMERSFOORT.
In het tijdvak van 9
tot 18 Maart a.s. worden de kaarten uitgereikt voor blizonderen arbeid, geldig in de
periode van 22 Maart tot IS April a.s.
De kaarten worden voortaan niet meer in
dividueel verstrekt, maar per bedrijf en bij
elkaar aan de werkgevers, zoodat de betrokkenen hun stamkaart aan den werkgever
diener af te geven.
Werkgevers wordt
verzocht
de stamkaarten aan te beden, vergezeld van een
lijst van de namen der werknemers, d e in
lanmerklng komen voor de kaarten
voor
Twa-en of zeer zwaren arbeid. Tevens wordt
*>p die lijst opgave verzocht van de stamkaartnummers en leeftliden. De aard van de
weike in bovengenoemde
werkzaamheden,
periode door de werknemers w orden verricht,
—

door Buurman en zijn satellieten
hun
niets werd gegeven, maar alles werd

ontnomen.

Het werk der W.A.
Bijzonder duidelijk is mij dit alles geworden na mijn oproep in de dagbladen,
•—>arbij ik op ontslag van Buurman
Irong. Onmiddellijk na mijn oproep

dden zich honderden arbeiders en
arbeidersvrouwen (geen leden der N.
S. B.) op mijn W.A. tehuis op het Spui,
om bij ons, bij de W.A., hulp en *crech.
tigheid te zoeken voor hur bijna steeds
juiste bezwaren. De toeloop was zoo
duidelijk
worden
moet
omschreven.Het verdient aarbeveling. om den dag van overweldigend, dat den eersten dag reeds
indiening van d e lijst telefonisch af te sprehonderden zich aanmeldden en dat den
ken. Het telefoonnummer Is 4320, kamer fi. daaropvolgenden
Zaterdagmorgen een
wp'knerrers, die ..ultgevroren
zijn.
Voor
grondwerkers en
b.v.
landbouwarbe iders. lange rij menschen buiten bet W.A
worden pas kaarten uitgeoreven ongeveer een tehuis stond, die om raad en daad bij
week na invallen van den dool. Zulks geldt mün W.A. aanklopten Nog steea»
woreveneens voor Ingevroren sch ppers.
den eiken middag van 2 tot 4 uur gevalKaarten vror langdurigen arbeid moe:en
*

•

ep de bekende wijze, In duplo, eveneens door len door mijn W.A. behandeld.
de werkgevers worden aangevraagd.
Het
Het is zeer verheugend, dat ik in vele
distributiekantoor Is voor deze uitreiking
gevallen den Nederlandschen Volksdien*.'i
geopend van 9—12 en van 2—3 1i uur. Zateri ags van
kon inschakelen, die, in tegenstellingrflet
9—lH4 uur.

SCHOENENBONNEN.
ZAANDAM.

Maatschappelijk

Hulpbetoon, volkomen

leider van
den begrip getoond heeft voor den nood van
distrlbutiedlenst te Zaandam maakt be- ons volk.
kend dat hef aanvragen van schoenenbonnen niet meer gedurende de eerste
tien
De eerste daad door de W.A. is reeds
dagen van de maand moet plaats vinden
Voortaan kan dit ln de eerste helft van de verricht. Aan onzen eisch, gesteld in de
week nl Maandag Dinsdag of Woensdag dagbladen,
dat de schender van het
eeschleden en wel voor de letters: A t/m volksbelang.
Buurman, ontslagen zou
de
week
der
t/m
F in
K
Iste
maand: G
In de 2e week der maand; L tm R in de worden, is bereids gevolg gegeven.
3e week der maand. S t/m Z tn de 4e
Het valt te betreuren, dat de verantweek der maand.
woordelijke
Hollandsche autoriteiten
meer
ZIJ, die reeds één ot
schoenenbonuit eigene beweging Ingegrepen
nen hebben ontvangen, zullen in den regel niet
niet. voor verdere verstrekking ln aanmer- hebben, terwijl de Duitsche autoriteiten
king komen, tenzil de schoenen door den
aard hunner werkzaamheden aan abnor volkomen begrip getoond hebben voor
onze bezwaren.
male s'vJUge bloot staan.
NA-UITREIKING'—'
INLEGVELLEN. Buurman is ontslagen als wethouder
—

De

XIkrWKK-AMSTEI*

Degenen.' *!� van Sociale Zaken te Den Haag.
Het geval Buurman staat echter niet
meer op zichzelf. Er zijn er nog ve'»*
die als Buurman a sociale elementen
zijn: die nog denken, dat zij hun plaatsen in deze gemeenschap, hun goed gesalarieerde baantjes, kunnen behouden. Zij
vergissen zich. Een nieuwe tijd breekt
baan. De W.A. van Anton Mussert mar.
cheert
geschieden.

verzuimd hebt>cn de inlegvellen voor de
distributlestatnkaancn af te halen, worden
alsnog In de gelegenheid gesteld deze aan
te vragen tot en met B Maart a s
Deze
inlegvellen kunnen niet persoonlijk «fge
hna'd worden, Retrokkenen dienen hur
dlstrlbutiestamkaarten met de daarbij t>ehoonetvle reservebonren 13 aangefieeken-1
per brief te zenden aan den leider van dpn
distrlbutiedlenst te NTleuwer-Amstel, Op de
enveloppen meet vermeld
worden
..«an
vrage Inlegvellen". Terug-zending zal even-

eens aar.geteekend

-1

—

Een seizoenarbeider, een restaurantkellner. wordt plotseling zonder steun
gezet, met de mededeeling: „Er is in je
beroep nu werk te krijgen, dus ga maar
werken." De rapporten van den Bond
van Restaurantpersoneel spreken hierover boekdeelen.
Een jonge man van 24 jaar heeft moeizaam uit eigen verdiensten wa geld bij-

applaus. Tot slot spoorde de heer Jordaans, leider van het district Rotterdam
van het N.V.V. de aanwezigen aan zich
in nog grooter getale dan tot nu toe bij

'S-GRAVENHAGE, 5 Maait (ANP.}.
Een Nederlandsche W.A.-man, de 26geproefd.
-jatige Albert Korenhof, die op Vrijdag
Neemt u dan van mij een stukje ü: September 1940 des avonds te Zeist
haai. meneer LicbTt. Ik heb het voor ;olporteerde, had een jongeman, die het
u medegebracht uit Monnikendam.
hem last.g maakte, een slag in het geBEKENDMAKING DISTRIBUTIEDIENST
's-GRAVENHAGE.
laat gegeven, en den volgenden avond,
Haai en zeehond. toen een andere voorbijganger hem beKMI.tCE.
•s (.li
De directeur van den
Gemeentelijken Crisis- en Distrïbuüediensl te
mijn gastheer houdt niet van 'eedigde, dien man een kiap met den
s-Gravenhage brengt het volgende ter kenhaai. Het is een van de weinige koppelriem toegediend, waardoor de genis van l>e*anghebbenden:
vischsoorten. waarover zijn instituut troffene bloedend werd verwon'!.
Distributie van scht>enen.
I.
geen adviezen aan de industrie verstrekt
De Utrechtsche rechtbank had desDe uitreiking van aanvraagformulieren
heeft Toch keurt hij het als voedsel niet
voor schoenen zal .in den vervolge uitfluitend
wege bij vonnis van 19 November 1940
af Het is zeker niet ongezond In ver- K.
plaats
hebben gedurende de eerste twee
tot een maand gevangenisstraf verlagen van elke volle kalenderweek, en wel
schillende Europeesche landen werd het oordeeld
welke straf
verdachte
te
voor hen. wier familienaam begint met een
in vroegere jaren gegeten. Maar het is zwaar vond. wijl in die dagen de n3tioder letters: A t/m, F op Maandag en Dinsdag
niet te vergelijken met tong of tarbot naal socialisten te Zeist bij hun colporvan de eerste week; G t/m. K op idem van
en omdat het publiek iets tegen haaien tage geregeld lastig werden gevallen
de tweede week; L t/m. it op Idem van de
derde week; S t/m. Z op idem van de vierde
heeft, dienden de res'aurants het in on door
groepjes opdringende dorpsgenooweek der maami. Het bureau aan de Aucubaherkenbaren vorm en onder een of anten en de politie toenmaals weinig neistraat 3 alhier, is daartoe geopend van 9 tot
Bruinvisch
heeft
fraaien
deren
naam op.
14 uur. Aangezien de eers:e week van de
om dergelijke relletjes te
toonde
ging
maand Maart 1942 inmiddels is verstreken,
het nooit zoo ver kunnen brengen, in voorkomen.
zullen voor ditmaal degenen, wier famil etegenstelling tot de zeehond, waarvan
Het vredesgorechtshof, heden in hoonaam begint met een der letters A t/m. F.
als
kleur
het vleesch de donkerbruine
op Woensdag 11 en Donderdag 12 Maart
ger beroep uitspraak doende, aanvaardde
van herten vleesch krijgt.
1942 in de gelegenheid wotden gesteld een
voor
geval
wat
het
tweede
betreft
het
formulier in ontvangst le nemen. Per perIk heb er eens een geschoten op
beroep op noodweerexces, en veroorsoon zal niet meer dan één aanvraagformuWieringen
vertelt ir. Liebert.
En deelde
verdachte tot 25 gulden boete,
lier worden verstrekt.
de heele buurt at toen „reebout". Het
De formulieren, welke niet volledig en
een achtergrond van kleurige N.V.V.- naar waarheid blijken
was heerlijk. Het spek moet er echter af. subsidiair 20 dagen hechtenis.
te zijn ingevuld, worprocureur-generaal
De
had
bevesti-emblemen.
belichtte
de
funeste
daarna
den terzijde gelegd.
want dat is tranig. Het is de moei'e
(D.N.8.).
5
Maart.
ISTANBOEL,
In
van
ging
Zij,
gedurende
het
vonnis
der
Utrechtsche
die
de maand Februari
gevolgen van den klassenstrijd in het
waard een zeehond te verschalken. Zij
op het oogenblik de verleden, die tot versplintering en werk1942
een aanvrage hebben ingediend en
Pyraeus
rechtbank geëischt.
worden
haring
aan.
komen achter de Zuiderzee
die eenigen tijd in Turkije loosheid leidde en het waarachtige socia- nog geen op:oep ng toi het afhalen van een
In zake dit tweede
geval heeft het kinderen,
geraken in de fuiken en verdrinken.
mochten ontvangen, moeten het
Vredegerechtshof o.a. het volgende over- zullen vertoeven, aan boord gebracht lisme in den weg stond. Hij wekte op tot srhoenenbon
verzoek als afgewe/en beschouwen.
van het Grieksche hulpschip „Damlapi- medewerking aan de nieuwe EuropeeTalrijke adviezen. wogen:
voor ïwaren, xcer
11. Extra-rantsoenen
Het Hof is van oordeel, dat van de zij- nar". Het schipt vertrekt dezer dagen sche orde.
een nuttig werk het instituut
-waren en langdurigen of naehtarlwld.
de van verdachte terecht een beroep op naar Istanboel.
Beide toespraken verwierven krachtig
In het tijdvak van 9 Maart tot en met 13
te Den Helder verricht in he; be
lang van de volksvoeding, blijkt zelfs
bij een oppervlakkig bezoek aan het la
boratorium. „Heel wat ondeugdelijke
Juffrouw, mag ik u voor den volgenden dans
w-erkwijzen zijn er door het deskundig
uitnoodigen?
de
ontmaskerd,
onderzoek
en vooral
Heel graag, zei Virginie snel. En ze bloosde
vischconserveering ondergaat een door
wéér!
al
tegen
strijd
bestudeering.
De
loopende
Daarna gleden ze over het sladde parket. Virginie
de bacteriën vormt een onderdeel van
juffrouw Virginie Coulisseau na een droomde weg in zijn armen, automatisch volgde ze
he". wetenschappelijk werk. Zelfs is het
Geef me uw hand, juffrouw....
zijn passen. Plots zijn stem:
instituut er op ingesteld om visch in te
.ganschen avond plezier in diverse établisseZe trok den jongeman mee naar het tafeltje, waar
Het is warm vanavond, vindt u niet?
blikken. Tusschen die vele blikjes, ge
menten er toch nog op stond in de ruime hotelhal te
haar ouders zaten.
Ja. nogal.
al
vroegen
vuld met geconserveerde visch van aller
dansen?
zich,
blijven
Haar ouders
het
De meneer, over wien ik gisteren met u sprak,
Ze wilde aan dezen man, zoo verschillend van stelde ze voor.
gapend, af. En toch was de reden gemakkelijk aan
lei fabrieken in den lande, lisgen sta
alien, die ze ooit in haar leven had ontmoet, laten
peltjes voorn in blik. vermeldende den
te wijzen.
Hij komt met u spreken, wist ze nog onopvalzien, dat ze een kostbaren waaier had en wuifde zich lend te fluisteren
graad van
verhitting en den datum
Een charmante jongeman met wien ze had gedanst,
later koelte toe. Maar ineens schoot de waaier
waarop de inhoud is gesteriliseerd. Zij
Lieve kind.... Meneer Coulisse3u glimlachte
had zich den avond te voren in extase over haar even
haar
uit
de hand en toen de droomenprins zich snel welwillend, jij alleen
zijn in dit laboratorium geconserveerd
smalle, blanke hand gebogen.
hebt te beslissen over je hart
bukte
voorwerp op te rapen, viel een spel
Wat denkt u van vischgehakt in
En over je toekomst, meisje, zei haar moeder.
Ah juffrouw, welk een hand. Ik kan er niet kaartenomuithetzijn
zak. In een oogwenk had hij de
blik, meneer Liebert?
genoeg van krijgen, ik zou er wel altijd naar willen
Wel, glimlachte de jongeman, als meneer en
verspreide kaarten weer verzameld en borg het
Smaakt uitstekend en is als voed
mevrouw
er niets op tegen hebben, dan zal ik den
blijven kijken!
pakje weg. Maar Virginie had alles gezien.
sel a=n te raden.
sluier van uw toekomst oplichten. Hij greep dc hand
woorden hadden Virginie een blos op de wanDe
En van de „moderne" visschenlever
Zou hij een speler zijn? vroeg ze zich angstig van Virginie. ...
gen getooverd. En welk jong meisje zou niet onder
w-orst?
af. In het volgende oogenblik voelde ze zich echter
den indruk gekomen zijn? Er waren andere woorden,
Een prachtige levenslijn, juffrouw, geen enkele
Die heb ik eens uit Zeeland ter keu
weer sterk en zeker van zichzelf.
bedreiging door ernstige ziekten. En wat de kanslijn
die hij niét had gezegd, maar die ze toch begreep:
ring ontvangen. Het was prima kost.
Al is 't zoo, dan breng ik hem wel van die betreft, al
Hoe graag zou ik die hand vragen?
even schitterend. Zij voorspelt u vele,
En van het avontuur waaraan som
gevaarlijke 1 neiging af, besloot ze.
goede
gaven van vrouwe Fortuna. Bezie de
vele
moment,
Daarom zochten haar oogen op het
dat
migen zich wagen, het bakken in patent
*
hartlijn: grootheid van ziel, medelijden, edelmoeze binnentrad, snel en ietwat ongerust den langen,
olie?
wat een zonnelijn, juffrouw.... Ik zie
goed gebouwden jongeman, die zulk een goeden
het dansen door hoorde zij zijn melodieuze digheid. En
De deskundige wijst ons een drie
rijk
huwelijk,
een
dat uw natuurlijke trouw op een
kwart gevulde flesch aan. Patent-olie smaak had. Ja, daar danste hij. Een slank meisje
stem aan haar oor:
solide basis zal plaat'en. Waarlijk, zóó'n hand merood
haar
was
Ze
zijn
met
dame.
bloosde
wéér
toen
staat er op.
ls het zeer indiscreet als ik mejuffrouw vraag juffrouw, kan ik
niet genoeg bewonderen*
ze zag. dat hij haar had ontdekt In het oor van of ze verloofd ls?
Ik heb er juist een proef mede ge
haar moeder fluisterde ze:
*
nomen
en het smaakt verschrikke
Nee meneer, niet verloofd! zei Virginie levendig.
lijk! Wy bakken hier visch in de traan
Weet u, ik ben heelemaal niet jaloersch. Ze
hoffelijk, geheel man
droomenprins
boog
Dat
hand
de
is jammer, want met een
als die
is tamelijk lcelijk
en dat is wei een goede methode. De
van
u....
van de wereld. Zijn goede manieren, zijn verEn slecht gekleed ook.
kustbewoners vangen wel eens een rob
Hoe fijngevoelig, dacht Virginie, zooals hij die zorgd uiterlijk, verklaarden zijn succes, sinds hij
je en dan kunnen zij zich de -veelde var
*
vraag weet te stellen. Het teekent hem toestemming had ln het hotel te werken als kaartindiscrete
traan veroorloven. Maar de traan mag
legger-handliinkundige. En zakelijk klonk zijn stem:
muziek brak in een schril aceoord en vol als een hoogstaand mensch.
"'ft al (e oud zijn. In lijnolie gaat het
Hoi tarief is vijf francs alstublieft.
zag
van
droomen
vreugde
Virginie
prins
zweeg,
geraakte
den
haar
Toen
de
muziek
het
meisje zeer
nok. maar dan moet het zuiver zijn en
naderen.
in verwarring. Want de ander zei haar:
bijvoorbeeld niet met siccatief ver
ALPHONSE CROZIÈRE.
—

zekerheid
te beschouwen, die het
had,
hoewel het ook vroeger bevroeger
dreigd werd, door plotselinge ziekte ca
de

toch de eerbied voor het leven niet, want
nog altijd vecht men om het leven van
den zieke, en de man, die aan het front
„Toen de Haagsche W.A. eenigen tijd gewond wordt, ontvangt de verzorging,
den
geleden het ontslag eischte van
die men, met inspanning soms van de
schender van het volksbelang, den toen- hoogste krachten, en met gevaar voor
maligen wethouder Buurman, en dezen
kan.
man, oudiid van de Sociaal-Democrati- eigen leven hem geven
hier
is
arbeider, die
jonge
Doch
een
sche Partij, aan de kaak stelde, was het
haar nog niet bekend, dat onder het re- bij een kennis geld komt leenen en omgiem van dezen vroegeren socialist nog dat deze niet bereid is <ien speler, den
veel meer mistoestanden heerschten.
man, die in café's zijn geld. of liever:
Er zijn mij gevallen bekend, die ten dat van anderen verteert, dat geld af te
hemel schreien en dit zijn dan
nog geven,
neemt hij een hamer en slaat
slechts enkele grepen uit duizenden.
hem bewusteloos. Vervolgens maakt hij
Een werklooze komt om zijn rechtmatigen steun te ontvangen. De ambtenaar hem met een mes af en verdwijnt met
achter het loket, de rechterhand aan het den schamelen buit, dien hij heeft kungeopende raampje, zegt: „Kom tegen het nen vinden en die hem had kunnen
eind van de week maar eens terug" en overtuigen, dat zijn kennis hem zelfs het
slaat het loket dicht. Dat deze man en geld niet had kunnen leenen, al had hij
zijn gezin de geheele week verder honge- gewild.
ren moeten, raakte hem niet.
Om zeker te zijn, dat de angst, d:e
Een werklooze. die steun ontvangen hem kwelt:
„hij mócht nog eens leven"
heeft, treedt bij de strenge koude een
onnoodige
angst is, vervoegt hij zicïl
een
volkskoffiehuis binnen om een kop kofaan de woning en er
fie te gebruiken Een hem volgend con- herhaaldelijk
troleerend ambtenaar van Maatschappe- schijnt dus een waarheid te schuilen in
lijk Hulpbetoon dwingt hem zich voor Je
zegswijze: „de moordenaar keerl
deze verkwisting te verantwoorden.
altijd naar de piek van de misdaad
Een oude man. armlastige, is nog in teruz."
het bezit van een begrafen spolis. Hij is
Hij zal aan dien drang nu niet meer
armlastig, dus heeft niet het recht iets
toe kunnen geven.
te bezitten. De
betrokken ambtenaar
Vermoedelijk' zullen de psychiaters
neemt hem de polis af onder het gezegde: „Als je overleden bent. deelen de zich nu gaan verdiepen in de beweeg
erfgenamen het geld."
redenen, de geheime roerselen van den

ste tientallen van jaren.
Wie zijn de goede vaderlanders? Zijn
zij het, die den eenigen goeden officier,
die destijds in Ned-Indië een bom deed
vallen op den muitenden troep der „Zeven
Provinciën", uit de weermacht hebben
gezet, zijn zij de goede vaderlanders, die
ons land en ons volk in den steek hebben gelaten in de Meidagen van 1940

of zij die den oorlog hebben verklaard
Japan? Of zijn het de nationaalsocialisten, die onder Musserts leiding
tien jaar lang hebben gestreden voor
de eenwording en voor de werkelijke
van
volksbelangen
Nederland. Toch
durfde men deze nationaal-socialisten te
beschuldigen van „verraad".
Wanneer er sprake is van beschuldigen, dan beschuldigt spreker degenen
die met ons goud naar Londen zijn gevlucht en die ons van daaruit zijn blijven
bestoken. Dat zijn metterdaad de verraders van ons volk Het staat vast, dat
zij hier nimmer zullen terugkecren.
Toen Bismarck. vervolgde spreker, er
in geslaagd was het Duitsche volk tot
een eenheid te smeden, hebben de joden
en de Engelschen daarin een gevaar gezien voor hun zelfzuchtige belangenpoli
tiek en voor het streven der joden naar
de wereldheerschappij. Toen hebben zii
een keten om Duitschland heen gelegd
en in een wereldoorlog het Duitsche
volk. na jaren van strijd en op een tijdstip, waarbij het zijn eenheid had verloren, de nederlaag weten te bezorgen
Daardoor is er in Duitschland een eenvoudige korporaal, die den geheelen oorlog had gestreden voor zijn volk en zijn
vaderland, opgestaan om dit volk weer
te vereenigen en tot ongekende kracht

fiets.
De menschen aan de fronten en de
menschen in de steden hebben in dezetij Oen geleetd het leven n:et langer als
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95465. Kleeding desgew. in huur. Br.
17-8408 18-1661) 'lel

N.V. Temmink's Robak Tennispark
Morgen-, Middag-,

Avorwibanen. Huurt tijd'g. Tel. 38138
17-V3373

Zaken, Voorschotten, enz. 51 ets, p. r.

«O

O

Kruidenierszaak

Plm. ƒ 25.000.-

te Hilversum f 4000.
-gez. voor onmidd. exp!. van W9703 Tel.
pat.* op nieuw zeer arfneel
«pet. Br. no. ïgjggg He Tei.
Te koop srevraag'i tegen con*
Koops. f 7000.
Br.
•ante bèta iing

2.000 M2.,

—

vr. leden. Br.

HENDRIKX, Beg.
Tel.

4)

Scholieren-tennisclub,

Tennisclub „Amslclzirht",
ledeninschrijving
Borssenburgpl. 2.

Br. 19

Erk. Drogistzaak.

Tel.

Spccenjenfabnek.

O

Huwelijk. Zakenman. 30 J. gr.
kapitaal
aan handelsgoeder..
eigen meubelen en woning. z

Br.

no.

Igjggg Dg

19-V9701

Aangeb. in Concertgeb.buurt

klein bezet

Te!.

pension

Pension ter overname ge- met overr.arre na eenig meuvraacd. Br. No. S 6 Boekh. v. bilair, stoffeering en vaste
rt. SCHOT, Jac. Obrechtstr. 14. wascht, Br. 19-1901 Bur. Tel.
serieuze k.m. met net meisje
of zakendochter, liefst van bui.
Pension of inboedel daarvoor
huur gevraagd gevraagd. JUCKFL, Wouw-erton. niet onitem. Br, met foto. |Te koop of te
wordt op ecrew. geretourneerd •endabel
manstr. 22. tel. 28063, 19-8-177
13-Z7973 Bureau De Telegraaf.
te koop.Verd
Wasrhverzrndlng
Huwelijk.
Dame v. g huize,
r 100 per week. Kooppr. f 15».
begin 50, besch. verschoning
Br. 19-ZOOOB De Te>gr
z. kennism. met goed gesitueerd Heer tot jfe 65 1, g. tus- op goeden stand. Aanb, No
Zaak of bedrijf verkoopen.
Do Tel.
schenpers. Br.
no.
Inschrijving kosteloos.
13-Z6014 19-IS4A Bur.
Makebur. De Tol.
Pension I© koop gevraagd laar HUISMAN',
Frans van
niet
omvanjr,
vart
grooten
to
Amsterdam.
85,
Huwelijk. 3 Sport, dames, 18—
Mierls6tr.
goeden sTar.d. Br. 10-1W) Tel. Telef. 24124
19b-Sl5B
20 J., z. ker.nism. met dito Heeren 20—25 J. Br. met foto. op
gcre»-. retour, no. 13-!ftV> Tei.
34
Dame. geh z. vriendin.
oprichting Commanditaire .venn. Zeer solide belegging.
j. sport., muz. liofh. Br. 13- vooria-ZBOP6
Hr.
De Telegraaf.
-1046 Telg.

Ijs-Buffet

Kapitaaldeelname

=

.

Effectenkantoor

Meisje zoek: beschaafde vlotte
Vr ; ei>d!n,
24 jr. Br. 13-Z6OOl
bur. De Tel.

13-

±

Huwelijk. Degelijke huisvrouw
zoekt kennismaking met degelijk heer. leeftijd tussch. 50—

jDe

Diverse lessen en clubs, 51 et. p. r.

O

Verloren.
Actetasch

vaste pos. Br. No. 7727
13-S«1!
Tel., Haarlem.

}..

inh.

cliënt meerderheidsbelang in een
Nederlandsen-Indische onderneming. Aanbiedingen
ond. 19-1877 De Telegraaf.

5 schetsboeken

Belooning

zoekt

voor

voor het verschaffen van Inzoekt ken- i 'lchttngen.
v. Mierlsstr. 49 hs.
of
13-8818
politie 23—28
foto. Tel. 22.197.
Br.
J.
4)
Auto's. Rijwielen, enz. 51 ets. p. r.
9
Bej. Heer z. te Ams-erdam! eerew. reu ond. Xo. 7729 De
gem. Zit-Slaapk. m. voll. pen- Tel., Haarlem.
13-8616
Roode reflector».
sion fstraatz ), liefst otrtr. Z..
Dagvea, Overtoom 147,te1. 92149
bil besch. fam. Br. m. prijsopg. Huwelijk. Jongedame, R. K„ 21 rood-bruine Peklnge*«s, luiste20-922;
kennismak,
461
zoekt
met
rende
naar
f.
otwler No.
netde naam Mikke.
N.V. fhtssumGevraagd
sohe Boekh., VUeU. 6S, Bussurn. te Heer. goede pos. Br. ond. DF. HAAS. Mc. Witsenstr. II
25X2" vcor Driewielers f 12.50
Solide Damesfletfe
I2a-5609
1.1-1876 Bur. De Telegraaf.
huis. Tel. 327«».
13-8922 ,r>°r stuk Idem 28x1 H" voor
Grote boekenkast.
f
iiiinielen
8.30
en
13.50
pet
f
Heer. b. b. h. h.. vraagt geAanbiedingen
met prijs 20s-uk. Ilt voorraad leverbnar
meub. Zit- en Slaapkamer, cen'
G. JOH. BRUINSMA, Stad- -7.imm Tel.
trale verw., t-eief.. zond. pens.
rtemid-lejïng-skantoor ..FORTUN'A", Laan van Meerdervoort 571. itouderakai-te 82—83, Anw ter- Fietsbanden gevr. of compl.
Arisch milieu, omtr, ValeriusM ehelangelostr.
Haag. Tel. 308307. Het kantoor met meer dan 35 Jaar . lam. Tel. 20(120.
2*8547 damesfiets.
pleln. Aanh. 12a-Z7fKr7 De Te. Den
20-8534
58 boy. Td. 96571.
ervaring op dit gebied onder alle beschaafde kringen. Het
Gep. dame vraagt 1 of 2 ongem. Bureau
waarover een Groot Dagblad ongevraagd een zeer
Kamers met stook- en kookgewaardeerervd artikel schreef.
Vaartuigen, enz. 51 ets. per regel.
O
O
legenheid
en eenige berging"
Alie Inl. kosteloos. Kantoor 10 tot 9 uur. Discreet. Beëel.
Huurpr. f 17.50 p. m. Br., no
13-4321 Te koop gevraagd
Te koop B. M. 12 M2. Te bevr.
i
12a-1961 Telegraaf,
Overtoom 459, winkel.
/.it-slaapkinner gez. als pied
21-964:]
trrre, beslist In het Centr. Br
lessrewcriKcht
in ruil voor Gevr. Dekzeil kajuitjachtje,
Alle Inlichtingen betreffende een huwellik worden onder blanco nieuw
ietter F, Kiosk Dam 11.
Slaapkamer of Ee'ka12.a-Br.7i couvert verstrekt door
Bureau „SÜCCOUR", Wllhetrnlna- mer-ameublement of PerzKch lang 6.75 M. Telefoon na 7 tt.
21-6375
13b-R353 Weed. Brieven onder no. 21-1920 30724.
2 Heeren, m. 1,, vragen preitljg s-r.iat 115. Den Haag. Telefoon 770754—770713.
(huls
ais goed betalend log? ——————i ~Y.tr. De Tel.
;
Te koop gevraagd een in goede
Lessen, Ta'rn, Steno, enz. 51 ets. p. r.
voor-3—4 woken bi,} Dame al O
icvr. KaJnltzeiUachOe, 16 M2 staat verkeerende 12-voeta Jol,
ieen •in comfortabel huis tre't
tuig. scherprond of platbodem eventueel zonder tuig. Br. met
\
1
volt. peulen. Br. No. 276" t>« Onleldlng V. E. V.j toelating*TT
ff
en 6 M. lengte. Br. m. prtjsopg. uitv. Inl. en onder opg. vaii
L. vernaait
Tel.. HiH-ersum.
t 2- r "'t.' tunei M- t. s., k. t, k.; ïijn-m Indien mogelijk m. foto 21- uitersten prlis ond. No. 21-ISB2
en electro-tecbnisrh
tekenen:
-1929 De Tel
Bur. De Telegraaf.
I.crraar Engetach MO.
All. Heer, gep.. N S B.er, z. ge- bijwerken leerlingen A. R. S .
zel, thuis m. geh, verz.. te Am. door bevoegd leraar.
J. H.
trinslateur.
«•ervl?m Br. No. 7730 De Tel.. Bt.CMEH.
Lucctlestraat
8. r. do llooghstr. 96. Tel. «0192.
Zie vervolg Speurders op pag. 5.
Haarlem.
12a-SGIB Adam, W.
11-ZBOO2
14-Sl4O
.

Huwelijk.

Meisje,

nlsm., liefst marechaussee

W egge'oopen

Houten banden

1 1

'

:

_

51 ets, p. r. (f

~Huwelijk."
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gevo-vierden leeft,
gestoff. etage met

12a-V:»V)

beh. of pat.

aangeb.

Gevr.
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.

C V.

Kindc.-i.

Grote

_

ft.

a

114-s'at

—

103-101-

in-i,

•

12g-8!23

Dame Wed.
zoekt g cd

'

jt.-s

143'

——

Ned.S.U.

1,3

Wherry

Huwelijksbemiddeling.

!<
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©

33

114' a 114'a-15

JaraC-J.
86
K.N.S.M. 140
143'a-4'a
Kon.Pak. 127 b

1

Zoom.

Verpleging

enz, (gevr.)

gemeubileerde
Heer
zoekt
kamer met verkeer, te Amsterdam, Sefst centrum der
stad. J. VAN BERGEN. Huyberg?chcbaan 8,
Bergen op

Onderstuk,

"

(gevr.) 51 ets. p. r.

'74'a
142

113*154"

U2'j

;

Bb-6383

9 Kamers, Huizen,

De Te?.
tcht:>. zoekt aa:iv.
lepenWinkelruimte.
April gem. Plat of Won.. 4 4 5
Nette handige Jongens gevr., tt Gevraagd:
Voor 's mldd.-igs hakkerii-rulm- pieLn 25. Direct te aanvaar- kam., met mod. comf. op beh.
bij voorkeur halfwas meubelVolontair of aankomend be- te te huur. Br. 9-1944 De Tel. den, / 7 p. w. Sleutels No. 21. stand Adam voor 'i Jaar of
maker.
Meubelbeurs
CLN-'i diende m drogisterij, extern.
1
9-8703 langer. Br. 12u-SOO4 Tel.
TRUM, Niouwer.dijk 25,
op dorp In de onmiddellijke
ka6 8553 ; omgeving van Adam. Br. on- Q Kamers. Huizen, enz, (aang.) 51 ets, p. r. O Gep. wed.vr., 3 ongem.
mers met keuken en brrgr.
no. 6-1850 Telegraaf.
kapster, prima watèrst»if.~Nas.,'
Geinenh. til- en siaank. m. Gem. ZltSlaapkam.. alle comf . Haarlem en omstr. of Amsteri;s ~,71.
esi-ksdt IJ.*.
koud en warm water, telefoon, centr. Wrw, m. of z. pens., dam. Br 12a-WO7OB Tel.
ïfeerrnkapper en kapster gevr. jtGevr. Manicure. Heerensalon, voor Heer alleen, zonder
penTel. 91749.
Dame zo<*kt go.-d
Kappi rsbedrijf LKA, Dai.irak I.(ZWAAG. v. Baerlcstraat 82.
sion. Centrum, ü /40 per
Jarob Ohrerhtstraat 23 hnl«.
Gein. Z.SIk. of
O-SjCS
24.
6-srt9.-,.
u-s
6-8535 maand.
Hrie\cn ina-Z7!t?o Tel.
10a-6372 Zif- en Sik. met keusxongebruik.
uitjF.
Rivierenbuurt
of Centrum. Br.
Gr. mod. /.it-siaapk. met
Gr. Zonn. Z.«lk. voor p. b. b
12a-Z7996 b.ir. De Tel.
pens. 2e C Huygenastr. 42.
h. h., Paiestrinastr. 13b.
Tei 463-12. vraagt prima Heerenkapper.
10a-8369
10a-W97r>6 Jon gem.
z. gem. Zlt-Mlaapk,
6-ZBOOO
i
Gezrll. /.ft-SUapkmirr, levens (rem. Zltslpk-, str. vv., liefst omtr. Westermarkt. Br. 12av. 15 Mrt tot 1 Mei anp. inct heer, b.b.h.h. z.p.
(geen
be- -1932 Tel.
©
Huish. pers. enz. (aang.) 25 ets. p. r.
9
voll. pers Te., 20662. S-adhoii- roeps), K. du Jardmstr, 1 50a
Per 1 of 15 Apr. gem. of ge
lOa-067." »t.
Damt, 37 }.. fin. onafh , z. z. R. z. s. nelte W, v. h. of h. da derskade 82—83.
'"2^51? stoff. Zit-Slaapk. of Zi|. en
Au Pnlr n kl. gezin of gen. Jac. v. Lcnnepkade 144 I Slpltamerr je a-mlreb! i2".5Ö" p. Gem. Zitslpkam., I pers bh h. Slaapk. in nieuw Zuid gez d
Teer
alleen. Br. onder No.
7-8677 'v. SWEERS, LelJichekade <i h., f 13 p. m. Heerengr. i, le et, heer, zond. pens. Br. 12a-1904
7-1953, Bur. TM Telegraaf.
bv.
10aSO6u
10a-a648 Tel.

enz,

7'i

SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.

©j

!

Duitsch sprekenden genieten de voorkeur.

I

(Kellnerin).

•B.z.a. net meisje. 19 j., Dipl.
Kant.lok.. Magaz. (aang.) 51 ets. p. r.
Ie kl. Pedicure en arhoenTer. Mu'o e. typ., g. kunn. hanriw., £
O
koop«ter z. pass. werkkr. Br. konn
V. muziek, perf. Duits
Overname Huur.
No, 27S:\ De Tel, Hilversum, ku.in. spreken, v. winkel kant
5-8661 ->f hulp ln huls*. Br. 3-V33SÓ Klein, geriefelijk Kantoor, P. Hkade 48, aansl. te'efoon,
ge- Rechtboomsloot 16,■ huur / 4
iTel
heel gestoff. Huur i f 25 p. m. p. w., voorzien van licht, waBur.
Br. 8-1894
De Telegraaf. terl. en loozing,
9-ZSOO7
Winkelpers.

g

£8t

t 6 £64

O.

Holl Am.

'

O

55V

'

(aang.) 25 ets. p. r.

-8<

1.30—2 uur.
\ed.lnd.Sp. 34V5* 34'a-fi)
Ambalatoc A 34 *i 5*
CLAIMS.
HeinekenA. f45
TRAMW EGOXDERS.
560-0 Rdam Tap. gew.A 434
tune wan 47.50 47 00
Dcli Batavia A. 111-13
Ueid.Trara. 1701
1661
Dcli Mij. Cert.
laaescheß 125
125»
iiedirtSUr. 40
a f 1000 !:;;• 2,£
42"
Madoera p- H> 3
11',
Ser.embah
Mij.
Uost-java
5
5'
118 20t
Oost-Javaß 7',
gv
Ned. Ir.d. Spoorw.
Paaoer. Sl
5
s',
Sam.-Jóana
f',
6*2
3em.-Cher.
10
10

beschaafd, ontwikkeld
JongvreUje zoekt konrt.K.
nis»tr.a.k :ng met dito joree
man, behoorlijke positie. Br.
13-W9GB9 Telegraaf.
HuweUjk. Nette R.K. Wed-,
gep., zoekt serieuze kennismaking met degelijk Heer. Vaste
positie of zaak, leeft. 40—50 j
Br. no. 13__3 Bur. Telegraaf.
Huwelijk.
Jongeman. 27 Jaar.
beh. positie, zoekt kennismaking met aarditje dame. Br. 13
IQlft bur. De Tel.
Huwelijk. Atleetiat, Itamc. 48
J, P. <;., bem.. Jeugdige veronber. levenswandel, zacht
kar., w. k.m. met net Heer,

j eveneens

'

Modiste

enz,

@

'

Dameshoeden.

Gevr. Jongmensen,
V/'nkclpers.

|

10b-S2r,o

'

HUIS" te Amersfoort, TehuisVoor direct gevraagd prima voor bejaarde dames en heeeerste
ren.
heeft nog beschikbaar ï
enz, (gevr.) 51 ets, p. r.
Q
O Prima vakkundige le Modiste
Appartementen, elk k f 2500 p.
gevr. voor direct of later. Goed
jaar p. persoon, alles InbegreVoor terstond gevraagd Jong loon
DE NIEUWE PRIJS- in eerste klas zaak. goed loon, pen. Prospectus gratis op aanMeisje, M U.t. O-diploma, voor LIJST, NieuwendUk 158.
vrage
de
bij
Directrice.
vast werk. Br. Sb-V53F)5 Tel.
17 .aar. op Assttrantle-Ma- lichte kar.toorwerkz33mhcden.
Sh-8633
Utrechtscheweg 209. lla-8597
keia«r*aat. Br. 4-V5552 Tel. Brieven met uitvoerige InllehHotel Bosch en Ven. OisterwUk <N. Br.) vraagt per 1 April
tln-fft-n No. 4-1979 Bur. De Tel.

Q

|

Makelaar C. DE ZWAAN Czn., Singel 310. Tel. 31953.

Br. 465 De TeleLeiden.
Ba-S6ofl

Divers personeel (gevr.) 51 ets. p. r.

nette Serveuse
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a 184

■
'
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J

'

107' -8

—

V.I.C,

SrOORWEGEX.

Knap,

-

Jongeman zoek', bijverdienste •IGcrout. Steno-Typlste Nederl.ook kieire boekhouding. Briev I rxt»itsc4ï zoekt betr. v. halve
Hagen. Br. 3-W9714 Telegraaf.
3-ZOOO5 Bur. ,> Telegraaf.

t.*

Huwelijk.

verwarming.

N'oordwljk.
graaf.

99
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•

107'a-8t
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Vraag en Aanbod, 51 ets. p. r.

O
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O

——'

—

—

1.000 M2.
Brieven onder 12c-1927 De Telegraaf.

i

(aang.) 25 ets, p. r.

Peruv.C.pA

met terrein, totale
waarvan bebouwd

:

enz,

Heerenh., Dc Lairessestr. 117, ƒ 2400.- pTj~
Centrale
Aanr. 1 Mei 1912.
Geschikt voor dokter, tandarts, notaris e.d.

nieu.

Jongedame zoekt betrekking In
alg. dierut. Liefst om».

hotel.

a

Dell-BLc 86

L>eil

1

O

Kantoorpers,

9

r.

..

Biedt zich aan bekwaam
I>elmaker. v. g. g. v. Br.

Sa-Z 1943 Tel.
B.z.a. meubel- en aquarel-teekenaar (Ook thuiswerk). Br.
No. 2775, De Tel., Hilversum.
Ba-8658

Vakknndlge, ingeioerde Vertegenwoordigers

gg
Bandar
Dcli- Bat. 94'

Fabrieksgebouw

Muroplastiek.

No.
Bekend met taille*-, avond en 2777, De Tel., Hilversum.
kindergoed, pr. referentie. Br.
Ba-5657

op provSs.e gevraagd. Br. m, ref. 2-1915 De Telegraaf.
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zoekt te koop in 't Westen des lands

•

etc.
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Wasscherijbedrij f.
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—

110 b95 |
PETROLEUM-ONDERNEMINGEN.
Dorde Pt 160'
1f0»
Dordt. p. 189
W»
Pet.
|834904 185'-8t 187'2-91t 187'a-9 188-9*4 188'4-9'at 188V91 'F 7 91
Kon.

Zandvoort

Tel.

—

Huisnaaister

100

15 Juli—fl SepU gem. huis hev. 9 a 10 slaapplaatsen, badkamer, tuin. Br. met omschrijving en verlangden prijs
onder Xo. 12a-19R3. Bureau De Telegraaf.

________

....

MIJN BOL W-ONDERNEMINGEN.
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Te huur gevraagd

Te koop

.

: ',*
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16b

■■
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in centrum Adam.
voor Tandartspnaktij-k. Br. No.
124SÜ Advert. Bureau AL-TA,
12b-S39S
Utrecht.
Gevraagd Bovenhuis,
bev. 3 kamers en ke-uk, event.
halve K.iage. om;r. Concertgebouw. Prijs ± I 30 p. tn. Br:ev.
12;k1S--i9 n.ir. De Telegra-f.
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2-1934 De Telegraaf.
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DIVERSEN.
45
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A. H. La.
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Ballast ,2U

Aangeb. ges.off. Kamer, kaste:!. Aangeb. gedeelte
van
Door VH. Art» wordt gedeelte
stookge!egenhei<i. f4.75 p. w. gem. le vrije Fiat. j.—4 kam., van hu.s of le etage te huur
Da Costaplein. Br. no. 10a-1933 riesgew. gebr. v. keuken;
badk. gevrangd.
Tel.
centr. verw.. alle comf. Omtr. Br. Üb-1533 De Telegraaf.
Minjrvapl. Br. lOa-ZtSSffc! lei. Benedenhuis, f 30 p.m.. Zuid
Gr. gem. Z. Slpk ~met k gebr. Br. VJb-1925 bur. de Tel.
/ 7.—
p. w. Rozengracht 57 1.
Aangeb. middenst.won. OverTe huur gevraagd een
veen. centr. verw., indien geioa-W9eec
_
wenscht gestoff., huur f42.30,

net

,

Handelsbetr.

65

26'»

j

X.K.Ü.

65
171*
153+

ijilonjkr. l&jl

195b

lig üeig.J.

94*»
96's-15

BASE

70
110

170

Pasir Mal.

55b

IttBBEIt ONDERN.

renbuurt. Br. 10a-W9701 Tel.
te
N.-Amstel-Randwijck boeKeurig gem. Zit-Slaapk. 2 p . renhuis, v. en a. tuin, vrij
f3O p. m. Stadhouderskade 95 uitz., suite, keuken, W C ,'2 gr.
boy.
10a-SK36 en 1 kl. sl-aapk., badk. W.C,
Mooie ge:n. Zit-Slaapkamer op zoider-slaapk.,
bergruimte,
len stand in Zuid met vru uit- centr. verw. Huur 1 660.- pJ.
3
min v. h.-lic spoor en !>uzicht, centr. verw.. bad. tel.
Br. 101vW1845 Tel.
f35 p. tn. Br. ina-W9700 Tel.
illegani gem. Suite, met pracht T. k. aangeboden aa.i puft ca
ler eenige
goed
gebouwde
uitz. op Apollolaan, alle comen Villa's op prima
fort,
centr.
verw.. bad. lel., Hui/en
Huish. pers, enz, (qcvr.)
ets, p.
event, gebr. v. k. voor 1 a 2 st-nd in en om Amsterdam.
enz, (aang.) 51 ets. p. r.
p. per 1 Apr fllO p. m. Br. Br.'t 10c-1852 Tel.
Dagmeisje gevraagd, B.3n_-i.-,
Mevr KöNIG. J. W. Brouwer»10a-W9699 Tel.
u. Oicr-.oom 130.
S--3382
pleln
hnlp
d.
Huis15,
vraagt
I.
Bekende uitgeversmaatschappij vraagt voor haar tijdschrifPension voor Bejaarden"
In gezin me; 3 kl. kind. te houd., extern, liefst spoedig.
ten een alleszins Ingevoerden en berouwbarea
Adam gevr. v.d.en. net Kin8-Rfi7fi Pr. verzorging v a. f 43 p. m. Woonhuis H 1300 K 16.500
Acquisiteur.
Sarphatipark 115 lis.
HuL» v. verbouw, thans nog
dermeisje,
teven» voor
de Zelfstandig dagmeisje gevr..
Br. met uitvoerige inlichtingen te richten ond. r,o. 2-1937 Tel hulfch.,
huur 600 K 5000. Stuk grond
werkster aanwezig. Br. Mevr. SCHIKKIN'GF.R,
_j___4g Jordaan
Iste
80 M 2. direct v. eigeGroote Rijksinstelling te Den Haag vraagt
met opgave van leeftijd, godsd. He'mersstraat 293 hs
Sulie
Te',!
en referentiën onder no. 8-1340
Gestoff of ged. gem., 1 a 2 naar. BAn.TF.UNG, Godelir.deR-Z73BQ
wtg
64,
De Trlegraaf.
.Vaarden.
10c-W9710
p. m. pens., alle comf. Nassau,Oevr. R.-K. Middensiandsmeis- kade 3M.
met vii.j Bovrnh.. KoninMeisje
10a-8647 Huis
B—r> u. Z.mdags vrij. je,
ginneweg.
niet
ouder
dan 30 jaar, om Groote
Mak. A. J. WELWlllemsparkweg 117 belet.
Voor-Zitslaapkam., alle SIN'K,
Stadionkade 140. Tel
voor den buitendienst.
8-WÏ.3 vrouw ln bulsh. met 1 kindje mod.
comf I*2 pers. met
geheel te vervangen. Brieven
93263.
lOc-8674
pen». J. W. Brouwer«>tr. 3,
Dagmeisje
gev-.
8.30—( ü~,
Vereusohten: Ruime praeïische ervaring op commerTe koop perceel .Nieuwe Kerkgoed loon. CINEX, Vijzelgracht met foto, opgaaf ontwikkeling, naast het Concertgebouw.
leeftijd en verlangd salaris, oncieel gebied en volieaig accountantsriiploma. Ook sollicistr. 87, Onderstuk en 3 Boven
9;
8-Bf>B2 der Xo. 8-18S0 Bur. De
tanten, die nog niet in het bezit van een accountantshuizen, huuropbret>gst f 910.Teletrr. 2
Net Dagmeisje gevr.. 8 30—5
Zonn. gest. Boy enk., str. w„ -per
Bevr. Telef. 50252
diplema zijn, doch behalve op een goede theoretische Goed loon. Mevr. LAMERES. Gevr. Meisje van
IncL gas en licht, f 25 p. m.. 'na 6Jaar.
u ).
10c-BSö.-<
vorming op een groote practische ervaring kunnen bogen, Leldschestraat 18.
8-V3374 andig kunnende werken, v. niet v. gezin. Joh. Verbulststr.
Perr. op goeden stand
g. g. v. Aanmelden na 7 uur ft 2 He étage.
10a-Bt2fi ( 2maandwoningen)
komen in aanmerking. Uitvoerige sollicitaties onder Xo. Bij dame-alleen flink dagmela- Jac-ob
lage erfp
Ohrcrhtstr. 55,
8-8309
. Woningruil.
Je gevr v. g. m. g. v. Cliostr.
Koop?, f42.000. Br. lOc-1902
2- IS-QO, Bureau De
Aangeb.
ruim
22 huis.
Duitsche
mooi
Huis
met
8-S6SO
familie In Wuppertal
bur. Tel.
nabij R. Hartpl.,
geGevr. Net Dagmeisje l<i—lB J., vraagt voor. huishouding een
koop aangeboden KeizersMeisje, leeftijd 29—30 jaar. vraagd
5 k. woning, Zkxld of Te
net
P.G.,
Zondags vrij,
gracht kl. huls; met
v.g.g.v.. Br.
onderstuk
no. 8-101,3 bur. Telegr.
Oost. Br. 10-18D7 Bur. De
P. C. Hooftstraat 60, bovenh.
en div. gr. en kl. objecten.
s-»y->o Gevr. voor 3
bad",
Gr.
ZltsSlaapk.,
str.
w.,
Kakelaars-Kantoor GELDENS
d. p. w. Maan- f 17.50 p. m. Ferd. Bolstr. 27 —HOM.VGS.
Flink dagmeisje gevraagd v. dag. Woensdag*
Keizersgracht
en
Vrijclau me
9—6. v.g,g.v. Aairm. Vonder, flitik zeifst. Meisje
10a-8628
ét.
303/309.
Tel. 30305.
10r-5590
of jonge
.
str. 184 hs. of tel. 83202.
n*
i
Vrouw t. 9—5 n. v.gg.v. Br.
1
8-5707 S-IS3B De Tel.
Leeft, tot
j., vereischten goed
en
staat
De nieuwste huisvlijt techniek vertegenwoordiger»,
Divers personeel (aang.) 25 ets, p.
FRANSEN & CO.. Station postbus 213. Haarlem
28-8395.
bedrijf zelfstandig te
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Alleenst. Juff.-., R.K., 39 jaar, Dame, Wed. 43 j, P.G., goede
geh. onbem.. b.z.a. ais fam., zoeatt door tiJdfc.omst.he„<■„,
Hnlp
t
rp
n ft
in de Huishouding bij den gedwongen plaatsing
xtr
ais
Heer of Dame(s) of klein gedame in huishouding. Br Xo
zin, voor d. en n., te Amster7728 De Tel, Haarlem. 7-45613
dam, per 1 April. Br.: Mej. Werkkring
Handelsbetr. enz, (gevr.) 51 ets, p. r.
@
Ai TE RIELE, Ceintuurbaan schaafd jenggezocht door-bemeisje, in bezit
133 I, Telefoon 2103Ö.
Voor betrekkingen in loondienst Ï5 ets. p. r.
7-Z7956 acte L.O, kunnende typen e. v.
halve of eenige dagen p w
Weduwe, 45 J., 2 kinderen, 10 ook eri-. bij kinderen, v.g g.v
J- (m ), 11 j. (j.), za g 2ich Br. 7-19:>n Tel.
b.z.a. 4-J. Mulo, boekhouden, uit de levensmiddelenbranche gaarne geplaatst als HuishoudAn pair met zakgeld]
ster. Kinderen geen. bezwaar.
typen. 7-J. Handelserv.. spreekt zoe kt eenige ioonende agentuJotxe dame, v. g. h., alg. ontd Du.tscb. Br. onder no r
B r. 1-V5294 Bur. De Tel. Br. 7-1592 Telegraaf.
y.oe-evv;kk., Cö )., zoekt betr. als
1- Z>ioli h ;r. Pc Tei.
Kind.Juffr. en'of Ass. in de
B. z. a. voor leiding, resp. organ satie van laschafdeeling Alleenst- Juffrouw, besch,
htiish, waar reeds hulp aanw.
van scheepswerf of machinefabriek een alleszins bekwaam J. P.G.. z. z. g. g. als Huishoud- la. Intern. Brlev.
Mej. O B
ster
bij
heer alleen, v.g.g.v. MEERWALDT, v. Haercma de
•„een huw. Br. G 73, Bockh. Post- Withlaan 17, Apeldoorn.
voor (Kreet of later. Event. opleiding van tasschers. teeken- jesweg 73.
7-8641
7-5612
kamerpersonee! en toezichthoudend personeel. Br. nr. 1-2014 TeL
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.V.H. 35{34) 3

t gedaan en la*.tn

gedaan en bierien.

•

5 Maan. (A N P.).
De beun
Fr de o-.e -wegend zwakker. Het publiek
een
rit
afwachtende houd.ng aan, daar
.1 de tiiivoerings-nepaUngen in zake de
aa-imelding van aatvrieeien bekend gemaakt
zuilen worden, waardoor verschillende onduidelijkheden opgehelderd zullen worden. Aandeelen Ver* eig-te Stalt!werk* waren vast gettemd. Hoewel tij de div denddeclara-ie de
kwestie van herkapiialifatie niet werd aangeroerd. Rci.fjr.t merv nog steeds met de mogelijkheid daarvan rekening ie houden. Na
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laatste dagen een einde nam en,
het
3504 koersbeeld verdeeld werd. Later nam
n.'rf»
Dedl u
119
IM'i 134. de
neiging tot dalen der noteerit.gen
1) Eiclrtl
Wnt h
lSO'a ISP-4
173
171
U Ll'.ol
ZWa'dh 119' a 11S'. toe. Een aantal industrieele fondsen wees
168H 167
koop. t ver»
I exd vrij spoedig tamelijk groote koersverRelchbk 141'« 141*
liezen aan in vergelijking met het koerspeil van den vorigen dag. American Tel
& Tel.
en eenige vooraanstaande spoorwegfondsen hadden daarbij de leiding.
Dit oefende echter ook invloed
op de
overige afdeelingen, zoodat het afbrokDoor het gebruik van HoestivaL
kelingsproces algemeen werd.
verdwynt Uw boest geheel en al!
Als ongunstige factor werkten Morjenthau's belastingplannen. De eventueele
drukkende Invloed daarvan op de inkomstencijfers voor het loopende Jaar
„Wal Mijnhard» maakt Is goed". werd ter beurze druk besproken. De
Flacon 90 et. Brj Apoth. en Drogisten. terughoudendheid werd nog In de band
de
gewerkt door de verhooging van
Hnjezonden Mededeellng)
8717 vrachtprijzen. Op deze wijze gingen ook
1S2 J i
103Va

Ausi
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H7>« 1471^ Mann m
16ÏV» 163*» N Lio>d

74.50 77
Nat Bse
13' i 154
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S.
NYCer.'r
B*4
'4r,b
40*
NCttvß
21*4
Philips7scA. 248' 245
Kort&w 167 IC7
S.
9.
N Am Co
Nrth Pac
hH P.einev.M.A 142 b lM'ji
6*4

3/3

34.

448>7
195b

V.K..
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j

243—245. later op 241. A.KXVs maakten
aanvankelijk een iets beteren indruk, de
inzet kwam op 148, maar op dezen koers
kwam er al spoedig aanbod, zoodat later
op den middag weer op het vorige slot
(145 ; i—l47) gehandeld werd.
t'alvé's
gereede koopers op 102—103,
vonden
Aan Berkrls hadden een kleine markt
op 130—131 en de kleinere industrieelen
waren over het algemeen onveranderd.
Op de obligatiemarkt bestond aanvankelijk veel vraag voor de nieuwe leening.
die op 98* s —*» in flinke posten van
eigenaar verwisselde. De gestaffelde leening was prijshoudend op 96 7 —97. De
oude schuld was practisch onveranderd.
Tegen halfdrie bleef de markt practisch onveranderd. Philips had een enkel
stuk aanbod te verwerken en reageerde
fractionecl tot 240; lI.V.A.'s bleven tegen
de 180 en voor het overige was er geen
wijziging.
In de laatste minuten werd de stemming door licht aanbod iets zwakkrr.
Unilever sloot op 133, lI.VjV. 173, Amsterdam Rubber 101 en Kon. Olie 187.
Prolongatie 2'i «5.

Uerl. H
C.P.Bk.
Coni U
UaimlM

20iS» 4 206»,

4/3

N.Sch.b A.

SCHE EP VAART-MI JEN
Furneaa
150
152*
(ara-Ch. c.
88
88

445

STAA rsl.fctl.N IM.KN.

NEDERLAND

,

werd.
Amsterdam Rubbers girajen naar 109,
ra op 105 Ugedebuteerd te rijn, doch
middenbeurs was men geneigd op 107' 2
weer iets af te geven. De kleinere rubberfor.dsen waren onbewogen.
De tabaksmarkt was prijshoudend en
kaim; Dcii Mij. golden 131—132. Dcii
Batavia Mij. werd op 111 afgedaan en
Ser.embah's waren 120 of een kleinigheid lager.
Van scheepvaartfondsen trok HollandAmerika Lijn eenige aandacht: bij tamelijk regelmatije vraag avanceerde het
fonds tot 114. Ned. Scheepvaart Unies
kwamen eerst iets onder g stèren (109),
maar later werd 113 betaald.
De industrieele markt bracht weinig
nieuws. Unileven waren tusschen de 135
en 137 bij goed prijshoudende stemming;
Philips Lampen waren iets minder op

l G FarP

_

—

103*
IbT^i

442*
/45
193

ACTIEVE FONDSEN.

lx.

(

Zooals te doen gebruikelijk is, legden
de groote fondsen dezelfde tendens aan
den dag, waarbij het nergens tot groote
omzetten kwam. lI.V.A.'s openden op
175, liepen toen langzaam op tot 179.
waarna weer op
176—177 gehandeld

B<r:Tjb!g

Harpen

lSu

vandaag lusteloos. Reeds bij den aanvang
van den beurshandel oefenden de jongAU Red
ste berichten van ■ het oorlogstooneel MlCnetn
eenigen druk uit op de
Am Can
dat de opwaartsche koersbeweging der Km Rad

vk.

ik

1

der veel succes overigens.
Vroegbeurs was het aanbod in Kon.
Olies licht overheerschend, zoodat
na
losme opening op 187. nog even op 185' j
—ISS gehandeld werd. Hierop kwam er
eenige vraag, waardoor de hoogste koers
van gisteren (190—191) weer even bereikt werd. Middenbeurs was het hoofdfonds weer n et meer dan 188 waard.

ISO

222

v k

.'.Kabett.A.

SLOTKOERSEN NEW YORK

Yorksche effectenbeurs was de handel

—

103

Op de New-

!

de daghandïl probeerde eenig
leven ia de brouwerij te brerijen, zon-

waarbij

2».

—

2.'1

de aanvankelijk behaalde koerswinsten
verloren. De

over het algemeen weder
beurs sloot gedrukt.

.

A t li.

Gesfdrel
HbPak

I4i-Ü

Tweede Blad.

—

:

Hri-du*

tN afwachting van de verdere or.twiki ke'. ng der gebeurtenissen in Nederlandsch-Indië. heeft de markt vandaag
een uiterst rustig verloop gehac. £r
waren zeer weinig orders binnengekomen en zoo dreef de markt op eenige
ui eenioopende koop- en verkooporders,

4/3

1».-'»
2V».

—

Avondblad

•

5/3

g.

NEW VORK, 4 Maart.

—

.

cenc

1

Rustige markt.

147
147%
IJ9'. luo
i

BERLIJN.

uresd B
Feidin.e
Feil 4iG

'

BEURSOVERZICHT.

New York gedrukt

vaststellinsr <3er eerste koersen btokkelde de
markt verder af bij z% ter kalniea handel.
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Donderdag 5 Maart 1942
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Eenige kennisgeving.

De Heer en Mevrouw

'
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•
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Eeni<?e dekzeilen

1
>

•
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1

.

Zoon

Lrocusmeel

Witlofmeel

Stofzuigers.

\\

<;|{k

JO lIAGA Jr.

Tutnstr. 13. Purmerend.
Hoofdweg 22511, Adam.
Purrr.erend, ó Maart 1942.

'

______

48308

■ 64 lei

ZON»*:.. HON

;

_

;

Meubelen. Bureaux

220-8548

Heden ls op den leeftijd
van 95 jaar, ln volien
vrede ontslapen onze lieve
Behuwd-,
Moeder,
Groot en Overgrootmoe-

jaar.
W. DOMMISSE

■

,

/

ALPHEN VAN DER
VEER.
CONNIE DOMMISSE.
HANS D. DOMMISSE.
Amsterdam. 5 Maart 1912
v. Tuyö v. Serooskerkenplein 18 JI étage.
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2131.
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MAXAEQUIiV

E. G. CH. TALMA.

1

I

VASTEN' DIENST.
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P. TALMA.
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S.

Beyer's Mode Kir alle
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ir_»ZSOOO Tel
ii
k iop zw. Mantel m.

l>er laar
Ondergeteekende deelt mede. dat. de N. V. Rotterdamsche
Pil Krjde
z-.v Gem Giro \V. 4781 * 23-843 Hel- en Heipaien Maatschappij v/h. J NEDER VEEN en de
Amsterdam
H
173.
J
k:aag m. 42—14 f 65.
I
N. V. Maatschappij tot fret f Aannemen en Uitvoeren van HeAangeb. dames-rUvoituuro».
I ■ ofastr. 25 h-. Tel. 29834 }o—42
Fundeerinjrswtrken v/h J NEDERVEEN. beide gevestigd
—44; grijs, beisre. zwart, en
25 037*
23-1038 te Hiliegersbtrg, mei Ingang tan 31 December lt»ll zijn ontHorkey-nltr..
stick rijlaarzen 39 en 40 Br.
bonden,en worden voortgezer onder den naam
•
'felegraaf.
A iroit» sch. m
42 en tasc-h Ih»
lergscb. m 44. z g.' a n, N. Tandarsassistente vraagt gehele of ged VerplergfterMiitzei
intstellaan 32 1 Tel. 227
%
23-B<iB6 ter overname Br. no 23-1950
it koop gevraagd door par- Tel
Te koop een nieuwe Bon tja*,
maat 42—44 Te t>ez. tussen 3—
<i uur Marnixkaik» 59 11

tulier een Hmine teddybeer
ifereaju. Br. 23-1945 De Tel

I

langeb.

t
t

OamewbontJa*'

met beverkraag,

narde.Br 23-1923

zga r.
De Tel

,

40.
Kruin Borego Jasje, m
175.-. Blauwe en be «ze Swasr
ger m 4042. elk / 95.-. Prima
kwal., zgan Br. 23-1*823 Te'
Oev—aagd Dames I.eeren Jas.

knop pevraaad door parttc
parlic.
AHét-n werkelijk
v.\

(

:

*.1 !■.

I

jo

.Muziek'nstrunH'iï

'

25b-SlBs

2.u\..:t7t;

en. enz. 51 ets. p.

r.

ÖËËLGËNOOT GEZOCHT

O

Telrtunket) Door part. aangeboden eiken
,U-n Piano en
tadlo m. l.k C t k aangeb piano. z. g a. n. 1 600,— en
. rel
"329. Postbus 38. Hiiver- s;«h>n.pathéfoon met platen
jv
;24-5551 Br. P. boekh HEISTER DA. 24-SG33
:jec*.r
Grainoloonconibln.-ttie LES, De ('ierenstr. 66
n kast te koop Doggersbank21-6371
■j 12 Tel 87824
speett I* met 1 naald bij
m
Knnstspcl plano
[tangen.
(m
\ "ollen en band
hand beD OOSTINGA
;:<eeib
l.ljnb.ian«steeg 6
in pr st.. N Afstelsan 321 Tel 22755 Geen han b d Blauwburgwal tel. 44424.
216311
2 t-SO«7
■ «laren.

I
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n (linke DETAILZAAK. ACC. RAPP. aanw.
Geneg. tot voll. opleid*. Omz. 50.000 p. jaar. Ben.
1000 Gramofoonnlaten kapit. 67.500. Brieven 1997 De Telegraaf.
:

zooals

!

.

d.d.

I

7879, Tel.

,

'

OFHCIKM.E PI'II MCA TIK "VAÜ HET DEPARTEMENT VAN
HAN DEI., NIJVERHEID ItX SCHEEPVAART.
ECONOMISCHE VOORLICHTINGSDIENST.
De g»4x,mve.n van de aft?eelin.g Economische Voorlichting
van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
Rijnstraat 20—2*2—24, zullen tot nadere aankondiging, me:
in«an<r van 7 Maart a.s., des Zaterdags den goheelcn dag
gesloten zijn.
aangeb. voor geldlwleceing of
Als gevolg blervan zal op d.en dag het economisch nieuws
solo-instrument- Tel. 52509. BS4O24-6392 r. fet verschijnen.
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Duitsche viool
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Philips
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«Saitio

gevraagd

CR.

Sarphatl-

12 11. Tel 90284 25 5:,43
Jfarkkoop
aanheb. Philips radio

autom, pln-enwisselaar en
|a",s-3i!er,itroon, alleen v part.
Wimnkplein 40. 253092
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Huisdieren, enz.
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OFFICIEEI

lIA.MiKL. NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.
Levering v.m vaste, brandstoffen aan de Dnttacbe weermacht.
De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel,
Xyverheid en Scheepvaart vestigt er de aarwiacht van betrokkenen op, dat de 3ever:*ig van vaste bramtetofjen aan onderdeeien van het. Duitsche leger en marine uitsluitend is toegestaan
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Ander Ov'erhcittepaplcr
.
Wissels
Bankiers in binnen- en buitenland
K/feeten en Syndicaten:
a) opgenomen ln. de
prijscourant van de
Beurs
1 S .031.378.71
Amisterdtimsche
b) niet opgenomen
in de Dt U*couraiU .. .■■.. -moifl 50
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2.515.17- Cred.teuren
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Algemeene Vergadering T«n
5720
Aandeelhouder» op 12 Maart
helpen U door rie gaslooze
O.OOO Tegels 15X15 c.M r Wij
OFFICIEELE PVBUCATIK VAK MET DEPARTEMENT VAK a.s.. des namiddags 3 uur ten
uren heen met onze
Vennootschap.
andere afmetingrn.
EAXDBOÏ'W EX VISSCHERIJ.
jH?!
kantore
der
Ketdo-rar hl il installatie.
n emere
partifen
~"i :0
cor.lsüi te HKL.MS
j A.indnhMncen op kaa«, betrekking hebbende op den onden'om. Kloveniersburgwal 47, Ams erVAN UEKUWEV.. ':
»*
oP gevraagd.'
voor
de Voed#ervoo!'zlening ln Oorlogstijd
: Het
Chem Iml. Cruquiustteg 103.
dam.
*Aimb. 25.1398. Bur. De TeL
vestigt
de aandacht van* helanitrhebbenderi op. dat ingevolgd
De Agenda ligt ter Inzage
218738 art. "iOaer van
A"<la:n._
ZuiveibeMuU IfHl. het aanbrengen op k^s
het
gevr., van aanduidingen, betrekking heWbende op den nudenkwrn van ten kantore der Vennootschap
tim-de Klelnhecldcam.
alwaar aandeelhouders, de (ie
,|
event tot_S'<_fl Ilr. 28-1074 Tel. de kaas. versboden U. Dit vert>Od geldt niet voor het merk Vergadering
wens<-hen bij te
aangebracht
dit
nd'en
en
voor
zoover
Belegen
XZ'\
wordt
Cosmetische Artikelen
wonen, hunne aandeelen uiterna. GozirhtstxH'der. lippénatlf- door .of vanwege de Nederlandsche Ztiivelcentrale.- afdeeling
lijk 0 Maart *s. gelieven te
VfAtliert -Bureau C. WtF.IUNG. ten.-rouge, nagellak. Schmink*, Zirivel.aanbrengen van cpsctirif'eri op
deponeeren.
Het
kna* al* pr'.ma belegen
tlodgewêg II
tandp.is'a enz ln elke hoevee'h
j,,,
ï
handelaren en detaillisten i* du* ln geen geval toelaatbaar
jHj J <*ajslng van sdvertentles in oom. te k. gevr. Aanb. o. lot; door
C 12>»
Door overtreding van dit voorschrift
iteüen betrokkenen
m al.e dag- en weekbladen.
H. 30 Dc Tel, Dtn Hfl?(?
G-tifi
28-8073
23-8191 ziek aaa strafvervolging bloot.
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Driehuis-Westervcld.
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Holland-che Hsnk -tnie

•

Onuitgegeven "Aandeelen
KaW. Kassiers on IfajrgeVlieeningen
Nederlandsen St-ha-kistpapler

REUSZ DE RATHONY.
TH. P. MACKAY.
Aerdenhout, 4 Maart 1012.
Huize „De Viersprong".
Liever geen bezoek. Liever geen bloemen.
De crematie zal plaats r>ob4>en te Velsen op Maandag
9 Maart a.s. na aankomt van trein 14.443, halte

2V.V. XEBRASCO.

jaties zijn verkrijgbaar bij de
N.-dnland-I be Handel-.MaatichappU

des vflormiddags elf uur,
ten kantore van de Bank te Rotterdam (C), Schiedamsche Singel 89.
De Directie;
Mr. N. P. C. VAN WIJK,
'
Mr. B. VAN ROSSEM.
'
Rotterdam (C), 5 Maart-1942.*
'
.j.
.'""jf-'*']*'^wff?s.sj^s."
83888888
3 3BBBS
'.m!*mw
ul
l^"l^^l
M^
I
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Actief

S. F. E. MACKAY—

Zeist,

307.035
Aantal uitslaande obligaties
�
De bij de trekking van 13 December 1341 uitgelote obligaties
(vanen
van 15 Maart 1942 af ter incasseerlng worden aan.lebo.ien, voorzien van de coupons No. 11 e.v. Zij houden op
rente te dragen var. 15 Maart-1942 af. Het bedrag van even■.utel ontbrekende coupons zal bij de uitbetaling in mindering
worden gebracht
Lijsten vermeldende de nummers der 6446 uitgelote obU*

cAsso_

HISSINK.

42.000

9.366
*

op HIXSWAG, 17 MAAIIT IWÏ,

6 425

F. TEDING VAN BERKHOUT Jr. .
N. G. TEDING VAN BERKHOUT.
J. P. M. TEDING VAN BERKHOUT.
G TEDING VAN BERKHOUT—
ABERSON.
H. S. F. SCHORER—
TEDING VAN BERKHOUT.
T. A. J. W. SCHORER
F. W. TEDING VAN BERKHOUT.
A C. TEDING VAN BERKHOUT.
A. REUSZ DE RATHONY.
C. J. REUSZ DE RATHONY—

.

PANDBRIEVEN

VAN

*

Ridder in de Orde van den Nederlandschen L*etrw,
.in den ouderdom van 84 jaar.

2.920
6,44 6

UITLOTING

lombare.
oblleatles r'ln betaalbaar
bU de NFDFRT.ANnsriTV.
I.ANDBOVWBANK
N. s.
Amsterdam en hare Biifcmtoren. alsmede Ml de
nnnsFirma T.ENTJES
's-HertogenSAFnTS
te
bosch.

•.

33.3173

GEVESTIGD TE ROTTERDAM.

100.— Nos. 253 CD.
G/1.. 2.V4 C/E. 235 O/K.
Eossbaar: 9 Maart 1942.
Betaalbaar de stukken van
fIOOO. f5OO en flOO rcsr>
met f 1000.53, f 501.27 en
flOO 25. Op de obl. toebehoorende aan nlet-Ingezetenen is het T)evlezenbesluit
dd. S August.is 1911 van
Bovengenoemde

■

•

tii]nid»tie.

A/B;
20/ f
•

.

.

KOTTEHIIAMSOIE
HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND

toenaqclng.

_

"

Voor Uw Speurder
|Tel. Nos. 50468-51-855

8815

i i

4

''•'-

diepgevocklen dank.
Uit aller naam:
U. C. C. WESSELING—
VERSFELT.
Wassenaar, Maart 1942.
inzen

350.000

—

N.V.

12' f 1000— Nos. 2. 13. 2".
45. 66. 70, 71. 78. 81. 100,
147. 140:
12' f 500.— Vos. 172. 186.
198. 204, 218, 221. alle

oud-inspecteur der artillerie
van het leger in Neder
iandsch-Indië. betuigen wij

.

vroegere afiosslngen
a)
o) aflossing per 15 Maart 1042:
door inkoop ter beurze
door uitlating gehouaea 15 De
gember 1341
**

_J

An-n0.1029.

Jonkheer FREDERIK TEDING

•

Bühl

dureloot:

generaal majoor b.d.

oVllgutios.

N.V. te Amsterdam
Amsterdam
Gctir -Trlxaiia de Mattos te Amsterdam.
te Amsterdam.
\!e» inachtneming van de Deviezenoepal.ngeh kunnen van'
Dc N V. Is op 28 November 13 Maart 1942 af bU deze kantoren de uitgelote obligaties ter
coupons ter betaling
van
'941 ontbonden. Het plan
incasso en de per dien datum vervallende
uiUieering werd contorm art. uorden aangetwden.
Via VV'. v. K. gedeponeerd
Ougrée, 2S Januari 1942.
Uitkeering aan
aandeelhouSocicté tnonvtiie d'OuitriV-Marihaye.
ders zal geschieden . tusschen
DE RAAD VAK BEHEER. 6417
II en 16 .Mei 1942
6405

l/B.)
BriM, (BADEN)
(7%) Iste Hvp. 15-jar
OM.leoning ad f 240.006.—

,

uitgegeven obligaties
Afgeloste obligaties.

9533
Bandelmaat.

Bouw en
schappij Arum in

K.K./../..
d. Allerb. Verlosser

li.mlill

IS Maait 11*37 gri*»t B. Irs. 130.000.000.—
1550.000 obligaties a B. Irs. HKK).—>

leening van

Aantal

■

X.V.

ongreg.-itie der

Maria Hilf

JAK HENDRIK
WESSEI.ING,

grootvader

21, 32, 96.

%

Aflossing iK'r 15 Maart lalz van 9366

I

(Wohlta tickei tSffeselLschaft

deelnem.ng. ondervonden bij

•

f looo.— No.

T.

lx

I
Lj

■

J

(

buitengewoon
Voor
de
veie, hartelijke bewijzen vur.

1

;

142:
1 f 500.— No. 278 A/B;
h f 100.— .No :i3S C/L.
Ijoshair: 1 April 1012.

04)'.l

Volstif kt eenige kennisgeving.
innig
Heden overdeed tot onze groote droefheid onze
Overen
Bebtrwdvader,
Grootvader
Vader,
geliefde

K PUBLICATIE VAK HKT REPiKTEM ENT VAK

Of sterk model Portable.
Tel. 37K111 of D.17Ï0.
.1
27-F.MO tegen Inlevering van ..Bescheinifrungen", 'uitgegeven of goedv 27-7.705;
±
•i
Brandkast
Srhrijfinarlilne gevraagd vnn gekeurd door de ~\Vehrmach■sho7.irk^ver\vnUlmg, en. voor zoote3-.ps Brandkast 'e konp aangepart.'Kantoor- of koffermodel
ver het onderdeeïsui van de Duitsche luchtmacht betreft, van
Br. 27-gSOOB Tel
Telefoon ..Be-rheinijr-incren" uitgegeven of goedgekeurd door het „Luftr,«ede prijs Spoed!
:. ,
27-4101 Ip'ikommandö Holland!*.
»!>
particulier . voor particu !MM»
Afwijking van deze voorschriften Is slechts toegestaan lner te koon gevraagd
Kasregister gevraagd,
niet
i;en het Rijkskbïenburenii voor een bepaalde levering opdracht
Fa. KWEKvan. handelaren
1 schrijfmachine
fctya voor
De Ivnvnbedoelde
KF.BOO.M. iramstr 20, Adam. heeft gegeven. sternpet
van de
|i
I rekenmachine of
27-8044 zien van het
of
van het l.ufitraukorrwnando Holland Het is den han<!e-aren
Welke Instelling of particulier
■r
telmachine.
welke niet van een dezer
verboden^tOtn op
| ; -'"'"n order r.o. 27-lS>s-S Uur. kan een of enkele in goeden stem pels* voorstien zijn. vasta brendstoffen af te leveren. Bij
slaat zijnde Schrijfmachine» afHDe TeWranf.
overtreding van dit verbod rullen zij levens geen aanvulling
staan
voor onderwlis-doeieinsT.
van hun voorraad kunnen verkrijgen.
liartlj rji-jup
t' "">
han- tlenï Brieven met prijs en omVoorts wordt er de aandacht van betro-kkencn op gevestigd.
in men
Leien. Br: 27-1022 bur. schrijving onder Nr. 27-1623 •
dit de bepalingen van de klantenbinding niet van toeoassing
'
bur.
zijn ten aanzien van de.levering van vaste brandstoffen op
leder, die gerechtig '
z. g. a. n. Colmnlil» weermac-Mbonnen
Kcevraagd: goed merk
T. R
KoffergriimnfiKin fbiauw). mois op weerm?chttionnon vaste brandstoffen te betrekken, is der<
RepanUeide
del 202. -f 73.—, Surinamepleln halve hiertoe niet aan den handelaar gebonden. bU wien hij ls
r-o <30X50 InhoutU 42 II ét.
27-S7OI ingeschreven, doch kan zïeh hiervoor ook tot een anderen han:.*•'
aa
Brieven niet prils lett. Aangeboden gebr. brandkast, delaar wenden. De handelaren zijn verplicht om bij voorrang
no deze weerroaehtbonnen vaste brandstoffen af te leveren.
f j-.V '■«■Adv. Bur. Gebr. GEVERS rrrerk Jaarsma. hlnnenmaten Behalve
aan handelaren kunnen de weermachtbonnen ook aan
tWMgmolendrlft 33a, B'dam.
30x20x30 e.M. Pfüs ƒ 125
gasfabrieken worden aangeboden, die hierop, eveneens blf voorj-jIL
'27-8801 IBrieven 27-Z7ORB Telegraaf.
ran<r. per „Kohlengvitschein" een hectoliter gascokes dienen af
Diversen. 51 ets. per regel.O f e leveren.

■""'Jat Covert Fiinoksir

M
I
C^7

Algemeene kennisgeving.

ORANJE
NASSAULAAN 2

van
Centrale
warm \v. en ;ï
||
badk. Aanvaarding bij,de
betaling.
Be/.ii 'htlglng Dinsdags
|
■en Donderdags van 2—l
uur. Verkoopdag 10—12
I en op aanvrage.

1926.

Ul* geloot:

7 Maart a.s., tegen 11 uur
op de Nieuwe Oosterbegraafplaals, Kruisiaan.

Handelsregister te Luik No. 19000.

'I roorzien
Verwarm.,

/

Anno

SOCIÉTÉ ANONYME Ü'OUGRÉE-MARIHAYE
Zetel: Ougréc (België).

hoek Koningslaan,
| groot 2 A. 93 c.A.

losbaar: 1 Afrit 1942.
K.k. ZU-kenf erplcging
~si Joanna".
GOES.
3V.% (5".) Iste Hyp. Obl.leening. ad f 350.000.—

het overlijden van onzen
lieven man en vader

ö*>>2

.

307. 339, 342, 300;
500— No. 3SI, 301.
416, 430. 433, 437 alle A/B.
it

Geen bezoek,
De teraardebestelling zal
plaats hebben Zaterdag

begraafplaats „Vredenhof" aan den Haarlemmerweg.

'

§1

'

jaar.
Amsterdam, 5 Maart 1942
De teraardebestelling zal
plaats hebben Zaterdag 7
Maart te 14 uur op de

i

Iwi.

VAN' HET DEPARTEMENT VAN

LANDBOUW EN VISSCHERIJ,
Nederlandsche Visscherijcentrale
Te koop Philips I. K. <;., Bureaustoel, Br. 25-Z7094 Tel.
De Nederlandsche Visscherijcentraie maak*, bekend, dat tn'
nadere aankondiging, met ingang van 7 Maart as., ha.ir kanTe koop aangeb Erres Radio,
serie 1941/42, type K. Y. 417. toor, gevestigd Julian'a van Stoibergplein 3—4 te 's-GravcnZaterdags en des Maanxlags den geheelen dag geU K. G, m. garantie. Kr. on- hage, des zijn.
8841
Mer letter R. Boekh. DINGEER sloten zal
25-8010
Beverwijk
OFFICIEEL*: PCBMCATIB VAN' HET DEPARTEMENT VAN
GevrS3gd radio l.K.. Van Wouii.\NDEI„ NU VERHEID EN SCHEEPVAART.
Rijksbureau voor chemische producten.
str. 96 1 êt. Tel. 93417.
25-6291
Rijksbureau vm>r verwerkende industrie.
De directeuren van de Rijksburcaux voor chemische producAaneeboden Radio CXC le
73 111 na 6.30 ten en voor verwerkende Industrie maken bekend, dat tot nav.
25-V536Ü dere aankondiging.'met ingang van 7 Maart as., des Zaterdags
20 des .Maandags den geheelen dag gesloten zullen zijn:
Van het Rijksjbureau voor chemische producten de secties
O ?eep. beenderen en pyriet en zwavelzuur, Laan Copes van
51 ets, per regel.
Oattenburch ln. te 's-Gravenhage.
«itie Keesjes. Spnniel. AngoEn van het Rijksbureau voor verwerkende lr,duj*trle de sectie
ra kater. Ceintuurbaan 61.
-teramische Industrie, Juiiana van Stoiberglaan 27. 20 en 11 te
2R-so;n 's-Cra venhage.
8842

t.r.KRTRI'IDA
C. BEUKENKAMP,
oudA-erpleegster.
in den ouderdom van s>>

•

500—, liefst type T3S A. Br
uitersten prijs 25-Z79"4;
!|" t
Radio,
7-Lamps, •
|&4angrb.:
Btaande kast prijs I 500, te beZuid
»r. Ranstraat 59
S
25-W0709

OFFH'IEEI.E PCBMCATIE

O

öl ets, per regel.

Op 3 Maart overleed onze
geliefde Zuster, Tante en
Nicht,

1942 werd

Februari

2.4).

0. HAKVOORT.
Amsterdam, 4 Maart 1912.
Berenstraat 4.
Liever geen bloemen.

|

S

mrt vóór- rn achtertuin
vn Krve, aan <ïe

_

HAKVOORT.

kennisgeving.

*

verzonden

N.V. K. VISSERS AUTODIfcNSTEN I
„De Snelle Visser".
Eg

in veiling brengen!

-

Wed. M. NADORT—

Eenige en algemeene

I

ercntt?, parfum*. pn4»«l<»r on
arlü.elcn fp koop g«*vrangd.

PLOEG en
F. H. CHARBON.

(/ 6 000.uitgeloot / 21.000
verplicht en / 13.000.- extra) e. w.:
/ 1.000.— No
14, 20. 57
88. 94. DG. 98, 204. 22">. 248.

jaar.

I

worden

1

74410ï| Incasso.
Interest
I I

||

/

230 601 007197

■ Cretin

1041

over liet jaar

Commissie. Effecten en Arbitrage

105.000}-

ƒ
„

4.W2.78V8a
6.420.10809

aan de Stichting
V
1
\
fonds van Beambten der Incasso-Bank'
ÏX'iï!
400.000—
|
Afschrijving op Gebouwen en Meubilair..
\
\.
Wlnstsahlo te bestemmen ais volgt:
/
>sj
400 000— !
Het dividend over het bockReserve
op
laar' 1941 ls vastgesteld
Aandeelhouders 6%
1.800.000.— j
OSi
/ 60..«%,
per
.
uitmakende
i
Tantièmes Directeuren.
resp
\.
t'.mdeel groot ƒ 1000
Commissarissen en
i
groot
400 000—
I 30.—
\
per
aandeel
Beambten
91
J.fiEo.rVv,
ƒ 500.—.
hetwelk betaalbaar Bijzondere reserve
2 r*3 spS-Ol
\^
wordt gesteld onder aftrek van
%
dividendbelasting
o<B
WoW
-\
ad
13
'.'
;
_/_j-«L»gs
resp / 4 30. Op dividend/O
bcwll» No. M zal altlus worden
AMSTERDAM
Maart
1942.
betaald t 51.— |*'r aandeel
,
;
j
Directeuren:
Coramliiirliit
groot I 10O0.— en / 25.30 -petH. M. ROELOFSZ.
bij de CHf! P VAN' EFCHEV, Voorr'tter L F. A. M. VAN OGTROP. Secr. W. B K. VERSTER.
aandeel groot .' ."00
Vootz.
P. VAN LEEUWEN BOOMKAMP C. P. M. ROMME.
K. O. OOEDEWAAGEtf.
kantoren der Batik, zulks me' i\N TI'R METEEN ' Vico
KNOTTENBELT.
l>.'J.
H 3.
A. TRIP.
R. KOOI.E.
K FOFKENS
1042
ingang van 6 M-rttrt
C.
B
H.
A.
VAN
JOHS.
CATE
ECU
FJL.EMMING.
I,:
TEN'
Ein.
KR
a P N. KOOI.EN.
'PK DIRECTIE
Ontbreekt ü« üantitcekening v. d. Commissaris don Heer J. F. v. Hengel wegens \erbltjf buitenslands.
Amsterdam. 5 Maan 1912.

Bijdrage

'

i

„

„

■

"

.

.

>

'

•

r

\.

Notarissen

St.
JanR.K.
Stlchtlng. U.K. 7.iekcuhul*
ZAANDAM
4% Iste llvp C>bl. leening
ad / 453 000.—
Anno 193».

HAKVOORT
in den ouderdom van fJ*>

Den Haag.

worden des Zaterdags geen H
intcrlocale d ensten gereden. B
Goederen, welke Zaterdags uu 1 uut ten vervoet wordet g|
's Maandags
tl
«angeboden,

VILLA

■

Gram.motor iret. of zon1- r pick-up. Br o no 24 !91ï
>ur De Tel.
Vulssn. ln mcaal gob., merk
leur.
Gramofoon,
pick-up. Pohl
&
Co.. Berün. I.innaeus
. 'schuifbaar
voor onder radio parkweg IS. Tel. 529C3.
', nestel
Br, 21-WH7O2 Tel.
24-3500
Nanoh,.pi.mo d. pnrt.
te k. Dame en Heer zoeken
Ungeh.
orde
81
ton
Prima
ln
i
pianoklavier,
p. m 200 rollen.
I
bUbeh. sn—i;o bas. Br. m. prijs 24
'••Henk. en st l'it, pr. I SOO 1721" Tel
:!r. nr. 21- 1318 Tel.
Pracht iee
i* iangeb. 2 Gattaara en Mando'ne, merk Gelas. 3e Ooster:
'arkstr. 2(«i 111.
24-8637
,e\

Ml ltll i

j

Wassenaar.

Stichting

OTTOLIXA

r

lIMItH
Pracht piano f 450.-1

)

Maandag 16 Maart' 42
na 3 uur in „KrasCati".
ten overs-taan van
tle

ADVERTENTIËN.

Heden overleed tot onze
onze

Heden overleed zacht en
kalm. in den leeftijd van

Z 7578 Bureau De Telegraaf.

1

y
g
|j

Met ingang van 14 Maart 1942 |

P. W. VAN DER

groote droefhPid,
lieve Zuster

worden onze besteld enstcn op
Zeist en Schiebroek tot nader
bericht opgeheven.

Makelaars, zullen op

64118

BSI7

53 jaar, onze lieve Zuster.
Schoonzuster en Tante,
Wll.llll LM IN" A EX (" V. LA
JOHANXA VAK DER
MADE.
Amersfoort, 4 Maart 1942.
Uit aller naam:
J. E. M. VAN DER MADE.
Duncklerstraat 02.

t

Ned. Herv. Begraafplaats

Eenige en algemeene
kennisgeving.

van 9 Maart

C. DE ZWAAN CZN.
W. C. DEENIK Jr.
A. H. MATTHIEU e.a.

sandeweg 71.

De teraardebestelling zal
plaats hebben Maandag
a-s. te twee uur op de
te

J

naamt

Storm van 's-Grave-

S. C. IJ KEMA—
ZI.MMERMANN.
K. TH. IJ KEMA.
Amsterdam. 3 Maart 1942.

Eenige en algemeeno
kennisgeving.

KOOIMAN, momenteel in Holland, zoekt gt'Mhikte
artikelen voor export naar Duitschland. Fabrikanten
gelieven spoedaanbiedingen in te zenden onder No.

ïnaa:

Uit aller

D. BUITENDIJK.
Wassenaar, 4 Maart 1912

Deventer:

—

l.aHrzen eti Kap, middelmaat
44 4*i Br Brieven W S4. Tel.. Adm de
Ruvterwcg
Tel
23-8702
129
m prijsopgave 23-1919 Ue
kenrig CeVren
iiu
w»*r
l>:iinr- j.ipt>nni'ii. in
SIEMS, Javastraat 90
r'»e-ï
maat 404$ Na
Elandsgr 103. Tel 30073.
4 uur. S'atilonkadp 41 11

ïte kwaliteit,

geb. KOK.
op den leeftijn van 52

ZI.MMERMANN.

het sterf
12 uur.

Vertrek van
huis te

Probaat
winterhanden
tegen
en -voeten h 35 et. Alleen" bij
MEMAX, Drogisterij
WED.
Gravenstraat 20
(i»sast de Drie Fleschjes)
PS3S

BUITENDIJK

Amsterdam:
Wed. A. M. S. BOYS—

er.duynen".

M. NEDERVEEN.
C4lO

■

j

'

mangel

Persianer

J

5

;r, znor,

is tot onze groote droefheid van ons"heengegaan.

i

£

|

De :eraardebestelling zal
plaats hebben Zaterdag
7 Maart a.s. op de begraafplaats „Nieuw Eyk-

C. V. ROTTERDAMSCHE HEI- EN HEIPALEN
MAATSCHAPPIJ v/h J. NEDERVEEN.

«

CHITS

ledene geen bloemen.

-

<j
3

j

WINTERBALSEM

Mevrouw'
JOHANXA

FENXA

jaren.

6412

I
ij KENNISGEVING
1942 I
Met ingang

Tante

Schoonzuster
l
!
MARIA ZTMMKKMANX-

il. SERET

Kleinkinderen en
Achterkleinkind.
's-Gravenhage. 4 Mrt '42
Staienlaan 26.
Op verzoek van den over-

-

lijden, mijn lieve Vrouwen der kinderen zorgzaDochter,
me
Moeder.
Zu<=ler. Behuwdzuster en

Onze lieve

OPZOOMER— TALMA.

kortstondig

na

seling,

—

"s-Gravenhage,

-

Heden overleed vrij plot-

V5-121

Oosterhout,

1.7S METER. MAAT 40 SOIJUCITATIES
PER BRIEF OF PERSOONLIJK VRIJDAG 11 UUR
KEIZERSGRACHT 453
LENGTE

■

i

I

K E I Z EK S G R ACHT 453, AMSTERDAM
E E N
V R A GEN'

Heren liijr*»*tunm te koop gevr
st>
moet in goeden staat
ai
?3-jv"<:; '.Ijn l'r
2 ,t-Vs3iiS "bur De Tei
'-■
Paar zw liameMrUlaarzen. 37
iop Bruine KrpKvot* I 95 ■
1
Huvgens«tr •>« bog ■e koop f35 Hr 23-1030 Tel
E i lonst
->*.&. Voor bet vermaken van uw
een
voorjaarsgardt-robe nu
linceb. zwarte wollen damesüaiiiel en gabardine >>nncnsabonnement op
boy
SS
iiM cheiamjelostr
.
9K571.
23-8.555
helpt hi-er, ziek. aan eén met 70 modellen «p de raderiVoor f 3.00 zesmaal
isar heele Kcboenen, maat 4.1, bladen.
-.

a

Zwolle,
A. S. TALMA.
C. E/ TALMA—MOUZIN.

satijnen

met
volledig
•schoentjes, bontstel, kraag en

en sleets) krijgt U als
i;w.v -erug a f 0.«i1 per .tuk
is» rgd bUt BODAS Ainstei
sif «7 II et of bel op: lelie»

ï'

wit

-

AMSTERDAM-C

.

BraJdstntlrt.

vul]

it

pi-una

lEL 411f2

.

i

,\v

-VanL'ci»

SINGEL 11»

O

K'eodipg. 51 ets, per regel.

©

zustet

'

Wed. Dr. SAPE TALMA.
hoogleeraar _4 Utrecht.

i

|

S

i

ssi:;

MARIA
ZIMMKRMAXN —("HITS
in den ouderdom van
68 jaar.
Amsterdam:
B. CHITS.
i 's-G raven hagp.
|
A. MULDER—CHITS
Amsterdam:.
J. CHITS
J. CHITS —BAKKER.

der,

*r** lIWÓ

|

!

I

't Is

grote

!

...

|

„

'

—

j I i

AjÓ

Veiüghsldsbranditof

'

:

Monteur-Waarnemer bij
cfe Militaire Luchtmacht,
in den ouderdom van 23

6409

onze
droefheid,
lieve Zuster en Behuwd-

W^^^^f^l\Wr-'

-

DOMMISSE,

■

;

Waschtafels f 7- „ESBIT"

boven 75 cm lengte, liefs:
da
it. ()'i'.><iirijv m prijs etc.
njbt.tvorm m«» bijpetiand* com'oor?;.».
; 1 '14
in
Tel
maat
toiletkraan,
ï
plug.
_.
met
spiegel /IS
vandelwagentje ter overn ge 47 c M / 12 rugw
ap Gas, Pttrolium «tcv
/
ÏO \ Sroott besparing
•f,l
*
22-11102
Qe
c M ƒ 14
Ur.
Tel.
r
/ 22
'. koop
ZiNOtIUK SillUlt
v part. Schilderij t B 55 c.M ƒ 15
/24
koekkoek) Br 22-1806 Tel. 63 cM/ 18
) -H
r.B c M I 20
Vraagt Uw»* Huishoud*', wink.hmr*
4I!>1«.
C.ehr. _l.»crois. TeleJ.
■ . Gotlseb ilressolr, zt-s 1 p Bloemgracht
JTOTTGAST-W
172. Amsterdam fabrikant: «ICH SCHUMM,
akena, fluitketel
melkkoker
22b-6i13
22-Z6307 De Tel

SÖitt

CO

>.

vingen wij het droevige

Heden overleed tot onze

1

Kolenfornuis,

r.Ti'

~

bericht, dat op 12 Januari
in Indië is over
leden onze innig geliefde
Zoon en Broeder
ROB DOMMIS

Weslerveld plaats gehad.
Liever geen bezoek.
Beek bij Nijmegen.
1 Maart 1912-

-

'ró-A

Via Het Roode Kruis om-

■

...

V

6427

Amsterdam:
W. J. VAN GULIK Jr.
Op verlangen van den
overieder.e heeft de verassching in alle stilte te

Jonkvrouw. T. X. ROELL
en
Jhr. O. P. HOOFT
GRAAFLAND VAN
SCHOTEKVLJELAXD
die, mede namens hunne
wederzijdsche o.u.iers. hartelijk dankzeggen voor de betoonde belangstelling.
"s-Grave!and, 5 Maart 1942.
6111

'jft

Geen bezoek.

Japan: •
Dr. R. H. VAN' GULIK.

Getrouwd:

Electrisch fornuis

W. Blom

"■

.glj|p'

Eenige kennisgeving.

-

;

"Bel

JOXK

en

.

.

J. VAN GULIK—
KNOOPS
en Kinderen.
Nederl.-Indië:
B. A. VAN GULIK.
R. VAN GUI.IK-ÏSIEGMUND.
Zuid-Afrika:
B. L. DEKKERVAN GULIK.
FR. DEKKER
en Kinderen.

Ondertrouwd:

gevraagd.
in ieder kwantum
bindmiddel.
Ook
Blieven onder No. 28-1994 Bureau Telegraaf.

.

Amsterdam:
Dr. P. .'. VAN GULIK.

XICO.
Den Haag. 4 Maan 1042.
v. Al'Kemadelaan 141.
61SO

_

■

j/'^^^^^^^^^^-jtkasteden
|—

Bilthoven. 4/3 '42.
Haydnlaan 29.
F. TREFFERS,
Lt. Kol. Inf. b. d.
H. A. TREFFERSNOORDEN DORP
VV. TREFFERS.
mcd. docts.

*

In den tuin bi J de middeleeuwsche
was er altijd een hoek,
waarin de keukenkruiden werden
v<êt=g; gekweekt. Ze moesten dienen om
de spijzen smakelijker te maken.
U hebt zoon keukentuin niet
meer noodig. U kunt nu op min*
der omslachtige mahier hetzelfde
resultaat bereiken. Met een flacon
UNOX EXTRACT. In rtoo'n enkel
neschje 18
grondstoffen de geurigheid van
81 die kruideil tot een krBChti *
en toch mild aroma geconcentreerd.

j
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bericht, dat in Januari
10-12 in ,Neder!andsch-Indië is overleden onze
oudste Zoon en Broeder
FRITS TREFFERS,
Kapitein der Inf. N. L L.
ln den leeftijd van 34
jaar. -
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Heden overleed in het
THODEN' VAN VELZEN'
Frotes-antsch Ziekenhuis
DE GEUS te Nijmegen onze lieve
geven met blijdschap kenVrouw, Moeder en Groot
nis van de geboorte van hun
moeder
doch-er
BERTIIA DE RUITER,
JOHANXA.
in den ouderdom van 72
Heemstede, 3 Maart 1942.
laar.
Cbrysanth'emumlaan 5.
.
87114* Beek bij Nijmegen:
Dr. W. J. VAN GULIK.
i
De Heer en Mevrouw
Nederl.-lndiè:
VROOM—
J.
GULIK.
VAN
W.
SMITS VA»\" vTAESBERGHE
C. VAN GULIK
kennis
geven met vreugde
VAN ALPHEN
van de geboorte van hun
en Kinderen

i

0

Het puik
van keukenkruiden.

ontvingen
Heden
wij
door tussehenkomst van
het Nederlandsche Roode- Kruis het smartelijk

'

2S-V4OIM)

'

I

161. Tel. 82840.

Aanbiedingen, liefst met monEiken. Beuken en Dennen
Meubilair, Huisraad,, 51 ets. per regel.
ster onder na. 2S-1862 Telegr, stobben per wagon te kyop.
traugd et-lservies en kristal.
Te koop: ï sti-l ro-*. (>\<-i gor- Te koop aangeboden een baby- J v LAAK. v Spilbergenstr,
. 22-Z7f»S6
Telegraaf.
10 huis van 2—6 uur. 28-8057
dijnen
en pluche Diva»klee4
en een opvouwbaar wabox
neutje.
EHcvelopaedle.
Alles
bez.
8.
n
a.
Ceintuurbaan
Te
Husland
Wtnk'ier Prins.
z.
Tafel
uitschuif
tf.
got Buffet,
28-8762 Oosthoek of Leopolrl te koop
22 Bt>29
ar met eenige schilder tje» 31 11.
opg.
m,
w,e'ke tl ruk
Bankstel f 175, oud Te koop aangeboden wil te en gevr Br
t-elejjßing t. k aangeb MÖT|nette
eetkamer f 475. pracht boekenzakken.
onbedrukt, en ver!, prijs aan J. BI.OKMS
grauwe
22-1851 De Tel
bulzen 1/1 bedrukt, MA, Pleiadenstraat 106. Haat»
slaapkamers.
Meubelbeurs kast f27.'.. li sterke stoelen ftlS. Custard
26-7887
pectine en eigeelkleurstof. Te lem. Tel 24404
Nieuwenriijk
25, groote trekeet'.afel f55, clubNTItUM.
dressoir f55. bevr. SNiPPE pa. Leliestr. 43.
Martelaarsgrt
22-8352 tafel f2B en f46.155.
4 pracht Kooi» ad Zaan. TeL 3471.
buffet f
'fêg bjjz- ömst :te loop groot
28-6353 worden Vrijdagmorgen Ce ca
stoelen i Sn), theekan f 25. 2 .
pracht IVr/lsche kleedjes clubs f75,
eiken spiegelkast
gevraagd
11 tl. verkocht : h Veillnglok
<45, nieuw Br 22-l,Su4 Tel. f95. bank, 4 stoelen en tafel Flinke Contant
get>ruikte /.eildoektent. v d M.ik M
H SIMON 2e
zuinige
open
l!(5,
baard
tng. Hntsk. en *4alon. 2 eetf
f45.
eventueel met vloer en inven21—23
28 8715
-vlezen, porselein, div kris* haard f t>s, Üts-Jumeau tnel bedNo.
2Staris Brieven onder
lx>ssë deelen t t/m. 10 Winen sch'lderljen. Vondel.tr 12 den f 105, 2-pers opklaphed -1U56 uur. -1 es.
kler Prins. 5e druk. te koop
(compleet) f 130. eenige bedi Hl u. (leen tusschenpers.
22-0383 den en ledikanten, overgor- Te koop aangeb eenige electr. gevraagd Br J met opg Nos
BLOEMSMA.
enz. Willemspa rkweg haarden, een wandboormachl- en prijs aan
>
koop Fransch xwarl mar dijnen
huls.
Pleiadenstraat 108, Haarlem
22 8700 ine en een eiectr. vloerwrliver
er klok.tel. merk Crean, iets 172
28-9201
28-8761 Tel. 24404.
Te bez. Rusland 8.
mU. Te! 84135.
22-ftt76
Ter overname gi-\ra»gd
n
luiers. luierlii-iH-kje..
7
1
[inesrijw. z- b. 15-0(1. nchilder*
en een bah}-cape.
ak tv. 1.. wintergez. 5U.00. slobpnkje 22',«53
De Tel.
Br.
rijn m. hok 7.50, eiken latei
.00. klokstel compleet.
EL 2 Pita electrisi-h Karltettje. te
-liffatraat 44 h.
22-8678 koop. Prijs f 7.50 Tel 32509.
22 6111)1
e ne of groote partijen grant,
storen; pick-ups. stofzuigers
andere el. huish. art. te koop
te koop
•vr. Br. o. no. 22-1011 bur Aanbidding gevraagd van geTel
met
bruikte stofzuigers. Briev
met
iTige4>, z. tno*»i Kinderb4.d. opgave
van merk, hoedanigz g.a.n. Oiympiapieïn 103 heid der machine, prijs enz
22-861» No 349. Advert.-Bureau „TJ.e
•Me fl.
koop gevraagd z.g a.n. 4 pits Haghe". Plein 11. Den Haag.
22W5611
j.fftrnuiM. Br. roet opg. van
I>K HIIIiKX MET CEPIiAATSTB SPECRDKKS WORDEN
»rk en prl.js 22-Vs:tii7 De Tel
ZOO SPOEDIG MOGELIJK OPGKNOMEX
op
> k.K>\% gevr. wnvoudig B«w--nkastje. ln ruil wordt aangeeft veel geld voor D." en H.
naaimach..
4>. klein Dameöbureautje. Br kleeding. meub.
;.VS3BS bur. I >e. TeL
kantoor- en andere opr. Water, Ons
een
zuivel
papmeel.
Btf beschikking, der Arron.
loopt. 16 Bij geen geh *<m73. prodact met bindmiddel, geeft d fsements-Rpchtbank
re Am220-8324 zonder gebruik van - melk een
Iste Kamer. dd. 20
sTe-dara.
MwiliêiënT haaimaeb • ra Üo's, heerlijk bord pap Wii renden
13-12, is HENDRIK
no 22-10-il kleeding. kantoormeub koopt weer door geheel 'Nederland Januari
• koop gevr. Br.
VAN RAMSH OKST, wonende
'T .Tel
•e Amsterdam doch tha-n* ver
ifgeb. (iubsït-l, groot vloerblijfivoudende aan den Bnken,"!.
ameublement. le' Helpak
prima
papme*-)
Tel
44637
24
vnn dit
Marnixstr. 17.
berascheweg
No. 255-2fiO te
22-BU3I'
22b-5742 voor ƒ 4.32 Zendt direct brief-, Arnhem, op algen vensoek.
ersstr- 2131.
Tvraagd Huisk.lainp of kroon T"e koop~gcvr. goede, gebruikte kaart.Beßtellmgeo worde., naar wegens zwakhed van vermovoïiTorde van binnenkomst uitge- gens, gesteld onder curafeele.
fornuis. Tel.
1 compl electr
voerd Geen sreM zenden sv P
<3M».
22-8642
Amsterdam, 2X Febr 1942.
/MP, o\erfoom ttl, Ainporselein sit'rdam, Aan
ompL flui.kauter AineuïdeDe. Officier van Justitie,
Pent e a kleden.
netzeïfde adres
w.g. WASSENBERG H
pn.
Spotprija.
Teit ■Ka te
en kristal, kieding enz.
partijen
crOÓte
BUYTEKAWT,
22-ZSOOI
GEBR
te
prijs
tes?en
5250
2J' 58
Ruvschstr 70 Tel 53703
koop eevraacd
ï k Gevr. nw of wem gebr.
8601
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LOSDRAAI)
BELEGMEERDRAA»
ZEILXAALDEX
MUSKETOXS
ROEIDOLLEX
H.VHP- EX D-SLIITIXGEX
ZEILPLATEX
KLAMPEX
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ACHTEN' MET EX ZONDER KLEP

YLACCESTOKHOCDERS
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WAXTSPAXNERS

—

—

LIPKLAMPEX EXZ.
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VAN VRIJDAG AF IN EERSTE
VERTOONING NEDERLAND
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LEVERT PROMPT UIT VOORRAAD (TEGEN BEW. V. OVERDRACHT)
HANDELS- EN INGENIEURSBUREAU
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Co/- VOORBURG
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Magazijn Den
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De zeer belangrijke
Kunstveiling: Voorjaar, 1942

*

HEEFT PLAATS VAN 24—27 MAART

■

in de groote Veilingzalen

DOELENSTRAAT

NIEUWE

16-18

[%*BïC M

liA 1 „ffu'

OBIGINEELE STIERENGEVECHTEN, OPWINDENDE MUZIEK,
5i"A/54r/£, ZIJN GEMENGD TOT EEN GPANDIOOZf FILM!

J.SOIOPZQNO MEXICOS BEROEMDSTE TORERO

IN DE HOOFDROL

;

/

CORSTEYN

VOORSTELLINGEN 1.30 EN 4 UUR
ZATERDAGMIDDAG 5.30 .UUR UITZENDING ORGELCONCERT NEDERI. OMROEP

AAN HET ORGEL

AMSTERDAM [

—

•

•

DC

«1

OUDE EN MODERNE SCHILDERIJEN,
ANTIQUITEITEN ETSEN.
-

Fraaie Meubelen
Staande Klokken
Belangrijke Zilverwerken
Juweelen Perzische KleerJen- Tapisserieën- Delf tsch Ch. Porselein enz.
afkomstig van diverse collecties en nalatenschappen.
•

-

-

SC

-

De geïllustreerde catalogus met fraaie reproducties U in bewerking.

FItEDEIUK MUIXEII

Co. x

&

TEL. 41101—41161

doelenstraat is-is
AMSTERDAM
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Het gezelschap
VAN

:

——

1

:

den fiüas(d)ft

/)e

front
evenals in Noord-Afrika en aan het oostelijk
w
i

*

Dappere PK-mannen geven van deze geweldige worsteling een boeiend verslag in woord en beeld in het

grootste geïllustreerd militair tijdschrift ter wereld

WEHRMACHT
Zoo juist verschenenl

Prijs 20 Cents
1

ÜU den inhoud:
De Japansahe vlag over
Het gebeurde vóór Dover
Insulinde
De laatste momenten van de Ark Royal.

| ll.iuHijks

2.:t»

/«ind. 2.-

-

1.15 uur, |

«'ti

danpen

nu en

traan

wegpinkt
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OER AAPA
Toegang ellien leefrnd
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5413VOORAF: TOBIS-HOLL EN UFA WERELDNIELTWS
DACELUKS OOORL.VOOR STELLINGEN VAN X UuS AF
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HANDELS- EN INGENIEURSBUREAU

BAKKER & Co. VOORBURG >^££»k
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UIT VOORRAAD LEVERBAAR:
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ZINKLEGEERrXG ln «Uven
KOPERSOLDEER
ZIIA'ERSOLDEER (vervanKlnK»
BLI.IPBTEE.VEX
WETSTEEXEX
FOLIJSTSCHIJVEX
SIJJPPAST.VS voor trof- en «Jnbewerking.
—

ZO.MIAfj
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Kantoor

ff■

Voorbant 778900—778085

MajtazUn Den Haag: 111829
GRONINGEN:
5629

BIOSCOPEN

g

5T.77

door

*

*

-

Toegang IS

Jaar.

Rooken verboden,

V5411
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THEATER

31814
Centraal Tooneel N.V.
en
Art
Leider:
Dlr.
T<*

.

CEES LASEUR
Zondagmiddag 8 Maart
aanvang halfdrie

POPULAIRE MATINEE
JACQUES DEVAI.'S
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Dag. 2 en fi 30
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een aanqriipend familiedrama *af. waarbi) de kracht van de
jeugd zegeviert over de 2e!f:uchriqlieid van eenVijppigen hor
P-en machng. qrootseh filmwerk.
.
i
IDUARD KO<:K
n.sr. F.xt.
ow. i-ischir
l-I'.IH II f.'tVll D H MMSCII
n..r
J»
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f
Haar eerste Avontuur |
-

'14

Cor v/d L>ugt Melaert
f7. Fin—f

-
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Roten
'

'

van Mr. J. H. PENNING
Pril ren:

...

„

Gem. Theaterbedrijf.
afd. Tooneel.
Int. Cor t. d. Lugt Melaert.
Zondagmiddag 8 Mrt Z nar

flcg.e:

"VAN

u

.

Soubrette De Zondaar

met Mary Drcuelhuyi
Prijitn: 0.60 tot 1.65

2— 8

v;in

WS£l *I I I |U -R-MiS
■■W-laJ l»H HÜWI
Mijn zood de Minister
1", ■L .°" r '
°;
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r STADSSCHOUWBURG

In het Museum:

<»•«•'

rino.-l

n.-ig

Ufa-füm

Toegang

p. p.

Prolongeert 4e week

van 6.30 lot 8.30 n.
Zondag* doorloopende
om
1.1» en 3.13 n. en
1 avondvoorstelling
vnn 6.30—8.30 nur.
Deze «T»k rie vroolUko

met JENNY

'?

0..V)

\lf •;i7;i I" Ca
11
V

trijdag 6 Maart
tot nadere aankondiging
dag.
1 avondvoorstelling

Vanaf

WJJXXE
CENTRAAL

fTT'!*. ri=irf;.i:i

1 .'JHiflrifl
■ JDmV 'I "ti
matinee

1

V.*4!g

r\*g

doorl

fUSJt-lIHJ
nManill

van 2—B
■
yinn.'CT
"

I

Voodooplg dogelijks: s mlddogs halt 2 en 4 uur

I

'

•

.

dom. Deze film bevat oorspronkelijke opnamen, uit
de Chetto's Naar een Idee
van Dr. Taubeit.
lederen dag 3 voorat te
2. 4 en 8 sar. Zondag Tanaf V »«r doorioopend.

griezelig. Een vrooltjke typisch-Weensche film.
TOEGANG 18 JAAR.

MSM
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AXDERGAST e.v.a.
en ook

muziek, pikant, wuft

•

H

w££l-&i lf
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I \Mwm,\*,m\m
zondtf f
M
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1

Zondag doorloopende
voorstellingen van 2—B o

I ZondaSaï'r'»" "Vso

»«nv. laatst» »nor»i.»«

■■■■

II

—

«.

1!
■ RENATE IN

■

8713
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Ewige Jade).

scenario, vol

/

„.

Met

f"

theater

de
Tan

..HET

j

uitk i k
de

goede film
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EINDE VAN EEN LIEFDE"

.

LeirJschepl. Theater ■

j

Vrijdag 11 u. en 2.30
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LEVEND SPEELGOED

I

<Ko endeie t-lnr 1.1e1.e)
HET QIi.tRTET. I
I
Tobl.«-fi!m. Toegang alle leeft. |
mn PU-U «DSSHIT en WIU.V FORST
I
Tot nader order geen Jeugd- InnnnnnnnnnnnWannnnnnnnnnnnnnnnnl a. L ■»*■■»■■»
blosc.
.'
873"
8714

8765
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Clown Joep: lïob. (ierarrils

,

(Der

Een Film over het vraagstuk van het Wereld-Joden,

•

-

'

den Cineast MANKUS FRANKEN
Plaatsbespreking (eratis) aanbevolen

OPTREDEN

Een YVien-Terra-füm der Cfa

.

„DE EEUWIGE JOOD"

DER LIEBE AUGUSTIN.
Eèn romantisch

14.30 nnr

Toegangsprijs
\\

Vanaf Vrijdag 8 t/m II
Maart presenteeren w|j:
De Documentaire Film:

1

150ste vertooning ran de film „TANAH-SABRANG",
toegelicht

5

met PAUL HURBIGER, MARIA

■■■■ ܗ

8 MAART 1912
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In de groote Aula:
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