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Bij de Jaarwisseling.
Rijkscommissaris werpt

terugblik op 1942.
„Het jaar der consolidatie.”

aantal duikbooten stijgt, en wel
zeer aanzienlijk en onafgebroken

stijgt.
Wanneer wij aan al deze factoren gelijke kansen geven, komen
wij tot het eindresultaat, datv wij
voor het jaar 19*4.1 toch met de
mogelijkheid vtiti reu vermindering

der vijandelyke koopvaardijtonnage met nog weer netto 5 milT\E Rijkscommissaris, RijksministejSeys-s- lioen ton kunnen rekenen. Deze
Inquart schrijft:
-t
overweging
doet het begrijpelijk
Met de-jaarwisseling 1942/43 zijn wij een nieuw tijdvak, voorkomen, dat de I-iigelM-hen.
maar tevens een nieuw hoofdstuk van den strijd ingetreden. maar thans ook reeds de verantwoordelijke mannen in de Ver. StaEen blik terug, een vergelijking van den militairen toestand ten den dnikbootoorlog de gevaar
bij de jaarwisseling 1941/42 met de situatie van dit oogen- lijkste situatie noemen.
blik, bewijst voldoende in welken omvang het den spil- Daarbij is het veroic
mogendheden mogelijk is geweest in den loop van
jaar van gelijke kansen ongetwijfeld

J

dit
i haar "fronten en haar militaire situatie zoozeer te verster.■"ken, dat zij nauwelijks meer rechtstreeks kunnen worden
aangevallen.

De verstijivcing van de in het Oos- het Zuidelijke front buiten Europa,
opmarsen zijnde Duitsehe in Afrika, veranderingen ingetret
ij dens een den. Wij herinneren ons echter,
dat
ongeveer voor een jaar de Engelkoi>ie- zooals die sede
voorgekomen, söhen ook reeds tot
aan -de Groote
voor Syrte waren gekomen, zonder
öracJiit a1942 een positie,'-^od
dat
die men het hun mogelijk was, deze
net jaar
in
zioh niet riskanter kan denken. hoofdzaak
itü woestijngebieden
Führer,
den Duitschen soldaat
inde
Den
terreinwinst op den
le behouden. Intusschen zijn
6n het Duit.sche volk was een betng opgelegd, zooals door het
-Irtfoioko en Alg-iens onder
lot slechts wordt toegedacht aan begunstiging van Franoche genie-"
üe zijn uitverkoren een
door troepen uit Engeland
te zijn der toe- en de Ver. Staten bezet. Aan-vanIn ieder
moge men <ie«e bez
werd het winterfront i
:i»st voor de vijandelijke, moi, dat tot op dat oog-:
eeden boeken. Daar staat te/olie beweging was geweest, genover, dat thans Tunis, Corsica
tt tijdverZuiden
vafi

.

Hierdoor is de
gelukt, en
waartoe Kare* XII

inte'ren
Duitisdhe en verbon>en in den
■perheid

ier

i

I

.

et

ge-

aan I
.*. arden, kon de opn:
ortgetot aan de Wolga
■n worden bc:leelen
lem Kaukasus bezet. Door het
-/an deze essentieel e me-

.

■n

n levensdoor het vere ver-

verlies
inwoners,

titans resteerende Sovjetßusitn.ni.ers toch nog

1 rom/p-s-truotiiur,
.'.-aanden

cfie

Van haar militaire
heeft verloren.

Vesten

de situa-

I is ger men roiet re-

voortdurende uiöbreider kustiversterkiriig en den
er van e

met de

mogelijkheid

tot de koiüste en dern.g dwars
sche Zee ten
-ipi Isnoge ndhe d en. en

>f m\- het ohbeuifcrijk, zij het op het
>eesohe vasteJand, zij. het
'ord-Afrüka
is in het militaire bereik der Stpi.Jmogendheden
getrokken. Met deae beaetting is
bovendien een nog doeltreffender
grendel dan tot dusverre over
de
Middellandsche Zee geöohóven. De
ontwikkeling van het Zuidelijke
front buiten Europa laat derhalve
op zijn minst alle mogelijkheden
open, wanneer rrrem niet aan de
-gendijieden de best* etrateA-i'l toekennen.
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Duikbootoorlog.
veel succes is in
jlyiET
1"a 1942 de duikbootoorlog
voortgezet. Wij moeten ons voor oogen
houden, dat de Ver. Staten met een
ongeveer
4 millioen ton omvattende, voor de vaart in volle zee
geschikte
koopvaardijvloot dezen
oorlog rijn ingegaan en fn den loop
van dit jaar ongeveer een even
groote. tonnage, in hoofdzaak door
den duikbootoorlog, hebben verbijzonder

een voor onzen tegenstander gunstige wijze van beschouwing, want
iedere ton staal, die gebruikt moet
worden voor den aanbouw van

Foto PK-Adler/Ati./H.

Huw en hard is de dienst van een Oboot-jager aan d-e Noorsche
kust. Menige tocht wordt in stormachtig weer volbracht. Zwaar
stampt het schip en helt bijwijlen geweldig over. Dan dient men
stevig op beide beenen te kunnen staan en desondanks den horizon
scherp in het oog te kunnen houden.

Nieuwjaarsboodschap

vervangende schepen in de koopvaardij, kan niet meer gebruik!
worden voor de productie van ka
nonnen, tanks en andere oorlog?
wapens, ook niet voor de vervaardiging van oorlogsschepen. Ergens
ontbreken dus het materiaal en de
arbeidskracht, die gebruikt zijn
voor de in den grond geboorde,
vervangen tonnage, in ieder
geval, in het geheel geen rekening
HOOFDKWARTIER VAN DEN
is echter gehouden met het proBij de jaarsFÜHRER,
het
1 Jan.
bijeervbrengen
bleem van
der
scheepsbemanningen, vooral be wisseling heeft de Führer een
manningen, die opgewassen zijn nieuwjaarsoproep
gericht tot het
tegen
de eischen van den duik
hij o.m. zegt:
volk,
Duitsehe
waarin
bootoorlog.
Zie verder pag 2, eerste kolem.
de
Voor
vierde maal dringt mij
lot,
het
den Nieuwjaarsoproep tot
Duitsehe volk te richten. In
Geboeide krijgsgevangenen. het
deze vier jaar is het echter ook het
f).
lluiische volk duidelijk geworden,
geboeide
krijgsgeDe kwestie der
vangenen is, naar heden in de dat het in dezen strijd, die ons, zooWilhelmstrasse is verklaard, nog als zoo vaak in de Duitsehe ge
steeds in het stadium der diplo- schiedenis, door de hebzuchtige
matieke behandeling. Zooals bekend is, heeft Duitschland via oude vijanden was opgedrongen,
Zwitserland als beschermende mo- werkelijk gaat om te zijn of niet te
gendheid den Engelschen een nota zijn.

van Hitler.

Dagorder
—

aan

—

doen overhandigen, waaromtrent
Voortgaande geeft de Führer een
nog geen bijzonderheden kunnen
overzicht van den strijd,
historisch
worden medegedeeld.
vijanden van Duitschdie
door
de
in
wordt,
staat
Naar vernomen
opnieuw in den loop
land
steeds
het middelpunt de 'principieele
tegen het Duitsehe volk
eeuwen
der
waarborgen
tegen
een
kwestie, dat
ontketend is. Onverschillig onder
herhaling van bevelen, zooals inwelke motieven de vijanden deze
gegeven
zijde
Engelsche
dertijd van
oorlogen echter* aanvingen, in wezijn, noodzakelijk geacht worden.
zen was de reden steeds gelijk:
Zilveren jubileum.
haat tegen een Duitsch rijk «ls beDe heer \V. Van Louvezün. ehef- schermende mogendheid van Midvertegenwoor-diger van de N.V Han- den-Europa, afwijzing van de ledelmaatschappij Adr. Koller & Van Os.
her- vensaanspraken van het Duitsehe
Heerengracht 50fl te Amsterdam,
denkt 2 Januari 1343 den dag, waarop en het Italiaansche volk en niet in
hij voor 25 Jaar Wj genoemde vennootde laatste plaats een algemeen kaschap in dienst trad.

Heerenveen kampioen door
3-1 zege op Veendam.

achterstand beter nagelaten had
Wel waren de aanlij Dieppe ten gunste
valfcn der gasten niet van gevaar
"leden, zijn aah loren,
ontolooit, doch de achterhoede van
's.
Heerenveen was prachtig op dreef
(Van onzen correspondent).
Wanneer men zich dit feit voor
en vooral v. d. Laan, Bosscha en
oogen houdt, dan legt het meer HEMRIEiNVBEN, 4 Januari.
v. d. Meulen waren in schitterengewicht in de schaaJ. dan profe- In 'een niet bepaald best gespeelden den vorm en keeper Veenstra wist
tieën en mededeelingen over de be- wedstrijd is Heerenveen door een door moedig optreden het gevaar
weerde , aanvulling van tonnage, 3—il'-overwir«>ing op Veendam we- te keeren. Vier minuten voor het
aangezien het nu eenmaal niet zon- derom kampioen van afd. V gewor- einde zag de rech't^buitien Hems een
der meer denkbaar lijkt, dat een den. Voor de rust was Héerenveen gaatje in de verdediging waarvan
scheepsbouwindustrie,
op welk het meest in den aanval, doch door- hij een dankbaar geibruik maakte
hoog peil ook, binnen den tijd van dat Abc Lenstra nog last had van en den stand op 3—o bracht. Nog
een jaar evenveel kan inhalen als zijn i*n Assen tegen Aöhilles opge^- gaven de gasten zich niet gewonte vdren in den tijd van vele jaren loopen blessure, was de kracht van nen en een 'halve minuut voor het
werd 'gebouwd.
corhoede gebroken- Toch leg- einde slaagde Woltjer Sr. er in de
De Engelsche pers heeft in een
.« speler na 27 minuten den eer te redden (3—l). Daarop floot
jaaroverzicht- zelf geconstateerd, grondslag voor het eerste doelpunt, scheidsrechter Harsten, die uitstehij een fraaien pass gaf aan kend leidde, het einde en Heereniiat de vijandelijke mogendheden
koopvaardijtontiage
een
van
Deze bracht- goed op, zette veen was voor de tweede maal
met
ongeveer 25 millioen het jaar 1912 »p het juiste moment voor, waar- kampioen.
zijn ingegaan en dat zij aan het door JonKim«m gelegenheid kreeg
Direct na afloop stormde liet pueinde van dit jaar nog slechts 20 de score te openen (1 —0). Direct bliek het terrein op. De spelers
millioen ton ter beschikking heb- daarop loste de middenvoor der werden op de schouders naar de
ben, dat wH dus zeggen, dat zij gasten. Blauw, een hard schot waar- kleedkamer gedragen. De voorzit[toegeeft, dat de tranoportscheeps- bij Veenstra slechts ten koste van ter van Veendam was de eerste,
corner kon redden. Twee minuten die Heerenveen kwam cornplitmenIruimte 'van -onae tegensta
ondanks alle nieuwe schepen, voor de rust vergrootte linfosbuiten teeren. Daarna ging men, met mumet ongeveer 5 millioen ton Sruinsma den voorsprong (2—0). ziek voorop, naar hotel Groen, waar
Na de rust had Veendam de op- de spelers zich met enkele autoriis verminderd. Men- moet toe
gd en had men den teiten aan een gemeentschappelyken
geven, dat de bouw van nieuwe
invoor
als oppasser van maaltijd vereencigderu waarbij menig
nog
opgevoerd
Blauw
tonnage
Foto Luce/Holland. koopvaardij
ijenstra aangesteld, waardoor hartelijk
De nieuwklassieke voorgevel van kan worden. Ook het aantal kon
woord weid gesproken.
de eigen voorhoede ge- De offioieelie huldiginrg geschiedt
de kerk S. S. Annunziata te Genua vooivaartuigen kan vermeerderd
echter, dat hel broken was, hetgeen met een 2—o. Zondag a.ana een Britschen luchtaanval. worden. Zeker

ZONDAG A.S. OFF.

HULDIGING.

—
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look

kunnen worden.

de troepen.

pitalistisch belang bij

den oorlog in
het algemeen.
Er kan echter geen twijfel aan
bestaan, aat aan net einde Van dezen .Strijd de nationaal-socialistische staat zal bestaan als een onwrikbaar en niet te vernielen blok
in Europa. Wij hebben, toen de
oorlog niet vermeden kon worden*
aldus de Führer, besloten hem ta
voeren
met heel het fanatisme
ilisten,

Vooral willen wij
hem voeren tot aan een definitieve

zoodat ons

en onzen nakomelingen een herhaling van deze catastrophe bespaard zal worden.
Scherp en duidelijk wees de

Führer het internationale jodendom aan als den voornaamsten aanstichter tot dezen oorlog.

Verder verklaarde de Führer o.m.
dat het nationaal-socialistische
Duitschland noch overwonnen zal
worden, noch ooit van zins is te
capituleeren, maar dat het integendeel vastbesloten is. vervuld door
den geest van den grootsten tijd
der Duitsehe historie, dezen strijd
slechts te eindigen met een duidelijke overwinning. De veiligste
waarborg voor deze gezindheid en
de kracht van den daarvoor noodigen wil, wordt geboden door de
nationaal-socialistische partij met
haar organisaties en vooral door
het door de partij opgevoede volk.
Het recht om te gelooven aan
deze overwinning bezitten wij door
onze- eigen kracht, aldus de Führsr,
door den moed onzer troepen, de
trouw en den arbeid van ons vaderland, zoowel als door het optreden der met ons verbonden dappere volken in Europa en Azië.
Tenslotte verklaarde de Führer:
Eenmaal zal in dezen strijd een
mogendheid als eerste vallen. Dat
dit niet Duitschland is, dat weten
wij. Zoo zal dati eindelijk die lange
vrede komen, waarnaar wij vurig
verlangen ten behoeve van den
grooten opbouw van onze volksgemeenschap en daarmede als
eenige waardige dank voor onze
doode helden.
(Zie

pag. 8,

tn).

Wavell en Gort bevorderd
tot

veldmaarschalk.

—

STOCKHOLJVI, 1 Jan. (D.N.8.)
Naar de Enge'lsche berichtendienst
meldt, zijn generaal Wavell, alsmede generaal Gort tot veldmaarschalk bevorderd. Tot baron werden benoemd de Britsche ambassadeur in Egypte, Sir Miles Lamp-

json, en generaal Keyes.
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ba-ar aan het front getreden zijn en leldiworsteling, aangezien de eerste
groote verrassingen zioh niet meer wereldoorlog de voorwaarde er toe
geschapen heeft, dat de strijdere
kunnen voordoen.
ledere gebeurtenis op de ver- voor deze worsteling konden ontschillende oorlogstooneelen i*n :i942 waken .en zich concentreeren. De
's-GRAVENHAGE, 81 Dec.
D«
was op zichzelf geweldig en toch is strijd voor een op volksohe waarde- Führer heeft ter gelegenheid v*n
aij slechts een schakel in een we- orderoing geordend Europa, betee- de jaarwisseling aan den Rijkscomreldgebeuren, dat thans sedert meer kent hetzelfde als sftrijd tegen de missaris voor
het bezette Nederdan drie jaar niemand meer op aar- m-aiterial'isti'sohe krachten der ras- landsche gebied, BijkscommisgajfMi
(Vervolg van Pag. 1.).
de onberoerd ,en afzijdig laat. J*a, looze massa's van het Oosten en der dr. Seyss-Inquart, het volgende
ook deze wereldworsteling is, zooals groot-kapitalistische en door joden telegram gezonden:
zijn echter vooral ervaringen noo- wij thans zien, slechts het wel is geleide mogendheden van het Wes„Hoofdkwartier van den Führer,
dig en de op dit gebied geoefende
waar meest in het oog vallende en ten.
31 December ÏMB.
op die wij/e een zeer nuchter vereischte vaardigheid der construc- indrukwekkendste deel van een ontBij de wisseling van bet jaar doe
overzicht over de militaire ge- teurs en meesterknechts. Het is wikkelingsproces, dat thans reeds
u mijn hartelijkste gelukwenbeurtenissen van 1942, voor zoover mogelijk, dat mettertijd op dit ge- in de tweede generatie der geesteIn detze wereldworsteling kunnen ik
schen toekomen. Ik verbind
dusverre
twee
"wij die hier uit het Westen over- bied in de Ver. Staten het een en lijke, politieke en
phasen
tot
in
-wij
economische
daarmede mijn besten dank voor
sien, volkomen gunstig, dan is de ander zal worden gepresteerd.
grondslagen, waarop het bestaan der haar verloop en de derde in haar
den waardevollen arbeid, dien u
met
ontwikkeling, die door de deelnenagaan,
welke
fatale
begin
volken,
rassen en geHet is echter zeker, dat de onder afzonderlijke
in het afgeloopen jaar in Nederming van Japan in deze wereldmeenschappen en hun betrekkingen noodzakelijkheid op elkamdor volland hebt verricht.
worsteling in het Oosten tot stand Duitsehe leiding staande bewape- anderling waren opgebouwd, sohokt. gen.
w.g. ADOLF HITLEB".
waarlijk
overweldi- ningsindustrie van Europa reeds Het vergaat ons als den wandelaar, De eerste phase van deze worstegebracht weid,
gend gunstig. Uit Oost-Azië en het in 1942 buitengewone prestaties die zijn weg zoekt door de dalen en
ling bracht de militaire concentratie
Westen van den Stillen Oceaan zijn heeft geleverd. Wij herinneren de nabije, heuvels, of den schipper,
van het Europeesche vasteland en de voorbije tientallen eeuwen,
alle tegenstanders van de Spilhet avondland wiiüde binnenrukdie zijn koers zoekt door de strooautomatizij
heb
slechts
aan
de
nieuwste
weggevaagd,
mogendheden
mdngen
der kusten en de eilanden. daarmede de voorwaarde om weer- ken, af te weren.
ben daarmede op een voor hun be sche vuurwapens en tanks. En wij Zij hebben eerst, wanneer zij hoogte stand te kunnen bieden aan de onThans mag gezegd worden, dat
wapeningshuishouding buitenge- mogen derhalve met recht hopen, en afstand krijgen, een overzicht
over dit Europa losontkoombaar
belangrijk
de
ook
deze tweede phase voor een
wijze
pijnlijke
woon
dat in onze constructiebureaux en van het zinrijke en doelmatige van brekende aanvallen van het Oosten
koers,
ste grondstofgebieden der aarde
succesvol
hun weg en vooral van don
einde staat, vooral daar
moeten af- werkplaatsen ijverig verder geaan hun tegenstandersineenstorting
dien zij moeten houden om tot het resp. van het Westen.
tegenstanders
hot den
niet gelukt
werkt wordt aan de ontwikkeling doel te komen. Zoo vergaat het one
staan. De militaire
weergaloozen zegetocht
In
een
van onze vijanden in Oost-Azië kan van de, onze bewapening, die door wanneer wij bij de jaarwisseling heeft de Duitsehe Weermaeht deze is het in den vorigen winter door
niet beter verduidelijkt worden een steeds volmaakter organisatie 1042/48 terugzien, de gebeurtenis- taken in hoofdzaak vervuld, door- de climatologische omstandigheden
dan door het feit, dat het al dezen
sen vtwl den eersten wereldoorlog dat zU de militaire grenzen tot aan bepaalde culminatiepunt der uitervijandelijken mogendheden te za- van het gebruik van arbeidskrach- onderzoeken en ons de zwaarte en het gebied van Sovjet-Rusland, tot ste inspanning in het Oosten of
men niet mogelijk is Japan en zijn ten en van productiewijze een stij- noodzakelijkheid bewust woiden de Noordkaap, la-ngis de Westkust
in het Westen uit te buiten. De
onmiddellijke bondgenooten mili- ging beleeft, die rustig de concurvan den weg, dien 't Duitsehe volk tot de Golf van Biecaye en ten slotte
in
houden
dan
bezig
anders
met
hetgeen
opnemen
tair
rentie kan
te te zaïmen met den Italiaanschen afweer der mensebe-nmassa's uit
moet gaan.
gevechten om het, op den grootst
den
anHet onrechtvaardige verdrag van ■bondgenoot over den geheelen Binnen-A/Jë is een historisch feit
men op het oogenblik aan
mogelijken afstand van het Japan
VersaiWes
heeft het volk uit een Balkan afbakende en de door het geworden. Het is kenmerkend, dot
sche moederland liggende vlieg- deren kant mag verwachten.
en materialistische Romeinsche Rijk gestelde aanspra- het den bolsjewieken in dezen winverburgerlijkte
veld op het eiland Guadalcanar.
gestooten, maar in het Duit- ken van Europa op de Afrikaansohe
wereld
om
vliegveld
en
nergens gelukt is meer dan tüDe strijd om dit
sehe voik als laatste overblijvende gebieden mede ondersteunde. Wij ter
een positie op de Oostelijke punt
delijk
en plaatselijk binnen te drinbewustzijn
achtergelaten
het
begrijpen
belangrijk
thans hoe
OVERZIENwij de gebeurte. waarde
van Nieuw-Guinca zijn de heele
is,
a*ls
soldaat
dat
al
deze
zijn
eigenschappen
gebieden
van
het
in
in
één van de fronten, die in
gen
onze
som der militaire operaties tegen OVERZIEN
nissen van 1942 juist, dan sn strijder. Zoo werd het Duitsehe handen zijn en het onzen tegenstanvan 1941 bereikt en
grootden
veldtocht
Japan, bij welken strijd het
volk, gewekt en geleid door het ge- der niet mogelijk is deze kustgebiekunnen wij zeggen, dat zy de vergeconsolideerd
ste deel der Zuidzee-vloot der Ver.
werden.
sindsdien
steviging en uitbreiding, dus de nie van den Führer, noodeakelijker- den ie maken tot oprnairsehgebied
Staten verloren is gegaan.
Dat bewijst ook, dat het er in het
wijae tot den geboren en getogen tegen Europa.
consolidatie van de strategische strijder en vooral ook op politiek
Oosten thans om gaat de ruimte te
Met
'het
einde
van
den
Balkanen economische situatie in het gebied en daarmede tot den voor- oorlog was deze eerste phase der overwinnen en dat m«t de overontwikkeling
wij de
nieuwe Europa evenals in 't Ver- vechter van een volksche waarde- weeeldiworsteling om een nieuw winning, dat wil zeggen de organiordeniing
tegen de internationale Europa, netmelijk de voorbereiding satie van deze ruimte, ook de onvan 1942 overzien, mogen wij re Oosten hebben gebracht.
van dit- front gemachten,
niet
die
1843
alle te zamen in de der militaire situatie, geëindigd. wrikbaarheid
ons
voor
Wij
behoeven
waarborgd is. Wanneer wij constanaast deze militaire gebeurtenissen
dit
Ten
bet
tegelijkertijd
instantie
steeds
slechts
einde
binmeer te 'wensehen dan dat het ons Jaatste
den belangrijken vooruitgang op de successen van 1942 laat herha- resultaat opleveren, dat zij de volk- nenvallen van den in het Oosten en teeren met welke energie en arWesten staanden vijand te voorko- beidsvreugde juist dit werk in de
economisch .gebied, dus van het len. In dit geval zouden wij het sche, dus door het ras bepaalde
Euromen, zette de Führer den aanval nieuwe bezette gebieden verricht
waarde-ordening, waarop wij,
binnenlandsche front, niet over het sinde van deze worsteling kunnen
op den Sovjet in met het uitslui- wordt en in welke mate de krachin
ons
cultubijzonder
peanen,
het
afloop zich
welker
hoofd zien, welke ontstaan is, door- verwachten,
opgebouwd, ont- tende doel, de onbehouwen men- ten van deze nieuwe verworven
thans begint af te teek enen, aange- reele leven hebben
die gebieden v^or het geheele oorlogsdat thans de rijke levensmiddelen- zien onze tegenstanders nu voltallig binden en vernieien. Om deze be- schenimassa uut binnen-Azië,
zooals
in potentieel "der Spilmogendheöen,
herhaaldelijk
eene,
gebieden van het Oosten, vooral de en met hun reserves duidelijk zicht- slissing gaat het «hans in deze we- weer
natuurlijk vooral voor de onderOekrarhe, in de Europeesche voesteuning der nabijgelegen -fronten,
gebruikt en vooral de verkeerswedingsruiinte zyn opgenomen en
gen beveiligd en verbeterd worden,
hun effect beginnen te doen gevoedan is het duidelijk dat, na den
den
voelen. Het dieptepunt van
thans nog noodzakelijlkerwijize wisdingstoestand van Europa is achselvalligen strijd aan het ZuideDEN in den grond geboord.
konvooi beschermde. Tijdens een geHOOFDKWARTIERHetVAN
lijke front, na dezen winter een
ter den rug.
opperbevel
In 1942 heeft de Duitsehe weermaeht vecht van verscheiden uren beschadigFÜHRER, 1 Jan.
koopden
Oosfcwad
zal zijn opgericht, die den
bekend:
van
onze
kruisers
verscheiden
vijangehet
de
"Britsch-Amerikaaiisclie
is
in
de
weermaeht
maakt
van
Het belangrijkste
grond gebooYd: delijke
In
den
Stalingrad
in
kruisers
vaardijvloot
torpedootjagers,
en
diefinitieven
en duurzamen aJJweer
Terekgebied,
In
het
heel niet de omvang van de vooral
van den Don door eenheden van de marine: 1283 alsmede koopvaarders met geschut- van Binmen-Aaiië door Europa been in de groote bochtvoortzetting
volk
een
inhoud
vuur.
van koopvaarders met
van
De waarneming van het succes
met recht aan het Duitsohe die heeft de vijand bij de
schepen werd door den weerstoestand bemoei-' teekent, en dat een situatie in het
zijn vergeefsche aanvallen weer zwa- 7.944.000 BRT., waarvan 1208
Begeven voedingsverbeteringen,
lijkt.
van
BRT.
een
inhoud
7.580.500
pantsers
me'
Een in den strijd beschadigde leven ie geroepen, die reeds door
verliezen geleden en 33
naar den oogst verschillend kun-is, re
door duikbooten. Door formaties van vijandelijke torpedoboctjager is door zictoelve een voortdurend voortverloren.
den centralen sector van hel het luchtwagen werden 167 koopvaar- een Duitschen torpedobootjager in den schrijdende verzwakking met zioh
nen zijn, maar het belangrijkste leIn
rond 985.000 BRT. in den grond geboord. Een Duitsehe. duikboot
front hebben Duitsehe troepen in te- ders met
dat öe voortdurende daling der
torpedeerde vier schepen van het konmede zal brengen van alle poginrantsoenen, die in een genaanvallen den vijand uit verschel- grond geboord. Daarmee hebben de
vensmiddelen
en het luchtwapen te zamen in vooi, maar kon door de gevechtssituageworpen
stellingen
gen
marine
om weeßknaar het Westen op
en
plaatsen
den
geblokkeerd Midden-Europa onver- en
den afweer van vijandelijke het afgeloopen jaar 8.940.000 BRT ver- tie den ondergang niet meer waarnebij
te rukken.
13 pantsers vernield. nietigd. Bovendien werden door de men. Een van onze torpedobootjagers
mijdelijk is, tot staan is gekomen tegenaanvallen
Strategisch is de strijd in het
zuiden van het Ilmenmeer heeft marine 149 schepen, door het luchtwa- is uit het gevecht niet teruggekeerd.
en kon omslaan in een tegenover- deTen
aanvallen met gebruik- pen 301 afliepen, beschadigd. Aangezijn
vijand
aangezien
beslist. Dit ontneemt aam
gestelde ontwikkeling, beschikking
making
van talrijke pantsers her- nomen kan -worden, dat ook een deel
ROME, 1 Jan.
Het Italiaansche Oosten
Zij werden aHe afgeslagen. van deze schepen geheel verloren is.
haald.
van heden luidt als de gevechten, die thans aan den
thans die ruimte ter
weermachtbericht
wel- Daarbij zijn acht pantsers vernield.het
ln de streek van de Syrte en in
staat en geëxploiteerd wordt,
HOOFDKWARTIER VAN DEN Volgt:
Van 21 tot 31 December zijn aan
Tunis zHn overvallen van patrouilles Terek, aan de Wolga, aan den Don
voor
maar
tijdelijk,
,front 742 bolsjewistische FÜHRER 2 Jan.
ke niet slechts
Het opperbevel der der As met succes bekroond. Zij brach"oostelijke
of bij Rsjef geleverd worden, niet
weermaeht maakt bekend:
de duurzame vorming van het nieu- pantsers door formaties van het leger
ten
binnen
en
maakten
gevangenen
geIn het Oosten van. den Kaukasus materieel buit. Opdringe van vijan- hun voor onae toestanden hier in
buitgemaakt of buiten
we Europa voor een voldoende voe- vernield,
hebbfen sterke formaties vijandelijke delijke gemotoriseerde afdeelingen ln
gesteld.
actividing Van zijn bevolking toereikend vecht
levendige
infanterie en pantsers getracht door de Libysche Sahara werd gestuit door het Westen ondernkibare hardheden
In Libye en Tunis
duideis Wij herinneren ons nog
teit van stoottroepen aan weerszij- onze linies heen te breken. Alle aar? snelle reactie van ons garnizoen te en zwaarte, waarbij de Duitsehe
Duitsehe vallen zijn met verliezen voor den te- Gatrun, terwijl onee verkenningstroelijk, hoe ernstig de oorlogswil en den. In Tunis hebben snelle
gevechtsvliegtuigen en jagers op het genstander afgeslagen, 29 tanks wer- pen een levendige acitiviteit ontplooi- soldaat en zijn bondigenooten een
in
het
oorlogsvastiberadenheid
de
van Böne zies vijandelijke den vernield.
vliegveld
den in Fezzan.
beschrijven heldenOok in het Dongebied zijn hernieuwop den .grond vernield.
Duitsohe Rijk en de Oostenrijksch- vliegtuigen
Duitsehe vliegtuigen hebben tijdens nauwelijks te
twee de aanvallen van den vijand in zware een aanval op een vliegveld in Algiers
leggen. Dit heldag
Hongaarsche monarchie tijdens den Andere vliegtuigen,» alsmede
ten Noorden van Böne gevechten gestrand. Succesvolle tegen- op den grond eenige vliegtuigen ver- dom aan den
eersten wereldoorlog leden door de koopvaarders
beschadigd. Duikbommenwer- aanvallen van Duitsehe troepen wier- nield en talrijke andere in brand ge- dendom, dat Europa blijft bescherzijner bewo- werden
toenemende ellende door
pers hebben voltreffers geplaatst op pen den vijand terug, sloegen een vij- stoken. Twee Bostons werden bovendeze ont- stationsinstallaties en transportcolon- andelijke pantseerbrigade uiteen en dien neergeschoten door Duitsehe
men, heeft reeds den s-trijd in het
ners, hoe juist mede
vernielden daarbij 39 pantsers en 14 gers tijdens gevechten boven Tunis. JaThafte ie deze strijd
wikkeling de psychologische in- nes van den vijand.
kanonnen.
Aan den ingang van <le haven van Oosten beslist.
Een Duitsehe duikboot heeft in den
valspoorten ontstonden, waardoor nacht
Het
van
garnizoen
het
steunpunt
proef,
Böne is een /VyandeMjk konvooi aange- de
waaruit alleen de manvan 31 December op 1 Januari
Luki heeft in taaien tegen- vallen door Duitsehe jachtvliegtuigen,
de ontbindende vijandelijke propa- op de Middellandsche Zee ten Noord- Welikye
zullen komen,
voorsöhijn
te
stand onophoudelijk herhaalde aanval- die twee koopvaarders van gemiddel- nen
ganda mede bij de bestaande voloosten van Cyprus een torpedootjager Je-n van de bolsjewisten afgeslagen.
grootte
troffen
de
met
lei- van de „Jervis"-klasse met twee u>r-^ "
bommen van die met- de politieke krachten van
komen onbekwame politieke
len het gebied van Rzjef werden ln zwaar kaliber. De beide schepen kungeboord.
grond
in
den
pedotreffers
den
in
Europa, welke den tocht naar het
ding, kon binnendringen
gister- den tijd van 25 November tot 31 De- nen als verloren worden beschouwd
Britsche vliegtuigen hebben
8500 gevangenen binnengecember
den
Op
tegenstand
tot
Atlantischen
geworpen
op
en
wil
heeft
strijdgeest
mogelijk hebtoen gemaakt,
avond brandbommen bevolking leed bracht en 1910 pantsers vernield, buit- een van onze duikbootenOceaan
onder bevel Oosten
Wat Westduitsch
gebied. De
der centrale mogendheden.
of buiden gevecht gesteld. 582 van den fregatteivkapitein,
gemaakt
Carlo Lian de toekomstige leiders van dit weEen meermotorig, vijande- kanonnen werden buitgemaakt of ver- naaza, op 29 Decemiber
blijft thans van deze laatste hoop verliezen.
Bohet s.s. Areo"
neergeschoten.
werd
vliegtuig
lijk
van 5500 ton tot zinken gebracht Een relddeel zuil len zijn.
onzer tegenstanders nog over, nu vendien verloren de Britten aan de nield.
Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer tweede duikboot, onder bevel
nog
Kanaal
een
den
compromis
vliegelk
Het
van
duidelijke,
"
kust
er een
zijn vijandelijke aanvallen in het af- korvettenkapitein Carlo Fecia van
di rr,«
van
de Duitsehe troepen in- sato' heeft op 21 en 26 December
weervuur
afwijzende politieke leiding en een
zijn
de"
Aan de Oostkust van Engeland
eengestort. De bolsjewisten verloren gewapende koopvaarders „Queen City"
van Engeisch—
beveiligde voedingsbasis is!
haveninstallaties door hierbij 12 pantsers.
belangrijke
en „Dona Aurora" tot zinken gebracht ■» /|ET de landing
overdag
tegenstanders
gevechtsvliegtuigen
onze
Ijszee
,Aan
men
Duitsehe
het
front
van
de
hebben
Wanneer
hato een stalen
ÏVI Aimerikaainsche duscontingenten
gebombardeerd.
duikbommenwerpers en jachtkruisers
in Novemgoed begrijpt, zal men inzien, dat
in Noord-Afrika
gebombardeerd van de
Zooals in een extra-bericht bekend- installaties
gevechtsde
derde
zij hun hoop op succes eigenlijk gemaakt
is
ROME, 2 Jan.
is, hebben Duitsehe vloot- Moermanlijn en troepenonderkomens
Italiaansche ber iJI
van
afweer
nog slechts baseeren op de ver- slrüdkrachten, die aan de oppervlakte ten Westen van de baai van Kanda- weermachtbericht vanHet
de
nl.
phase
begonnen,
heden luidtl dJh
volgt:
Westersch-kapiwachte bewapeningssuccessen 'der opereeren, in maandenlange gevech- laksja.
der
de pogingen
Aan het front van de Syrte
Formaties snelle Duitsehe gevechtsnieuwe
op alle zeeeë 31 vijandelijke koopVer. Staten. Deze moeten stellig niet ten
hebben in Noord-Afrika onee Jagers en bommenwerpershebbert balistische krachten om de
gezamenlij- vliegtuigen
een
met
vaardiischepen
worden,
ofschoon de begrondslag
onderschat
den
op
BRT.
in
de»
verrassende
scheervluchtaantijdens,
ken -inhoud van 187.000
cc"heden en orde van Europa waaide-ordening
«n**'.,gemotoriseerde
wapeningsindustrie der Ver. Staten grond geboord. Deze successen werden vallen talrijke vrachtauto's vernield. concentraties van
van een volksche
schoten;
zonder
nog
gepubliceerdBegeleidende
jagers
strijdmiddelen
de
niet
pacht
weg
van
en tot dusverre
langs den
aangevallen. Duitsene
Het is duidelijk,
jagers
tijdens
verliezen,
der
oordrie
vijandelijke
vliegeigen
hebben
gevechtshandelingen
Door
luchtgevechten te verhinderen.
teenwet een behoorlijken aanlooptijd iogsmarine
zijn in December van 1942 tuigen neer.
dat, wanneer tegenover de modrie toestellen neergeschoten
In Tunis zijn door een geslaagden
achter zich had, toen zij van onge- 78 schepen met een inhoud van 447.800 In Tunis succesvolle plaatselijke gevan het nieuwe Europa
waarvan vechtshandelingen. Voor Bórre hebben plaatselijken aanval tactischhefan,? gendheden
veer een jaar af gebruikt werd BRT. tot zinken gebracht,
meer stond dan
niemand
anders
rijke
posities veroverd. Tijdens
met een inhoud van 431.300 BRT. Duitsehe formaties vliegers een kruivoor den oorlog van eigen land en 72
leve?:
de
bolsjewieken,
door duikbooten. Met inbegrip van de ser en twee koopvaarders met zware dige gevechten hebben Duitsehe ja- Engeland en de
toch tot op heden geen resultaten gisteren
gemelde successen onzer op- bommen getroffen. Ook in de havenin- gers zes toestellen van den vijand ver oorlog ook zonder de deelneming
toont, die aanleiding kunnen geven pervlaktestrydkrachten bedragen de stallaties van Böne wejd zware schade nield. Een zevende werd door het van Japan reeds beslist zou zijn.
De begeleidende bescher- afweergeschut te Sfax neergeschoten
tot bijzondere ongerustheid. Inte- in December gemelde successen der aangericht.
Duitsehe formaties hebben opnieuw Onze tegenstanders klampen zich
Duitsehe marine 109 koopvaarders met ming schoot boven Tunis zeven vijangendeel, de kwantitatieve produc- een
vliegtuigen neer; één eigen Engelseh-Amerikaa'nsche
inhoud van 634.800 BRT. Door de delijke
vast aan de hoop, dat de Ver. Staschepen
tie, welke men steeds vanjfcde Ame- marine werden 10 schepen en door toestel ging verloren. Afweergeschut de Algerijnsche wateren aangevallenin ten, vooral
door hun bewapeningsEenige stoomschepen en een oorlogsvan het luchtwapen nog 18 dee<". nog een vliegtuig neerstorten.
rikaansche industrie verwachtte, formaties
magelijkheden en ten slotte ook
Duitsehe gevechtsvliegtuigen hebben bodem werden zwaar beschadigd.
oorlogsscheAan
schepen
beschadigd.
reeds
binnenheeft haar wansucces
Militaire werken op Ma-lta zijn door door het optreden der Apnerikaanpen werden in December door strijd- overdag installaties aan de Oostkust
gehaald. Wij weten uit den mond krachten die onder water en aan de van Engeland aangevallen. Op 31 De- Italiaansche escadrilles
gebombarsche troepen, nog eens het overde
zelf,
dat
hij
cember
vielen
Duitsehe
oppervlakte
opereeren
kruiser,
zeestrijdkrachvan Roosevelt
een
deerd. De vijand heeft in den afgeloowicht
aan hun zijide zullen brenbij
het
negen
torpedobootjagers,
korvet,
een
ten
Bereneiland
pen
gedaan
in de Noordeop Pakwantitatieve productie heeft stopnacht een aanval
twee duikbooten en een beveiligings- lijke Ijszee een met kruisers en torpe- lermo. De veroorzaakte schade is niet gen.
gezet en thans een poging doet tot vaartuig,
door het luchtwapen een tor- dobootjagers bestaande Britsche for- ernstig. Tot dusver zijn zes dooden en
kwalitatieve productie. Daarvoor pedobootjager en een escort-evaartuie matie oorlogsschepen aan, welke «en vier gewonden
(Zie verder pag. 3, derde kolom)
geteld.
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Vergefsche Sovjet-aanvallen.
„Aan de overwinning van Europa commissaris.
Zuidwesten vam het IfrSovjets
HAVEN
VAN
BÖNE
hun
vergeefswhe aanvalvan
moet Nederland deelachtig zijn.”
26 pantserwagens weiden kalen.
dusverre hebben
BESTOOKT.
(Vervolg

Tot

EENIGE WEG TOT

HERRIJZENIS.
De ' Leider* der N.5.8., Mussert, heeft op Nieuwjaarsdag
een toespraak tot, het Nederlandsche volk gehouden, welke
over de zenders Hilversum I
en Hilversum II is uitgezonden. De toespraak luidde als
volgt.

Mijne Volksgenooten,
uren geleden

ENKELE

hebben
wij afscheid genomen van het
oude jaar. Er was geen uitbundigheid, er was weinig vreugde op den
.Oudejaarsavond van 1942 Volgens
oud-Nederlandsch gebruik zien wij
.speciaal op dezen avond om naar
het leven dat achter ons ligt en gedenken wij diegenen, die wij missen in eigen kring. Meer, veel meer
dan in tijden van voorspoed, gevoelden wij nu onze saamhoorigheid als volk. Onze gedachten gingen naar diegenen van onsvolk in

en geeri Engelschmari zal
trekken naar het hart van Europa,
dat danken wy aan het verkeerde
beleid -van hen, die ons verlieten
in de Meidagen van 1940. Zonder
deze Duitsehe 'wacht zouden de
Amerikanen niet in Algiers geland
zijn, maar aan den Hoek van Holland en zou de oorlog nu woeden
in ons vaderland. Wij erkennen
dat, wij willen daarvoor ook erkentelijk zijn, maar voor ons koppige
Nederlanders is hét niet zoo gemakkelijk, ongelijk te moeten bekennen.
Zoo ging het jaar 1942 aan ons
rikaan

.

voorbij

met veel somber-te, doch

niet zonder licht. Want op 10 December mocht ik van den Führer
vernemen, dat hij on* volk niet als
vijandig zon behandelen, .dat hij de
hooge waarde van ons volk erkent
en dat er niet met ons gehandeld
zal worden als eens geschiedde:

bij ons, over Ons, zonder ons, doch
andere werelddeelen, die door den dat een Nederlandsche stem geoorlog van ons afgesneden, nu
reeds
jaren gescheiden zijn van hoord zou worden by de uitbakevaderland; ning van de toekomst van Europa.
gezin, van volk, van
Duitsohland,
waar Van hoe groote waarde deze toevan daar naar
wij onze vele tienduizenden arbei- zegging is, zal later blijken.
ders weten, die werken op de plaatsen, welke leeg kwamen, doordat
Het nieuwe jaar.
honderdduizenden Duitsehe arbeiBij
deze jaarwisseling van 1942
ders geroepen werden naar de fronten, nog verder van hun huis van- op 1943 zijn meer dan ooit te voren
daan, in nog moeilijker omstandig- van toepassing de woorden van
heden, om daar hun plicht te doen. onzen onvergeteljjken Zuid-Nederlahdschen dichter Guido Gezelle:
En wij Nederlandsche nationaalHet jaar is uit
socialisten waren tevens met onze
en t'enden geleefd- ■
soldaten,
gedachte b\j onze
de vrijVan al zijn oude
willigers bij Waffen ■’’, bjj het Neellenden en heeft
derlandsche Legioen, bij dé Duitden last het ons ontheven
sohe Weermaeht, bij de NachriehHet nieuwjaar heeft,
tentruppen, bij het fJ.S.K.K., bij de
ambulance. Ik heb hen geroepen van heden af aan,
voor elk ende een,
om te gaan; zij gingen om hun leven in te zetten Voor ons volk en een schrede gedaan:
wie zal 't tot tonden levent
orts vaderland, onbegrepen door
zoovele van hun eigen volksgenooEen jaar boordevol onzekerheden
ten, die eerst later tot het inzicht gaan wij te gemoet.
zullen komen, dat hun daad ook
Gij hebt er recht op, mijn volksvoor hen van de grootste waarde
genooten, te weten, welken koers ik
is. Dat wij daarbij de honderden
wil zeilen in dezen " onstutmigen
niet vergeten, die reeds gevallen tijd. Geen enkele onzekerheid zal
zijn, dat is vanzelfsprekend.
ik daarbij laten.
In ons volksleven _zal ook 1942
Ik zie het groote wereldgebeumet een zwarte kool zijn aangeteeren,
de worsteling van-dezen tijd
Indië werd bezet als gevolg
van de onwettige oorlogsverklaring als den strijd van Europa tegen
aan Japan door de Londensche
émigranten, wier namen wij niet het monsterverbond, van het Rus
eens meer kennen, noch ons herin- sische communisme met het Ameneren willen. De bombardementen rikaansche grootkapitalisme, samen
door Engelschen en Amerikanen geleid door
jodendom, dat in
brachten dood en verderf in hon- beide achter het
de
schermen
heerscht.
derden gezinnen, die met den oorAchter het communisme stond
log niets van doen hadden. De verarming schreed verder, ook in ons als werktuig gereed 200 millioen
land, dat ingeschakeld is in de oor- menschen met het geweldigste oorlogsapparaat, dat ooit is opgelogsproductie.
bouwd, bedoeld om als een wals
Voedselpositie. over Europa te gaan en daar slechts
voedselmoeilijkneden zijn puiri'hooperi over te laten van wat
De
groot, maar geenszins ondraaglijk- dan eens geweest zouden zijn de
■.

....

-

Gelukkig kan, wat dat betreft, deze
winter met minder zorg te gemoet
gegaan worden dan de vorige, mede dank zij de voortreffelijke werking van ons distributie-apparaat.
De groente-positie in het komende
seizoen 1942/43 kan belangrijk gunstiger worden genoemd dan die van

het vorige jaar. W.ij hebben' erger
y.erdiend; Jaten wij niet vergeten,
dat nog slechts enkele jaren geleden het voedsel hier te lande met
millioenep kilogrammen werd vernietigd op bevel van de toenmaals
regeerende overheid. Ben zonde,
zóó groot, dat ik door het Jand reisde om daartegen te waarschuwen,
zeggende, dat men eens nog gebrek
zou krijgen aan datgene wat naar
Een
de mestvaalt werd gebracht.
de
luisterde
klein deel der natie
door
hooren
niet
anderen konden
dat gehet oorverdoovende lawaai, om het
dans
den
bij
maakt werd
gouden kalf.
*
jaai
Het jaar 1942 is ook hetvaderwaarin het Westen van.ons
van den
land deel ging uitmaken
OnEuropa.
verdedigingsgordel van
in
sterk
zoo
wordt
ze kuststrook
inelke
verdediging gebracht, dat
joden
vasiepoging van de door dein ac
uitgezonden Amerikanen
tienkiem 'zal worden gesmoord,
duizenden hebben huis en hof moeten verlaten, moéten evacueeren
met alle moeilijkheden en ontbeOuringen van dien, en hebben op
dejaarsavond teruggedacht aan hun
tehuis, dat zij moesten achterlaten
en waarin zij hopen terug te keeren. Dat- Duitschers moesten tomen
om hier de wacht aan de kust te
betrekken, dat wg zelve niet in
staat zijn om de verzekering te geven, dat over ons gebied geen Ame-

.

Europeesche

cultuur, beschaving
en godsdjenstzln.

Achter het Amerikaansche grootstaat een continent,
eveneens bewoond door een paar
honderd milliioen menschen met al
zijn hulpbronnen. Zijn doel ie het
om aan ons werelddeel Bil zijn be
zittingen te ontnemen en ten eigen
bate aan te wenden.
In dezen strijd op leven en dood
is Europa
gewikkeld. Engeland,
met
zijn
46 millioen inwoners,
speelt daarbij reeds nu een
ondergeschikte rol. Het is
niet veel mcci
dan een springplank Van Amerika
naar Europa. Er ls geen sprake
meer van een oorlog tusschen Engeland
en Duitschland; het gaat
om leven en dood voor gansch
fcAiropa. De overwinning van
Sov
jet-Rusland ls
de vernietiging van
Europa. De overwinning van het
Amerikaansche grootkapitaal beteekent de slavernij voor Europa.
kapitalisme

Deel van

Europa.

Daarom,- omdat ons vaderland
een deel van Europa is en een wel

varend

Europa

Nederland in een verwoest
onbestaanbaar is, is er voor

ons maar éën weg, die van de
solidariteit der Europeesche volkeren. Onwrikbaar verbonden gevoel Ik mij aan denFührer als Ger
maansch Führer, die met den duce
van Italië en met de andere ver
bondene Europeesche naties, Euro
pa voor den ondergang gehoed t.
God heeft hen nog bijtijds gezonden om dezen ondergang te ver-

hoeden.
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potgeschoten.
(Duitsch weermachtbericht.) | In Libye werden vijandelijke aanUIT HET HOOFDKWARTIER vallen door artillerievuur verijdeld.
VAN DEN FÜHRER, 3 Jan.
Het In htchtgeveohten verloren de Bri-W
opperbevel van de Weermcaoht ten zes vliegtuigen.
Eigen aanvalsacties in Tunis lemaakt bekend:
verden nieuwe .terreinwinst op. Dag
In het gebied van den Don duren
sn naoht hebben Duitsehe duikbom3e aware afweergeveohten voort. De menwerpers de vernielingen der
vijand werd over het geheele front havenwerken
van Böne voortgezet...
teruggeslagen en verloor 38 pant- In de
haven
werd
een koopvaardijserwagens. Bij deze gevechten heeft schjp van
B.R.T. tot zinken
10.000
de zesde pantserdivisie zich bijzon- gebracht. Voorts werden spoorweg,
Hongaarsche
der onderscheiden.
werken en een vliegtuigsteunpupt
troepen sloegen een door krachtige in het
grensgebied van Tunis en
artillerie ondersteunden aanval der Algiers doeltreffend gebomibacrdeerd.
Sovjets af.. Bij een eigen ■succesvolle In lnohtgevechten
verloren de Britaanvalsonderneming ten Westen ten 16 vliegtuigen.
Aan onae zijde
Kaloega
vijandelijk
van
werd een
werden geen verliezen geleden.
bataljon in de pan gehakt, weiden
Een Duictsche
heeft een
96 gevechtss-telilingen en kazemat- Aimerikaansch duikboot
munitie schip van
ten verwoest en werden gevangenen 8,000 8.R.T.,
dat deel uitmaakte van
geimaakt. Hernieuwde aanvallen 1 een konvooi,
dat Oran binnenliep,
van den vijand op het steunpunt in den grond geboord.
pieel conflict, want de beginselen Welikije Loeki mislukten als geDe overdag uitgevoerde aanvallen
van het nationaal-socialisme en fa- volg van den hardnekkigen tegen- door snelle Duitsehe geveciitsvüegscisme kunnen,, zonder eenig toe- stand der bezetting.
tuigen op het Engelsche kustgebied
doen van Europa, gevaarlijk worOnder gebruikmaking van talrij- " werden ook gisteren met succes
den "voor de levensopvatting, welke ke pantserwagens herhaalden dei voortgezet.
die mannen zich gegeven hebben
en wenschen.
bewustworden van militaire infe- in Noord-Afrika thans reeds afteeDe in de eerste phase van deze rioriteit,
moge onbeantwoord blij- kenen, zullen hun een voorproefje
wereldworsteling bereikte militaire
ven. In ieder geval hebben zij een geven van den strijd en van de
consolidatie van Europa maakt het van Europa verwijderd liggend op- met dezen, strijd verbonden verlienu voor de Westelijke mogendhe- marschgebied gezocht voor welks zen, welke moeten optreden,
den buitengewoon moeilijk een doeltreffend gebruik zij den strijd wanneer de machthebbers der Ver.
eerst moeten aanbinden, een strijd
geschikte plaats voor een aanval te waarvoor de spilmogendheden door Staten ernstig hun imperialistische
wensehen nagaan en niet tijdig door
vinden. Zij zijn thans in Noord- de bezetting van Tunis, Corsica en de vraag der
meerderheid hunner
Afrika geland. Dat is klaarblijke- het onbezette Frankrijk gunstige bevolking, waar
voor zij dan toch
voorwaarden
voor
zichzelve
in
het
teeken,
dat zij zich te zwak
lijk het
eigenlijk den oorlog voeren, weerhebben geroepen. Dan moet houden
voelen pm op te treden in een ge- leven
worden en afgeleid tot verechter nog altijd de door de natuur dere bezetting
van de gebieden
bied, dat alleen en rechtstreeks geschapen en voor de meest doelhun de mogelijkheid zou hebben treffende verdediging der spil- [hunner bondgenooten.
gegeven voor een beslissenden mogendheden dienstige tankgracht
In leder geval blijft in deze
strijd, dus bijvoorbeeld aan de van de Middellandsche Zee ove» derde en wellicht laatste phase der
wonnen worden om de eerste basWestkust yan Frankrijk, in België tions van Europa te naderen.
wereldworsteling na het succesvolle
of in Nederland.
eindigen van de eerste en tweede
Of dit gevoel der eigen ontoereiphase, voor., de spilmagendhcden
moeilijkheden, die zich voor de taak
kendheid te wijten is aan het geom uit een strategisch gunbrek aan tonnage, dan wel aan het
de Engelschen en Amerikanen stige positie aanvallen af te
weren,
die door hun voornaamsten tegenEen
vast geloof heb. ik in he'. eenheid van ons volk bereiken, de stander over een afstand van ruim
voortbestaan van Europa. Aan het lotsverbondenheid van alle Ger 600 'km., over een door onze duikeinde van dezen oorlog van wereld- maansche volkeren en de samen booten onbevaarbaar gemaakte
zee
historische beteekenis, herrijst een werking van alle Europeesche vol naar de. kuster van Europa geEen
keren
Europa.
Europa
nieuw
niet
bevorderen.
Een beroep doe ik op he; goed- bracht moeten worden.
meer verteerd door onderlinge oor
logen; een Europa yan elkander willend deel der natie om niet lan
staan den spilmoHierbij
waard-eerende en respecteerende ger met de handen in den schoot gendhedenechter
Europa, wanneer men
in
volkeren, die zich van hun lotsver- afwachtend te blijven toezien. Er rekening'
houdt met het feit, dat
bondenheid bewust zijn, een Euro- is binnen en buiten de N.S.B, zoo de vijandelijke
krachten gebonden
pa waarin gerechtigheid zal heer- veel te doen. Wij moeten er ons worden door het
Groot-OostaziaBedenk dat
senen, gewaarborgd door Hitler en doorheen worstelen.
tische rijk van Japan, en met de
volk
Europa
nieuwe
ons
wel
meer
voor
heete
vu
In
dit
Mussolini.
toenemende uitschakeling
"zal groote welvaart zijn en socia- ren heeft, gestaan in de vele hon steeds
Indië,
dat steeds .meer een gevan
lisme van de daad of liever gezegd, derden jaren van zijn bestaan.
bied
wordt
waarheen militaire
zorg
De
voor
de
geestelijke
uitgedrukt
in onze
en
zooals dit is
gezonden moeten worden,
krachten
de
lichamelijke
gezondheid
Godsvertrouwen,
van
liefde
bronnen:
menschen, meer bewapeningsvoor volk en vaderland, eerbied jeugd is het moeilijkste en het be- meer
ongeveer dezelfde
capaciteit,
voor den arbeid. Aan deze over langrijkste. Met innige voldoening grondstoffenenter beschikking heeft
moet
zie
ik
hoe
hun
best
doen
Europa
Neder
de ouders
winning van
te behoeden, hoe als waarover onze tegenstanders in
land deelachtig zijn, terwille van om hun kinderenvoedselmoeilijkhe
een strategisch veel ongunstiger
de
zij
trachten
zijn toekomst, zooals Finland en
keurig
lossen,
hoe
den op te
des positie beschikken. De bewezen
zooals Hongarije dit reeds zijn.
genialiteit der actieve oorlogvoeko
zij
nog
dag
mogelijkheid
Zondags
voor
den
eenige
is de
' DH
ring,
bekwaamheid der generaals
nog
men. Reinheid en netheid zijn
om té komen tot een herrijzenis
en admiraals en oorlogservaring
altijd onafhankelijk van geld.
van ons vaderland; het ls daarom
Het zelfrespect der natie hoog der soldaten strekken in ons voormijn volksgenooten, is deel.
mijn pMcht dien koers met vaste houden,
allergrootste
van
het.
belang. Di:
zeilen,
zooals
dit
reeds
te
hand
In een worsteling, waarin het om
ligt voor het'belangrijkste gedeelte
toen
1935,
is
sinds
mij
gedaan
door
belangrijkste dingen gaat en om
de
in de landen der vrouw. De liefde
ik voor de. eerste maal, sprak over tot het vaderland tot ui:ing te de beslissende vormgeving voor kobrengen op de eenige juiste ma
de Europeesche solidariteit.
eeuwen, staat de afloop fanier, door mede te werken aan do mende
nieuwe orde, die gevormd' moe: taliter vast en deze afloop kan zich
slechts voltrekken ten gunste van
En nu staan wij dan te midden worden, is ons aller taak.
he;
van
den
boven
dit
staar
verschrikkingen
Maar
adles
Europa en daarmede van ons.
van de
oorlog. Het is onbillijk en onwaar- geloof in de herrijzenis van ons
Evenwel zijn er oogenblikken,
dig om te doen als zoovele onna volk als uitvloeisel van ons Gods
denkenden, om aan het nationaal vertrouwen.
Wanneer het een waarop de weegschaal in evenwicht
socialisme in het algemeen en aan stormachtige duistere nacht is, dan staat en het lot den verderen loop
de N.S.B, in het bijzonder, de moei lijkt het dwaa-Sheid om te geloo bij wijze van spreken afhankelijk
lijkleden van dezen tijd te wij- ven in de opkomst van de zon en stelt van de persoonlijke bekwaamten. De bezetting is ootiogsnoodde komst van een stralenden dag. heid der handelende menschen, juist
zaak, schaarschte, evacuatie, enz. Toch is dit duizenden malen ge- om hen te beproeven en door de
zyn de gevolgen van den oorlog, schied. Ons volk staat nu ln een bevochten overwinning, flink te mawaaronder wij allen te lijden heb dieptepunt van zijn bestaan, wel- ken voor de taken der toekomst.
ben. Daaraan kan de N.S.B, niets licht oreffen ons in 1943 nieuwe
veranderen, daaraan kan ik ook rampen. Niettemin behouden wij Het eerste van. deze oogenblikken
niets veranderen. Evenmin als het het geloof, niet bij wijze van was de herfst van 1939, toen de
bijna volleDuitsehe legers
mij mogelijk is om diegenen te zwemvest om ons drijvende te hou digen opmarsch in een
hunner
divisies opden,
burcht,
redden van de gevolgen van hun'
maar als een vasten
daden, die sabotage plegen tegen van waaruit de weg naar omhoog rukten naar Polen, ten einde volde bezettende macht, in de kinder voert, als wij ads volk in eendrach: gens den wil van den Führer dezen
lijke. gedachte daarmede iets vader te zamen staan en moedig en vast storingsfactor' binnen zoo kort molandslievends te hebben gedaan. beraden dien weg willen betreden. gelijken tijd uit te schakelen. WanFransche leger, geZoover gaat mijn bevoegdheid ooi»
Staande op den drempel van.het neer toen het
Engelsche
divisies, een
steund
door
niet,
de
blijkt
jaar,
mij
nu
al
laatste nieuwe
wensch ik u, mijn
dagen, dat velen dit denken.
volksgenooten, sterkte in het dra werkelijk energieken aanval op het
De N.S.B, is de poldiekë wils- gen van uw moeilijkheden, dank ik Duitsehe Westen zou hebben onderdraagster van ons volk. Een min ieder, die in 1942 arbeidde en of- nomen, zou het lot twijfelachtig zijn
derheid maar een doelbewuste en ferde voor ons volk en spreek ik geweest. Dit oogenblik heeft Franken daarmede
een vastberaden minderheid, die de hoop uit, dat het jaar 1943 het rijk voorbij laten gaan
stoer haar weg gaat, banend een begin van de herrijzenis van ons ziin kans om den oorlog te winnen,
verloren.
toekomst voor gansch ons volk. volk zal brengen.
Zij heeft zich ingezet voor alie man"
Veel heil eh zegen in het nieuwe
van Neerland's stam. Zy wil de jaar.
(Zier verder pag. 3 derwe kolom).

Staten hun reeds vóór 6 December
1941 voorbereide mogelijkheden
slechts gebruikt om óp 85 verschillende plaatsen ter wereld troepen
aan land te zetten of garnizoenen
te leggen, dus in hoofdzaak langs
den weg van den geringsten weerstand de gebieden te bezetten, die
reeds aan hun bondgenooten hebben toebehoord. Het ziet er naar
uit alsof zij deze bezigheid ook in
de toekomst willen voortzetten en
daarin het eigenlijke doel hunner
militaire deelneming willen zien.
Wij houden echter rekening' met
het geval, dat de troepen der. Ver
Staten eenmaal een poging zullen
doen een militaire beslissing in
deze worsteling tot stand te brengen. Dit kan wellicht ook in het
Voornemen liggen van de mannen
achter de schermen in het Witte
Huis. Aangezien die precies weten,
dat het hier gaat om een princi-

—

Voorproef.
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De zingende stad Podiebrad.
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Discipline.

Het maken van speelgoed vormt
een belangrijken factor bij de opvoeding van de kinderen, die op
(Speciale correspondentie)
BAD PODIEBRAD, Dec.
wensch
van hun ouders door de
De
160 meisjes van veertien tot ze- '„Kinderlandverschickung" in moventien jaar, die in 't huis „Oha- dern ingerichte tehuizen in het
ritas" zijn ondergebracht," berei- Protectoraat Bohemen en
Uoravie'
den ons een fleurige ontvangst:
worden
ondergebracht.
een dubbele eerehaag van naar
hartelust zingende en vroolijk Een zangkoor, gymnastische
oefe
lachende B.D.M, meisjes, gestoken ningen, een tooneelspel.
leder kind
in witte blouse met korte mou- speelt zijn
rol met een zekerheid,
wen, zwart rokje en zwarte das.
alsof het zijn leven lang op de
Het huis is licht en gezellig; er planken
had gestaan. Er schuilen
staan veel bloemen en in alle lotalenten
onder
de jeugdige acteurs
kalen zijn de meisjes opgewekt
en actrices, die over veel humor
aan den arbeid ondei de leuze beschikken en den
draak steken
„De
vroolijkste
presteert
het
met leeraren, leiders en allerlei.
Zij
voortreffelijk
meest"
maken
gebeurtenissen uit het
speelgoed, meest poppenmeubelen actueele
Podiebradsche
tot groot
voor de kinderen van frontstrij- vermaak van hetleven,
auditorium.
ders, of verfijnd naald-, knop- en
Ook de kleinsten zijn zelfbewust
plakwerk. En bi alles wordt geen
babbelen aan tafel gezellig en
zongen.
zonder schroom met de bezoekers.
Waaruit kan blijken, dat, in Beleefd
geven zy antweerwil van den ernstigen onder- woord enenopcorrect
hun
is
tafelmanieren
toon die ln de tehuizen heerseht niets aan te merken. Toch
ls de
(deze jongens en meisjes zullen
stemming vroolyk en de eetlust
later doelbewust mannen en vrou- opperbest. Myn buurmeisje
van
wen moetei zyn) de vroolijkheid twaalf jaar komt. zooals de meeshoogtij viert Vrooiykheid, die
te kinderen hier, uit Essen. Zy
aan dt discipline geen afbreuk heeft het hier veel beter dan thuis.
doet Want discipline is het ken- Haar v.der is mynwerker. maar
merk van de opvoeding in Podieer «ijn ook kinderen by van ingebrad, waai
de ..Kinderlandver- nieurs of beambten. Afkomst en
schickung" enkelen duizenden jon- milieu zijn hier van geen belang.
gens en meisje» uit de door lucht,
Na tafel wordt natuuriyk gezonaanvallen bedreigde streken gedu gen. Kinderen
en gasten geven elrende een jaar gastvrijheid ver-

—

leent.
D' discipline komt ln alles tot
uiting: in de» schooluren, by de
tafelgebrulken, tyden- sport, spel

Radio, 4 Jan.

en dagmarsch, in de slaapzalen,
HILVERSUM I. 41-5.5 M.: 7.1*5 Orwaar de tandenborstels ln de gelspel
en gemengd koor (opn.), 730
di-inl-bekers alle stram in het ge- BNO: Nieuwsber., 7.40 In de vroegte
een
8.30
BNO: Nieuwsber., 8.40 „WU
wijzen
(gr.),
richtinj'
lid H
(pogenS"bynlijk een onbelangrijk 'detail, brengen U heden
" 8.50 Operetteconcert (gr.). (Van 9.30—9.37
Spiegel
dat echter wel degelyk een op- van
opn.), 10.00 Jean Lancé
den dag

voedkundige bedoeling heeft), in
de keurige kleerstapeltjes in de
kasten, ln het straffe rhythme van

—

en ork., 10.30 Vooröracht, 1045 Orgelspel (gr.), 11.00 Jean Lancé en
ork., 11.30 Zang en piano, 12.00 A*
manak, 12.05 Frans Wouters en ork.,
12.45 BNO: Nieuwsber., 13 00 BNOA.et beschouwing,
13.10 Pianotrio,
13.55 Liederen van R. Strauss (gr),
Omroepork.,
14.00
15.00 Spel voor
voetlicht en camera, 15.15 Elck wat
gevar.
progr,
wils.
16.45 BNO: Nieuwsber.,
17.00 Oost-Ned. Strijkkwartet,

de trommels en bazuinen van de
De jongens worden
er door gegrepen en voelen zich
deel van een groot geheel, zy
worden zioh bewust van een hooger doel, waarvoor allen zich in
17T30 Van heinde en verre klinkt het
het gareal dienen 'te scharen. Met nieuws,
17.45 O'.to Hendrilks en ork,
betoogen
leiders,
vuur
de
dat de 18.30 BNO: Nieuwsber.,
18.40 Orgel19.00 Politiek weekpraatje
individualiteit van het kind door concert,
(Vanaf 19.15 alleen voor
dit systeem niet in verdrukking
Radio-Centr
met
lijnverbinding met de studio)
komt
zooals men allicht zou 19.30 Concertgebouwork
(opn;), 21.00
denken
maar dat juist het om- Kamermuz. (gr.), 21.45 BNO: Nieuws28.00
Viool
met
ork.
(gr), 22 20
gekeerde het geval is en dat op ber..
In de buitenlucht (gr), 23.45—24.00
gemeen
basis
discipline
de
vao
en
Orgelspel (gr).
HILVERSUM n. 301.5 M.: 7.15—7 40
schapsgevoel de persoonlykheid
Hilversum I, 7.40 Ochtendgymn..
van het kind en zyn gaven en ta- Zie
7.50 Sportm 8.00 Act. nieuws voor boer
lenten naar voren komen.
tuinder,
8.15 Twee
en
van
Inderdaad zyn deze kinderen Paul Lineke (gr), 8.30ouvertures
BNO: NieuwsStrijkork.
(gr.), 900 Ork.'
allesbehalv- sohuw en verlegen. ber.. 8.40
Duitschen Arbeidsdienst (opn.)
Zonder aarzelen zingen zy hun van
(9.15—9.20 Voor de huisvrouw), 10 00
welkomstlied, met vaste stem ge- Godsd. uitz., 10.30 Plano, 11.00 Voor
ven zij antwoord op vragen. In de de kleuters, 11.20 Omroepmelsjeskoor
groote tooneelzaal op de markt (opn.), 11.30 Ork Carlo Carcassola en
muz., 12 30 Op bezoek by
van Podlebrad geven zy een uit- Boer, 12.45 BNO: Nieuwsber.,fam. De
13.00
voering, die klinkt als een klok. Progr.-overzicht.
13.05 Amusement.?muziekcorpsen.
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Liefde

op

u
ook kunnen
den jongsten dag zezoudt
werd
De gouverneur

door H. R. BERNDORFF 40
De man maakte zich verschrikt los. ,Ik
niets er aan kan doen," stamelde hy. „ik
heusch niet!"
„Waarom zou Jenny Hesters in de ge

zitten?"
„Politie arresteeren alle Chineezen en
brengen juffrouw maar gevangenis."
„Chineezen?"
„Ja mynheer."
Friedrich Wilhelm liet den neger staan
Een oogenblik dacht hy na, toen liep hij
op de groep officieren af, in wier midden
de gouverneur stond. Daar aangekomen,
lichtte hy even zyn hoed en zei ..Excellen
tic, mag ik u iets vragen?"
De gouverneur draaide zich naar hem toe,
groette even kort en antwoordde: „U ziet,
dat ik in gesprek ben, mijnheer Mayenne,
wat is er aan de hand?"
„Waarom hebt u juffrouw Hesters laten
arresteeren?"De gouverneur antwoordde rustig: „Dat
juffrouw Hesters werd gearresteerd, hoor
ik ook zoo juist. Ik ben even verbaasd hier
over als u."
Friedrich Wilhelm staarde hem aan. Toen
zei hy: „Neemt u my
niet kwalijk, maar

vangenis

mij
gearresteerd?"
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Officieele mededeelingen
BEPERKING GEBRUIK VLAKGLAS.
Het bewerken of verwerken van;

a. Tuindersglas, behoudens ten behoeve van het beglazen van broeikassen.
broeiramen e.d. objecten van den tuinbouw; b. van gewapend glas, behoudens ten behoeve van dakbedekking
van gebouwen; c. van vensterglas,
blank spiegelglas en alle overige soor-

ten gegoten glas, behoudens ten behoeve van het uitwendig beglazen van
gebouwen en vervoermiddelen, is verboden zonder schriftelijke vergunning
van den directeur van het Rijksbureau
voor Bouwmaterialen te Amsterdam.
Indien men in zeer noodzakelijke gevallen ln aanmerking meent te kunnen
komen voor een schriftelijke vergunning om de genoemde soorten stükglas
te bewerken of te verwerken voor
andere doeleinden
dan hierboven
werd toegestaan, wende men zich
met
een gemotiveerde aanvraag
voor tuindersglas: tot het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
in oorlogstijd,
bureau Grondstoffen, Lange Voorhout 10, 's-Gravenhage; voor vensterglas, blank spiegelglas,
gewapend glas en alle overige soorten
gegoten glas; a. indien voor doeleinden voor de bouwnijverheid (bijv. voor
het beglazen van binnendeuren en
binnenvensters, lichtlantaarns e.d.):
tot deri algemeen gemachtigde voor
den wederopbouw en de bouwnijverheid. 's-Gravenhagè; b. voor alle
overige doeleinden: tot de bedrijfsorganisatie (bedrijfsgroep, vakgroep of
ondervakgroep), waarbij de vervaardigers der objecten, waaraan of tot welke het glas moet worden bewerkt of
verwerkt, zijn aangesloten. In de aanvraag moeten worden vermeld: hoeveelheid, soort, maat en dikte van het
gewenschte glas, het doel, waartoe het
te bewerken of te verwerken glas moet
dienen. De bedrijfsorganisatie stuurt
de aanvraag. Indien zij volgens dé
richtlijnen van het Rijksbureau gemotiveerd is, met haar advies naar het
voor Bouwmaterialen.
Rijksbureau
Aanvragen, welke niet binnen 10 dabeantwoord,
worden geacht te
gen zijn
zijn afgewezen. Bij beslissing in gunstigen zin ontvangt de aanvrager een
schriftelijke vergunning. Deze beslissing berust uitsluitend bij het Rijksbureau voor Bouwmaterialen. Hoe ook
het advies van de bedrijfsorganisatie
mocht luiden, eerst na ontvangst van
de schriftelijke vergunning is men bevoegd tot de daarin genoemde bewerking en/of verwerking van vlakglas
over te gaan

kaar een hand en schommelen* in
de maat mee. De liedjes zyn opvallend goe zoowel van rhyth-me

en tekst als melodie. Zoodat de
maaltijd in algemeene vroolykheid

eindigt

INDISCHE.
Belevenissen
bleef
Hollandsche
VROEGER
vrouw thuis. Indië was ver en
griezelig, ongeschikt
de

voor huishouden en huwelijk. Vijftig Jaar later
was het een land van de njonja
(de mevrouw).
Zij kwam uit Holland

over. Eerst
was' het een waagstuk. Toen
werd het gebruikelijk. Nu is
het doodgewoon. Zij werd Anders dan thuis
niet zoo piete
peuterig, zoo opgesloten. Zij vond
een énder, ruimer huishouden, een
"andere dagindeeling, endere
bedienden, zy moest leeren geven en
nemen, zij moest aanpakken en
volhouden, zij moest wennen. En
een huis en een huiskamer maken
voor den Hollandschen man. Een
sfeer;
tóór

—

(Ingezonden mededeeling.).

WIJ ZIJN VERLEGEN!
Wy zijn verlegen om Togal-flacone
en daarom verzoeken wij U leege
Togal-flaeons tegen betaling by Uw
apotheker of drogist in te leveren.
\Vij kunnen er dan weer de beroemde Togal-tabletten te{»en rheumatiek,
spit, ischias, hoofd- en zenuwpijnen
in doen en behoeven we geen noodverpakking te gebruiken. U bewast
er ons en anderen een grooten
dienst mee. Wilt U ons helpen? By
voorbaai onzon drink
8600

schepsfeer
pen in een

De Onbekende
'

Se

Vrouw
"

Oostersch
tand. Zij moest

vechten tegen de eenzaamheid, de
ongezelligheid, tegen verruwing en
cultureele ontbering. Tegen ziekten, muskieten, kakkerlakken en
bacteriën En tegen de soos. Zij
moest haar kinderen onderwijzen
en later die kinderen naar Holland zien gaan. Met een' verbeten
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traan, met haar Hollandschen, kop
pigen wil,, volhoudend en vasthoudend, moest zij van een land-voorden-toean een land voor njonja
e n toean maken..-..
h'X£2
Zy kwam, zag, werkte, ploeter- (ln.gezf.nden Mededeeling)
de, werd ziek en weer beter en
wón. Die njonja is niet de beschillderde, holhoofdige, slaplynige
vlinder, het dansding uit Des InVan eendge zijden ontvingen we ter
des, het broekenvrouwtje van monbeoordeeltn^ gevallen, waarin voidain zwembad en berghotel. D i e ,gen*s
een der
tegen het gezijn slechts ornament en decor zond verstand partijen
of tegen het gevolgd*
systeem gezondigd werd. Voor zooDe njonja is
18-karaats Hol- ver
zij,
algemeen standpunt belandsoh Zy leeft en gedyt
en schouwd, van
voldoende Interes-sant
groeit
op haar best ln binnen- zullen we hier enkele behandelen. zijn,
Geplaatsjes, by de suiker en de ta- val 1. West opent met een harten
Noord (kwet.9ba.ar) doubleerde Oost
bak, boven in de thee en de kof paste
en Zuid, die de volgende' kaart
fiei

Bridgen in de huiskamer.

en ln het land-van-buiten. Naast
en met den har< werkenden man.
Zij steunt en helpt hem. zy vroo-

5743H8653R642

had:
K 7 4 3 liet -Noords dubbel ln Was
De verdut jamst? vraagt de heer Th. van A.
dwaalde brief met den aanhef „Beste
te Den Haag WIJ achten dit ven niet,
vader, moeder, zuster en broeder" i« lykt zyn eenzaamheidje op,
zij aannemende dat
O W met het maweer terecht.
kookt
ken van één hartien den robber maakDe grootmoeder van dezen afzender seert), en verstelt en piedjit (masgeval
ten.
In
dat
ware het beter ge.
zy kan een luier aanleglas het berichtje over den brief in ons
weest een down van twee slagen t«
blad en had hem toen spoedig in haar gen en een doorgeloopen yoet ver- riskeeren.
Zuid bad dus hier twee
bezit
binden.
klaveren kunnen bieden. Noord zou
dan wed een keuze moeten doen tal
Zóó, met en naast haar toean, zijn
beate kleur. Zou echter de
hielp
ber niet gehaald zijn met een robopbouwen.
Indië
Vér
zy
gèork., 14 00 Godsd. uitz., 14.30 Orgelharten, dan zouden wJj
dubbelden
zy een losse, rosse, ruwe gepast
(gr),
concert
15.00 Kamermuz.:
hebben
„Sextet en Septet" (Gr), 15.30 Wie samenleving van soos en klets en
GevaJ 2
\
was Braille?, vraaggesprek, 15.45 Rott. bitterkaraft tot een huis- met-een
Noo-rd (niet kwet**aer).
Philh. ork., 16.45 HNO: Nieuwsber.,
S v b 10 7
17.15 huiskamer rondom een^ njonja, die
17.00 Voor de rijpere Jeugd,
H hb
3
Dit-k Willebrandts en dansork., 17.45 voor alles moest zyn' huisvrouw
R h v b 10
Spiegel van den dag en BNO: Friesch en moeder, stut en
voor
steun
de
K a 5
praatje, 18.00 Orgelconcert, 18.15 N.S.B,
haren en.... „En die desondanks
Zuid
antwoordt, 18.30 Strijkkwintetten. Van bleef
Sh9 6 4 3
"beseffen", besloot de makeaf 19.15 alleen voor Ratfio-Cen tr. met
H a
18.15 laar de gezamenlyke
lijnverbinding met de studio,
overpeinR
a
Gerard van Krevelen en ork., 19 45 zing, „de
allesbeheerschende
waarK h 10 7 6 4 3
BNO: Nieuwsber., 1*9.55 Gerard van
ging als volgt:
bieding
De
de
Gramjnuz.,
althans Noord opencde
Krevelen en ork., 20.15
van een zoen
met eeo ruiten. Zuid
20.30 Uit Neerl. Gouwen, 20.45 Varia, voor den rechthebbende: de verantwoordde met twee sans atout.
gevar. progr, 2*1.45 BNO: Nieuwsteer., borgen parel,
een
brutale Noord maakte er drie van en Zuid
die nooit
22.10
22.00 BNO: Act. beschouwing,
vier schoppen. Er werd romdAvondwijding
22.20—24.00 Zie Hil- edelsteen mag worden, de Onbe- caUde
gepast
Uiteraard werd klein slem
Indië!"
versum I.
Vrouw van
gemaakt.
Wie
heef-t hier schond?
gevraagd.
werd
EXODUS.
Naar onze meening
A.
i had Zuid nooit 2 S A mogen bieden,
■ omdat hij geen
sans atout-spel heeft
(4:3:3:3
of
4:4:3:2 verdeeling). Het juiste antwoord had drie
HILVERSUM 1 415.5 M.: 7.15 Kinklaveren moeten zijn Noord had dan
derkoorzang (gr.), 7.30 BNO: Nieuwszij-n tweede kleur: 3 S. doen hooren.
ber., 7.40 Vingervlughetd (gr). 8.05
Zuid had nu de keuze gehad tusschen
8.16
BNO:
Duitsehe
Taalcursus,
vier
sans atout of vijf schoppen.
Nieuwsber, 8.40 Wij brengen ü heNoord had 6p vier sans atout vol(Jen
, 8.50 Orkestconcert (gr.), 9.30
gens Blackwood vijf ruiten moeten
Spiegel van den dag (opn.), 937 Orantwoorden (één aas) en Zudd zon
Trio,
Syrvestre
(gr.).
kestconcert
10.00
met zes schoppen de bieding besloten
10.30 Luister-Flits „De kleine fout",
hebben VU-f schoppen van Zudd houdt
10.40 Sylversfre Trio.
11.16 Septet
een uictiio-od.ici.ng in de zesde te bleJonny Orr-bach,
'den, indien Noord iets meer kracht
heeft dan een openingsbod veredscht.
HILVERSUM Hl. 301,5 M.: 7.15—
7.40 Zie Hilversu.m I, 7.40 OchtendN.B Een sprongbod (1 R, 3 K)
7.50
gymn.,
dwingi tot doorbieden. totdat de
Politiek weekjraatje
(gr.),
(opn), 8.05 Lichte melodieën
manche bereikt ie
5.30 BNO: Nieuwsber., 8.40 Friesche
Correspondentie
K P S. te W.
"^en
het
hoopt
uit
beBsten
Januari
Fragm.
u hebt volkomen gelijk. Ook onze
Koorzang (opn.). 9.00
—9.20
(9.15
echtpaar
ter
cracks
roemde operettes (gr),
H. J. ter Beek en B.
tasten wel eens mts.
Voor de huisvrouw), 10.00 Godsd. uit*?,. Beek—Gravesteijn, Theodooi-straat
G. W A te G en adderen. We
reciproceeren
10.30 Kwintetconcert (gr), 12.30 Wat 15 11 te
gaarne uw wensthen
Amsterdam zijn 50-jarig voor 1943
doet de directie van den Landbouw?,
huwelijksfeest te vieren.
12.45 BNO: Nieuwsber
WAT SCHELFHOUT.

AMSTERDAM, 31 Dec.
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bouwde

kende

Radio, 5

Jan.

zeggen, waarom niet meer moeten zeggen."
Ze waren nu by de booten gekomen, die
aarzelde een oogenblik 'door het hooge water vlak by dé spoorlijn
voordat hy antwoordde: Er gaan blijkbaar lagen. Aanlegsteigers waren er niet meer.
geruchten, dat juffrouw Hesters bij het bin- die had de stroom meegesleurd.
nensmokkelen der Chineezen zou zyn beFriedrich WUhehn sprong in zijn boot.
trokken. De vrederechter Smith van Bell- de gouverneur' nam plaats in het motorgarden heeft haar laten arresteeren."
jacht vón de rivierpolitie. De neger had
„De vrederechter Smith van Bellgarden," zijn handen vol met sturen, want leder
zei Friedrich Wilhelm kwaad, „is, zooals oogenblik moesten ze uitwijken voor dry
algemeen bekend, een niet al te pientere vende boomstammen. Schuin voor het schip
man Dat is toch belachelijk. Die arme juf der Mayennes uit, voer de politieboot. Ze
frouw Hesters!"
stuurde aan op het verder stroomopwaarts
De gouverneur, glimlachte: „Mijnheer liggende Bellgarden, waarvan de kerktoren
Mayenne, het doet mij genoegen te consta- al was te zien. Toen sloeg Friedrich Wil
teeren, dat u in deze kleinmenschelyke aan helm zijn stuurman plotseling op den schou
gelegenheid dezelfde meening bent toege der en zei: „Volg het politievaartuig."
daan als ik. Ik zal zelfs persoonlijk naar De neger gehoorzaamde. Hij moest nu
Bellgarden ryden om het meisje haar vrij- tegen den stroom op varen. De motor kreun
heid weer te geven.'*
de. Verscheidene malen moest de stuurman
Friedrich Wilhelm keek heAl verbaasd en zijn motor afzetten om niet in volle vaart
dankbaar aan. Maar de gouverneur voegde op een boomstam te loopen. Niettegenstaaner ernstig aan toe: „Ik doe dat, omdat er de zijn voorzichtigheid werden ze toch nog
meer dingen op het spel staan dan het lot een paar keer geramd door al het dryvende
van een enkeling."
hout en het had weinig gescheeld of ze
Gevolgd door de officieren, liep de gou- waren omgeslagen. Toen voeren ze om een
verneur het perron af. Friedrich Wilhelm landtong heen en direct daarop zagen ze het
bleef naast hem loopen. ..Ik begryp dit plaatsje Bellgarden liggen. Er stonden heel
wat menschen aan den oever.
laatste niet," zei hy.
„Dat is wel zoo prettig," antwoordde de
Ze landden vlak by den dyk, langs een
gouverneur, „want ik had dat eigenlijk al trap, die oorspronkelyk by een thans weg
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had behoord. De gouverneur
stond al op den dijk. De gezichten der daar

geslagen brug

verzamelde mannen en vrouwen vertoo/ivyandige gevoelens
openlijk

-den
hun
jegens
den gouverneur Die had verder geen oog
voor rivier, dijk of menschen, maar hy liep
regelrecht op een met eiken beplante laan
af, waarlangs eenige huizen stonden. Plotseling bleef hy staan om op Friedrich Wilhelm te wachten. ".
„Zoo ver. mijnheer Mayenne.' zei hy,
„hoeft u de vyandelijke houding ook niet
door te drijven, dat u achter my blijft aan-

loopen."
Ze glimlachten alle twee en samen kwamen ze op het marktplein uit, waar ook
het huis van den vrederechter Smith lag.
Smith. de meest welgestelde in het stadje,
die zyn ambt slechts als een eerezaak beschouwde, was tevens bezitter van een goed

marcheerende

zaak

in landbouwwerktuigen

en machines. Hij bewoonde een vry uitgestrekt gebouw. De eene»vleugel bestond uit
een groote hal. waar de machines op haar
koopers wachtten. In dat gedeelte hield
Smith zich juist op. hy zat achter een
schrijfbureau en'rommelde in een mandje
met correspondentie.
(Wordt vervolgd)
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DE COURANT

Het geheim

van

MEESTERWERK
OF PRUL?
stille bewondering aanMETschouwt
de leek het resolute
van

weelen, die dan ook ontzaglijke
bedragen kostten, en de liefhebber
zette nooit meer dan enkele stuks

porselein in zyn kamer. Dan bleef
hy er gedurende een paar weken
telkens en telkens weer naar ky

Rijkscommissaris.
(Vervolg van Pag. 3.)
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Fransch
van
Egyptisch
kon
onderscheiden.
Hy vertelde my
eens met tranen
in de oogen, dat
hy een oude Oostersche opgraving
had laten vallen,

Sovjet.

WELLICHT

dé

scherven. Het was
echter een Maas
trichtsch kopje
waaruit de tim-

merman

koffie

dronken

net zijn

had ge-

....

s^cnVhondend

Een z.g. „eierschaal", wegende
Porselein ken- tig gram. Een zeer kostbaar antiek Chineesch bord
nen is aanvoelen. dat J.ot het dunste porselein tei aarde behoort.
Eén blik is voldoende. Den echten zwak
porselein heeft, is door
kenner is goed porselein een feest zijn voor
verzamelwoede een echte kenvoor het oog. Hij kan het
schaal- ner geworden. Eerst begon het
tje vol vreugde in zijn
handen ne- met een toevalligen aankoop van
men, en er liefdevol over
strijken, i een paar mooie exemplaren,
en
Hij voelt het met van
lieverlede kwam het verlan
Zijn
■
vin Sers en gen op om meer materiaal in ,zyn
De
ue Kunstkunst met zijn
2iel Dat bezit te hebben.
schat in de' [ s iets mo<->is. Dit zijn de menschen,
het edele karak.
die op
ter spreekt er uit, ,elke veiling -verschijnen, waar zij
kamer.
'sde echtheid ligt er igoed materiaal" vermoeden, die den
optrekken om te trachten
duimen dik bo- "1boer bijzonders
venop
in de huizen te vin-r
alleen, men kan niet iets
zeggen waarin het zit Het decor den, die de antiquariaten binnengaan, soms om iets te koopen,
vaak
ook om genietend wat
rond te
neuzen. Zij blijven dan in bewondering staan voor een mooie verzameling „familie rosé", waarvan de
zeldzame rosé kleur al heel wat
imitatoren tot razernij heeft gebracht. Of hij vraagt een oud
Chineesche eierschaal bord, dat
nauwelijks honderdvijftig gram
weegt en meer dan tien gulden per
gram kost, even in zijn handen te
mogen nemen.
Hij is expert geworden? louter
door zijn bewondering voor 'de
schoonheid van goed porselein.

'

_

Eigen foto/Sterling
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is er voor de bolsjewistische massa's een oogenblik geweest, dat voor de door hun
vertegenwoordigde
machtgeyers
doelstellingen
het gunstigst wai
Dat was, toen een jaar geleden de
Duitsehe soldaat bijna bewegingloos
werd tegenover de overmacht vau
het natuurgeweld in het Oosten.
Men kan in ieder geval den bolsjewistischen machthebbers nie; verwijten, dae zij van deze gelegenheid
geen gebruik hebben wiilen maken.
In feite echter heeft de door den
wil van den Führer gedragen heldenmoed van den Duitschen en verbonden soldaat aan alle pogingen weerstand geboden en met
dezen tegensiand de--hoogste beproefdheid aan den dag gelegd, die
hem thans maakt tot drager en uitvoerder van de toekomstige vormgeving.

Voor de soldaten der Ver. Staten

zijn er na deze historische beslissing
nauwelijks nog kansen om eens nog

beslissend in het wereldgebeuren in
te grijpen. Wellicht center zouden
zij een opmerkelijken indruk hebben kunnen«nalatan, wanneer hun
leiding het ir» de Novemberdagen
aangedurfd had, niet alleen Marokko en Algiers maar ook Tunis te

—

—

kom ik

juist hier, uils-

Dit is de handteekening
van Kmanuel Merck,
in 1827 de chemische fabriek
houden: rustig laten begaan!
van dienzelfden naam stichtte.
Zij staat V borg voor zuiverheid
en hoogste betrouwbaarheid
.van alle geneesmiddelen,
betreden wij met de jaarchemicaliën en hulpstoffen,
wisseling 1942/43 niet slechts
welke uit de Darmstadter
een nieuw tijdvak maar ongeveer
fabriek de wereld ingaan.
tegelijkertijd ook de derde phase
7234
van deze worsteling om de nieuwe

Laatste phase.

ZOO

vormgeving van Europa. Wy kunnen in ieder geval het bewustzijn

hebben, dat wij militair, economisch, vooral echter moreel beschikken over een bewapening,
waaraan Onze tegenstanders niet
kunnen tippen, en dat wii voor de-

llßr
t ''-H
_\>*i__3r

Ik vischle eens een
dagje in Onnen.
mij, liet is
—.
niet verzonnen!
IK smeerde wat „XII*"
Op het vormpje zijn lip
lm hen ïtieleen toen
'en visehhal begonnen!

-^I—.1
__W_f

,;--*v4}-

eindstrijd staan in- stellingen,
welke bij onze tegenstanders, voor
een aanval en stapsgewijze verove-

(idool

zen

c;n

i 'a-

'ontv.

TIP.
802*0

een^fl.

'.rr. Mi'.-loijeeiing;)

/■-

ring,

een buitengewone besluitvooral echter de be
offers van
ontzaglijke
tot
reidheid
iederen aard vooronderstellen
vaardigheid,

Onze tegenstanders zullen op den
duur noch over de noodige besluitvaardigheid, noch* over de offervaardigheid* beschikken,
want ais
resultaat van deze worsteling en
als prijs voor alle opofferingen
staan voor-hen steeds slechts hun
verburgerlijkte, materialistisch geworden wereld en maatschappij en
menschelijke
betrekkingen,
die
nergens een schemering van hoop
op nieuwe vormgeving doen opkomen, maar overal slechts het teeken
van platgetreden routine dragen.
Voor ons, en ons vleugels gevend,
staat echter het gejoof aan een nieu
we vormgeving van het europeesene
vasteland, geordend volgens de
waarden, waarop dit vasteland en
alle daartoe behoorende volken hur.
'cultuur' geschapen hebben, nl. op
een volksche, naar hjet ras bepaalde

Sohaarscher...^H
moor nog steeds

'vSgy

verkrijgbaor. Wij

doen ons best om U

ollen van Wybert fet
voorzien. Houdt vol. Dan

komt U zeker van tijd tot
tijd aan een doosje.

W J SERI
"
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waarde-ordening

Wanneer wij de'hier in aanmerkomende ruimte en de menking
besluitvaardigheid en de stoutmoedige dapper- schelijke krachten om die te vullen
heid, die staatslieden en legerlei- dus kortweg Europa en de Eurois
ders nu eenmaal moeten hebben om peesche voiken, onderzoeken,
in de geschiedenis te blijven be- het resultaat een activiteitsmogestaan, zouden zij echter aan den dag li.ikheid en cultureel scheppingsver
mogen,
waarvan men zich geen
hebben gelegd, wanneer zij, bij een voorstelling
kan maken en die.
gelijktijdige landingspoging aan de
door den specialen eigen aard van
van Frankrijk,

'bezetten.

De

groote

Westkust
door^ de
Straat van Gibraltar naar Toiïlon deM ruimte en haar menschen. hun Krachtig optreden tegen het rattengevaer
opgerukt waren om het onbezette veilige en voor ieder individu na- le nu In het belang van volksgezondheid
geboden Voert
'
Frankrijk tot uitgangsbasis te ma- Urevenswaardige duurzaamheid zul- en volksvoeding drtngehd
en onfeilbare ..Pararat".
ze
het
OoodelüUe*
len
hebben.
Wanneer
eenmual
dit
ken voor een tangbeweging op duidelijk
Onschadelijk voor mensch en huisdier*
is. za! noch het bolsje- pluimvee en ander gevogelte. Onbeperkt
Franschen bodem. De poging werd
wistische systeem van het Oosten, lang te bewaren
en
thans
is
de
moaangedurfd
'
niet
noch het internationaal kapitalisgelijkheid voor een inhalen door de
intusschen voltrokken bezetting der tische systeem der An'glo-Amerika
sleutelgebieden door de troepen der nen zulk een mogelijkheid tot in
vloed en trefkracht toonen, dat zij
in (jehrulk bil
spilmogeridheden definitief voorbij. kunnen
tegenover dezo
BUka- cc Gemrente-lustclllnga»
Intusschen hebben de generaals en idee vanstandhouden
het nieuwe Europa.
(Levering nier onbeperkt)
afgezanten van de Ver. Staten dezelfde ervaringen opgedaan met beDaarom zijn wij ook bereid tot
zette gebieden, waarover de EngelWUnhort & Van Gulpen Larsen
ieder
offer en willen ieder offer
schen in dezen wereldoorlog reeds
Kehsersirracht B9S- Amaterdam-C. " Tal .WUB
■■
.-.<
18
in rijkelijke mate beschikken. Zij, brengen, dat noodig wordt, reedr'■"■
wien men in het algemeen tot.dus- om op die wijze de moge-lijkheid
verre nagaf, dat zij op een handige te hebben onzen in den strijd staan
psychologische wijze weten te spedeze stnjdvaar
len, hebben in Irak, Iran, Syrië, den soldaten door waardig
di-gheid
nabij
en
te zijn
Palestina en Egypte en vooral niet
dingen
hard op
te vergeten Briisch-Indië bewegin- Tlians stooten de
gen en verschijnselen te voorschijn elkander in de ruimte, zooals di',
geroepen, welke ons, die immers i»ij
een confliqt van dezen omvang
ook taken in bezette (gebieden ten
OORLOGSSCHADE
nu
eenmaal onvermijdelijk is, en
uitvoer moeten leggen, slechts van
Verzekering Mogtschoppij
wordet;
er gebeurt, wat slechts kan

*

Tom Poes en de betoverde spiegel.

De v.eemdeiing liep reent op de herberg ai en
gooide de deur open. Toen stampte hij de sneeuw
Goeie
van zijn laarzen af en trad «binnen '
avond! zei hij met eeff krakende oude stem. kan
iemand mij ook zeggen of hier in de buur! een dal
Ja. ja
is„ dat het Kale Dal genoemd wordt
zeker! zei de waard, dat is maar een kwartiertje
gaans van hier! Maar 'helemaai pluis is het daar
niet. edele heer!
Hihihihi! Dat weet ik! grinnikte

stille voldoening vervullen. Wat
echter op dij gebied de burgers der
Ver. Staten in Noord-Afrika vermogen te presteeren, overtreft ónze
stoutmoedigste verwachtingen. Hier
kan men zich slechts aan het parool die

PARARAT

Turkije—Duitschland

ISTANBOEL, 3 Jan. (D.N.8.)
Een waardevol schoteltje van Chi
De
Turksche ambassadeur te Berneesche herkomst, dat in de handen van den kenner onmiddellijk lijn, Safet Arikan,
heeft heden
herkend wordt als te behooren tot voor zijn terugkeer
naar
Duitschde Kang-hsi-periode.
land tegenover journalisten veris een prachtig spel van -kleuren klaard, dat de betrekkingen tusen lijnen, het glazuur heeft een schen Turkije en Duitschland harbijzonderen glans, het geheel is 'n telijk en vriendschappelijk zijn en
weldaad om in handen te nemen dat hij even tevreden als
hij in
6n er naar te kijken.
Turkije gekomen was, naar zijn
Toch hebben b.v. de Chinee- Post terugkeerde. De
Duitsehe amzen het mooiste altijd nog zelf gehouden. Daaraan besteedden zij bassadeur von Papen nam op het
een pijnlijke zorg. Het werden ju- station afscheid van Arikan.

de vreemdeling, daarom

(Ingezoitden mededeeling).

den Expert. Terugblik van den

ken, tot hij al het schoons geheel
Er is nog een tweede oogenblik
in zich had opgenomen.
geweest,
evenzeer de weegoptreden
expert.
den
Aan wat
En daarna deed hy zijn bezit schaal der dat
historie
in evenwicht
ter wereld ziet hy in een oogop- weer weg....
zag, toen de Engelschen het plan
slag of het bordje dat wij hem
Menigeen,' die in ons land een
hadden in Noorwegen te landen,
voorhouden achtDuitschland
van het Noorden af te
tiende-eeuwsch
omsingelen en het van den essenChineesch is, mo
tieeleh toevoer der ertsen af te snijdern Zweedsch
den. De stoutmoedigheid van den
of een fameuze
Führer voorkwam de Engelschen.
representatie van
Hij leidde zijn numeriek zwakke,
de Kang-hsi perikwalitatief hoogst waardevolle eenode?
heden der Duitsehe weermaeht
Ik kan het
langs de geheele Engelsche thuisniet onder woorvloot heen en bezette Narwik en de
den brengen, zegt
belangrijkste havens Van Noorwede expert.' Des-'
gen. Toen had de Engelsche thuistyds had ik een
vloót,
zonder rekening te houden
bediende,
die
met welke verliezen ook, dezen zet
twee jaar lang
van de Duitsehe weermaeht moeten
met porselein en
onderbreken. Zij heeft het verzuimd
aardewerk
omen daarmede voor Engeland demogging en toen nog
elijkheid verspeel -x, dezen oorlog
geen antiek van
zegevierend te doen eindigen.
modern, en geen

en toonde my

5

497

kuiken: Breng me «vat te eten en te -drinken en
dan wil ik een kamer van je hebben om te slapen.
En verder wil ik niet gestoord worden, begrepen?
De waard begreep het en bracht hem wat hij
wilde, maar de vreemde keek niét op noch om,
hij at en dronk zwijgend, terwijl hij in een oud
boekje zat te lezen!
Een raar iemand is dat!
mompelde heer Bommel, die voorzichtig om een
hoekje naar hem keek, het is net of ik hem al eens
eerder gezien heb!!!!

—

beschouwd als een onverbiddelijk
verloop van natuurlijke en noodzakelijke

gebeurten:

Maar alles wat gebeurt, wordt
gedragen door den zedelijken ernst
van de taak en door de onvoorwaardelijkheid en grootte van den
inzet, geleid door den wil van den
Führer. Hij draagt de zwaarte van
het gebeuren in een. mate, dat dir
ons zelf nauwelijks ooit geheel be
wust wordt. Daar tegenover echtei
heeft nog nooit een man zoo vormend ingegrepen in het lot van de
geheele wereld, nog nooit werd e«n
man door zóó vele millioenen men
schen in onvoorwaardelijke over
gave met de geheele persoonlijkheid bemind. In dit geloof en me
deze wetenschap treden wij het
nieuwe jaar en de laatste gevechtsphase voor een nieuw Europa in.
Heil den Führer!

MOLESTVERZEKERINGEN
VOOR'

beschcdiging van gebouwen,

inboedels, inventarissen, vaartuigen, *ehz.
bedrijfsschade en huurder-ving,
ook voor binnenvaartuigen;
persoonlijke ongevallen:
geld, geldswaarden en
preciosa

"

-

Halfjaarlijksche
Schaderegeling!

Meer dan 500.000 deelnamen
verzekerden reeds voor ruim

f.ZSOQ.OQÖ.OOGV
Voegt daarbij
belang
ook .Uw
en vraagt inlichtingen bij Uw

Cp

Assuranfisbezorgerl

ctieviidmac-litiffilcii clt-i* 0.0.M,.
Al il. A lt <'. I) en I:
Pa. BIIKOIW
MI.INSSKN.
UeereiitM-iiclit 124-128. Anistt-r-dalil-('. Tt-M. 41X71. I2OM, 4ISTI
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AJAXZAG ZICH ZEGE OP D.O.S. wint twee Herinneringen ByfiiwCCenden/ioést
damestitels.
BLAUW WIT ONTGAAN.
AAN JAAP EDEN
Nat. kampioenschappen.
/—en^st/ima
Bevredigend resultaat (2-2).
IN—
—^
—
— wielef-celebriteiten .
uit.te
— ..
DE COURANT

6

onzen correspondent).
's-GRAVENHAGE. 4 Jan.
Bij
de Zondag door W.I.K. in het Ge
bouw van K. en W. georganiseerd?
turnkampioenschappen had de da
mesafdeeling van het Amsterdam
sche D.O.S. veel succes, want in de
beide damesnummers won de ploeg
van deze vereeniging, beide malen
onder leiding van de voormalige
keurturnster mej. A. van Eden
Bos,
het kampioenschap. Bij de
knotsoefeningen was 'he: verschil
Olympia (Den Haag) beduimet
dend. De oefening van D.O.S. was
dan ook uitnemend, vol fantasie.
feilloos ensemblewerk en gymnastisch volkomen verantwoord. Bij
het klassikaal brugturnen voor
damesploegen waren de vei
len tusschen de eerstaankomenden
geringer, doch ook hier leverde
D.O.S. zeer goed werk.
Ten slotte werden de vrije oefeningen met wederkeer'ge ondersteuning
(het z.g. bodemtuinen)
verwerkt, waarvoor zich-alleen de
gymnastiekver. Kralingen had aan(Van

Een ongelukkig handsgeval ven
Van der Veen kostte Ajax vijf minuten voor hét einde den zoo fel
verdedigden 2—l-voorsprong en beBongde Blauw Wit den alleszins
verdienden gelijkmaker, die den
uitslag beter in overeenetemiming
bracht rriet het door beide partijen
"vertoonde spel dan een zege der
Ajacieden gedaan zou hebben.
De eerste helft was vrijwel geheel voor Blauw W*it, dat Keizeis
doel onophoudelijk met mooie open
aanvallen belaagde. Doch alle storm loopen der gasten strandden, ook
door gebrek aan eigen schu
digheid, in het gezicht van de
haven op de Ajax-verdediging,
waarin Potiharst en Blomvliet, maatvooral Keizer, uitstekend op dreef
waren. De aanvallen, die Ajax »oo
mi en dan kon lanceeren, waren
van heel wat slechier gehalte dooi
te kort, fantasieloos spel. Toch
duurde het geruim-en tijd alvorens
Blauw Wit's overwicht uitdrukking
vond in een tastbaar resultaat, een
kalm schot -van Van Wijngaarden
in den beneden-hoek (0—1). Direct
hierop volgde een tweede doelpunt,
dooh dit werd wegens buitenspel
geannuleerd. Enkele minuten vooi
de rust bewees een fraai doelpunt

van Broekman (1—1), dat er voor
Ajax met open spel meer te bereiken" viel dan met het halsstarrig

volgehouden'korte gepeuter.
De fweede helft bracht een heel
wat feller en doortastender spelend
Ajax in het veld. De Blauw Witverdediging weid eenige malen
zwaar op de proef gesteld, maar

Rous, die een

goeden

wedstrijd
speelde, en Wilders waren op hun
post. Fischer en Korndorffer werden bij hun thans beter opgezetten
aanvallen behoorlijk gesteund door
spil Van der Veen en rechtsbuiten
Stoffelen. Maar ook Blauw Wit
weerde zioh terdege en beide doelen
beleefden beurt om beurt hachelijke momenten. Tempo 'en span
ning stegen voortdurend en scheidsrechter Nij'S hield wijselijk de teu-

gels s>'rak, wamt de ge-moederen
werden meer en meer opgewonden. Drager, die overigens wat lusteloos speelde, gaf het sein voor
een sensationeel slotikwartiertje.
toen hij Ajax de leiding bezorgde
(2—1) met een ingewikkeld doelpunt, gescoord uit een door Stoffelen genomen vrijen schop, waar,aan eerst nog Fischer was te pas
gekomen. Zoowel Rous als Wilders
miste dien laag over den grond,
schuivenden bal, die Ferwerda
reeds was gepasseerd. Met nog onstuimiger kracht bestookten Westphal en zijn mannen hierna he!
vijandelijke doel. maar Ajax verdedigde zich met den moed der
wanhoop, geholpen door een flinke
dosis geluk. Totdat de overtreding
van Van der Veen Ajax' hoop, te
niet deed: Wildere nam den toegek enden vrijen schop en plaatste c^en
bal listig naar den vrij staanden
Bergman, die prompt den gelijkmaker in hét net, deponeerde (2—2).
Beide elftallen trachtten onder
groote-spanning in de'weinige nog
resteerende minuten een overwinning te forceeren, doch de tijd was
daarvoor te kort.

Nieuwe Deensche
(Van

Een jaren geleden ingestelde staatscommissie beeft twee
plannen ingediend, waarvan het
eerste

—

de staatsbemoeiingen bij

—

inden woningbouw betreffend
middels reeds tot uitvoering is geraakt door de oprichting van een
staatsbouwbureau,. dat in de toekomst alle kwesties betreffende
den Deenschen woningbouw, zoowel technische als economische, zal
behandelen.
Het tweede plan houdt zich bezig met de bouwvormen. Het belangrijkste hiervan is de conclusie,
dat ééngezinshuizen even goedkoop
gebouwd kunnen worden als verdiepinghuizen. Het was een algemeen verbreide meening, dat het
het'doelmatigst is, groote huurhuizen te bouwen, daar deze de laagste huren mogelijk zouden maken.
De thans verrichte onderzoekingen
hebben echter geleerd, dat dit in
de
het geheel niet het geval is
ééngezinshuizen zijn onder gelijke
omstandigheden niet duurder dan
Algemeen
de verdiepinghuizen.
erkend was reeds, dat ééngezinshuizen in moreel en sociaal opzicht te prefereeren waren. Thans
blijkt, dat zij ook economisch ge»

dam) 62

pnt., 4. T.V.S. (Santpoort)
pnt. Klassikaal brug voor turn-u pnt.
sters: 1. D.O.S. (An,s:c
2. Donar (Den Haag) 02 pilt;; .">. W.I.K.
(Den Hang) 58% pnt. Vrije oefening
wederkeerige
met
"ndersteuriirffÉ
voor heeren:
(p.-ti-tner-bodemturnen)
1. Kralingen (R'dam) BS'A pnt.

Xö'ji

FRANSCHE WEGRENNER OP HET TOONEEL.
Beleedigingvoor
proevingen" krabbelt de man echde sport.
ter voort, maar!!.... het eindpunt

het
IK
De Fransche
nello treedt
heb

volgende gelezen:

— —

—

Verdere uitslagen.

,

het er niet alleen om het

.

i
!

,!
I

opgeven

te vergemakkelijken, maar ook
om het gevoelige weefsel der
luchtwegen minder prikkelbaar en
meer bestand tegen sehadeUlke
Invloeden te maken kortom
de
oorzaak der kwaal moet worden
bestreden Daarom wordt Silphoscalin door vele geneesheeren in
dergelijke gevallen aanbevolen.
Ook U kunt Silphoscalin gerust
üw vertrouwen schenken. Let y
echter op den naam Silphoscalin
en op de groene verpakking.
Verkrijgbaar in alle apotheken en
drogisterijen. 80 Tabletten
2.10. {
Geïllustreerde brochure "gratis
verkrijgbaar \V Moll
Voorburg

—

— ’

(Ingezonden Mciiedeeiihe)
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Gevangengenomen.
Op deze Amerikaansche reis
beleefde Jaap nog het volgend

.

WArWEERUAÏ'JNALIVCEKKEN-

WATER 6EBWIKT,VANDOETK
SOORT ER METTOE,MAAR..
....WILT (JBWOORBEELD
SMiAKEUM ROODE KOOL
STEN. DAN'MOETO VRA6EN
NAAR!

boot voor Amerikanen. Toen zij
na enkele dagen hadden aangetoond onderdanen van neutrale
staten te zün, werden zij vrijgelaten. Aan visschen heeft Jaap zich
toen maar niet meer gewaagd!

'
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(Ingezonden Mededeeling)

Alleen naar St. Petersburg.

"-N

Ping. de Pinguïn
geeft ons 're voorbeeld!

te reizen. In Holland kwam men

allengs echter tot het inzicht, dat
toch eigenlijk niet alLeeuwarden zal hij niet bereiken men Eden mogen
laten gaan en
en Fryslan boppe! zal hij niet hoo- leen had
men stuurde hem brieven en teren. Hij haalt Leeuwarden bij lange legrammen,
na niet. Want dergelijken kwatsch, wederom metwaarin men trachtte
hem in contact te
dergelijk jammerlijk beleedigend
spul slikken wij nog geen vijf mi- komen. Eden liet niets van zich
hooren! Den dag vóór het kamnuten.
pioenschap werd hij verrast door
Ik zeg u, dat die vent binnen vijf de komst van twee bestuursleden,
de heeren jhr. Barnaart en Bastet,
minuten het tooneel heeft verlaten,]
wier aanwezigheid den volgenden
en ik zeg u, dat het publiek er voor dag Eden 'zoodanig stimuleerde,
zorgt, dat er een wagen voor komt, dat hij op alle vier afstanden zijn
die hem 'rechtstreeks naar Meeren- tegenstanders de baas bleef!
berg brengt. En hij, gaat niet alleen.
Eden was
zooals gezegd
De directeur van het theater gaat alleen naar St Petersburg gegaan,
maar geheel zonder een landge
met hem mee.
hij

wegrenper Giamet veel succes nogwel
iederen avond op in een
theater te Cannes waar hij „heelemaal alleen" 'n wegwedstrijd rijdt.
Hij rijdt 'n stukje Tour de France
op home-trainer met muzikale begeleiding. Zijn wedstrijd^ begint op
vlak terrein en begeleid door 't orkest zing Gianello er dan ook lustig
op los: Ca va tres bien, ca va trop
bien!" Doch dan krijgt Gianello een
derikbeeldigen berg te nemen; hij
gaat op de pedalen staan, zijn
schouders komen omhoog, zijn rug
begint te dansen, enfin, Gianello
doet alsof hij klimt. Het decor roept
herinneringen wakker aan den GaCannes is een mooie plaats, doch
iibier en andere bergen, en het toen ik er was had ik aanstonds in
orkest produceert donder «n blik- de gaten, dat het er een gedegenesem. Gianello neemt ian 'n teug reerd boeltje was. Vandaar, dat
uit zijn bidon; hij krijgt z.g. een meneer Gianello daar met zijn
lek bandje en legt er 'n nieuw apenkool begon.
bandje om; boven het tooneel worJORIS VAN DEN BERGH.
den een paar gieters omgekeerd en
zijn.
rechtyaardigd
Gianello rijdtin 'n regenbui. En
Om deze redenen wordt thans tot slot zet Gianello 'ri sprint in,
voorgesteld dén bouw van dit soort waarmede hij zegevierend de eindNicolaas-Jacobs.
woningen door omvangrijke maat- streep passeert."
's-GHAVENHAGE, 30 Dec.
Op
11 Januari bokst Jan Nicolaas in den
regelen van staatswege te stimuleehet publiek bij te Haagschen dierentuin tegen den Belg
En
daar'zit
ren. De eerste taak van staat en loeien van enthousiasme.
Staf Jacobs (10 ronden van drie minugemeenten zal het zijn, voldoende
Wat 'n decadentie! Welk 'n dege- ten). Verdere partijen zijn: Donnars—
vinden,
Wielandt (België):
Deurlo—C. de
terrein te
wat intusschen neratie!
Pauw; Erkelens—Klein.
>
in het algemeen gesproken geen
den
je
Wij
brengen
voor:
Stel
opleveren,
daar zoo- winnaar
bezwaren zal
van den Frieschen Elfwel de gemeente Kopenhagen als stedenwedstrijd
op het tooneel op
de andere groote gemeenten veel rolschaatsen. Wij beginnen
met hem
terrein opgekocht hebben, dat dus
hij start om 5
zien.
Want
te
niet
thans ter beschikking kan worden uur en dan is het nog hartje nacht.
VOETBAL.
gesteld.
eenig
gekrabbel,
hooren
want
DISTRICT I.
Om den lust tot bouwen nog groo- We
Tweede klH>-e.
de man rijdt immers, en we zien
maken,
wordt
te
verder
een
ter
3—o
zaklantaarntje over
DWV—Volendam
hervorming van de verkeerspolitiek een electrisch
Vriendenschaar—
gaan geDan
glibberen.
het
tooneel
voorgesteld: Tot dusver is deze
Watergraafsmeer 2—3
lampen aan en begint
AOF—De Spartaan
2—l
steeds zoo gevoerd, dat zij achter- leidelijk de
HVC—DOS »
2—l
als voldoende het te dagen. We zien den man in
aan hinkt.- Eerst
hij
..stikkezakje"
gaaien,
zijn
DISTRICT
want
11.
bepaalde
een
menschen in
streek
4—2
HVV—UVS
woonden, kwamen de verkeersmid- heeft inmiddels trek gekregen, en
,",—0
Quiek—Velox
hij als maar ronddraaiend
delen. In de toekomst zal er een terwijl
DVV-BMT
!l—l
zijn
rolschaatsen,
een
boterhamop
actieve- verkeerspolitiek gevoerd metje nuttigt,
SVV—Sliedrecht
4—4
op het
er
trekken
SVW—L'nitas
I—o
worden,
lijmoeten
zoodat nieuwe
DISTRICT 111.
boerenhofsteden. bruggen én
nen onmiddellijk naar die gebieden décör
voorbij.
Roda—Zwotsche Boj's
1 o—ó
geleid worden, waar de bouw van fragmenten van dorpen
ZAC—Be Quick
2—S
Dissolving
men
dat
views noemt
ééngezinshuizen doelmatig en geDVS E—SCH
:*—.-)
Engelschen vakterm.
met
een
Treffers—Veenendaal
2—l
wenscht is.
Plotseling ligt hij op zijn buik.
DISTRICT IV.
Deze nieuwe plannen, die het asHelmond—Bral.
4—o
pect van de Deensche steden zullen Hij is in 'n scheur geraakt. Maar geTivoli —Helmondia.
3—5
wijzigen, zijn niet de eenige. Ook lukkig! er verschijnt een stoel ten
Zwaluw VCF—
tooneele
en
heeft
'n
conde man
de bouw van huurhuizen mét meer
De Baronie DNL
4—2
verdiepingen zal in de
toekomst trolepost bereikt. We zien hem uit
DISTRICT
V.
uitgebreid worden. Hier denkt men een kop dampend vocht slurpen en
ia—Black Boys
3—o
echter in de eerste plaats aan wo- daar gaat de eenzame weer. Nu
er
2—o
ningenvoor gepé"nsionneerden, wordt er een mand snippers boven
Derde klasse.
kinderlooze gezinnen en ongehuw- zijn kop omgekeerd en rijdt de
I—2
'—OVVO
de werkende mannen en vrouwen. stakker in de sneeuw. En even
WMS-Jan Hanzenkwart. s—l

—

ko-

men. Het succes van den Haarlemschen kampioen was vrij gering, sportief zoowel als financieel. Zijn manager betaalde hem
ten minste zijn gage»niet uit. Dit
feit heeft achteraf Eden's leven
gered. Hij had een hut besproken
op de „Bourgogne" en ging op' den
dag van het vertrek nog even naar
zijn Amerikaanschen manager om
te trachten wat achterstallig geld
los te krijgen. Zonder succes! Het
had echter ten gevolge, dat de
boot reeds zonder hem vertrokken
was. Dit bleek achteraf een gelukje voor onzen landgenoot, want de'
„Bourgogne" verging mei man en

Rusland is ver en toen in 1896
de wereldkampioencschappep in St.
Petersburg
werden
gehouden,
voelde de Nederlandsche Schaatsenrijdersbond er weinig voor, om
Eden naar dit tournooi uit te zenden. Toen ging Eden maar voor
eigen rekening en risico. Eerst
ging hij oefenen te Hamar, waar
later keilen ze 'n emmer erwten hij een jaar te voren het wereldover hem heen, hetgeen een hagel- kampioenschap had gewonnen, om
bui beteekent. Ondanks alle „be- vervolgens naar de Czarenstad af

onzen correspondent.)

dergaan.

daar tegen de
van de Nieuwe Wereld

gaai

1 slijm op te lossen en het

gemeld. Deze club, onder leiding merkwaardig avontuur. Met enkevan den heer v. d. Meyden-, heeft le andere buitenlandsche renners
reeds een renommé op dit nummer was hy op zeker oogenblik in de
en het hedenmiddag vertoonde baai van Florida aan het zeilen
voldeed aan de verwachtingen. De en visschen, toen zijn boot door
krachtige mannenoefenlngen von- een Spaansch oorlogsschip werd
den groote waardeerin-g bij her aangehouden en de mannen wertalrijke publiek.
den gevangengenomen. We leefden
De uitslagen waren: Knotsocfenjn.- in die dagen in den oorlog van
gen voor turnsters: 1. D.O.S. (A
dam)
V4-''4 pnt.. 2. Olympia (bert Spanje te-gen Amerika en men
Haag) 62H pnt., 3. Simson (Amster- hield de bemanning van de zeil-

bouwpolitick. De Tour de France op een
home-trainer.
—

KOPENHAGEN, Dec.
De woningbouwpolitiek van Denemarken
zal een volkomen ommekeer on-

Maart 1898 vertrok Jaap Eden
die vijftig jaar geleden zijn
eerste wereldkampioenschap op de
schaats won
naar Amerika om
'<

—

Er

Beluw jam" in
overvloed . . .
Die krijgt U dan ook vlug;
Doe slechts als Ping,
de vrind van Flip
pol
Geef (mèt deksel) terug.

—

noot was
daar toch niet Het
verhaal gaat immers, dat een Hollandsche jongedame, die meer dan
gewone genegenheid voor Eden
voelde, hem naar St. Petersburg
was achterna gereisd om daar ki
de Russische eenzaamheid de kennismaking te hernieuwen en te
v.erdiepen. Vol moed liet ze zich
ir Eden's hotel bij hem aaandienen, maar Eden, bang voor deze
wel zeldzame vasthoudendheid,

mij.

ia

-

IseTjerffHVC

V

4

Ingezonden Mededeeling)

\

Voor schilder^m
werk op staal, %
steen, hout ol*

weigerde haar te ontvangen. Waqr-

c

op het Hollandsche juffertje in
arren moede de reis naar Holland
onverrichterzake weer aanvaardde

l bord binnen en
Victoria,—Laren
BFC—Rapidltas

j
'

Swift—DEC

EMS! 101Ö—SDO
Ahrerxls—Dorrar
Vierde klasse.

EVC—OFC
ZSGO—APGS
RCA—Slotenlük
ADW—SLTO ,
ZUC—KODI

tweede

Res.

Ajax IV—DOS II

\

9—2
2—3
2 2

WODAN en RAMSES 1

r> _2

olievriie* verven

2—o
3_<j

klasse.
7_2

-J—ï

derde klasse.
l—l
lI—TIJBB II
1-2
Haarlem 111—DWS IV
Res.

Santpoort

WA lI—DEC 111
][_KAP

U

SüW lI—ZIIC II

IS—O
3—7
ZUC .n.o.-

HOCKEY.
Eerste klasfee.
BMHC—HHIJC
I
PrmkiolH-ktaK»e>
HHIJC H-

2—3

I

Van

a-2

»2— l
t

■
AFC IV—UW II
OVVO H—TOG II
B—3
Velox ll—Vriendensch. 11 <>_1
l—o
DWS 111—Blauw UI

AA('

buiten

3_2

JACOB
MARTENS
■

l gezonnen M< declei-Hne

i

R^YUNZOOM

2—o

KORFBAL.
Tweede klasse.

Bilthoven— Excelsior

—

3 7
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Punten-overwinning
Goede verdediging
van Muller.

voor Luc. van Dam. Heerenveens
tweede

—

HS-jjflP

1

kampioenschap.

AMSTERDAM, 31 Dec.
Op
nieuw een stampvol Concertgebouw. Thans ter eere van den wedstrijd van Luc van Dam tegen
den

Duitscher Walther Muller. Na 10
ronden van 3 minuten had de Rotterdamsche bokser een in alle opzichten verdiende puntenoverwin
ning behaald. Walther
Muller heeft
zich echter uiterst moedig verdedigd. Hij verdroeg
het „trommelvuur" van Van Dam in diens meest
agressieve
momenten uitmuntend
en herstelde zich kranig. Hy bokste
aanvallend genoeg, doch er ging
van zijn stooten niet zooveel kracht
uit als die van Van Dam. Het leek
er soms op dat Van Dam een eindstoot trachtte te forceeren, doch de
Duitscher was waakzaam en verwaarloosde geen oogenblik zijn
dekking.

7

AJAX-BLAUW WIT 2-2.
De eerste voeit.balkampioen 'is bekend: Heereiween behaalde Zondag
door een 3—l-overwinning r>p VeenZOOLANG BR NOO
dam voor de tweede maal het kamDISTRIBUTIEBONNEN
pioenschap van district V. De fraaie
(> —2 zege op Velocitas heeft Be
Quick niet meer gebaa*!. De GroBESTEEDT U DIE HET
0 2-aehterstand
ningers, die een o—2-aeht rstand—
BESTE 81J....
tegen hun stadgenooten op verbluffende wijze wisten om te zetten in
een klinkende overwinning, moeten tiharns definitief met een eervol-Ie
tweede plaats genoegen nemen.
ir.S.C. klopte Leeuwarden met 5—2.
De uitslag van Ajax—Blauw Wit
(2 —2), den eenigen in het Westen
(In.gez:ccH-d-en Mededeeling)
5320
gespeeflden wedstrijd, heeft in de
II
onderlintge posities in district
geen verandering gebracht. Tot
kort voor het einde zag het er naar
STRIJDERS IN HET WIT
uit, dat-deze spannende oirtmoe.tiog, ondanks een zeker overwicht
Gaan proef- B
var» Blauw Wit, met een zege voor
L-|—|
vt
'had
m<
neming wordt I
PS-Li
Ajax zou eindigen. Drager
nogefaren om H
een verrassend doelpunt (2 I) d*e aH
leiding in handen van Ajax ge-^"j-C Ct de doaltraf- I
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kwarüert-je. Want Blauw Wit viel
terwijl
Ajax
aan,
hierna verwoed
zich met dien moed der wandvoop
verdedigde en daarbij geho-lipen
werd door een wel wat eig groote
dosis blitfd geluk. Een over*!reding
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Hamer en aambeeld, n-inr Kek het soms op In den bokswedstrijd
tusschen Luc van Dam (rechts) en Walther Muller.

Onae medeweaker voor de boks-'
heer P. M. C. Toepoel, komen of de kracht heeft ontnoDE STANDEN
men, terwijl zijn eigen rechte naar
schrijft over dezen wedstrijd:
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de kaak forsch .getroffen heeft, is
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Een stoere knaap is
Walther draait dan af om het tranende oog
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Muller, zijn gewicht 'wordt als te beschermen.
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72 kg. opgegeven, tegenover
V. V.
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Muller valt veel aan en soms B.
dat
l^onga
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van Van Dam als 71. Forsch ge- stuit zijn stopstoot Van Dam's
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spierd en toch goed „los".
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op den b-ij naam Floret-Muller, kracht zijner treffers.
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tegen. Wel waren de plaagstooten op de juiste plaats, den Duitscher, Hreienvem 16 13 1 1 46—18 2T
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naar Lucs korte ribben talrijk doch al ziet Luc zijn kans, Müller's Be
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Dat hij dan moet optrekken.
„ Meer en meer wordt borst aan Achilles
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Schaarscher, maar veelal'beter borst gewerkt, vooral in de laat- Veendam
H. S. C.
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zijn die naar den mond, wel
6
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ste beide ronden en Van
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gevolgd door een
rechtschen. Maar wint op punten zonder een oogen- Sneek
weifelend, zooals die op de ribben blik in gevaar te zijn geweest door
Dan tikt Van Dam forscher
eindstoot of op punten te verlieneer hij recht stoot! Hoe stugwanzijn zen.
rechter op de ribben (kidneypunch
zeiden we vroeger) en hoe fel zijn
Over de overige partijen nog het
de opstooten.
volgende:
het middengewicht
Muller houdt de voeten zeer ver bokste PosnoIn tegen
d-en Duitscher
uit elkaar en put alle kracht
uit
die echter niet tegen onzen
het voorste been, wat verklaart Macowic,
landgenoot was opgewassen. Hij
dat zijn aanvallen mat zijn.
behaalde
°en verdiende overwinIn deze partij werkt Van
thans opnieuw
ning op punten. Tegen het einde
veel met den rechter, waartoeDam
kampioen van afd. V, is voorthij trachtte-Macowic een beslissing te
doorgaans met den linkerarm
doch Posno was gekomen uit de in 1920 opgerichte
weert. Een meester mag ook pri- bewerkstelligen,
Spartaan, die haar
zijn
op
gaf hem geen kans. vereeniging
mitiev* middelen toepassen, maar Ook hoede en
het
seizoen 1922/23, toen
in
naam
de derde Duitsehe bokserT
stel eens, dat Muller
inderdaad die dezen avond in den ring ver- men in den N.V.B, ging spelen, vereen fleuret-, ja ze ifs een degen
scheen verloor. Nol Klein behaalde anderde in het huidige Heerenveen.
Muller was geweest en
dat
hij een fraaie zege'op punten op'Köd- Het volgende seizoen promoveerde
sch,j ns tooten zou hebben gebruikt!
deritsch. De beslissing viel eerst Heerenveen naar de 2de klasse,
J-aat ons aannemen, dat Luc dèn in de laatste
ronde, toen Klein zijn waarin zij zich, na een minder
een anderen stijl had getoond.
tegenstander tot driemaal toe hard hoopvol begin, steeds in de midAanvankelijk kijkt onze landge- met zijn rechtsche raakte,
In het
met het denmoot wist te handhaven.
noot zenuwachtig. Geen wonder. gevolg dat
deze
telkens
neerging. seizoen 1935/36 kwam de vlag in
Immers hoe hooger men op de Aan dit bruske einde
had Klein top en moest dè strijd om het
ladder stijgt, hoe dieper de val zijn overwinning te danken,
daar eerste-klasserschap worden aangewordt. Hier kan verliezen hem den de^strijd in de voorgaande
boden met B.R.C, en Achilles. Na
ronden
titelwedstrijd met Besselmann kos- vrijwel gelijk was opgegaan.
een I—O-nederlaag tegen B.R.C.
ten. Maar tegen het einde der "De overige resultaten waren: volgde een 4—O-overwinning op
eerste ronde reeds, nadat hij bijna Kraus wint op
piyiten van Walra- Achilies en een 2—l-zege op B.R.C.
alle aanvallen heeft geblokt of er ven. Krijger
eerste-klasseschap lag voor het
door achteruitstappen aan ls ont- door opgevenverliest van De Roode Het
grijpen, want een gelijk spel op
in de 5e ronde.
eigen veld tegen Achilles was voldoende. Achilles ontdekte echter de
ten Plaatste- °"d« Achilleshiel van Heerenveen en
met niet minder dan 6—l. Het
beide bok- won
sers zie htot hetWaarb«
volgende
seizoen was men echter
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uiterste
verliepen de
gelukkiger
en werd het eerstelaatste ronden
DEN BOSCH, 4 Jan.
In het De overige uitslagen
klasseschap behaald.
luiden- C hoogste afdeeling werdOok inwis-de
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seizoen op tot de middenmoot en
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v d
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scoorde uit den door WWders genomen vrijen schop den alleszins
verdienden gelijkmaker.
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wedstrijden doorgegaan. N.A.C.
heeft zich door zich met s—l ruimschoots den meerdere van Eindhoven te' toonen, naar de vierde
plaats opgewerkt, .terwijl P.S.V. en
Picus, na de I—O-zege vgn eerstgenoemde el*u*b, van positie gewisseld hebben.
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Bij verstandig gebruik
kan
weinig
veel doen.

DE VOETBALUITSLAGEN
DISTRICT 11.
Eerste klasse
Ajax—Blauw Wit
2—2

(1—1)

DISTRICT IV.
X.A.C.—Eindhoven
s—l
I—O
P. S. V.—Picucs

i2—O)
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IK KON DR NIET VANAF...

Die meneer hier, móest en zóu me
schilderen! „Uw portret zal histowaarde hebben...." zei d'ieï"
rische
DISTRICT V.
Uw portret zal de omwente...door
(lc—2)
Quick
Be
—Velocitas 6—2
ling
in
de bak-geschiedenis levend
Heereiween—Veendam 3—l (2—o)
blijven...!"
Daar bedoelt ie natuurH. S. C—Leeuwarden 5—2 (2—o)
lijk mee, dat je tegenwoordig zónder
boter, melk en eieren kunt bakken...
voor de technische bekwaming van als je maar PANKO en ROER-OM
de spelers en zoo werd in £et sei- gebruikt!
zoen 1941/42 het kampioenschap
van afd. V ongeslagen behaald. Het
verloop van.de landscompetitie ligt
nog versch in ieders geheugen.
Heerenveen bracht het eigenaardige
record op zijn' naam thuis ongeslagen te blijven en Heerenvteen
PEJ A-PRO D U C T E N
7*848
bracht den landskampioen A.D.O. ( I n pi/onden M edt d/Lel in g)
de.eenige nederlaag en nog wel op
eigen terrein toe.
Hoe straks het verloop zal zijn,
dient te worden afgewacht. Eén
ding is echter zeker: Heerenveen
speelt dit seizoen niet zoo goed als
in het vorige en zal terdege'moeten aanpakken om wederom een
goed figuur te slaan.

H. D. M. 's POSITIE
GUNSTIGER.
Hockey-competitie.

WI Geen oikem!
"
J/l

Van het hockey-programma voor
den afgeloopen Zondag is bitter
weinig terechtgekomen. SlecSll
wedstrijd, t.w.-B.M.H.C—H.H.Y.C..

vond doorgang. De Hagenaars
brachten B.M.H.C. een 3—2-nederlaag toe, waardoor de kansen der
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Geen geheim is het, dat
aan de bereiding van Keg's
Kofmix de grootst mogelijke
zorg wordt besteed.
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DE OORLOGSKANSEN

Nieuwjaarsboodschap
van Hitler.

IN 1943.
Lot van Europa
op het spel.
(Van

onzen correspondent).
BERLIJN, 31 Dec.
Voor de
vierde maal beleven wij in dezen oorlog een wisseling van het
jaar en staan onze gedachten een
wijle stil bij hetgeen in de afge
loopen twaalf maanden is geschied.
Helaas zijn het geen
hoogtepunten van cultureele ontwikkeling,
geen evenementen
leven,
geestelijk
van
die onze
boeien,
't mizijn
aandacht
maar

—

litaire gebeurtenissen,

gepaard

daden van geweld,
bloedvergieten en vernietiging,
die de mijlpalen vormen in deze
revue van het jongste verleden.
Onze eenige troost in dezen tijd
van oorlog ligt opgesloten in de
hoop, dat de strijd een loutering
beteekent en de grondslagen zal
leggen voor een betere toekomst.
Bescheiden en met gematigde
vreugde heeft het Duitsehe volk
het Kerstfeest gevierd en ook Sylvesier, de Oudejaarsavond,, wordt
overschaduwd door het leed van
denoorlog. In bijn**. iedere familie
is er touw om een bloedverwant,
of wordt er angst gekoesterd wegens een vader, een broer of een
zoon, die aan het front zijn plicht
doet jegens het vaderland. Wellicht
zijn deze dagen tusschen hét feest
der gewijde nachten én de wisseling van het jaar een dwingende
aanleiding om grootmoedig de ma
telooze ellende te beseffen van de
gaande

met

deel te vellen, zal begrijpen, dat
een chaos in Midden-Europa den
ondergang van het Avondland zou
inluiden. Laten wij niet lichtvaardig oordcelen! Er bestaat inderdaad
zooiets als een Europeesche solidariteit en God geve, dat wij er ons
niet te laat van bewust worden.
Europa is* een vesting. Binnen
haar wallen regeert Duitschland
met harde hand. Vooral wij Nederlanders, wien vrijheid boven alles
gaat, ondervinden dat met smart.
Maar de stryd die thans woedt,
een strijd op leven en dood, beslist niet alleen over ons land en
over ons volk; ook niet alleen over
Duitschland, maar over heel Europa, en als ge wilt, over de wereld.
Én daarom culmineeren onze
Nieuwjaarswensehen in de bede:
dat 1943 een einde moge brengen
van den bloedigen strijd en het begin van een duurzamen vrede. Een
vrede der gerechtigheid en der
"rechtvaardigheid. Dèt alleen kan
de grondslag zijn van een gelukkig
Europa en van een nieuwe wereldorde.
(Nadruk verboden).

Timosjenkoafgelost
door Sjoekof.
STOCKHOLM, 3 Jan. (D.X.8.)

—

uit een bericht van den Britschen nieuwsdiencst blijkt, ls maarschalk Tiimosjerrko reeds zes maanien geleden door generaal Sjoe-kof
-t bij de leiding in den front?
sector Woronesj tot StaNngrad..

Schipbreukelingen op de
Azoren geland.

—

"

VONDELINGEN.

correctie.”

DOOR

alleroudste Amsterdamsche

Deze oorlog, die om meer gaat De
keur over dit onderwerp is van
dan om den Poolschen corridor of
450 jaren her: zij dateert van
ruim
om Danzig, stelde Duitschland voor 15 December 1491.
De handvesten
het alternatief óf u een bliksem- der
vaak de
hoofdstad
motiveerden
tempo de tegenstanders te verslaan,
maatregelen, die in de keur getrofóf de mogelijkheden te scheppen fen ' werden. Zoo ook hier. Deze
voor een strijd op langen termijn. laatmiddeleeuwsche
verordening
Het is niet meer dan een dwaas
Heeren
van den
Mijne
werd
door
leedvermaak als de vijanden van Gerechte uitgevaardigd, omdat er
het huidige Duitschland zich ver- „daghelijcks by ( door) eenige
=
heugen over het feit, dat de kans
heymelijck kinderen voor
op een snel einde" va:: den strijd is Vrouwen
Vondelinghen inde Kerk gheleydt
verkeken en dat er slechts over- worden,
sonder te willen bekennen
blijft een lange worsteling om de
wie
dat
die
kinderen toebehooren"
eindoverwinning. Want deze oorlog
Dus bepaalden Mijne Heeren,
allang
strijd
is
niet meer een
om
ging verdrieten, dat de
het zijn of niet zijn van Duitsch- wien dit
„leggers en „legsters" voortaan op
land, maar om het voortbestaan, de
kaak gezet en bovendien een
om het lot en de toekomst van jaar
uit de stad gebannen zouden
Europa. lederen dag en ieder uur,
Had de gestrafte den euworden.
dat de wereldbrand duurt, betee velen moed voor het verstrijken
kent een verdere verzwakking van
termijn binnen de jurisons werelddeel, dat ondanks alle' van dezen
terug te keevan
Amsterdam
tegenstellingen en alle vermeende dictie
hij
ren,
zoo
verbeurde
of zij het
conflicten, een enheid vormt en
gemeenschappelijke belangen heeft. rechteroor. Alles natuurlijk „voor
Niet van Rusland <5f van Amerika heur correctie" en „tot heurlieder
runnen wij op den duur ons heil beschaemtheydt"... .1
verwachten, doch van een oprechte
en vruchtbare samenwerking der
er blééf het een en ander
Europeesehe staten. 'In dezen oorlog zijn de partijei. namelijk verte corrigeeren en met de gekeerd verdeeld.. Niet met behulp wenschte beschaamdheid was het
van Aziatische horden, noch met slecht gesteld. Zoodat Mijne Heede productie-kracht van primitieve ren bijna tachtig jaar later spijtig
outsiders uit de Nieuwe Wereld moesten ' constateeren, dat er nog
kan Europa worden gered. Wie jjr altijd „diversche vondelingen binaan gelooft, op de ruïnes van het nen deser Stede op ver-scheyden
plaetsen gheleyt zijn gheweest ende
oir. zoo begrijpelijke redenen radicaal geworden
Duitschland een noch dagel ijcks geleyt worden". Het
nieuwe Europeesche welvaart te gerecht was niet „van meemnge"
kunnen opbouwen, vergist zich ten dezen toestand te gedoogen. De strafeenenmale. Wie zich heeft vrijge fen van 1491 werden aanmerkelijk
maakt van misleidende vooroor- verzwaard en nu voor mannen en
deelen en wie na moeite en strijd vrouwen gelijk gesteld. Het op de
eindelijk in staat is aen reëel oor- kaak staan duurde voortaan een

EDOCH,

Foto

Polygoon/Meyer.

De gemachtigde voor de reorganisatie van de .Nederlandsche politie,
mr. H. L. Broerse, heelt een bedrag van f 90.000 overgedragen aan
Winterhulp Nederland. Dit bedrag is door dt politie tijdens de collecte op den .ïda;*; der politie" bijeengebracht. ,— Mr. Broerse overhandigt den secretaris-generaal van Winterhulp, den heer F. W. van
Vloten, de enveloppe.

OVER WINTERHANDEN EN -VOETEN
Wisselbaden.

tot uiting komt. De oorzaak ligt.
nl. in een onvoldoenden bloedsomloop in de uiteinden der ledematen,
nog gepaard met bloedar
is nu de tijd, dat sommige vaak
moede.
Deze laatste kan door den
menschen last krijgen, of
arts meestal gemakkelijk worden
last
hebben
van
najaar
sedert het
en verholpen.
deze hinderlijke kwaal. Het begint geconstateerd
in
de
komt
het- fer 'dus op
Overigens
plekken
blauw-roode
met
huid van handen en voeten, ge aan, den bloedsomloop in handen
paard met een meer 'of minder en voeten te verbeteren en te zor
uitgebreide -zwelling van het onder. gen, dat de aanwezige kloven ol
huidsche weefsel. Er treden sto- zweertjes niet verder 'geïnfecteerd
tende gevoelens op: in den aan- worden en zich sluiten. Dit kan
vang meestal jeuk, die echter kan geschieden door het dragen van
overgaan in of gepand kan gaan wollen kousen of sokken en wah
met een branderig gevoel of zelfs ten, en vooral ook vat» ruim zit
pijn. Dit laatste is vooral het geval, tende schoenen. Voorts door het
wanneer de patiëmt de behoefte toepassen van warme of nog beter
heeft,
de aangetaste plaatsen te wisselbaden van handen en voewrijven of te krabben. De huid. ten, naar behoefte 's avonds en (of)
die bros is, springt dan open en 's ochtends, hetgeen als volgt ge
kloven
de
hebben neiging om schiedt.
onder den invloed van infecties Twee bakken of kommen, de
van buiten te gaan zweren. Dé eene met water, zoo warm als men
huid van handen en voeten voelt het verdragen Ifan, de andere met
in haar geheel koud aan, en het koud leidingwater. Men dompelt
tastgevoef is afgestompt (z.g. doode de handen of voeten dan afwisse
lend in het warme en in het
van
koude
water, aldus: 50 sec. warm,
de
oorzaak
de
aandoe
Wat
ningen betreft, 'moet ik een veel 3. sec. koud, 50 sec. warm enz. Den
vijfmaal heen en
voorkomend misverstand uit den eersten keer
weg ruimen. Deze kwaal heeft met weer, en geleidelijk- opklimmen tot
Dus steeds met warm
bevriezing niets te maken. Ze komt tienmaal.
niet alleen in den winter voor.. beginnen en met koud eindigen.
maar ook in het' vochtig-kilte sei- Dan met een ruwen handdoek flin';
zoen van na- en voorjaar. Het is afdrogen en na-wasschen met een
thans de medische opvatting, dat scheutje kamferspirkus of petrowij bij deze aandoening niet te leumaether. Indien men met de
maken hebben met een eigenlijke wisselbaden reeds in den nazomer
huidziekte, maar met een ziekte begint, kan men het optreden der
van het gestel, welke in de huid kwaal "veelal voorkomen, 's Nachts,
en zoo noodig ook overdag, kan
men de huid inwrijven met een
halfuur: gekaakt worden, heette dat dun laagje hamamelis-zalf.
toen. Vervolgens werd door den
De genezing kan worden bevor
scherprechter het rechteroor van derd . door het inwendig gebruik
den „patiënt" (sic!) afgesneden. Het van wat kalk, benevens door be
linker oor mocht hij behouden, mits paalde bestralingen der aangetaste
hij zich de eerste tien jaren buiten lichaamsdeelen.
Men raadplege
Amsterdam hield. Zoo niet, dan ver- daarover den huisarts.
beurde hij ook zijn tweede oorProf. Dr. J. G. SLEESWIJK.
schelp. Wie de ouders van een vondelingetje aanbracht, werd met 25
Carolusguldens beloond, wie hun
ARGENTINIË'S
medeplichtigen, de leggers, aan de
justitie overleverde, kreeg er twaalf.
Britten over betrekkingen

HET

LISSABON, 3 Jan. (D.N.B-)
Uit
(Azoren) wordt geDelgada
Ponta
wereldcatastrophe, die van schier
meld, dat aldaar twee Engelsche
alle volken bloedige offers vergt
en een korvet
en niet alleen materieele, maar ook toppedobootjagers
aangekomen
zijn,
die- ruim 200
vernietigt,
waarden
geestelijke
welk verlies geslachten en geslach- schipbreukelingen aan boord hadten van Engelsche en in 1
ten na ons zullen moeten dragen.
sCihen dienst varende schepen, die
In ieder land zal men op dit tijd- tn den Atlamltisoheni Oceaan tot
stip een balans opmaken van.de ziniken gebracht zijn.
afgeloopen twaalf maanden en zal
Verdwaalde brieven terecht.
men zich met betrekking tot het
de
brief
met het brief hoofd
bin—Baumanr*, te OHen.
komende jaar aan een kansberekever wij dezer dagen enk
ning wagen. Het officieele Duitschschreven, is terec
Een dnne uit Amsterdam bleek de
land is niet pessimistisch. Wel is ■eigenaresse
te zün Zij zelf had een
waar is de tijd der verblufontvangen
die ook niet vooi
mar
besiema'
was,
doch voor den
en
der
fend Jcorte veldtochten
aar,
die or.s don verdwaalden
voor de Amsterdamsche dame
snelle overwinningen voorbij: wel
oéstuurde
zijn
Engelsche
is waar
tegende
We konden in dit geval dus twee
tegelijk
gelukkig maken
standers er in geslaaga den oorlog met de verdwaalde
brieven.
uit te breiden en het front te verlengen, maar de huidige situatie
wordt van Duitsehe zijde niet ongunstig beoordeeld. Het komt er
„Voor heur
thans op aaa, wie de beste zenuwen, wie den langsten adem en
alle eeuwen zijn er kindewie het grootste uithoudingsvermoren te vondeling gelegd, door
gen heeft.
alle eeuwen ook heeft de wet getracht dit euvel tegen te gaan.

Solidariteit.

(Vervolg

a^

.

van

pagina
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Voorts heeft de Führer een dagorder gericht tot de
van
de Duitsehe weermaeht, waarin hij
ter inleiding zegt: Toen ik den vorigen
Nieuwjaarsoproep tot u
richtte, was in het Oosten aan ons
front een winter aangebroken, die
op een natuurramp geleek. Wat
gij,
soldaten aan het Oostelijke
front, toen hebt moeten beleven,
weet gij-zelf. In doorwaakte nachten vol bezorgdheid . waren mijn
gedachten bij u. Dat het gelukt is
toegedachte' Napoleontische
ineenstorting te vermijden,
was
evenzeer aan uw dapperheid, als

de ons

aan uw militair kunnen, uw trouw
en standvastigheid te danken. Gy,
mijn strijders van het Oostelijke
front, hebt in dien winter Duitschland en bovendien geheel Europa
gered en met u de soldaten van
onze bondgenooten, die zijde aan

zijde met ons vochtten.'
' Voortgaande overziet de Führer
in zijn dagorder de militaire .gebeurtenissen van het afgeloopen
jaar aan alle fronten, in het Westen en Zuiden van Europa, wijst
op de unieke prestaties van de
Duitsehe marine in den strijd ter
zee, op de verrichtingen van het
luchtwapen en zegt dan: Gy, soldaten van het leger en van de Wafien-jf, die rechtstreeks onder my
blj/fc
persoonlijk geplaatst
zijt,
echter de ruggegraat van heel de
geweldige worsteling. Uw dapperheid, uw frouw en uw standvastigheid vormen de grondslagen voor
de definitieve overwinning.
1943 zal misschien een moeilijk
jaar zijn, stellig echter niet moeilijker dan de afgeloopen jaren, zoo
gaat .de Führer verder. Wanneer
'God ons echter de kracht gegeven

heeft, den winter van 1941/42 te
Hoorstaan, zullen wij dezen winter
en het komende "jaar zeker goed
doorkomen. Eén ding echter is zeker. In dezen strijd kunnen er geen
compromissen meer zijn. Wat Europa noodig heeft, en ook de overige
wereld, is niet een toestand, waarin om de 20 of 25 jaar de joodschkapitalistische hyena's zich weer
kunnen keeren tegen den vreedzamen en vooral den socialen opbouw van een nieuwe wereld,
maar een lange rusttijd van ongestoorde ontwikkeling. Duitsoh-iand echter heeft vooral de voor-

waarden noodig voor den opbouw
van een van buiten niet meer
bedreigde
nationaal-socialistische
volksgemeenschap. Wanneer deze
staat en het overige Europa dan

tegelijk in hun ruimtelijke afbakening de grondslagen bezitten van
de veilige voeding en beschikken
over de grondstoffen, zondei wel-

ke menschelijke cultuur niet meer
denkbaar is, zal uw leed, soldaten,
niet vergeefsch zijn geweest. Dan
zullen eens naar de graven onzer
met de As.
gesneuvelde kameraden generaties
STOCKHOLM; 1 Jan. (D.N.8.). gaan om hun dank te brengen voor
Het Engelsche ministerie van het offer, dat zij gebracht iiebben
Buitenlandsche Zaken heeft een aan het leven der na hen komende
communiqué gepubliceerd, waarin wereld. Doordat wi}- voor dit doel
orjgemerkt wordt, dat in het offi- van leven en vrijheid onzer volken
cieele inlichtingenblad van het Ar- en niet om geld en zaken strijden,
gentijnsche ministerie van Buitengelooven wij God weer te mogen
landsche Zaken een artikel uit de bidden, ons ook in het komende
Engelsche pers op een dergelijke jaar, evenals in het afgeloopen
wijze geciteerd is, dat men daaruit jaar, zijn zegen te geven.
zou-kunnen* opmaken, dat de En-

HOUDING.

keur liet geen tachtig
jaar op zich wachten. Nu
maar 28 jaar, namelijk
tot 11 November 1597. Niet alleen

derde
DE
duurde het

een

kerkgebouw

bleek

geschikt

om

zich van een kind te ontdoen, ook
andere plaatsen leenden er zich
blijkbaar toe. De goede burgerije
werd nu kond gedaan: ■"
Wordt mede verboden allen
Ouders, door haer selven of anderen binnen dëser Stede ende Vryheyt der selver eenigh kindt in ofte
voor de kereke, op straet, in stoepen, ofte oock in yemandts Huys
ofte Erve uyt te setten ofte verlaten, onder wat pretext (=■ onder
welk voorwendsel ook), 't zy van
uyterste armoede, sieckte, ofte an
uts, hoe het sonde moge we
sen."
De strafmaat was tweeërlei. Werd
de dader niet gevat, zoo werd hij
bij openba*e aankondiging uit-de
stad gewezen. Wien de schoen
paste, kon hem aantrekken en haa'stiglijk de beenen nemen. Liet hij
dit na en liep hij naderhand toch
nog tegen* de lamp, dan wachtte
hem na geeseling en brandmerk
levenslange 'verbanning. Werd de
schuldige wel gevonden, zoo luidde
het vonnis: „openbaerlycken aen
den lijve ghestraft te worden en
niet-te-min haer kindt met haer (=
zich) te moeten nemen ende 't selfde behoorlijck te onderhouden".

.

Arme*vondeling!

M. G. EMEIS Jr.

—

gelsche
regeering sympathiseert
met de neutraliteitspolitiek van de regeering zou refereeren. Het deArgentijnsche regeering. Het is ech- partement noemt het verbazing-

ter een feit, aldus wordt in het Engelsche communiqué gezegd, dat de
Engelsche regeering de sArgentijnsche politiek om diplomatieke betrekkingen met de As-mogendheden te onderhouden, betreurt. De
Britsche regeering heeft er steeds
naar gestreefd, geen twijfel bij de
Argentijnsche regeering aangaande haar bedoelingen te laten bestaan.
President Roosevelt heeft Donderdag bekendgemaakt, dat hy hel
volkomen eens is met de Britsche
regeering, -wanneer zij de handhaving van diplomatieke betrekkingen door Argentinië met de Asmogendheden

wekkend, dat de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken op
grond van onjuiste inlichtingen een
meening uitspreekt over de politieke houding van Argentinië in
bewoordingen, welke nauwelijks in
overeenstemming zijn met de

vriendschappelijke betrekkingen,
die tusschen beide landen bestaan.

JAPANNERS BEZETTEN
STAD IN HOEPEI.

—

SJANGHAI, 2 Jan. (D.N.Bi)
tnx'.pen hebben, naar
meldt,
tijdens hun kort voor
Domei

betreurt.
Uit Buenos Aires wordt gemeld, Kerstmis begonnen zuiveringswkic*n van het Tapichdat het Argentijnsche departement
Oosten der provincie
in
hot
Zaken
in
antrfce
van Buitenlandsche
woord op het Engelsche communi- Hoepei de stad Matsj'oeng ingenoqué zijnerzijds een communiqué men.
M'Stsjoeng was het hoofdheeft uitgegeven, waarin tegenge- kwartier van de nieuwgevormde
sproken wordt, dat de bedoelde 51'Ste divisie vah Tsjoengkii
publicatie rechtstreeks of indirect ligt ongeveer tachtig kilomet
aan de meening van de'Britsche Noordoosten, van Hankau.
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Gino Ambrosetti Portret van de groote
Distributienieuws.
overleden.
DE COURANT

gemeen 335",

NIEUWE ZEEPBONNEN.

Zeep".

370"

„Algemeen

„L

M Eenheidszeep", „Algemeen

336", „Algemeen 371", „M Waschpoeder", „L Toiletzeep"
„M Toiletzeep"
's-GRAVENHAGE, 31 Dee. Tot zoo spoedig mogelijk en
zeep, waschpoeder
-toiletzeep
af te leveren
met 31 Januari 1943 geven de en
1 volgende bonnen reoht op het koo-

—

jen

van de daarachter
iden
1hoeveelheden zeep.

vermelde

■De met „Algemeen 474" gemerkite bon van de bonkaart voor voedingsmiddelen en de met „Q een

HONDEN- EN KATTENBROOD.

—

Hoofd der Italiaansche
consulaire diensten.

VERONGELUKT MET ZIJN
AUTO.

's-GRAVBNHAGE,

31 Dec.

—

De

De heer Gino Ambrosetti, hoofd van
's-GRAVENHAGE, 31 Dec.
Voor de periode van 1 tot en met de koninklijke Italiaansohe consulaire
heidszeep" gemerkte bon van de 31 Januari 1943 wordt op bon no. diensten in Nederland, ls gistermiddag
aan kinderen beneden den leeftijd 20 van de voederkaart voor hon- overleden door een ongeval met zijn
van acht jaar uitgereikte kaarten den volgens dezelfde normen hon- auto, dien hy zelf bestuurde.
Nauwelijks was de heer Ambrosetti,
denbrood verkrijgbaar gesteld als omstreeks
J geven recht:

*ceenheidstoileteeep
, ,f 4% °* ■*"■*

B**" liichtgevulde
40 of 57 %, hetzij
iop het koopen van een stukje van 70
grim e.?nhei<3*stoileteeep 14, 15 of
op hsl doen wasschen
vijf kilogram ■"■droge
jvan xx-'-a
vuile wasch.
"Armeen 475" gemerkte
n
„Q
met
waschpoeder"
.d«
(merkte bon van de aan kinderen gebe,neuen den leeftyd van acht jaar uitgereikte kaarten, geven
recht, hetzij
°P "et koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder (oude.
of nieuwe
hetzij op het doen wassamenstelling),
van negen kilogram droge vuile
wasch De met „Q toiletzeep"
gemerkte bon van de aan kinderen bened-n den leeftyd van twee
uitgereikte kaarten geeft recht Jaar
op het
koopen van een stuk van 50 of
voor
zoover voorradig
75 gram toiletzeep
«oude samenstelling).
T
de* bonoen „PId,igl?,eidsduur
-eenhe.dszeep", „P-waechpoeder". ,P-toiletzeep en van den voor waschpoeder aangewezen bon
„Algemeen 450"
le verlengd tot en met 31 Jan. 1943
Voorts wordt bekend gemaakt dat
gedurende hei tijdvak
tot en met 30 April 1943 de1 Januari
N"
e e
de
Ï>A,
e

ISi %
\Zlrx
S^
w°J"
sf" f ei

—

«.?h»is!

vin

mét

we!kru hlïï 6'}"
Vtn. aan**■-&""
man°elUke per^
Tonen
van^ii'
aar en oudeF rechl
«een
-J
°eef" e-p hit
net koopen van 45' e-ram
■

U

halfvijf, met twee andere
voor de voorafgaande periode.
Italiaansche heeren als pasesagiers in
Op bon no. 20 van de voeder- zijn auto, op weg naar Rotterdam,
uit
kaart voor hondenbrood (groep K) den Haag vertrokken, toen by de afva*n
den
De*ft
takking
rijksweg
naar
wordt voor dezelfde periode iy2 kg.
ler hoogte van het benzinestation, zijn
kattenbrood beschikbaar gesteld.
wagen bij het inhalen van een ander
Na 31 Januari 1943 zijn de bon- voertuig aan het slingeren geraakte.
heer Ambrosetti stuurde zijn auto
nen no. 20 van vermelde kaarten De
eerst naar links, wien nog eens naar
ongeldig, zij mogen nadien niet rechts, doch hij kon niet verhinderen,

meer worden aangenomen.

GENERATOR-ANTHRACIET EN
BAGGERTURF VOOR JANUARI.
's-GRAVENHAGE, 31 Dec.
Gedurende het tijdvak van 1 tot en
met 31 Januari 1943 geven elk der
met de woorden „Generator-andertiende periode" gethraciet
merkte bonnen recht op het koopen van 1 hectoliter
(maximum
75 kg.) anthracietnootjes 4 of 5,

—

terwijl gedurende hetzelfde tijdvak,
elk der met "de woorden „Generator-turf dertiende periode" gemerk-

te bonnen recht geven' op het koovan 50 stuks baggerturf.

pen

od

75

Tw%. me' cc" ve^^^ti?," WIE IS DAT?

Saradzjogloe.
—

Voor zoover de winkelier noc verpakkingen, van 50 gram ln voorraad
heeft, mag hy deze op genoemden
bon uitverkoopen. Ook kan men op r
I
dezen bon een pot of tube scheerhet streven der Jong-Turksche beoreme koopen, voor zoover deze nog
weging, van Turkye
een
voorradig zijn.
begrippen modernen staat
Zooals bekend, ls het koopen van Buropeescche
maken,
heeft de huidige ministereenheidszeep, waschpoeder, toiletzeep te
en scheerzeep oo de bonnen „Algemeen president Sukru Saradzjogloe
in
18S8 te Jsamir geboren
een zeer
,-'i,'
■■heemeer.
431"
„Algemeen
*»■>-! , ,N Eenheidszeep", „O Eenhe*dswerkzaam aandeel. Na studies aan de
..Algemeen
413"
„Algeimeen universiteit van Istanboel onderwees
432
„N Waschpoeder" „O Waschpoe- hij aan het lyceum
van ziin geboorte„N Toiletzeep", „O Toiletzeep"
der
en M-Textiel (scheêrzeej?) niet meer plaats wiskunde. Ter verdere opleigeoorloofd. De winkeliers zijn verplicht ding verbleef hij eenige jaren in Belop de bij hen ingeleverde bonnen Al gië en Zwitserland, in welke periode
hg als Journalist, vooral door artikelen in Zwitsereohe bladen, naam verwierf en in Genève den doctorstitel
inde Economie behaalde. De opstand
der Jong-Turken tegen het Sultanaat
Proefkonijn. in 192*, riep hem naar zijn land terug. Als journaMijn vriend Bertus Marmattent
■ rd
hij een
heeft, zoo lang ik hem ken, een
vertrouwd
medemooien, awarlen baard gehad.
werkersvan Kemacl
Hij
Ataturk en Ismet
heeft hem nu niet meer. Wel pleisIneunoe. Met zijn
ters. Hij stond, met een
verkiezing als afdertigtal
andere menschen, op een
gevaardigde voor
tram
de Nationale Verbalkon, toen ik dat beklom, en
gadering deed hij
het duurde eenige oogenblikken,
zijn intrede in de
alvorens ik hem herkende.
politiek. Na de leiIk
ding in diverse dibaande mij een weg naar h*em

DN

— —

ï?oü'

Langs de Straat.

en tastte nog aarzelend naar

toe

zijn

hand.
„Ben jij dat, Bertus?"
vroeg ik
weifelend. „Waar is je baard?"

Foto Archief,
Saradzjogloe.

plomatieke commissies gevoerd te
hebben, begon hij

in 1924, onder Fethi Bey, als minister van Onde-rwüe
zijn hervormingswerk. Ismet IneuBertus
maakte hem het jaar daarop
keek mij over noe
in czijn kabinet minister \«n Finanzes pleisters heen treurig aan.
ciën. Op drastische wljae verlichtte hij
„Weg!- fluisterde hij mistroos- den buitenlandschen
schuldenlast. Tetig- „Staat het affreus?"
vens voerde hij een nieuw belastingstelsel in. Als minister van
„Het zou ontegenzeggelijk
beter onder Celal Bayar (NovemberJustitie
1937)
staan als die zes pleisters
ge- ging hij al evenzeer vernieuwend te
Je
zicht niet ontsierden," zeide ik, werk. Zoo schiep hjj een modern rechtsmet een goedgemeende poging, op systeem. In Januari 1939 benoemde
Kefik Saydam -hem tot minisier van
critiek te leveren.
Buitenlandsche Zaken.
Gemakkelijk
„Maar welke bedoeling heeft die was deze taak geenszins De positie
Turkije in de jongste geschiedenis
schennis? Is het een vermom van
dringt de vergelijking mettiet tonming?"
getje van de waagschaal op
Was de
diplomatieke actie van
„Nee. Zoo maar."
i
Duitschland,
Engeland,
Frankrijk en de Sovjet-Unie
„Heelt je vrouw je bijgeval .
reeds voor den huldigen
oorlog rondbegon ik voorzichtig.
om Turkije groot, sedert de strijd naai„Nee. We hebben het weer bijge de M-,«leliandsehe Zee is overgebracht

Marmadant

bouwende

.

"

'egd. We zijn nu heel goed samen."
„Dat bedoel as niet," zeide ik
haastig en Verschrikt „Ik wilde
""agen of
zij je bijgeval gescho
ren heeft." En toen hij ontken nend het hoofd schudde, voegde ik
fr'ei<lontaet aan toe, zijan onhandigkennend: „Je hebt het toch
ni<H zelf
geprobeerd?"
"-Nee. E n ik begrijp nu zelf niet
maar, och
als je zoo
G3O jaren met denzelfden
nebt geioopen
dan kom'
en oogenblik, dat je eens ver
and
wilt. Nu, toen ben ik naar
den
barbier geloopen."
je k- apper 3e Zo° VCr
ik ontdaan.
riep
xx.
6* 11» dat deed zijn zoon."
„" aar zijn zoon moet toch even
kunnen scheren als de
v

j!

—

er^
eren

«inkt»?
"v, '
..
»ader

j>,

—
—

" "'.heeft

vingen

dat de wagen door de gladheid van
den weg afgleed en in een reohts van
den weg gelegen boschje kwam. De
auto raakte een boom en botste vervolgens tegen een daarnaast staanden anderen boom op Door deze botsing diè
zeer hevig geweest moet zijn, hetgeen
men kon jsien aan de erostige beschadigingen van den wagen werd de heer
Ambrosetti tussohen'stuur en zitplaats
vastgeklemd. Hij kreeg zeer ernstige
verwondingen aan het hoofd, die zijn
on.midrlel!ijken dood ten gevolge hadden De naast hem zittende heer L.
Cantagelli wed lioht gewond. De achter In den wagen zittende heer G. TulHo liep zware verwondingen op. Twee
op de plek des onheils spoedig aanwezige artsen constateerden den dood
van den heer Ambroseui en namen tevens de voorloopige behandeling der
gewonden op zich.
Beide gewonden
werden vervolgens vervoerd naar het
ziekenhuis St Antoniushove te Voorburg. Het stoffelijk overschot van den
heer Ambrosetti is met een ziekenwagen naar de' woning van het slachtoffer overgebracht
Vastgesteld is dat derden geen schuld
aan het ongeluk hebben. Het beschadigde voertuig is naar Den Haag ge-

-^

Saradzjogloe aan

ding der regeering,

«le leiHAMA.

VAN

—

KENNISNEMING.

De commissaris-generaal voor
openbare veiligheid en Hoogere

’

aan te toonen. Men kan dus niet
zeggen; die stad is grooter. dus het
geboortecijfer is lager. De volgende cijfers per 31 Dee. 1939 toonen
dit aan;
Bevolking

de

en

..
...
...,

800.594
619.686

Lev. geb.
per 1000
irtw
15,59
17,10
15.90

betreffende de re- Den Haag
504.262
gistratie der Duitschers, zyn
alle in
Nederland
Duitschers
verplicht, zlehwoonachtige
165.029
19,28
bü het voor hun
Utrecht
plaats bevoegde registratiebureauwoonaan
te melden.
Het Ls gebleken, dat een aantal Rijksduitschers, ten gevolge van onbekendheid met deze verordening, ln het bijzonder bii verhuizing binnen Neder
land en naar het buitenland, de bepalingen dezer verordening niet. naleven.
Ik roep derhalve alle tot aanmelding
gehouden personen, onder verwijzing
naar de bij de verordening bedreigde
straffen, op, zich bJJ het bureau van
den politie-officier bij den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor
de provincie hunner woonplaats bij
vestiging uit het buitenland, bij- verhuizing binnen Nederland en bij vertrek naar het buitenland schriftelijk
of mondeling aan te melden.
Deze verplichting geldt ook voor
personen, die tol het Duitsehe volk
belmoren, maar in het onzekere zijn
betreffende hun nationaliteit of als
statenloos worden aangemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitschers uit het vroegere
Oostenrijk.' voor Sudetenduitschers en
voor Volksd-uiischers uit de Oostgebieden.
De verplichting tot aanmelding bestaat ook voor het geval, dat personen ;er vervulling van hun dienstplicht voor de weermaeht. worden opgeroepen
Bij minderjarigen ls de wettelyke
vertegenwoordiger, eveneens wanneer
hijzelf geen Du il scher ls, voor de nakoming van deze verplirhting tot aanmelding verantwuo-delijk.
Aanmelding kan mede geschieden bij
de hulpreeislratiebiireaux bü de „OrtsFoto Polygoon, Van Bilsen
gruppeh der NSDAP"
<get,)

De

RAUTER,

♦J-Qruppenfilhrer und Generalleumant der Polizel.

fraaie toren van het kasteel
Wijk bij Duurstede, dat binnenkort
zal worden gerestaureerd.

Zon en maan in Januari.
TJE
maand Januari

CHILI'S POLITIEK.

SANTIAGO DE CHILI 31 Dcc
nheeft Dir,«dag
de debatten over de
buitenlandsche politiek beëindigd.
Naar omtrent dé debatten wordt
medegedeeld hebben de Senatoren, die een breuk met de As wensehen een nederlaag geleden. De
Senaat heeft erkend, dat alleen de
staatspresident, Rios, bevoegd
is de
buitenlandsone politiek van het

i°"«

Sen£t

Z

land te leiden.

Wie kent „opoe van Tessel?”

AMSTERDAM, -31 Dcc

—

Lieve
Moeder en Vader" Ik heb 16 Decemj 8 e- Bat kan hij juist niet. Hij ber uw brief, dien u aan mijn
meegegeven nebt, in gezondheid baas
onten ertien en net van school. Ja, vangen. Zoo begint een
verdwaalde
l. 2VJn vader zei als excuus, dat
brief, welken wij van een lezer uit AmJ toch eens beginnen moest
sterdam ontvingen Verder wordt in
den brief geschreven over een Kees
Bertus Marmadant bitter. die
met de Kerstdagen met verlof
onducteur, laat me er af
komen en over een Ad en een Opoe

sloot

zou'

Tessel.
LEO. vanVoor
wie

is deae brief?

brengt ons vijf
13'17 .U', Nieuwe maan; 13 Jan.
op den «01,,
8.28-u eerste
kwartier; 21 Jan. 11 28 u
tijden van volle njaan; 20
Ja-n. 8.53 u laatste
zonsopkomst en -ondergang resp. 8.52
kwartier. De tijden van maansqpkomst
u er. 16 34 u.. voor den 31sten
en -ondergang zünr
*
ziin zij 8.24 u en 17 23 u. Een verschil
van 1 u 17 min dus. Voor de geheele
Op Onder
Onder Op
maand zijn de tijden van zonsopkomst
en -ondergang;
12 Jan.
212 13.20 18 Ja.n. 6.04 14.52
„ 3.27 13.51 19
6.57 15.36
3
14 25 20 „
7.44 16.28
Op Ondel
Op Onder
„ * 4.45
6.01 15.07 21 „
5.24 17.23
1 Jam 8.50 16.37 17 Jan 8.42 16 59 5
7.17 1600 22 „
859 18.25
2 „
8.49 16 38 18
8.41 17.01 6 „.
8.23 17.04 23 „
9.20 19.28
3 „
9.18 18.18 24 „
8.49 16 39 19
8.40 17.02 7.„
955 20.34
8
4
8.49 16.41 20 „
8.39 17 04
19.38 25 „
10.18 21 40
10.02.
5 „
849 10.42 21 „
10.41 22.49
8.38 17.05 9 ;, 10 38 20.58 26 „
6 „
849 16 43 22 „
11.08 22.15 27 „
8.37 17 07 10
11.03 23 58
7
8.48 16 44 23 '..
8.35 17.09 11 „ 11.34 23.31 28 „
11.26
„
8
8.48 18.46 24
8.34 17.11 12
11.59
9
847 16.47 25
8.33 17.13
Onder Op
Op Onder
10
5.47 10.48 26
8.31 17.14 13 „ '0.42 12.22 29 „
102 1152
„
11
846 lfióf 27
8.30 17.16 14
1.53 12.46 30
2.11 12 22
12
846 10 51 28
15
3.00
„
829 17.18
13.11 31 „
32212 58
13
845 16.33* 20 „
8.27 17.20 16 „
405 13.40
17
„
14
8.44 1654 30 „
14.12
8.26 17.21
5.07
15
8.43 16 56 31
8.24 17 23
16
8.43 16.57

kwartier meer daglicht:
**laatsten
December op de

Januari

-

..
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....
....
....

„
* „
„
„

....
..
....
..

„

—

—

..

Rectificatie

probleem no. 624 B.
Men gelieve in probleem no 624 B
een witten ooper op hl en een willen
De schijngestalten van de maan val- pion op h 4bij te plaatsen
in
op
len
Januari
de volgende data: 6
U hebt 85 punten.
G. v. d. W. Jr.

De maan.

113.12j3

BUIT VAN 20.000
AAN SIERADEN.

«bekend:
Ingevolge de verordening van den Amsterdam
Hijkseommissaris voor het bezette Ne- Rotterdam
derlandsche gebied,

politieleider n*.jc,kt

17,18
17,07
25,80

140.469

121632

"

ïI^LT

VOOR DUITSCHERS TER

...
...

stad.

de huwelijken naar de geboorten
11 n'y a qu'un pas!
16,90
De 7 gemeenten
Althans in alle statistische werken,
20,60
Ryk
waar deze hoofdstukken op elkaar Het
volgen als Loos op Van Gend. Maar
Maar wanneer wij het gemiddelin de practijk is dat verband nu de van het Rijk stellen tegenover
niet zoo vanzelfsprekend. Ruwdat van de 7 gemeenten boven de
weg kan men zeggen, dat 23 %, dus 100.000 inwoners (in 1939) en dat
bijna een kwart der gezinnen in van
de 7 gemeenten weer tegenover
Nederland kinderloos, nog kinder- de cijfers van de grootste 3 gemeenloos of weer kinderloos is. Dan ten, dan blijkt toch wel, dat de
komt 22 % met 1 kind, 20 % met ooievaar het liever op het platte2 kinderen, bijna 13 % met 3. De land houdt.
bevolkingsdeskundigen nemen aan,
dat 3 kinderen per gezin een minimum is om een volk in stand te
houden: 2 kinderen vervangen de
ouders en 1 kind heeft de ondankbare taak als opv^nger van de levensrisico's op te treden. ' Het is
Inbrekers hebben in den nacht
dus niet zoo fraai, dat. de taak de
bevolking duurzaam te vergrooten van 29 op 30 December jl. kans ge(dat wil dus zeggen 4 kinderen en zien binnen te dringen in een goudmeer) ligt bij 22 % van het totaal smidszaak
aan
den Heiligeweg,
der Nederlandsche gezinnen.
waar zij een enormen buit aan sieDe groote stad is, gelijk bekend, raden, ter waarde van 15 a f 20.000
voor het ontstaan van groote gezin- hebben gestolen. De dieven zijn
een afvoerpijp naar boven
nen weinig gunstig. t Men wil di! langs
verschil met het platteland wel geklauterd, waarna zij op de eerste
eens verklaren door er op te wij- verdieping met behulp van een
zen, dat in het landbouwbedrijf een glassnijder een gat in een ruit hebkind eerder een waardevolle hulp- ben gemaakt, waardoor zij de spankracht voor het gezin is, maar in jolet van de ramen konden bereide moderne omstandigheden is deze ken. Het was voor de inbrekers nu
verwijzing toch niet als een vol- verder niet moeilijk meer door de
doende verklaring te accepteeren ramen naar binnen te klauteren.
Uit de étalage, de toonbank en drie
Vele andere factoren spelen een vitrines
de inbrekers tal van
rol, welker behandeling echter niet gouden stalen
Tot die sieraden
sieraden.
in dit bestek thuis hoort. Vermel- behoort een gouden hesrenring. be>
den wij daarom slechts enkele vast- zei met een briljant
t.w.v. f 3200,
staande en teekenende cijfers. Per 1 gouden, 'armband t.w.v. f 240,
gezin bedraagt het aantal inwo1 gouden schakelarmband t.w.v.

nende eigen en/of stiefkinderen:
De heer Glno Ambrosetti werd 1!) Limburg 2,7; Noord-Brabant 2.7:
■November 1900 te Rome geboren Hij Drente 2,5; het Rijk 2,2; Zuid-Holwa,s sedert Maart 1939 te
's-Gravenha- land 2,1 en Noord-Holland 1,9.
ge werkzaam, eerst als le
aan de Italiaansche legatie secretaris
en sinds
Een regelrecht verband tusschen
ertrek van den
(half Juli
1940) als
stadsbevolking en aftoenemende
hoofd van de
consulaire diensten hier te Italiaansche
nemende geboorten is niet steeds
lande.

gevaar

??,,

Groningen
Eindhoven

sleept.

machtsverschuiveroorzaakt, werd het

de onzijdigheid van het land in
brengen, nog belangrijk
moeilijker.
eU"ge do°d van Saydam
P
Juli
1942, bracht c

Haarlem

De Ooievaar.

9

—

330. Verdei nog diverse gouden
armbanden, horloges, hangers, colliers, zilveren vorken en lepels ena.

f

enz.

De dieven zijn langs denzelfden
weg weer vertrokken, daar de zaak
met
een ijzeren rolluik was beschermd, waarvoor" de eigenaar
nogal wat kosten had gemaakt.
De recherche van het bureau Singel is tn samenwerking met den
Dactyloscopisrhen dienst een uitgebreid onderzoek begonnen.

Gen. von Brandenstein
BERLIJN, 30 Dec. (D. N. B.) -rOp 74-jarigen leeftijd ls overleden de
genera;*! der infanterie b. d. Hermann
von Brandenstein, ridder in de orde
i'our le Mérite, die hij zich in 1918
aan het hoofd van het 121ste infanterieregiment verworven had Hij onder-

scheidde zich inzonderheid Jn den slag
nan de Somme en bij Arras. in den
Italiaansehen veldtocht en in 1918 op
het oorlogstooneel in het Westen.

Over Boksen
Al lezend leert

RAAD

niet

voor

kan

men...
wie
lezen

(bestaan
hier nog zulke
gelukkigen?) en in een
land
woont, waar
niemand bokst. Breng
twee mannen aan het vechten, kijk goed hoe zy doen
en prent het in uw geheugen. Bedenk het tegenovergestelde en oefen u onverdroten daarin Al zijt gij
dan nog geen volleerd bokser, gij past toch reeds twee
grondbeginselen
toe van
alle goed vechten, n.l. den
ander in de oogen te kijken
en de tanden op elkaar te
klemmen en dat van het
boksen- recht te stooten.
Voor wie wèl kan
lezen -en
wèl kan
lesnemen is het gemakkelijker, maar omslachtiger.
Lees een logisch gesteld
handboek. Zoek een leeraar, die volgens de daarin
gegeven regels onderwijst
Verzuim niet hem vooraf te
vragen of gij dadelijk sparren moogt en zoo niet, de
hoeveelste les dan wèl. Belooft hij u dadelijk of eerder dan de tiende les, bedank hem dan voor zijn in-

lichtingen en beproef
bij een anderen. Want

het
eenmaal bedorven kost het een
goeden

onderwijzer
véél
tijd (dien gij betaalt) u de bij den beunhaas aangewende fouten af

moeite en

te leeren.

Lees ook andere bokshandleidingen, maar lees
critisch.

Lees vooral voor spel en
ook wel voor techniek
Scheurleer's „Tennis" en
zijn
„Lawntennis".
lees

voor

-

spel-alléén Joris van
den Bergh's „Te Midden
der Kampioenen"

P. M. C. TOEPOEL.

-

DE COURANT
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN

MAANHAn 4

JANUARI

1943

der As
EEN LEVEN IN DIENST Terreinwinst
in Tanis.
DER WETENSCHAP. Mislukte 'tmLacties- inm Fessan
m

ROME, 3
we6r.
maohtbertóht no. 953 maakt het
Italiaansche hoofdikwartier het vod
gende bekend:
Vijandelijke paintserstrijcWcraohten
werden ln het gebied der Syrte
her
haaldelijk door het doeltreffende
vuur der artilMerie bestookt Poain
gen van den vijand om
te dri-n
gen tot het gebied van door
Pessan
mislukten als gevolg van den hardnek
kigen tegenstand van onae dappere

Dr. Julien's werk in Afrika.

garnizoenen, die steun

ondervonden

nhc^ohr *' *»«■*»"*<
tles

.uc

In.den sector van Tunis wonnen
de troepen van de As opnieuw
retn, nadat hevige gevechten ter'kewarei> in welker
verloop
foto M l'l
twee pantserwagens en een tiental
Keuringen voor
A.mer;kaacneöhe valschermjagers
Uil.ome vrijwilligers.
cc
Mitra*
vangen werden genomen.
Legioen.
leurpost in den Kaukasus. 3
en
De
dae
werd gekenmerkt door een
hevitre
mawto deelt »ns
activiteit der luchtmacht In luoht- mede da, vr'"lers
vouor de Wafgevreohten werden 28
5 Jan. 1943, 9.00 u.: Roermo
fen-«
h
l
en
vijandelijke
on ondet'- u.a.f
dau
BTn 2ich md?
150°!
vliegtuigen neergehaald. Aanvallen «nx
Swalmerstraat
n£ elnde
?dl^ Markt «SCh' hOtSI 61;
door Engelsoh-Amej-ikaansche vliec keurd te worden
tuigen op plaatsen in Tunis
43 9 u-: Arnhem, Vlet*
-i.6
veroor
>traa-t? an;,J
16b; '
De*
zaakten eenige schade. In ©en
aches Haua. 15.00 u.: Hengelo. I
hos
Plte-al te Gabes werden zeven na7 Jan. '43, 9.00 u.: Zwolle *_\
Peters, Markt; 15-00 u
t.ènten gedood en twintig gewond.
Fr»
zermj
_Zuidzijde.
Vaart
r ia. '43,
„i,/' a.n* ' 9.00 u.: Groningen; I**C*
Poelestraat; 14.00 u.:
2«*
huize Schaaf Breedstra*Éß
a, ?'
Wijven TM^n^ ï1 "«K-rland zal «„£
keurin .=.en voor de
fan- '43 * 9.00
u.: Amst(^B
Waffen« In hl,
he d-f
ITALIË EN DE
23
Legioen kunnen zich acnool, lepenweg
ook rWJrxxx 1
'43
n',die tot de
miÜan- ' 10 °0 xi.: Utrecht. We»
maansche«' i nnlv(,S
Nederland willen toe- machtheim. Marktplaats.
]0-00 u.: Am
mllo k 43-Leusüerweg
ROM*;, 31 Dec. (D.N.8.). -,
Oienstgebouw.
ur;
Het
", Rotterdam. cate
100°
Den
tahaansche volk begint
café Den
oen Hout.
u
BezuidenhoutscheW"
1943 met het bewustzijn, het jaar
dat dit
jaar gewichtige
militaire en politieke gebeurtenissen zal brengen
helden leggen wij de gelofte
en
zoo schrijft de diplomatieke
den laatsten ademtocht voor
bij de jaarwisseling eeuwig Duitschland te strijd
*k"" St^ani. De ItaliaanI.hRLIJN,
3 Jan. (ü.N.BJ
et deze g^eurtenissen
In een radiotoespraak, ö
S
rustig
Ruksmam-schalk
Goebbels
op Oudejaarsavond
Göring
strijdvaaVvastbesloten en
op
heeft
°e beide laa^e 1 Januari een oproep tot het Duit het Duitsohe volk gehouden
sche volk gericht, waarin hij,
het Jaar 1942
na kenschetste hij het afgeloopaflßJ
a
gewezen te hebben op de nooit ais een van verdere beveiligiiflH
het Italiaansche
o.a.
volk opnieuw bewezen, dat het in den geweldigen versagende dapperheid van den
U,ï*e °V€"inning. H<_____
Daitschen soldaat, zijn dank uit
dood «-t
staat
d heJ; de verbonden spreekt aan allen, die ln den vrij opgelost en de tijd is de b.
volkeer,
hêidsstrijd hun gezondheid
volken
van rat,
Duitscfiland en Japan ven
en le
sV"} Duitschland gev
op het spel hebben gezet.
6 hee" Het
Du,tseh e
Hun
21'11,.,2^
oorlogspot.
sehe
sche volk staat op zijn gevechts offer zal niet vergeef seh ziin hpr.fi.
ltbreiding
posten in het
n,.^
want,
en daarvan zijn wij
bewustzijn
zijn
aldu« i» de beslissende wendinga
de RijksmaarschalK
eigen moreele kracht en van
overtuitrride
kracht
g,rl gC^n ' Nooit «og
zijner geallieerden.
Herbegint 1943 het Groot-Duitsche Rijk zal voon' eon zoo machtige
coalitie in dfl
met den onwrikbaren wil zijn
bestaan en zegevierend alle* stor strijd tesen d«taak
gevaren van dezen
in het kader van de oorlogvoering men en
tijd
om tweertrac'
van het driemogehdhedenpact vol- trotseeren. Wy allen hopen, dai
het jaar 1943 het jaar van de over
ledig te vervullen.
", en die ten
winning, zal zijn, maar wij weten, aanvallen der As-mogendhdß
flat opnieuw zware offers geëischt nullen bezwijken.
De opperbevelhebber
zullen worden. Laat ons de rijen
va
nog nauwer sluiten. Het parool Duitsehe Marine.
de duisternis het kamp ls opgeslaRaeder, heeft een oproep
nieUWe iaa,'lUkit:
gen in het oerwoud en de tropische
overwinn
marine gericht,
regens losbarsten over dat verlaten
waarin hij zeg*
grootsch en hard j:
troepje menschen, komen
de moei- macht sclmjft
geschiedenis
lijkste uren Bij het
ten c:nrie9H
Göring 0.a.: Wii aaw
licht van een gaan het
nog harder jaar zalis volgen.
nieuwe jaar ,°n met
petroleumlamp moet in de tent van
. ons
H
beretd vinden tot
den onderzoeker het bloed geana- zelfde vertrouwen op de over
winning als op den eersten dag
lyseerd worden
„ Het is onze hoogste p____\
Dan geen aan d-eze geweldige
van
re suc«=«-sen toe te «>§.
spraak te hebben, dan
worsteling
om
niet met hetd on grootheid
:
een blanke in eigen taal, of althans
van on., Rijk -en aan rte ''ii van successen.
in een beschaafde taal te kunnen Wat de toekomst brem-en zal, weconverseeren
en geheel alleen te
N
8 iS
'Staan ln het duister van een vijan zeker Aan het eind«"
za! de macht
van
het Duttsehe zwaard en
dige natuur, kan «Heen gedragen
van
worden door hen, die weten, dat da der hondgenooten aat, elk ta
BERLIJN, 2 Jan. (D.N.B)
het
hoofd Meden en onzen
ZU hun leven in dienst stelden der
volker !Binnen het bestek van algemeen*
re W"rP,ti ontsluiten. mutat.es i
wetenschap.
tn den geest van
n den politieken
de gesneuvelde ilandschen
de FÜhré*
op voorsteldienst heeft
van den Rijksmini.-tefl
B

tevcrd

Waffen

—

l UrV"^
i\tf

kun^ve^voelef

EEN LABORATORIUM
IN DE WILDERNIS.
Kostbare karavanen.
onzen

speclalen verslaggever.)
bloedproeven by negers te
nemen, heeft men drie Ingrediënten noodig: serum, transport
mogelijkheden en negers.
(Van

OM

Voor het serum zorgt dr. Pondman
de Utrechtsche seroloog,
dé man achter de schermen, zonder wiens veelomvattend werk de
expedities van dr. Julien niet mo-

—

De tros van dr. Julien's karavaan
passeert een kreek ln ZuidKameroen,
lU. uit

.Kampvuren langs den
evenaar."

honderden
mee, lampen, instrumenten, een speciaal
geheel uit gaas bestaande onderVoor het vervoer van dat laboratorium en voor hot vervoer van de
benoodigde levensmiddelen enz.
de expedities blijven soms maanden weg, zonder contact met de
buitenwereld
worden karavanen
samengesteld
Hierbij heeft men
den steun van de betrokken regee
ring noodig en vooral het Fransche
koloniale gouvernement is altijd
zeer bereidwillig en voorkomend,
als het er om gaat. buitenlandschen
geleerden vaD dienst te zijn.

De karavanen.

..

_De

was di' een pro
bleem op zich«e* °mdat de

sommen gemoeid zijn.
De aard van het onderzoek brengt
memoires uiterst gevoell met zich mede, dat dr. Julien'steeds
in de moeilijkst toegankelijke ge
«e sera bc- bieden komt
Van een
hetgeen
waard moester. zeer interessant ls, maar uiteraard
j.
de moeiworden bij een lijkheden niet weinig vergroot
DlOediager.
~
en
temperatuur o.a. tot gevolg heeft,
de onder
van 0 gr C, zoeker vsteeds.tt voetdat
moet reizen
dus op het vriespunt, hoogstens De karavaan » ordt
daarom op den
even er boven
iaatsten bestuurt- of missiepost ge
formeerd. Van uit een dergelijk
Het getob begint. ..laatste'" stjunpunt begint het
werk der expeditie.
Het serum gaat dan eerst in
den trein, verpakt in een kist met
Organisatie-talent.
Us. Daarna werd het overgeladen
in een schip met koelruimte Tot
En als dan de karavaan zich tn
zoover ging alles vrij normaal beweging stelt en de groote avonMaar ln Afrika begon bet getob tuurlijke reis begonnen
ta, dan
Met auto's, waarin ook kisten met
ijs verpakt waren, ging het serum komt eerst recht van alles aan op
tot den laatsten post. waar ambte- het organisatietalent van den blan
naren of missioparissen te vinden ke. Want negers hebben zelden mi
waren. Op die posten kent men
zij vervallen direct ln een
een -enkele maai den laatsten groet tiatief
van de beschaving: trigidaires. .passief zich laten gaan. Alles moet
maar
men kent er geen electri de blanke zelf doen, overal' het
clteit. Dus liepen die trigidaires op
petroleum
men leert zich in het voorbeeld geven, overal bij zijn.
wel behelpen
tn de eiken last controleeren, de leiding
laatste frigidaire werd dan het se nemen bij het passeeren van rivie
rum opgeslagen en van uit die „out ren en moerassen, plaats bepalen
pósts" werd het dan in wekelijk
voor het nachtkwartier,

.
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Regendag

"e

Och, och, wat naar, zon
regendag.
Je zon er van gaan huilen!
Gelukkig zie k daar
portiek,
Daar wil ik even schuilen.
Heel even maar; om drie uur
gaat
Oe pingvin-film beginnen,
En daar speel ik een hoofdrol
in,

een'

—

I
f

D«s mag k voor
niets naar binnen.
°an nog wat winkelen in
stad
Laat ik toch niets vergeten!
En daarna met

-

_

de tram naar huis,
Want dan ls t tijd voor
eten.
WILLY SMIT
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in andere functies, naar he*!
departement van, BuitenlandscMl
-aken ontboden Tot- Duitsch a°**j|
bassadeur te Madrid ls benoem»!
ambassadeur von Moltke, het laats«
tn dienst op het departement v3»f
3uitenlandsche Zaken, tot D
"ambassadeur te Tokio ambas:
tot dusver Duitsch Óx__\
bassadeur te Nanking en tot
?ant te Stockholm gezant Thoms«H
h»t laatst Duitsch zaakgelasti*»iH
'e Washington De leiding van &*'
Duitsehe ambassade te Mankin»;
-<omt in handen van gezant Eric»'
-<brdt. die tot de benoeming va°
een nieuwen ambassadeur als
"elastigde optreedt. Kordt was w
dusverre ambassadeur bü de Duit'
■^he ambassade te Tokio.
sing

wae «- l

avond kon je

Zaken.

den ambassadeur

sadeur te Tokio. Ott, en
*ant te Stockholm. Prinz
zu Wie*|
Per 1 Januari 1943 voor overplaa*'!

De Toverslippers
Kabouter Flopte

van

in Duitsch.

diplomatencorps.
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ter

HJ*

Rader

etng.

—

etc.
De physieke bezwaren blijken in
de practijk mee te vallen
de
psychische
bezwaren zijn
het
grootst. Want di. Julien
trekt er
met zijn karavanen steeds alleen
op uit, zonder andere blanken. Op
binnen zes. uiterlijk twaalf uur. ter
plaatse worden geanalyseerd, om de laatste reis vóór den oorlog ver
dat het anders onbruikbaar word' vezelde zijn vrouw hem, doch op
■ille andere reizen was hij de eeni
Een
compleet
laboratorium ac blanke bij de
karavaan.
moet daar tn de wildernis dus
En als dan tegen het vallen van

Göring, Goebbels

—

—

sche monster.- met dragers naar
het kamp van dr Julien gezonden
ge moet
Haast je, rep je. want
u dat voorstellen midden in de
Afrikaansche wildernis
het bloed,
dat moet wordei onderzocht, moet

3'

It^ Vanu

—

..

mfde-'

— ru^i*
mfanden em°et.

—

_^_

Deut/ches 'h^L

zoekstent, etc.
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worden geïnstalleerd,
stuks glaswerk gaan

gelijk zouden zijn.
Dat ls lets wat het groote publiek
veelal niet weet Want ln de eerste
plaats is er ontzaglijk veel serum
noodig. Het onderzoek bh' de ne
gers is nl. een statistisch onder
zoek; aan één Individu heeft de
honderden en
onderzoeker niets
hontierden moeten onderzocht wor
Dr. Julien's Karavaan bestaat geden, liefst duizend individuen per woonlijk uit 30—60
man. Een enonderzoek.
kelen keer groen de karavaan aan
Het benoodigde serum komt tot 100 man en het valt niet mee,
zooiets te organiseeren en tn de
voornamelijk bijeen door vrijwilhand te houden.
lige medewerking van de UtrechtIn de eerste plaats ls er de tlsche studenten, die als bloedge
nancieele kwestie. Een vast „tarief"
vers (resp. geefsters) optreden is er niet. zoodat ln Belgisch Congo enkele franken per dag per draDe waarheid gebiedt te erken
ger, betaald woeten
worden en ln
nen, dat de meisjesstudenten haar
Liberia 2 sh. per dag. In Hollandsch
medewerking vlotter verleenen
geld dus loopen de
verschillen van
dan de mannelijke studenten Het een paar dubbeltjes per dag per
drager tot f 1.20!
zij laatstgenoemden- een troost,
'
het
bij
negerinnen
dat ook de
Dit enkele voorbeeld toont al
aan, dat de financiering van derbloedonderzoek zelf vlotter megelüke expedities |„
dewerken dan de oegers.
de Paplerell
Indien het serum bereid ls, moet loopt en ook ai worden de Neder
het dus van Nederland naar West
landsche expedities gesteund bet
of-Centraal Afrika verscheept woruitrusten van dergelijke expediden. In de laatste jaren gaat dat ties blijft altijd
een uiterst kosttechnisch zonder al te groote moeilijkheden, maar in den eersten tijd bare aangelegenheid, waarmee
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Familie' 0»

Het echtpaar J. de Vooght en u'
de Vooght—Kranen, 2de Jan v.
Heijdenstraat 52 n te Amsterdai*1'
hoopt 11 Januari zijn 50-jartéeechtvereeniging te vieren.
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v

1

Waarschuwing. Geen geldI 2 D.K.W. R. T. de luxe 1938 Te koop gevr. gasfornuis
Nette
115, Die- (wit), electr fornuis, elec(Centrum), f 3.70 p. w. Br of goederen afgeven aan 1 Oudekerkcrlaan
mijn gewezen huisvrouw M. men.
3l)b-G4Bö, Crt.
44-8778 tr waschmach, Br. prijsHebt
V
verhuisvergun- E. Wijnen—v. Pareen. Door ' Oude motorrijwielen en on- opg. J. de Vries, Kampweg
ning? Te huur Polanenstr. mü wordt niets betaald K. derdeelen gevr. Tel. 87720. 46, Doorn. Vergunning verleend 8.M.1. No. 243.
M I ét. voor f 3.50, v. Beu- F B. Wünen, Rozenstr. 97t Jac. v. Lenmepstr *202.
41-H«s*llI
1-2444
w. werkster. Tel. 26449 ningenstr. 18 I ét. achter Il étage.
44-8750
Huisheudslers, enz.
art mi
Dressoir, Old finish, z. g.
('om
plete jaarg. 1941 in1 Motor aangeb., V ■
:r. 24. 36-T224Ö f 3.50. Ruime kamer, al(10 cent pet woord).
als
nieuw.
in
luidspreker
(10 cent pei woord)
Net Meisje
len staat verkrijgbaar r 200 cc 1989, als nieuw, D.
keuken. Te bevr.'De
bij Leesinr. Leetura, Wete- K. W., R. T. 1037, prima kast f 12.50. Rustenburgezin, man en 2 kind., gievr. v. d. e. n. Br. L. J. Wit, tel. 94935, Lomi
Net
gerstr. 358 huis.
B-li. Juffrouw, 38 j., met
4.V84073
» hans 20, Adam. Tistaat. F. v. Laarhoven, Heeren-Winterj.-is
13 j. en 18 j., vraag', var. Aken, Voorsctir. 7, Voor- 81'
k»nd 7 j. b. z. aan als huis- resip.
, tels en prüzen worden naa Antwerpscheweg
374, Ber36-8666
t.o. gevr.
huishoudster, leeft. 40- schot'
fl.
houdster. Br. 3il-'H8489 Crt,, -50 J., tegen kost en inw. Net meisje, intern, en onaanvrage gaarne verstrekt gen op Zoom.
44-8756 m. 48, eventueel ook demi
Huizen, Kamers, geur,
Rneengr. 2*l.
41-86611 Nette Woonwagen te koop of regenjas. Br. 45-G442
Huwelijk uitgesloten. Br. geh. werkster. Wannci-ngBelooning v. h. verschaff. aangeb. Feenstra, Heeren- Crt.
Juffrouw, 26 j., lv.a. ais .'M-N9070 Crt.
i, hoek v. Bre<
huish. Br. 31-Z2324 Crt.
z.
36-8663 Tehuis gezocht voor zenuw- v. ml. of aanw. incz. verlo- veen, Leeuwarderstraatweg Tweeling-Kinderwagen,
Huishoudster bü heer midpatiënt
Weduwe 32 J. 2 k., eenig in- delbaren
12
Mcd
Bur.
j.
Opv.
vraagt
,
Rusthuis
ren bruine Dameshoed opi
44-8896 g. a n., te koop aangeb.
leeftijd. Br. Wi*t- Groot
komen z.z, gaarne in moe- teh-bungengr. 27 huis.
Noordhui.p in de keuken. G. k. Fr Halsstr. 48, Zaandam 20 Dec. v. h. Centraalstat. T.o. drie buitenbanden 26 X Hoofdstr. B 158,
derloos gezin als huishoud- t
40a-T238.3 Magelhaenstr. 6 I ét, (W). 2. Maasstr. 80 I ét. 44-Z2342 wolde (Fr.).
45-Bfeo3
koken en v. g. g. V. Br.
«er geplaatst. Br. 31-W1661 Huishoudster gevr.,34-M3.76G
41-G 588i T.o. Heerentoun-ijwiel z.g. Bontjas, bizamrug, te koop
-T4923 Crt. Jong Echtp. zoekt gem of
met
v<
middelongem. Kamer (s) met gebr. Belooning v. h. versoh v. a.n. Theophilusstr. 17 111 gevr. Tel. 8763*1 of briev.
Crt., Adm. de Ruyterw.l29
leeft., met eigen bed. PI. meisje alleen'gevr. voor v.
Juffr. van buiten, 37 j., b.
een keuken. Br. 40a-Gö69 ml. of aanw. in*z. vermiste! ét.
44-W1658 45-WIG46 Crt., Adm. de
Br. 34-Z2394, Crt.
nacht, v.g.g.v. Ko- Crt.,
en
dag
i. a. als huishoudster
Ceintuurb. 268.
fox-terrier op 30 Dec. KenEongers
Heerenrijwiel, z. Ruyterweg 12Ö.
bü Netle Huish. N. H. in net ken geen vereischte. Hulp Echtpaar,
70
zoekt
j.,
pens.
peun
ingen,
man met vaste positie, bui- moederl. werkm.gezin gevr aanw. Goed loon.
oor- g. a. n. t.o. aangeb., prima Dressoir, mass eiken, en
baar aan 2
Veel vrij. in
omg, bosclj of hei, ", tjes gewond, ziek kind zeerr" band., verchroomd; gevr. Studie-Piano aangeb. Vesten, tot 45 j. Br. N 1649,
1. 40-50 j. W. J. Baggel, Mevr. Goedkoop, Tollens- ookrust.
Uitv.
br.
Aigent Crt., Haarlem.
m.
na
5
u.■ piano. Br. 44-Z2402 Crt.
40-W1647
puccistr. 94 I.
boerderüaan gehecht. lifl.
prüs 40a-N9133 Crt.
2de J. v. Campenstr 122 I." Van
20
3*l-5010 Sohaapsweg 29, Ede 34-8757 laan 10, Aerdenhout.
part. t.o. aan part. T. o. Baby-Commode,
35-8941
Jong echtpaar zoeken on41-G586i Bijna
Dienstmeisje,
netjes, 22
splinternieuw Hee- luiers Bung. Kievietstr. 68
v.
meisje
Januari
flink
gegem. kamers met gebr. v. ■ Bewaar dit adres: Bolrek,-, renrijwiel (laag model) met Diemen.
M.
jaar, pro-Duitsch, b.z. aan, Fl. zelfst. Huishoudster
45-G454
intern. Caetrivum of omge- vraagd in doktersgez., g. d. of v.d.e.n. Aanm. Mevr. keuken. Br. 40a-Z2584 Crt. Kon.pi. '1, Adam, voor hett z.g.a.n.
banden.
Br 44- Handn.m., 4 SI., 2 faut-,
ApolIJzerman,
20975,
k.
k.
Tel.
H*ü*lip
AmGroote
aanwezig.
gevr.
werkplaats
■sen van al uw advert. Z2422 Crt.
ving. Br. 3,1-WieUO
eiken tafel, theekasi, omel.Crt., steldijk 63.
36-8909 Br. 40a-G413 Crt.
34-8606 lolaan 92.
Adm. tic Rcuyterweg 129.
in en buiten Adam.
Transporti-ywiel t. o. aan- doek t. o. Wükcrgoiiw 15,
Twee nette Buffetjuffrou. Fl. huishoudster, ± 50 j., Direct gevr. fl. dienstb-, Schildersatelier gevr., bil41b*890D geb.
46-G476
zg.a.n. Goeverneur- Schellincgwoude.
b. z. a. samen te werken, gevr. bij heer alleen m. goed loon. Café Zeedijk 18. lijk Ceintuurbaan -286 I ét.
pracht
haard,
44-H8491 Aangeb.
■ kade 166 I ét.
35-M3793
40b-5i185
vuJIteftijd 27 J., ook buiten vaste betrekking, even 60
fornuis;
haardkachel,
gevr.
Versonenauto
t/o
Lessen,
Clubs,'enz.
huwelijk.
hulp
Br.
voor de keuken
34- B. K.
kcachel, mantelkachel, salaAtlam. Br. 3cl-Z1835 Crt. j., geenCrt.
ouder
'33.
Br.
Dijkstra,
Niet
v
direct
gevr.
te Adam ln
B.z.a. aank. Kappers-bedien- N9079,
Leidschedwarsstr. mander,
Vraag en Aanbod
Ojiceraklas
zangopleiding Lange
de, intern. Br. J. v. Ra- Weduwnaar met zoon, 20 een gezin m. kinderen, kin44-E6215 comfoor en diverse andere
■ Jan Steinmeta, Stadihouders'I -139 hs.
omg.
[«mixzoekt
huishoudster
derm.
aanw.
Br.
j.,
35-G436 Jonge gescheiden vrouw ■
meau, kapper, Ancjum.
kade 107.
2 Sparta's '40 F.ysink, Sim- huish. artll
42-Z2:«><2/84
4
Adam.
Br.
34-Z2337
Crt.
Crt.
45-8751
31-T2443
en
hs
familie, 24 j..
Schoonheidsspecialist
(e),
van
nette
'39.
Kl.
Houtplex,
Batavtis
zoekt Bij echtp. v. d4r. fl. deg. donker blond, aardig frtoch c Manicure,-Pedicure. Weten- i2 crap., tafel,
Portier, 30 j., br. z. a. voor JonKeman, R.K.,
44-8924 4 Stoelen
slr. 102 Haarlem.
huiish., 30—35 j. Br. meisje gevr. v. d. of d. en voorkomen,
Café ot' Bioscoop, in bezit
buffet
t. o.
zijn sch. opl. Uitgebr. praktijk. Avia
theemeubel,
ijwiel
het
alleen
t.
o.
uniform. Br. 31-G463 Crt. 34-N2O Agent Crt., Burg, n. Noorder Amstellaan 138 moe, zoekt kennismaking ; Januari nieuwe cursus. Vr. Prima handen. 3e OosterHugo de Grooiplein
b.
Texel.
34-8766 h«.
35-5008
«771
Nachtwaker, dagwaker of Werkman,
j-,
prosp. Ria <*e Korte. Nic." parkstr. 137.
44-8919 20 I
jaar. Ned. Eenv. kamer-werkm.. Hotel met heer tot 36 eenvaste
60
ge- Witsenstr. 5,
iets dergelijks b. z. aan (als
porcelein en aardepositie, ten einde
Glas,
36132,
Tel.
Neuf,
vr.
huishoudster.
Veiling van Rüw'.elen
Kalwrstr. Adam, in- lukkig huwelijk aan te gaan. Adam.
werk, waschketel, teil t. o.
waker wenksdaam geweest). Herv. huisje
Gratis modellen'
buiten. Br. 34- tern, v g.g.v.
Eigen
35-T2326 Br. m. foto no. 41-N9038 Crt. gew.
Br. 3.1-H8485 Crt., Rozen- OHI2
42-8850n op Donderdag5 7 Jan. a.s. gevr.
Br. prijs 45-134946
Gemtiaanpleio
18.
Ervaren fl. huiebed. gevr. Huwelijk. Vrijgezel,
10'/« u. Eerst
driewielers. Crt, Ceintuurb.
gracht 21.
268.
Accordeonles gevr. Uitsl.I waarbij
huishoudster,
Fl.
3
2
m.
daar
gez.
banden,
Intern. Nic. Witsenkade 22. w. k. m. meisje of weduwe. lichte
Welke Meubelfabriek heeft
muz Br. 42-E6224: na eenige meubelen, verv 2 Electr. strijkboute» en
kind.,
waar
vrouw
door
35-T2324 Br. 41-N9062 Crt.
wenk voor stoelenauatters, ziekte afw. is.
Heerenwinterjas
m. 48-50
Ort., Haarlemmerdijk 24.
partij rijwielen, als naar
De Hfiun. Dat-meisjes. Dienstmeisjes. Huwelijk. Heer, 39 jaar, Tapdans
thuiswerk. Materiaal aan- Stadionkade 105 hs.
Henny Poel- " gewoonte, w.b. groote par. t. o. gevr. le J. Steenstr.
ballet.
3
I
wenscht
kenBur.
Van
positie,
Uum,
Ruysdaelvaste
wezig. B. J. v. Bodegraven, Werkman,
81955
man. Stadhouderskade 107." tij nieuwe fiet,sonderd Ver- 120 hs.
vraagt kade 179 TI ét
O. Z. Achterburgwal
35b-Z2440 nismtiaking met meisje of i
No. huishoudster. 37Br. j.,34-Z2443
42a-Zf2885/87 v.
goederen, van
Hof. Vakkundig keeren, repareeCrt.
weduwe.
Br.
41-84968
8 I ét., Adam.
31-G421
Dans-Instituut
BrouJeannettee
oir Kantonge- ren, moderniseeren.45-E6212
Net persoon, oud 24 J., Crt.
Ceintuurbaan 268.
Massée. Inst-hr. nieuwe chubss Rechtbank
Dagmeisjes, enz,
recht, " w.b. div. weegscha- wersgr. 8 huis.
zag zioh gaarne gepl, als
Huwelijk. Netite weduwn ," Zaterd.middag
scholieren len met balansen, pers Wandelwagen /..g an. (ver(10 cent per .woord).
37 j„ z. kennism. met ar- Tel. 31451. Leidschegr.
Dienstpersoneel, enz.
huisbediende. Goed kunn.
114.:- weegschaal, koffers, enz chroomd), nieuwe box. Buibeidersmeisje
of
wed.,'
wenken en koken.
"
«
Geen
(10 een* per woord i
Zelfst. Dienstbode A;evr., v.
B*4*8 Alles te zien, morgen. ten Brouwerstr. 1 Ie ét.
omg. Gorinchem. Br. Dansschool Kroese. «Aa
Br. 31-G403 Crt,
liei'n
Insthrijg.g.v.
45 E62OG
I- Dinsdag, v. 10—1 u. W J.
Astérweg 46 boven. 4H-cN(2e Acgent Crt., Gorinz.a. 2 nette Chauffeurs, Net Meisje v.d.e.n., v.g.g.v.,
" ving Spuistr. 72. 4*2a-H8490 0 Gerd'ing & Co., Verkooplo. Korte bontjas m. 44/46 t.o.
36-T2316 chem
23 en 26 J. Bekend met veel vrij. Aanm, 5-8. Selle,
4,1-8*899
Dansinst.
J.
Koehof.
Jai- kaal. Leklischegr 76.
(Americ.
Embros
broadr
liouiit^sKeneratoren. Br. 31- v. Breestr. 18© hs 35-22404
Huwelük. Kapper, niet on- ' nuari aanvang nieuwe ,es44-5347 fail) t 150. Na 6 u. NickeZ23CB Crt.
Flinke l'ienstbode of eenv.
personeel
bemidd., zoekt kennism. ; clubs voor beginners, na- Boeier, Regenboog, Draken.
45-Z23HO
z.
riestr.
bs.
B.
a. bekw. fiVm-o.per.-i- Juffr. gevr. Hoog loon. Ca20
<aOMi cent per woord) . met bekw. R. K. Kapster
ijl Ing Wc
B M en alle wed- T.o. rooktafel z.g.a.n Outle
■ Valken,
-teur, liefst in kleine stad sino Hoogovens, Urnuiden.
tot 33 jaar. Br. met foto '45
strijdtuigen,
reinigt
5
hertelling
T226S
en
Sax. WeiBr. x3cl-Nc9066 Crt.
VerpleegKter
Agent
Crt.
gever.,' diplo- onder No. "2046
36-8905
stelt „Junior Vlaming", Pr. Damesschoenen t.O gevr.
pers. als waker, Fl. Werkmeisje v. d. of v. ma B, bij zenuwpatiënt,
4(1-8904
Gopama,
UU-echt.
be3!)
Hendrikkade
18. Adam. m
m. platte hak en panZaken, Yoersch, enz.
portier of huisbe waartier d. e. n. gevr. Goed loon.
met huishouding en Huwelük. Zakenman, eigenc
Tel 49776 -Honderden re- toffels. Br. 40-Z232fl Crt.
of stoker, centr. verw., in- „De Roemer", Heiligeweg
Leid?cheirr 22 Am- zaak, geen schulden, zoekt
ferentiën
vakkundig
perWinterjas,
en
ratiné.
jacquet
" 38^464 kennism. met dito vrouw. Te koop door omstandigh.
met kleine vergoe- Nd. 46.
3.VT212Ö7 sterdam.
44a-5221 m. vest, voor corpulent
ding Br. 31-Z2427 Crt.
PI. Dienstbode per 1 Jan., Weurens teleurstelling gevr Liefot eenig inkomen. Geen c groot Café-Restaur met too,'. soneel.
pers.
.heerenschoeg.
g.
Hooge
ongedip]
n.,
neclzaal,
B. z. a. electro-monteur, 51 v. d. e.
v.
rijk bestaan, gele- IJzeren woonschip gevi
v. Meverpleegster of' kinderen, van buiten Br.
gen in welvar, boerens treekt Br. m. prijs No. 44a-N3O nen m. 41 t. o Jac. v. Lenj., 35 jaar prakt. Br. 31- vrouw Schuil, Vondelstr. verzorgster, P.G., in tehiuis 41-Z2391, Crt.
vaste
i
in
4c5-869e
nepkade 57 hs.
K6213 Crt. Haarl.dijk 24.
No. 76.
West-Friesland Br 43- I- Agent Crt., Haarlem.
" 36-T2353 voor Ouden van Dagen. Br. Huwelük. Wedn. met
T4058 De Courant.
meubelm. t. o. aanBankbediende vr. avondw. Net meisje v.d.e.n. gevr. in aan directie Huize „Levens- pos., z. k, m. nette wed. of-: Jong
44a-80:!S Van
Kcbtpaar vraagt gekltl Eigenaar
2 crap., 4 stoelen,
kl. gez. te Bussmm v. 2 avond", Medemiblik. 38-8777 gesch. vrouw, z. kind., ± :
van certificaat geb
Br. 3-1-G483 Crt.
leen. Aflossing naa kustvisscheri.j zoekt vaar- dressoir, schuiftafel, alles
Kunstschilder
nog pers. per 15 Jan., zelfst. Bekwame Kookster en Me 40 j Br. met foto, welkei ter
heeft
700.-.
overeenkomst.
Br
43- en tuig geschikt voor. kust- oude sentensta'.llng
eenigen
tijd beschikib. v. k. wei-ken en koken. Br. Keu'kemmeisije voor direct retour, onder 41-G435, Crt. N
1)086 Crt.
visscherij, te koop of te Tracht eiken slaapk. f 475.
gevT. in de kliniek v. h. A. Huwelijk. Weduwe, 57 j,-;
cederen van knoopen, 35-NOO6O, Crt., Adam.
of op andere over- V H-.illslt- 10<) ns. (W.).
kleine paneeltjes ene. Br. Kamermeisje gevr. v. dir. v. Leeuwenihoekhuis, Mui- w. k. net persocin, vast in- Melkzaak, omzet 1300 L. p>. huur
45-M3791
No. 3*434, Agent Crt., Hil- Hoog loon, m. kost & inw.. derschans 106. Aarrni. b. d. komen. Br. 4.1-E6-2Ö7 Crt., w., te koop. f 6000. Br. 43-V eenk Br. 44a-T4912 Crt.
als
aangeb..
W 1645 Crt., Adm. de Ruy
Winterjas
versum.
38-T2Bll Haartenimerdyk 24.
31-5012 Alléén m goede get mel- directrice.
1(20.
18)
Kanaalstr.
nieuw (m.
den: Tel. 97878. De Laires- Buffetjuffr. Hartenstr. 28 Huwelijk. Jongeman, 34 j., terweg
Meub.,
.Kleed,
Huisr.
enz
Aangeh.
41 IV ét.
36-Z2369
-139.
Omzel
6emngd
38-Z24iBc3/84 eigen bedrijf z. k. met eenv ± 1400 L.Melkzaak.
Vulkaehel te koop,
Hulp in huish. gevr. tegen Ingeschr. Buffetjuffr.
p. w Verdienstte Let op
Zee- meisje, 1. 24 tot 28 Jaar, f
op 43657. Groote
en
bel
goeden staat, 9 M. pijp.
in
en
80.
Huur
f
5.50
Inwoning,
kost
na
6
26.
dijk
Ingerichc
u.
verzet
geh.
karakter,
38-M3788 zacht
ik geef veel meer ge d "Jan Evertsenstr. 76 Ie ét.
Kantoor Winkel, enz.
La-uriergr. 14*2 I ét.
des tijds. Koopsorr n want
Buffetjuffr. gevr. Zeedijk kerd.
Br. liefst met foto eischen
voor uw meubelen, kachels
(20W cenl per woord).
45-8804
retour)
35-8723 96, Café Hoorn.
38-Z2-305 (eerewoord
41- f 8000. Br. 4Ö-E6211 Crt.■> en fornuizen. Ook heele en
Bontjasje* (mooie korte)
2
Pension v. Hinsbergh, Pr. Buffetjuffr. Thorbeckeplein HS4S6 Crt., Rozengr. 21.
Haarlelfcnerdijk 24.
iroboede.s
gedeeltelijke
en
Administratiekantoor
te
aangeb.. tevens luxe
21, Tel. 91865 24.
i Kruidenierszaak
te kooi p kantoormeubelen. Dus wilt t.o
A'tlam zoekt voor tijdelijk HentiriWaan
Huwelük. Wen., Ml j.,
vraagt 2 flinke meisjes v. Buffetjuffr. gevr
led. Hoedendoos,
donkerBr 43-Z2318 Crt.
wonincg-, z. k. met n<
het
meeste
alloen
eenige
gekl
vr.
U
H
Administr.
Kindermanteltje,
of d. e. nacht.
blauw
35-D7602 3. Na 6 U.
38-1
soon. Uitv. br. onder 4-1- Melkzaak t. o. Saiweb. Omc- v. Westerloo, le Bloemdw.krachten. Directe Indienst d.
zet 800 L. p. w. <*>k geneGevr. flink
Laboratomeisje' voor Tandtechnisch
G4ÓI2 Crt.
2-3-4-6-7, Tel. 43657 slobbroek, muts. 3 j., Maastr. Accuratesse en nauwliyipotheek te verstrek 't- straat
45-G422
huish. boven 18 j. g. k. k., rium vraagt 2ile Technd- Huwelijk.
str. 104. 111
Heer, fl. goede
keurigih. vereischt. Br
Ik koop alles van U.
m intern,
ken.
Br.
38-84872 Crt., verschijning,
Koopprijcs f3600. Br
hoog loon. Aanm. na k-er.
42 j., vast
45-6832 Prachtige z.g.a.n. Demi t.o.
opg. leeft, en»routine 32-Z
P,
Bkih. v. Halon, Moluk- Veel geld belalen wy voor betr kleine -maat. Br. 466 u. Palmer, Diamantstr. Ce-iivt-uurbaan 268.
inkomen, wenscht spoedig
2404 Crt.
40-8698i Meucbelen, kachels, bedden G416 Crt.
Ie of 2e Wip-ler, in- of ex- 34 II ét.
35-8776 Leerling-kellner gevr. Ho- huw- met dame of weduwe. fcenstr. 20.
gevr.
tel
Rüksprnsioenen
Neuf.
d. zoiderocpruimin-gen.
Tel Kleetr. waschmach.
tern. J. A Diepeveen, Alex- Bekwame dienstbode 20-30
Kalvers.tr. 41, Br. 41-W1651 Crt, Adm. tiuisschenkomet v.worden
voor huish. gebruik Br H
d. NutaJ.. v.d.e.n. in Adam (Z.) A'dcam, intern, v.g.g.v
40638. Rozengr. 56
anderstr. 71, Arnhem.
de Ruyterweg 129.
45-66571 Hardveldtscbeweg 23, Die38-T2393 Hnwelük. Heer, 48 Jaar, spaarbank te Den Helder
32>8913 cevr. in gezin zonder kinBaby-commode,
" 45-8784
Bekw. kapster. Adres Breu. deren. Zelfst. kurm. werken In Haarlem gevr per 1 zoekt kennismaking met (Opger. IMS) eerder uÉtmoderne men.
Vraagt inclfichtim- kinderwagen, wandelwagen 2 clubs, 4 st. o. k., f 350,
en koken. Prettige werk- Jan. Accordeons
wtr.
Hazepaterslaan
tevens dame, 38-42 jaar, Hefst m. betaald.
16 kring.
gen.
40-8655) gevr. Tel 83726.
45-7505 fauteuilam. f 75. slaapdivan
B,
Uitv. ml. verzocht pianist en slag-werker. Tel. eigen woning. Br. lett.
Hiaarl«m.
32-8923
Kat
te koon ■> Let goed op. Hooge prijzen f 60. v. Breestr 145 hs.
le of 2e heerenckappersibe- 35-Z2309 Ort.
21343, Haarlem.
38-8727 Kiosk Fred.plein. 41-8816 l; voortonbak-Centrale
elk
aaiw.
hod.
Br.
D voor meubelen, naaimach.,
45-Z2347
j. met
diende of noodhulp gevr. K Gevr. flink meisje goed lemand gevr. om eenigo Huwelük. Dame, 58
Gramofoonkunn. werk. en koken Thor- weken billijk helpen ver- ink. eigen -meub. z.k. heer, Kiosk Rembrandt.pl. 43-881E-3 Radiotoestellen.
T. o. staande eikenhouten
Voorham, Overtoom 504
platen
ambten,
enz betaalt alléén G. gaicigklok, 1 p. heerenschaatbeckepl. 22 Café Adam (C.) huiz., bakfiets rijden en wedn. of gepens.
T. o. gevr. rüwietoaak m. Mastenbroek.
43701, sen, koffergramofoon, geTel
32-D7600
"
w
35-Z2316 wat timmeren. Br. 38-Z2682 tot 65 j. Br. 4H-Z2338 Ot.
as. ,
:.<g,
liefst
A'diam-Z.
Noodhulp
gevr. Kapper g. Mevr.
poHaarlemmerdijk
goede
Heer,
31
Kerklaan
32.
Huwelük.
watteerde sprei. ArgonauVerhagen,
Houtweg
Crt.
PI.
Vergunning
aanwezig.
Br.
k. knippen en scheren, in- 1, Laren (N.H.), tel. 3460, Parkhotel, HaWbemastr. vr. sitie (muzikaal) met pret46-E62-28 tenstr. 16 hs.
4-5-8746
40-84c970
Ort.,
tern. Br. F. de Koning, st. vraagt voor
Ceicntuiuirb. Divankieed, Stofzuiger Ex- Salon-ameublement te koop.
chasseur
tig karakter, zoekt kennls- 2GB.
38-5009
spoedig
zoo
Jacobstr.
celsior
Goes (ZHd.)
mogelijk fMnk aard-ig meisArgonautenstr. 29. 45-8747
m met dame, knappe verBeste Melkzaak te koop. Br ■ 94 1 ét.t. o. Hasebroekstr.
45-Z2515 T
je v.d.e.n. Huiselijk verk.
sohüning, niet ouder dan i 43-Z2411 Crt.
o.
wringer m. bok,
Kamera,
aang,
Crt
Een
Huizen,
figuur
Kappersbediende, intern
ideaal
tloor een haarostoèltje
j XXV. 41-Z2349
Geuzenkade
gever. Kapsalon Oapel, Tel' Gevr. net meisje 35-Z2304
J.,
z.
N.V.
Bouwmat.
annex
ko
„Spirella"
38
Heer,
ideaal corset
als Hulp
Huwelük.
4Ö-Z2375
12, Noortten (Z.-H.),
stad centr. lantl 1 maatcorsetten. Onze corse- 35 II
1. d. Huishoud., op boerde- Voor Kamers huur of ver- kennism. m, weduwe of al- lenhandel,
Gr.
Salon
t. O. in
Spiegel
eigen te- t. 0., ingeschr. bij alle betr. tières bezoeken u
huur,
naar
Verhuurkantoor
met
zonder
Wieringermeer
32-8664 rij i. d.
leenst. dame
eiken lijst. Ger. CallenburgRilksbureaux,
Kappersbetliende gevr.
„Eureka",
verplichting
lste
Helmersstr.
eerew.
ben.
door
kap.
gaarne
Br.
m.
foto.
(bouwbedir.).
(West).
G.
H. C. Vaan- 161, Adam Tel. 81051. Ge- huis.
f 11.000,
ml. Craaikamp,, geheel Nederland Spirella, str. 57 111 ét.
Kleinbußsink. Wooldstr 21- drager. Noorderdijkweg L opend:
Crt.
45-Z2376
160, Adam 43-Z2435i v. Baerlestr. 156. Tel 92064.
9-18 ü. Zondags: 2-6 ret. 41-Z2364 Twee meisjes
-23 Wintersiwijk.
32-8661 54, Wieringerwerf.
Pattesmantel met
'»'e Heerenkapper gevr.
39a-6656 Huwelük.
vrien- MelkwUk te koop, 600 L. Amsterdam.
45-7194 Persianer
3>5-*T2278 Bergplaats
leuke
kraag
revers,
zoeken
twee
Nerz
maat
en
voor nette in- den uit nette stand, K.K Br. 43-D7604 Crt., Over- Haard schoonmaken
32-G447 Crt.
Eerlijk, zelfst. Meisje gevr.
/ 2.- 42/44, z.g.a.n.. f 1800. Br.
toom 264.
Prima Heerenkapper ge- voor direct of later, v. ö. boedels. Woninginrichting ± 23 j. Br. 41-T4905 Crt
075. Sme- 4Ó-7.240S Crt.
Tuinderij m. huis te koop Schoorsteenvegen
Assen
v. s.poed. indiienetw. e. n., lief voor kinderen, P. Buist, Venestr. 2,39a-8898
derrj E. J. Bolhoven, Tel. Te koop gevr. electr. forHuwelük. Twee nette jon- gevr. Omversch.
Br,
H"og loon. P. Licngbeek, hoog loon, veel vrij. Aanwaar.
■
gelui,
wj^er97122,
liefhebbers zeilboot, A. H.
le J v. d. HeydenTe h. op hoekhuis Kamer
nuis met pannen. Off. met
v. Doorn, Kenstant v
Kolksteeg 6 (C). 32-G448 stelveen, Tel. 3*lBl. Kenge- (ongem.)
in
beziit
45-8632 prijs aan S. v. Weperen,
73.
v. 1 pers. Briev. sport,
d. Ber.gelaan 218 Hillegers- - straat
Prüna heerenkapper, gevr., tal 2070. Keizer Karelweg 30a-G405 Crt.
55,
zoeken kennism. m- dito
Modern
Divanbed
aui/
Steenwijkerwold.
46-8760
43-5013 nige
dames, ± 20 ]. Br. berg.
intern. Aanim. P. Jansen, No. 376.
36-T2276
haar- Menbelhuis, Hustenburgergem. Üit-Slaapk. v. jonge
re- T. o. gevr. leesbibliotheekc den / gegarandeerde
op
Heeren,
eerewoord
Dameskapper, Beschaafd R.K. jong meisje Mooie
95,
125,
/
eiken
photo's,
75,
/
-122. In- en verkoop
of boekhandel. Br. m. prijs 3 huiskamer comcpleel ; 365,
Groote Kade 10 Breskens, gevr. v. d. e. n., in klein gepens. Heer, alleen inwo- tour, 41-N9075 Ot.
van meucbelen en opklapnend. Br. 30A-M3790 Crt.
Zeeuiwscih-Vlaanderen.
Huwelük. Alleenst man, en omschr. No. 1651 agent t lits-jumeaux compleet 275, bedden.
gezin (2 kleuters), ter ass. Kamer, keuken
45-8740
en alcoof N-H wenscht kennisma- Crt, Haarlem.
32-G487 tier huisvrouw,
43-5011I noten bankstel / 375, dito Prachtige
trouw jap. t.o.
centrum
Jongste Bed, gevr v. ma- Adam, met huisel. verkeer f 3.50 p.' w. t. h. met ver- kingmet juffr. (40 jaar)
195,
salonineuibel /
cluib- Overtoom 390 I ét. 45-G472
gazijn admi. en jongen v. Werksier aanwezig. Br. 36- gunning. Bevr. Von Zesen- liefst met eigen kl. sigaameuibl., dressoir en tafel T.o. Meisjesmantel m. hoed
Auto's, Rijw., Vaartuig, ■
str. 31 I, Adam. 30a-G441 renzaak of klein IJscdbe575,
I
mooi
modern
magazijn en loopwerk. Si- Z2370 Ort.
bank- z.g.a.n. Oude kwaliteit 12Gem. ongem. kamer, event, d*röf. Br. 41-N9077 Crt
stel I 675, schil, eetkamer -13 j. Br. 45-N29 Agent Crt.
iwx Schrijfmachine lmp. & Net kamer-werkmeisje
RÜw ielbanden
nette juf- Huwelük. RK. Wetluwn.,
Exp., Singel 180. 32-T2167 1 Jan., katoen en voor pension, voor
(huiskamer)
875,
/
boeken45-8866
zwart frouw. Nassaukade 42 111 53 jaar, m. eigen huis en
niseeren Alléén goed kast, diverse clubs. Deven- Alphen a.d Rijn. moquet
vertegenwoordiger ge- dragend. V.g.g.v., lnwo- et.
Crap. 4 eik. st-,
t'entruim"
2
het
doet
Ro.
onibemidd.,
39a-Z2351
z.
"- goed
inboedel,
"
miet
ter looper en tapijten, apen o. kw.
; zengrai-ht 57-59. Tel. 35393" haard,
240. groot gasforingev. bij grosGoed lopn, veel vrij. Gem. of ongem.
overgordijnen, tafel- nuis v. pension. Keizersgr.
k m RK. alleenst. Dame
siers
in koloniale waren, Tesselsöhadestr. 27 (Hotel) met of z. pensionkamers,
44-546-E en
Br.
jaar.
52
voor
40
tot
Wed.,
of
divankleeden,
lediikan- 505.
"oog
45-Z2348
Motorrijwielen gevr. Br. 44- ; ten,
en provisie. Br.
35-8722 echtpaar. Goorderweg 9,
Crt.
no- 12ioon
Agent Crt., Assen, Net meisje gevr. in gezin Barneveld. Aangeb. Boven- 41-N9076 Besch. meisje, 26 -1 G991 Crt 44-G991/995/1166 kapokprima paardehaar en 1-p. opklapbed t.o. gevr.
Huwelük.
matrassen,
enz. t. o. Br 43-Z2350 Crt.
32-8671 met 1 kind, v. d. of o', e. n. voork. m. 1 of 2 slaapk-, | pg, zoekt kennism. ditoi Oude Motorrijwielen en los- aangeb. Van Breestr.
a,
-r '
51 hs
*!">kinstelii„g
Adam
2 Crapauds,
van buiten. Goed gebr. keuk. Br. 3©a-T4949 Heer vaste positie
Br. se inotorwielen te koop ge- " b/h. Concertgeb
45-3820 4Aangeboden
waagt voor dir.te Vndlenst- Liefst
('it.
vr.
N.
Uilenburgerst-r.
115, 2 fauteuils,
Ot.
119
a
stoelen
goede
verzorging,
41-T495»
loon en
liefst photo
Ter
overn.
2-p.
prima
ka
B Personeel beneden rr H Bakker, Maasstr'. 47. Voorthuizen.
44-7184 J pokbeüstel en 1-p,
stoelen
80, dressoir / 70,
30a-8672
Nette ongeh. moe- - Motorrijwielen
ï*
kapok. 4theemeubel
gevr.,
17.50, haardelk matras Nyaink.
35-T2273 Te huur mooi 3e boven- Huwelük.
d. weg
n-,J of boven 45 j., voor
der 23 J., zoekt 1. 23-30
Overtoom
jaartal.
elk
merk,
D. GeureB 118 II ét.
fauteuil / 37.50. bankstel
archief, ex- Net meisje gevr., v.g.g.v. huis, gelegen bij 2e Nas- kennisim. jongeman
j^re.atxicl-mgen
j.
45-8094 / 186, eiken tafel / 26, keuonV, 111 en maga-zijn. Br. Hoog loon. Goed kunnende saustr., voor hen die ver- (NH), kind geen bezw. , Tel. 40777. Fred. Hendrik- " Goede prijzen geboden
voor
W Adv Bur. Rou44-HB4S3 5 Perzische kleedjes.
Aanm 7— gunning
kenstoelen vanaf -3.75, 2hebben
Bevr.
foto (eerew. retour) 41- straat 73 Ie ét.
v.d.e.n.
Br
Schuur
werken,
& Co., Heerengr. 226.
Wie
heeft
pers. ledikant met spiraal
transportfiets
Hoogeveen.
ét.,
Crt,
"Übert Cuypstr. 256 I
t.
agent
N
4
Postjesweg
man,
89.
"
'e avonds na 6 u. 30b-8728
/ 37.50, divan I 27.50, boe32-8815 8
41-5332 o Heiner, St. Jjuciensteeg.
45-8093
(tlonker
Jongedame
44-Z2368 ' Naaimachines, aMe soorten kenkast t 32.50, eiken linv. l*n*e, Amsteklijik Woningruil. Wie wil woning Wil
Mevr
Ariël Redhunter, z. g. a«l. gevr., liefst
1 Febr. te Amersfoort ruilen met uiterlijk, beige regenmanWerkpl.. enz.
industrie Tel. nenkast / 70. J P. Heijestr.
88 vraagt tegen
Tel. een dito te Adam. Huur- tel, beige kousen, bruine, t. o. 500 0.e., kopklepper ■"" 56273, le Atjehstr. 83. Ver- 143.
45-8822
ZnVb ""M per woord».
dienstbode, vd.e.n
Zeeburgerpad
30., 44 A9868 -3 gunningen No. 73, 74 8.M.1 Electr. strijkijzer, nieuw of
6.50 p.w. Br. 129 schoenen) die 23 Dcc op
35-8786 prijs
Motorrijwielen
22197.
Agent
Ot. Amersfoort.
t. o. gevr. „ t
lijn 10 stapte, halte Vijzelre scnaps,iiJPer45-A9910 z. g. a. n. ter overn. gevr.
Echtpaar,
39b-8901 gr. tusschen 9—ll u., zichi Bennissestr. 9 H ét.
Meubelen, div. goederen Br 45-T4904 Crt.
gevr.,
abnek en Scheeps- te Kinderloos
werf
c
onderstuk in Zuid nader bekend n^aken aan
44-84954 1 verkoopen wij voor U Pianolamp,
moquette
laruip
n, 't Westen des waarvan vrouw als keu- Modern
t. h. aangeb. Huurprijs f 35 Heer, die uitstapte halte! Tandem t.o. prima banden. hoogste waarde, kleine proschoorsteenlooper, zilveren
1'1 bekw. Gereeden man als huis- P. m. Br. 39b-G444 Crt
Br
Dapperstr.
41-A9909
124.
44-8667
7
P.
Buikcslotenliik
visie.
J.
pijpenstandaard,
zilveren
moet bekend
zijr.
Br. Winkelhuis te huur, ook Crt., Ie" v. Swindenstr. 24. T.
o. tegen hoogste bod, , Taxateur, tel. Gamelkoorn
dienst kan doem
28063, Wou- lucifersdoosje, zilveren siUniverseel-slijp- knecht met
gesloten
foto aan Mevr. geschikt -voor
Eenv.
60
I
mail,
prima
bakrfiète,
woonhuis,
garettenkoker
wermanetr.
Madura.
Huwelük.
t.o.
2*2, Adam Zd.
.liefst
P.G., zoekt vrouw, banden, elecür. verlichting,
omtrek Ferd. Bolstr. en jaar,
„
45-W1702 str. 9H hs (O.). -45-A9864
,
enz. letter N. Heijn, Vijverdu.n
■ veiligheitJsslot,
'
bewo01boerderijtje
Hooge
Ceinruiurbaan.
f
Huurpr.
8
tevens
Bod
12
couverts
prijzen
gevr.
A
del irJfS Kantoorboekhan- mendaal.
gevr. p. week. Te bevr. Tel.
Br. met foto, retour, , land snelweger. Ortelius- ■ W. Mastenbroekbetaalt
Mlele-zilver, a. n. Adm. de
■^eizersgr. 669, Adam. Net .meisje vd.d, 3Ö-8800
v.
inboé1*2(2
i
26173,
HeijdenCrt,
2e J. v. d.
straat
he.
44-8701 dels,
- No. 1646 Agent
ét.
33-8753 Osdorperweg 55a
ra- Ruyterweir 139 11145-Z2393
str. 93, 2e ét.
39b-84064
41-8937 1 Damesrijwiel, laag motJel, dios, huuish.naaimach.,
gedr. kleeding enz.
>a nds
abr- Zuiden des Gevr. kenken-werkmeisje,
Juffer.,
Te
huur
,
,
j
kam.
37
bruikbare
banpriima,
winkelh.,
P.,G.,
3
Huwelük.
met
c- Ten Katestr. 20. Tel.
t. o.
2e Meisje-in kien> en keuk.
84864 Wegens overcompl.
spuiter,
die *?o«,i , halfwas
Huur f 7.50 zoekt ernstige kennism. netl den t. o. gevr. Br. met
ontbijtservues, 9
aanw
p,amuren. Br. tevens
45-8610 "aangeb. Acrgonautencstr
n^,
gezin.
Kinderjuffr^
Transvaalka
de
30.
Crt.
pers.,
prijsopg.
werkkr.,
vaste
tot
45
i
ond.
44-G446
aoa
57
«evr. op ortgin. Ja- d. f 36.
en goede behan
Gevr u- r
Goed loon
39b-84074 j. Br. 41-84984 Crt. Cein- " Heeren en Tourrijwiel t.O, " pansch theeservies. Br let45-G466
Ham,
hs (Z.). "
v
d
Mevr.
deling.
of
Een eigen huis bewonen is tuurbaan 268.
z.g.a.n. banden, v. d. Duynter K, Boekh. Dorsman, Biberet Bontmantel z.g.a.n.
r
Keizer Karelweg
ook voor . U bereikbaar Geen geld of goederen af te f str. 22 IH ét.
44-G43J 1 Noordwijk.
lstr 23-1 J SJbbelee
45-8893 t.o. aongeb., m. 48. 3r No.
<C)
ét. Adam
door slechts eenige jaren geven aan mijn vrouw T. T. o. aangeb. vier zware e Mahonieh. Salonkast m. di- 1(147 Agent Crt., Haarlem.
3S-Z2430
te sparen! Vr. ml.: Fr Koudi.js—Heshushius. daar
ontina
n met banden, paar to versch. meucbelen, gas-.
45-8940
zin - fl. meisje, zelfst- «■ Tacx,
3e Schinkel str. 52 door mü niets .woru
" dentractle, tweewieiige aan kachels, v. part. aan part.
aanm Gebr I werken en koken, v gS-v
(Z.J.
goed.
Koud-ijs, Eikenlaan 12,
■er.
Tugelaweg 75 A V aancgeb. NJerestr. 10 He ét.
Zie vervolg Speurders
str. eg^Pt'ciene, Leidsche- Br., no. 153 Boekh Van Tel 98501 te Adam
39C-6880 Driebergen.
41-5222 II ét.
44-Z2351 7
45-G440
pag. t&
«-««^
-33-8821 Schalk, Busb-uim.
'■
Banke-tbakkerslfcediende ge- PI. /.elfst. Meisje v il e. n
vr., zelfst. kunn. werken, of Huishoutlster per 1 Jan.
Tjoms- in U.K gezin met 2 k
gemengd bedrijf.
me, Fred. Hendrik.str. 57, deren gevr. G. k. koken en
33-W1655 wenken, van pr
gen voorzien. Hulp 2 X P-
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Vervoia Speurders van
->ac 11.

Vervolg Meubilair enz.

0

-

48 Bas Piano-Accordeon ge Oude Divanveeren te" koop
vr. Haarl. Houttuinen 28 I gevr. 22 c. Adm. de Ruy-

étage.
! l.uilaar,

0

divankleeden. ewniee n' mr
en hallklee-

tapijten, kleine

gespifkende kleeden. verto
gasfor
loopers, prachtig
kapokmatrassen t.o
14
aamgeb v Eeferhenstr
45-8985
koop.
Antieke secretaire te
Haarlemmerweg 127 hs.
c-10219
ClubMel t o. aangeb. Ba
7 II ét Na 2 u

45-86218

46-8109 terweg 167.

banjo

25 hs.
46-8124
lianoklavier te k. aang.
120 b. Een drie-rtjer 48 b.
I-tonner. Bevr. A. Koopman, Bulderweg E 146. Appel. Nijkerk (Gld.).
46-T2445
Mooie zwarte Plano aangebod.', f 300. Joh. Verhu-lststraai 70 boy.
46-G439
Broekhoif.
Piano gevr.
Westerstr. 42 Ie ét.
4«-H8484
Piano te koop. v Kooy, Orteliusstr. 380 Ie ét.
46-W164.S
Duitsehe kruissnarige piano
aangeb. f 575. Nieuwemeer'
dijk 75 Badhoevedorp.
46-84963
Gevr. knopaccordeon. Br
46-EC2IO Crt, Haarlemmerdijk 24.
Org. electr. Philips-gram.
in zeer mooie salonkast.
Laatste uitg. '41—'42 als
nieuw.
Klasse-apparaat.
.oor vaklui of technici
Tél 50304 Linnaeusstr. 38a
4G-Z2307
Il ét
Oude gramofoonplaten gevr.
f 1.50 per kg Heerenstr. 35

-

'

46-8745

Amka Gitaren vanaf f 49.
Mandoline-banjo's
Amka
groot model, luxe uitvoering f 55. Grote sortering
c. Specialiteit in sna
cc onderdelen. Muziekhandel
Veneman. PrinseTel. 11003G.
28—30,
str.
Haag.
Bezoekt onze
Den
speciale bladmuziekafd.

46-8069

Ik zoek een goeden vleugel,
evtl. piano. Brederodestr.
2. Tel. 85888. Adam.

%6-T2306

Plano gevr. voor stuttie.
Den Texstr 48 bv.
Tel.
39104, A'darn.
46-8658
Amerik. orgel te koop.
Aa Ismeer weg 73 hs
46-8G59
Pracht piano's bij Bos, le
Heijdenstr.
J. v d.
24 hs.
46-84966
Ook Zondags
Prima accordeon aangeb.
80 bassen, prijs f350. le
Huvgensstr. 66 B.
Consit

46-G459

Koffergrainaphoon sevr V
partic. Br 46-G494 Crt.

Radio, enz.

#
Radio

vraagt
particulier.
«tr 399 1 ét 47-5384

Itadfo gevr, hoogste prjis.
Tel 83912 Jac v Lennep47-8700
str. 114 I ét.
Ik geef het meest voor Uw
radiótoestel. Tel. 52035. Ja
1, le ét. (O.).
A9914
Te koop: Kofferradio f 225
elveensciieSchau;
'So, na 5 u. 47-T8906
Radio of Platenwisselaar
Br. 47-W1052 Crt.
gevr
Adim. de Ruy terweg 128.
Hoogste bod gevr.: Amerik
wisselaar met radio,
in ltiveren koffer Speelt elf platen, wisiver. Orig. merk Br.
47-Z242.1, C
Radio,
Aangeb. Walilorp
z. u. k. Corn Antlioniszstr.
47-Z-36G
77 1 ét
Philips kofferradio aangeb.
de Zwijgerlaam 189
47-84942
II ét., na 8 uur.
Philips radio aangeb. Tel.
47-849-61
Radiotoestel Philips aangeb.

Box m. vloer en kleed t o.
■Ijleed t. o
gevr Rustenburgerstr. 352
45-84977
H ét
T. o. 2 pers. opklapbed.
Moment 2
perf. eiken led:k Chassé45-8921
str. 113 hs.
Aangeb. vloerkleed, loopers
buffet, tafelbilj , En-gelsch goed spelend. Amstelveen47-HB4BB
bankstel. 6 stoelen. Rijnstr. scheweg 892.
45-8912 Klein model radiotoestel
101 boy.
40,
Aangeh. mantelkachePf
Br. 47-D7601 Crt.,
gevr.
,111
vulkaehel f 50. Overtoom 264.
groot model f 75. kolenfor- Radio-toestel
te k. gevr.
nuis r 30 Borgerstr. 189
*t liefst Philips of Telefun45-8918 ken. tegen goede prijs. Br.
Aangeb. mooie poppenwa- 47-G434 Crt.
poppenledik
gen f 25. groot
Aangeb. Philips radio geen
f 15 2 poppen f 15. autoped u. k. Duivendreohtschelaan
kinder35,
(luchtbanden) f
47-8774
111.
gevr.,
driewieler f 15. trapiauto Fabrlekstoesteller
12.50.
Binnen
f 50. hobbelpaard f
ook zonder U.K.
17-EO2OI
leeren voeblial f 15. Hoofd- Oranjestr. 19.
dorppl. 1G belet. Adam W. Prima .Radio t.0., in pracht
45-8917 salonkast m. gramaphoonv IJsselsteinlaan
Groot buffet, ameublement, motor.
spiraal- gevr. Br m. uiter- 36. Amstelveen M. Clazing.
47-Z2.*197
sten prijs Vo. 1369 Adv
met
radio en
Bur. C. Wiering. Hoogeweg Salonkast
45-8916 pick-up te koop. Cornelis,
14- Adam.
Kinderledikantje gevr. Tel 'I'roost.plein 21!. Wachtmees47-Z2 409
4.3-8878 ter Dooren.
289*26.
gevr. vanaf
Tiiiiers. habykleerlfes. laken- Radiótoestel
47-D7006
-f 275—f900. Br.
loopjes. ledikant |
Crt Overtoom 264.
gevr. Br. 45-G490 Crt
3 of 4 clubs rn salontafel Radiótoestel te koop gevr.
Lennepen old-l'inish boekenkast Tel 8G726. Jac. v. 47-D7005
str. 129 II ét.
gevr. Br 13-G4RO Crt.
(mahonie) gevr. J. Harmsen. Tel
Hanglctrkast
49158. Haarlemmerdijk 46
aancgeb Leliegr 38 I ét
49-E6229
45-G4RS Adam.
radiótoestel als com.1 pits gasforn. gevr. T o. Gevr.
aangeb. buffet, kaohel. di- binatie. Br. No. 1563 Adv.led-k en?,. J Vink. Bur. _. Wiering. Hoogeweg
47.8915
Amsteldijk 331.
4S-G495 14. A'dam-O
T. o. lederen fauteuil en '
Huisdieren, enz.
awaar eiken boekenrek, pri-

.

studie-viool compleet.

ma

#

' Papegaai

49-W1674/75

gevraagd. Bontreparatie-Inr.

PolostA

■■o

JLeeren ccilccsjas, 14, ImiL
Breiu-cehwanzmantel, 44. Ipers.
divanbed, compl.,
strijkmantel-kachel,
el
bout t o H-almaheirast^.
45-A9871
3S, le ét
gr, maat
Cavaleriebroek,
Br
45ter overn gevr
T4971 Crt
Ged. inboedel t.o Nw. Kei
13-Z2424
zersgrt. 24.
Te koop goed onderhouden
massief zvvaar eiken slaapk.-aineublement
met litsjumeaux. Pr. f 390. Kloo2K16,
ster KG, Tel K
Laren N.-H.
43^893U
T. t>. Jongen.ssehotncn, m.
werklaarzen
39,
m. 44,
heereiiachoenen, m.
luxe
8%. Wit overhemd met
boor<-*?u,
linnen
Gevr.
jonger.-.schoenen in.
37. De Graat Scheldoslr.
133 111 ét
45-89^3
koop
Te
vVasebmaciiine
Hoofdweg
motor:483
me:
Il et. iVV.),4ü-Z2428
Kleetr.
w.is.'liniach.
met
eleclr.
wringer te koOp.
Prima staat, van partic Br
43-N9090 Crt.
Aangeboden. Kiken ameubi.
tafel, 4 leunst en v. i.
f 300. Ma
springkussei.»
rokk.
tap. 70X140 f 70.
Br 45-T4939 Crt.
Blaiiwvos, o*.*, peau de
tasch, or riante! (zuiver
w.), zijden shawl t.o. aang.
Br. 45-Z2446 Crt.
Wollen Damesvesten t. 0.,
oude kwai Beg.dwa
27 1 ét Zijlstra
45-Z2437
Mod. gasfornuis. waschketel, teil. emmers en pan:en
gevr Br prys 45t. o.
84975 Crt, Ceimuurb. 268.
Wasclimachim-, electr met
Prima
aai*.geb.
wringer
45-H8493 Crt,
staat Br
Rozengr. 21.
2 Costuums. demi. gabardinejas ter overn. aangeb.,
zeer kl m. Br. 45-H8495
Crt, Rozer.gr 21.
T. o, gevr. geh. of ged. oabyuitzet Br 45-M3796 Crt.
PI. Kerklaan 32 '
Zeldzame Coromandel Hee
renckamer, conjplete moder
ne ma-honie salon, zeer
fraai bankgarnituur (Pandiv.
kolenhaarden
der),
otwlier garantie f 65. f 95
f 125, hutekaniei'Bmetiblemen.t f 233. moderne geheel
veerende slaapdivanbedder
eeniee fraaie dressoir* in eiken, noten, «mahonie en Enü-els, vele stel
len overgordijnen, tafel- en

-

— HET NIEUWS VAN DEN

#

.

"

Diversen

FAMILIEBERICHTEN
34 cent

pei

millitneteri egel

STOOMWASSCH KRU

HORTENSIA

Lutmastraat 3 b d. Ferd. Bolstr
49-0890 Verloofd:
PI. ttokluaii, Adam,
ADBI P. C. VISSEIt
Besteldienst „Witte", tel.
pf.
t«i. ssoes:
msbiö
en
52092. Tidorestr 11.
Mr. J. POSTMUS.
49-T3730
Verloskundige. T. Holslag. Amsterdam. 4 oan. 1943
TeL 85367, Bilderdljksbr. 186 Nieuwe Weg 10
Jan lAiykenstraat 43.
49-7084
Sanitas-Novum,!/ Zwolle. B. Thuis 9 Januari 3.30—5 uur wenseht haar vrienden en
Nieuwe Weg 10
Katmpihuis, Melkmarktstraat
G521 clientèle een voorspoedig
8. Hygiënische artikelen.
1943. A. AI.BEBTS. Zeedijk
40-7864
M3609
bedanken allen voor 52 café.
Marktartikelen te koop ge- deWybelangstelling
bij het
vr. om mede te reizen, ook
wel kachelzeiltjes per 100 overlijden van onzen gestuks. Betaling contant na liefden Zoon.
ontv. H. v/d Belt. KorHENK.
Clientèle
wenscht
hare
een
tendijk 126. Enschede
FAM. H. HESSEJ-ING. vrienden en bekenden
voorspoedig
49-T2446
en
gelukkig
WU koopen z. g- „Bazar"- Jan Bertsstr 36 hs. Diemen 1943. Mei C F Stronk.
5345 Zeedijk 60
M3SIO
polshorioges. Ook defecte.
H. A. v. d. Zee. 81. WolffDankbetuiging
str. 01.
49-7054
VERHUIZINGKJJ KM
Beschilderde doekjes, 40— Langs dezen weg betuig ik
TRANSPORTKN
gevr.
Monsters bezor- mijn hartelijken dank aan
-30.
gen Oudescmans 20 Ie ét. vrienden, bekenden en clienA,
49-G4lB tèle voor de vele blijken
Afval stroken zin»k of bla- van belangstelling en medeAdam
Schans
42
Oude
het plotseling
den gevr., -min 28 c.M. x leven bij
P.
15 m.M. Tel. 54016 of br. overlüden van mijn dier- Tel. 4780T.
T2448
baren Man
19-Z2334 Crt
Te koop aangeb.
oude
GEBKIT BUITENHUIS.
Brandkast. Pr. Hendrikka- WED. W F BUITENHUIS—
Wordt meer waard!
de 141.
49-T2256
ZUIVER. Opheffing van minder"i'ï. partij Mest aangeb., onwaardigheidsgevoelens
gev 00 M.2 koe- en paarbloos-, spreek- en andere
denmest. aan vaarwater. GEVESTIGD:
Versterking
angsten
Westering. ValkenBevr.
zelfvertrouwen, conGEIGER, Arts van
burgei-str. 204 IMe étage. W. CH.
gecentratievermogen,
49-M3787 Koorder Amstellaan 15 A.
ónder leiding
heugen,
Vruchtenpers (gew onder
Telefoon 98838.
van Nederlandsche psy100 kg.), tweede handsch,
chologen. Bevordering v
Spreekuur, voor fondsleden
cevr. Br. 49-G4BO. Crt
goed
Kinder-driewieler en strand- Ma. Wo., Vrij. van 12.30— h. vlot spreken en
schrijven der moederkar t o", gevr. in goeden 13 uur. Di. Do. Za. van
boekje
B—9 uur.
taal. Interessant
staat. Prijs f 45. Br. 49gratis op aanvraag onvan 13—14 uu
84960 Crt, Ceintuurb. 268 Particulieren
'
T2290
der verm. v d. blad
inboedel,
buicomplete
T.o.
PELMAN INSTITUUT,
26x2x25
tenband v. bakfiets
Fa. Schimpt <_ Me.verink,
Ned. Instituut voor
Ger Doustr. 63 hs.
Radio-elec -techn -install. en
mentale
training.
49-Z2305 handelsbur Winkel KinkerDamrak
68
tel. 41878
Kl. trein of onderdeelen. str.
Kant.
_851C1.
58.
Tel.
Amsterdam
Vijzel- Ruysdaelstr. 45. Tel. 2.1808,
Passerdoos gevr
girt 3.
49-Z2311
888Ö
p. f.
Compl.
Filmtoestei, nor- Adam.
maal, 17 films, eiken spiegel. Valeriusstr. 175 Ie ét.
49-8697
(7 u ).
Alef Huiskino te koop met
TE BUSSUM.
9 films en 72 glasplaatjes.
Elec-tromotor 1/3 P.K Br.
Ten overstaan van deurw HERMES'te Bussurn.
Donderdag
zal op
1 en Vrijdag 8 Januari \ttKl, '
49X9081 Crt
Brochespelden,
aanvangende v.m. 10 unr, in het St. Vitus-Gebouw
celhüoseaan
gevr.
de St
lijm. kunstleer t.o.
Vitusstraat te Bussurn. publiek a
contant worden verkocht:
Br. 49-&4*20 Crt.
gevr.
Kranten en houtwol
een groote
Br, 46-G4cl4 Crt.
w.o. salori-rhuiskamer- en slaapkamerameublemenBod gevr. op Philips radio,
ten, haarden, kachels, geëm. wit fornuis, piano,
geen u. k. en voetbaisch. m.
fietsen, radio's, schilderijen, spiegels, gramophoons,
y.g.an. Br. 131 Bkh.
dressoirs, buffetten, plas- en aardewerk, klokken,
'. 157
"49-8781
pendules, sehrijfbureaux, brandkast, enz. enz.
1000 lege kaaskistjes t. k
Kijkdag, Woensdag, o Jan. 194Svan 10—1 uur.
f 100. Tél. 95282
49-8772
f
0.75.
Voetbehandeling
5104
Massage. Dé v/d. Hoek, Tel.
86879, Bestevaerstr. 25.

#\ \ÜT I $
AQUARIUM

KLEINE ANNIE
DE ROODE LANTAARN

-Gedurende .Januari

DAGELIJKS VERLICHT
van 3 uur tot 6 uur

____________

DRIEL & ZN.

W. F.

—

’■

A.

—

partij Meubilaire Goederen,

Dansschool Molm

49-8748

TOEGANGSPRIJS

Oit Embonpoint moet hij
zien kwijt te raken I « JËjL

most hU ln elk geval wat.
Hier kunnen de bekende Dragées Negentien hun taak beginnen
Zij vormen een speciaal middel, uitgevonden door Prof. Dr. H. Much
Met behulp van tieze zorgvuldig samengestelde Dragees hebben reeds
velen hun spijsvertering zoo veranderd. dat de vorming van vet ophield en de reeds aanwezige vetophoopingen langzamerhand verdwenen
Daartegen

doen

pssssai >

JC^r-J
I '^Hli

zijn een zuiver natuurproduct. Veroorzaken
krampen
en
Keen

J '|,Jiiii"ll

"-cc—i-*1^^1^

Prüs per 40 stuks

T. o. gevr. hi elk kwantum papieren tapijten, lootacf'elkleeden,
pers
enz.,
ijzerwaren, kammen, tannlencz. Br. 49-N9939 Crt.
Te koop: Twee Accordeons
met koffer. Z.g.a.n. 80 en
48 bassen. Radio met acöu.
En regenjas m..42. Zeedijk
49-8900
15, Hansweert.
Hebt U Hout? Wij draalen
ronde stokken van 15 t.m.
99 m.m. Br. 49-G471 Crt.
Kl. moderne Baroketbakkersgasoven gevr. Volledige opg. met prijs aan fa.
E. A. Hamarm, Varkens40-8854
str. 35. Arnhem.
El. motor </a of ]/ 3 PK, 220
V. Div. gereedschappen gevr. Vijzelgrt. 3.
49-Z2312
Henk Schuitvlot, Fotograaf
Vijzelgr. hoek 2e Weteringstr., tel/36863, vraagt
49-8729
adihesief.
»—3OOO Boeken t. k. gevr.
leesbMk>t)heek.
Br
voor

I

49-N9078 Crt.
Offerte gevr.

oorwar-

fal

mers en wanten, Groote
kwantums. Br. ' 49-T4920
Wand- rn vloertegels, restantpeartijen te koop gevr.
Br. 49-G449 OCrt.
T. o. aangeb. koncljnenstel
met baal hooi en stereo.
Joh. Verhulststr. 55 hs.

A*w4r^

49-G4ÖS

Franklinstr.

12 hs,

’

ij»

JÉ|

\|.Jai

JH

'il
9407

I

moet schrijven spaart
tot
er

I
I

Steno aan één onzer scholen of volg onze

75
■I Benut90%Uw tijdvrijen meel
tijdi leer

PRIVAATLES
■■PER
BRIEF

3

en
zyn orkest
van 1 Januari 8

"Ti

kwaliteit.-product f

o

■ Victaria-Lunchroon» I

f

H

Jg STADSSCHOUWBURG
Hedenav. 7.15 n.
Pr. 3.—/’ 0.75

sa

Gratis prsafUs van dm nl-uw* schrlttalijjc* mothod*.
8 mnd. vlet ipr.k.n an "ehrljvan. Elk* weeli ■*- I*.

el ENGELSCH ..12.Iln DUITSCH
MIDDENSTANDSDIPLOMA I 2.8S

..
...
NEDERLANDSCH TALEN INSTITUUT
NEDERL. TAAL EN CORRESP..
BOEKHOUDEN & HANOELSR.

p. m.
p. m.

..

’

ah»-. 5.,a„

.

rr'

„.

7
'*—" '—

m

«1» brief «enden. Gratis !"" —vs
«drei

,.

■

/'_

GYSBKEGHT VAN AEMSTEL
van Joost van (Jen VotKle-1

»«

LÜMTioKX^K.»»
Wcolai
van

VON

Opera

OMo

-

VAN AEMSTEL
JooB*' van den Von

üï(jBKE(;HT
vatl

LA BOHfcMK
van G. Puccini

Opera

if.

Plaatsbespr. dag. van 10—3 u. telef. van 11 u. af.

KaattBHHHHBHBKHHMMBBHBaBBMBB>-HI

R'DAM |
m

trsmt.tuut, dat V vooruit helpt.)

(No 29) Nun

Pr./3.—/’ 0.75
Vni.laK 8 Jan.

I

_

I 1.53 p. m.
I I.OS
m.

-

Nieuwendijk 192
Amsterdam

84tt

Donderd. 7 Jan.

■

t*

5523

4Ö-W1606

\\\m.

TwßHi méif ff 1

IflllßP*^
__\_W3^^

Trapnaaimach.
Industrie
aang. beneden 100 K.G. Br.
49-N9085 De Courant.
„Prins HenTafelbillard
drik", op lei, 4 ballen, 4

Jjr

m|
M
» i| "fjdß

'"-tmW^ 7_\

■

pudding: een

■UMV/fIViW/U/fl
.

I BQN

*'

I is niet alleen voor Stenotypisten. Secretaressen,e.d.
I een onmisbaar hulpmiddel,
I maar iedereen, die veel

PUDDINGPOEDERS

± 500 K.G. Fransche gelaatspoeder, 6 kleuren,
1 ■jj
p K.G. 12.000 bedruikte zakjes 15X8. Heyman, John

;,§*
_m
mw

|i

IJS

■■

Van Houten'»

(hel

*^«

I jHB

*'|

I

VanHouten's

■

l"$&
fM 3ËL

m

-

I

’

I STENOGRAFIE

Een halve Liter melk.
*»
gram suiker en een pakje
"gp.*"--* Van Houten'a puddingpoeder zijn voldoende voor een
heerlijk dessert voor 4 personen. Vanille 10 eta
citroen, caramel, abrikoos, banaan, frambozen, advocaat, roomsmaak Jil/j ott.

~

Tir^PSk

in alle apollieken §|

Verkrijgbaar

■
■

t

49-Z23SO

ét.

I

Dragees NEGENTIEN L

Wekelijks ± 250 houten zakkammen aangeb. Prijs enz. Tana f heden inschrijving Januari-clubs voor beginners
op aanvr. Buiksloot G2O.
en gevorderden. Privéles dagelijks.
met persoonlijke correctie
49-8785
Vraagt prospertiifi Overtoom 18» tel. 82905. 522<i I van at 't werk.
Scheermesjes. Kwantum-geI Vraagt onze gratis bro
vr.
AnsiiiMSl»churo over Steno, Typen,
Prijsopg-.:
H Talen, Boekhouden, Alg.
Voorburgwal
N.Z.
258.
Ontwikkeling, Midden49-T
Adam.
standsdipiomo, enz. aan:
Enkele Verfspuit te koop
Afd. Briefonderwijs, Aaltèo.
of te buur geVr. Vermeeren 2e J. Steenstr. 108 111

1

0.26

/

RW'!\f ran

Belangrijke Vrijwillige Verkooping

Kinkerstr queues, zg.a.n. le Hugo de
.1. M Coenenstr 12 T ét. Na
48-8773 Grootstr. 54 II ét. 49-1-3.7
7 u.
45-T2320 24*5.
In- en verkoop van, ras- Snelwegers. Berkel Vleeseh1 p. ledik. m. 3-deel vee- honden.
Ceintuurbaan
61. snijmach., Berkel personenren bedstel z.g.a.cn., t. o.
schaal, AardappelsohElmach.
Rein Clae-zenstr. 76 hs. ha Ter overn. gevr.. 4S-84967
een ras- Haard, Radio, Deuren en
45 W 1665
7 u.
niet Riamglae in lood te koop.
eetservies zuivere, korth. teckel,tehuis
Ontbyt-, thee-,
dan 3 j, goed
Br. 49-Z2403 Crt.
t o. Mod. ombouw, de Wit- ouder,
van rjiet weder- Houthandel v. d. Wel, lste
tenstr. 18 I voor 43-EG223 m. garantie
Jan
Steenstr. 33 hs. en
T. o. 2 p. z.g.a.n. dames- verkoop. SChueler, Langestr.
48-8764 381.
Blokken 'v. centr.
Nijkerk.
schoenen, m 34-3"5 N. Kelverw.
en
kachel. Aanmaak45-5014 Jonge keeshond met stam- hout.
" 2? h=
gevr.
Niet
49-8911
boom te koop
ter overn. gevr.
Voetbalveld
ouder dan <& j K. de RidMuziekinstr. enz.
H,
AmNterdamscheweg
Br.
52,
der Eeierland E
Texel.
49-5907
48-8759 290. Amstelveen.
vraagt
stroom.lijn
Partlc.
9>& m.M. aangeb.,
Aangeb.
grijs
roodstaart pa- ProjectorBr.
Accordeon 2 of 3 reg. Br.
40-H8492 Crt.,
m. prijs N'o. 1701 Adv Bur pegaai, ook ruilen voor ra- z.g.a.n.
Aelen, Regurliersgr. 53, Am dio. Kinikerstr. 245. 48-5090 Rozengr 21.
Kunstschaatsen t. o. gevr.
sterdam.
46-7357
Dames, m. schoenen 38-39.
Piano-Accordeon gevr. Br
J. Zentveld, Haarl.dijk 62.
De Ruwiellaa-ïï
m prijs.
46-E6216
46-6887 l'W Boekhouding en belas10. Amstelveen.
kop- en schotels,
Pianoklavier gevr 12 of 24 tingzaken in orde door ge- Serviezen,
bassen Br 609 Warburg's dipl.
belastingconsulent borden, divers porcelein en
Bkh Overtoom 66. 46-7735 Poiesz, Hoofdweg 309 1 ét.. aardewerk en keuikeng*erei
gevr. Goede prijs.
Instrumenten voor cocmipl. Adam.
49-7018 t. o. briefk.:
Dan. StalZendt
dansorkest. z g a.n., aangeb Altyd eerst even naar H. pertstr.
56 II A.
-9-84976
Kon, Lodewiikl. 112, Apel- Lorctst voor goud en zilver
doorn.
46-7930 Ferd. Bolstr. 184. bij Corn. Stofzuiger-rep.mr, vraagt ■
collectors, kooïborParticulier vraagt Piano- Troostpl. Inkoop horloges. aantb.
accordeon. J. M. Kemper49-7434 stels em^. Br. No. 1567 Adv.
ster. I*o3 II ét.
46-8108 Type-Inr. vraagt t.o. Brand- Bur. C Wiering, Hoogeweg
Planoklavier gevr. 40 bass. kast, Kantoorart., Envelop- 14, Adam.O.
49-8922
Br. met prijsopg. C. Kansepen, Papier. BOllandiparik Rleotir. wasotimachine gevr.
laar, J)ijk 2Ü, Z-uiltóhem.
particulier.
Brr, 49-G493
109 huis. Tel. 93C-92V Adam v.
-6-_-3 Zuid.
--»-T-*-6- Ort,
gevr.
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