ZATERDAG M MEI 1942

-

No. 122

DE ZAANLANDER-EDITIE

Dagblad voor Noordholland
-

K 1587 B » r eaux: ZAANDAM, Gedempte Gracht 4, Telefoon no. 4982; KOOG AAN DE ZAAN (Hoofdkantoor), Stationsstraat 71-73, Telefoon no. 82241 K 2980 (3 lijnen);
BEVERWIJK, Breestr. 77. Tel. 3183 -Hoofdred.: A.B. Jonker, Alkmaar (afw.); pl.v. Hoofdred.: J. J. Dinkelberg, Koog a. d. Zaan. Kennemerland: J. Belterman Jr., B'wijk

le Jaargang

DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA

NIEUWE SOWJETDRUK OP

DUITSCHERS ZUIVEREN HET SLAGVELD
VAN CHARKOW

LONDEN EN WASHINGTON

—

Vijandelijke groepen in centralen sector
ingesloten; offensief in de Cyrenaica
HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Mei.
opperbevel der weermacht maakt bekend:

—

Het

De zuivering van het slagveld ten Zuiden van Charkow
van de uiteengedreven resten van de verslagen vijandelijke
troepen wordt voortgezet. De gevangenen en buit nemen
voortdurend toe.
In den Centralen sector van het Oostelijke front leidde
een aanvalsactie in verwoede gevechten tot de Insluiting
van verscheidene vijandelijke groepen.
Ook in den Noordelijken frontsector leverde een plaatselijke
aanval terreinwinst op. Enkele aanvallen van den vijand leverden
geen resultaat op.
Voor de kust van de Kaukusus plaatsten gevechtsvliegtuigen
bomtreffers op een Bolsjewistischen torpedojager. Aan de oevers
van het Ladoga-meer troffen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers groote ravitailleeringsdepöts van de Bolsjewisten, alsmede stilstaande treinen en wierpen een vrachtschip in brand.
In de haven van Moermansk werd een groot koopvaardijschip
door bommen beschadigd. Alleen in luchtgevechten aan het Karelische front verloor de vijand gisteren 22 vliegtuigen, waaronder
verscheidene van het type Hurricane.
Van het reeds dagenlang achtervolgde en herhaaldelijk door
lucht- en zeestrijdkrachten met groot succes aangevallen, convooi
in de wateren van het hooge Noorden werden, naar gisteren in
een extra-bericht is meegedeeld, in het tijdvak van 25 tot 27 Mei
14 schepen met een. totalen inhoud van 96.000 brt. tot zinken
gebracht. Intusschen werden nog twee koopvaardijschepen van
tezamen 12.000 brt. tot zinken gebracht en een reeds beschadigd
koopvaardijschip van 6000 brt. opnieuw aangevallen en eveneens
tot zinken gebracht, zoodat de tot dusver vernietigde koopvaardijtonnage tot 114.000 brt. gestegen is.
In de Cyrenaica zijn Duitsche en Italiaansche troepen den
26en Mei tot den aanval op de vijandelijke stellingen overgegaan. Sedert dien Is een verbitterde slag aan den gang.
Een beschermingsvaartuig van de Duitsche marine heeft voor
de Lybische kust een Britsche motortorpedoboot door voltreffers
van de artillerie tot zinken gebracht.
Boven de Duitsche bocht werden in den afgeloopen nacht enkele
vijandelijke vliegtuigen waargenomen, die storingsvluchten uitvoerden. Marine-artillerie haalde één der vliegtuigen neer.

'

Verbitterde slag in de

Marmarische' woestijn

AMERIKAANSCHE TORPEDOBOOT ZWAAR BESCHADIGD

—

GENèVE, 29 Mei.
De „New
Vork Times"
meldt, dat de
Sowj et-Unie
opnieuw
druk
oefent op Washington en Londen en een spoedig vormen van
een tweede front verlangt en
dat anderzijds de regeering der
Vereenigde Staten den wensch
heeft geuit, uit de eerste hand
inlichtingen te krijgen over de
situatie aan het Oostelijk front.
In toonaangevende kringen
te Londen en Washington, zoo
vervolgt het blad, is men eenstemmig van meening, dat een
tweede front moet worden gevormd, maar men wijst op het
gebrek aan scheepsruimte. Men
wil „geen voorbarige stappen':
ondernemen.
De linksgerichte groepen bepleiten zoowel in Engeland als
in de Vereenigde Staten een
tweede front. Hoewel de Sowj etUnie de Amerikaansche regeering alle mogelijke inlichtingen
doet toekomen, wordt den Amerikaanschen waarnemers

niet

Nederlandsche volk bewust en
de buit zijn aanzienlijk. De onbewust de beteekenis
van de
woorden
luchtmacht steunt de operaties vijand", „Dapperheid voor don
vergeten.
doen
De beop den grond zonder ophouden
wusten, ja, dat waren zij, die uit
drogredenen alle
met sterke formaties. Bü lucht- pacifistische
welke maar eegevechten werden zeven toe- herinneringen,
nigszlns met oorlog samenhinDie zich
stellen door Duitsche jagers gen, wilden uitbannen.
een gebroken geweertje op de revernield.
die
een
actie
voerplantten,
vers
den tegen tinnen soldaatjes als
In den afgeloopen nacht heb- kinderspeelgoed.
De bewusten,
ben Britsche vliegtuigen bri- dan denk ik ook aan hou. wier
santbommen laten vallen in de doel het was om het volk te
om het gemakkelijomgeving
van Catania; de verslappen,
voor hun wagentje te binden,
schade is weinig belangrijk en ker
het zonder moeite in toom
er is geen enkel slachtoffer on- om
te kunnen houden, die zich niet
Een
burgerbevolking.
der de
ontzagen om onze vaderlandsche
vliegtuig werd door het lucht- geschiedenis belachelijk te maken,
doelgeschut neergehaald".
die hun marionetten in leger en vloot een gezag- en discipline-ondermijnende
actie lieSTOCKHOLM. 29 Mei.
De aanval van Rommel in tenEnvoeren.
Ik ken ze.
de
onbewusten?
Libye vormt een ernstige bedie met burgerlijke gezapigheid
dreiging van den Britschen dermate doortrokken waren, dat
linkervleugel, zoo wordt in de gedachte aan moed. aan dapniet
toonaangevende
kringen
in perheid, eenvoudig bij hen
bovenkomen. Ik ken ze, die
Londen gezegd. Het gaat hier kon
leven
een rustig, onbekommerd
grootscheepschen

—

om een
aan- leefden en er zich onmogelijk een
val en niet om bewegingen van voorstelling van konden maken,
sterke verkenningstroepen.
dat ér mannen waren geweest,
waren of zouden ziin. voor wie
GENèVE, 29 Mei.
Het of- het dilemma bestond: In dapper,
fensief in' Libye heeft vele mi- heid den vijand te overwinnen...
litaire deskundigen, in de Ver. of te sneuvelen.
De schooljongen die nog vrii
Staten verrast. Zij herinneren was
van de smetten van deze
eraan, dat gevechten van groo- eeuw vrede, ja, die was er trotsch
omvang
gewoonlijk
bij
op.
ten
het
dat hii Nederlander was en
Jan van
dat helden als een
begin van den zomer met zijn Schaffelaar,
een Adolf van Nasdrukkende hitte in de schaduw- sau, een Maarten
Harpenszoon
looze woestijn ophouden. Zij Tromp, een Mlchiel Adriaansz.
toe,
dergelijdat
geven echter
de Ruyter ziin voorvaderen wahet feitelijk toch nog
ke operaties, hoewel zij door ren en datlang
geleden was, dat
niet zoo
het klimaat worden belemmerd,
zich liever
Speyk
Jan
van
onmogelijk
een
niet
geheel
in het
met ziin schip in de lucht, liet
zijn.
vliegen
aan den vijand

—

—

dan zich
over te geven.

Toch, het bloed verloochent
volgens Zweedsche berichten, zich niet. In Mei 1940 hebben onin Londen de ontwikkeling van ze soldaten In de Grebbelinle en

het Duitsch-Italiaansche offensief in de Lybische woestijn.
Over de. beslissende beteekenis hiervan bestaat geenerlei
twijfel meer. Alle Donderdagontvangen
middag in Londen
berichten van correspondenten
verklaren, dat Generaloberst
Rommel klaarblijkelijk streeft
naar een snelle beslissing. Ik

Afsluitdijk, hebben onze
mariniers in Rotterdam getoond,

aan den

dat hun nog ~Neerlands bloed
door de aderen vloeit. In dien zin
werden zij dan ook na afloop
van den krijg door den Führer
geëerd. En toen als uiting voor

Mussolini

—

29 Mei.
De Führer
zijn
heeft
in
hoofdkwartier
had zich
Kap. Brandenburg
reeds onderscheiden in Polen en in aanwezigheid van den miin den veldtocht in het W*esten. nister van Buitenlandsehe ZaOnder de door zijn „Staffel'i tot ken, von Ribbentrop,
den voorzinken gebrachte schepen bevinvechter der Indische vrijheidsden zich een kruiser en drie torSoebhas Chandra
pedojagers. Ook ondernam hij beweging,
doeltreffende aanvallen op doe- Bose voor een langdurig ónderlen te iand. In den strijd tegen houd ontvangen. Tevoren had
de Sovjetunie heeft hij thans het dé Duitsche minister van Buileven gelaten.
tenlandsehe Zaken een bespreking
met Soebhas Chandra
Bose gehad.
ROME, 29 Mei.
Mussolini
heeft Soebras Chandra Bose,
Van 9.49 tot 5.26 uur tionalisten,
den leider der Hindoesche Nain audiëntie ontvangen
MORGEN:
en een lang, hartelijk
v
onderhoud met hem gehad.
FÜHRER,

ruggekeerd.

—

"

Bose door den Führer
ontvangen

—

.

I

\VERDUISTEREN

Van 9.50 tot 5.25 uur

vaardigen.

Het Japansche
offensief in China

Japansche opmarsch in Tsjekiang houdt naar de woordvoerder
van het Japansche
leger mededeelde, 22 Tsjoèngkineesche divisies bezig, waarvan reeds verscheidene in de
laatste weken zijn vernietigd.
Het huidige offensief doet,
naar hij zeide, de laatste moTsjoenggelijkheid voor de

Al verscheidene dagen is

—

De beteekenis der
falanxbeweglng
Rede van generaal
Franco

—

Vrijdag
MADRID, 29 Mei.
is op plechtige wijze het slot
De La Mota aan de leiding der

vrouwelijke

Falanx

overge-

dragen.
in de Japansche provinBij die gelegenheid heeft de
cie Tsjekiang en Foekien leider van den
Spaanscheri

Staat, generaal Franco,
een
rede uitgesproken, waarin hij
actie gaande. (Zie beide wees op de beteekenis van de
Falanxbeweging voor Spanje.
kaartjes, waarop de nijpOok de katholieke koningen,
aanvalsrichtingen Isabella, Von Castilie en Fertang
dinand van Arragon,' zoo zeide
der Japanners zijn aangeneraal Franco,' troffen toen
zij de regeering aanvaardden
gegeven)
een volkomen verarmd en verJapansche formaties zijn deeld Spanje aan, doch b
een aanval op grooten desondanks tijdens hun bestuur
het land tot den grootsten bloei
schaal begonnen om de gebracht. Ofschoon de
koningen zich zeer
Chineesche troepen te lieke
dienstelijk voor het Sp.,;
verhinderen zich te nes- vaderland
hebben ge
zij toch niet stee.
hebben
telen tusschen Hangtsjau,

een

kineesche troepen teniet om de
Delta van de Jangtse te bedreigen en verhindert tevens, dat
Tsjoengking de kust voor wapen- en goederensmokkelarijen
kan gebruiken. Zoodoende is
aan de laatste hoop van
Tsjoengking
om met behulp
Vereenigde Staten
van
de
vliegvelden te handhaven, den
bodem ingeslagen, hetgeen na
het afsnijden van den Birmaweg een bijzonder
ernstige
slag beteekent. Om deze redenen hechten de Japansche militairen groote beteekenis aan
de gebeurtenissen in Tsjekiang,
die ver uitgaat boven die van

DAPPERHEID VOOR DEN VIJAND

-

INSTELLING VAN SPECIALE
„OSTMED AILLE"
BERLIJN, 29 Mei.
De
Führer heeft een medaille ingesteld, getiteld ~Winterslag in het
Oosten 1941/12", de z.g. Ostmedaille. Zij wordt verleend als erkentelijkheid voor bewezen moed
in den strijd tegen don bolsjewistischen vijand en tegen den
Russischen winter in don tijd
van
15 November 1941 tot 15
April 1942. De Führer heeft aan
den chef van het opperbevel van
de weermacht opdracht gegeven,
de uitvoerende bepalingen uit te

KAPITEIN BRANDENBURG
GESNEUVELD
BERLIJN, 29 Mei.
Kapitein
J. Brandenburg Staffelkapitein in
een eskader duikbommenwerpers Tevens een bezoek aan
en houder van het ridderkruis
gebracht
van het IJzeren Kruis, is van een
vlucht naar den vijand niet te- HOOFDKWARTIER VAN DEN

Japansche opmarscb
in Tsjekiang
NANGKING, 29 Mei. — De

BERLIJN, 29 Mei.
In de
haven van Fort de France op
Madagascar is 25 Mei een door
ROME, 29 Mei. Het 728ste een torpedo-ontploffing
zwaar
communijué van het Italiaan- beschadigde
Amerikaansche
sche hoofdkwartier luidt:
torpedoboot
binnengeloopen.
„In den namiddag van den Het schip bleef twee dagen in
communiqué van het Italiaan- de haven om de allernoodzakeherstelwerkzaamheden
sche en Duitsche strijdkrach- lijkste
te kunnen uitvoeren en koos opruimingsacties.
ten aan het front in de Mar- den 27en Mei
weder zee.
marische woestijn de tegenover haar liggende vijandelijke
afdeelingen aangevallen. Sedert
den ochtend van den 27sten is
er een verbitterde slag gaanOns soldatenbloed verloochent zich niet
de, die zich ontwikkelt in het
voordeel van de troepen der
S.S.-P.K.- Van het Oostfront.
hun ras- en lotsverbondenheid
spil. Het aantal gevangenen en Een eeuw van vrede heeft het
Nederlanders zich meldden voor

STOCKHOLM. 29 Mei.
Met groote spanning volgt men,

in voldoende mate toegestaan,
dat zij zelf den toestand aan
het front gadeslaan. In Washington wijst men er op, dat de
Amerikaansche en Engelsche
plannen opgesteld en verbeterd moeten worden op grond
van de inlichtingen uit de
Sowjet-Unie voor de leverantie van verschillende belangrijke categorieën van oorlogsmateriaal in hooge mate afhankelijk van Engeland en de Vereenigde Staten.

groote omsmgelings-

.

overeenkomstigen

Voor de zooveelste zaal is een
aanval der Sovjets afgeslagen,
voor de zooveelste maal moeten

zij zich in de bosschen terugtrekken, voor de
zooveelste maal
hebben Nederlandsche legionairs
gezegevierd.
Enkele dagen

later staan

de

dappersten van hen aangetreden

dank

daar-

voor geoogst, doch waren /.ij
door breede kringen van het
gevechten
zijn
Hevige
volk miskend en aangevallen.
Generaal Franco verklaarde
gaande in de buurt van
vervolgens, dat de politiek der
Lantsji en Kinhwa
en Falanx gebouwd is op de volgende drie grondslagen:
langs-de rivier de Min.
1. boven alles staat de
wet Gods, die door geen
katholiek kan worden aangetast;
2. den dienst aan het
Wentsjau

en

Foetsjau.

Buiten de veiling om

koopen van groenten
en fruit

waar de regivoor het huis,
de Waffcn-SS, toen in 1941 een mentsstaf is ondergebracht. Hier
van den
gevormd zien wij het gezicht
Nederlandsch legioen
frontsoldaat, waarop elk spoor
werd om onze vlag mee te voeren van zwakheid of slapheid
ontHier staat de frontsol's-GRAVENHAGE, 29 Mei.—
in den strijd tegen het grootste breekt.
daat. Zijn laarzen zijn bemodgevaar, dat Europa ooit bedreigderd. Dat kan ook niet anders, Aan' de Nederlandsche Groenwant bij iederen stap zakt hij
is het bede, tegen het tot de tanden gewa- tot over de enkels in den modder ten- en
dat sommige bij haar
pende bolsjewistische
monster, weg. Zijn uniform is geen uit- kend,
gangskleedij; neon. in deze unitoen zette JVeerlands jeugd een form ligt hij in de stelling, in aangesloten handelaren in tuinvoert hii den bouwgewassen,
dikke streep onder de periode dezen wapenrok
zooals exporstrijd. En toch, ieder moet het
grootteurs,
kleinhandelaren,
en
een
slapheid,
Zij.
toegeven,
van
waarin
eeuw
hier staat een man.
hier staan aangetreden, zul- markttuinders en pachters van
van futloosheid ons volk had ge- die
len als onderscheiding voor de
bracht.
door hen betoonde dapperheid ongeoogst fruit, en voorts somhet ijzeren kruis ontvangen. Het mige verwerkers,
waaronder
teeken,
Vooraan in dezen strijd staan is maar een eenvoudig
nu ook onze jongens. Vanaf het maar het is hun meer waard dan ook drogers en jamfabrikanten,
moment, dat de Duitsche legers welke andere belooning ook. Het zonder daartoe gerechtigd
te
de
Sovjet Unie binnenrukten is de uiting van dank voor hun
zijn,
veiling
hun
bereid
het
buiisn
de
om,
inzet,
voor
zün
hebben Nederlanders in de Wafi'en-SS zich door hun dapperheid hoogste offer voor hun volk te groenten en fruit koopen.
in den aanval onderscheiden en brengen. Man voor man worden
sedert maanden hebben de NeVanzelfsprekend kan de Cenzü voor de troep geroepen en
derlandsche legionairs in
den persoonlijk hecht de regimentsdeze handelwijze, die de
door don winter noodzakelijk ge- commandeur hun dit heldentee- haar opgedragen taak onderuniform.
Slechts
kort
op
worden stellingoorlog.
kon
de
eveneens
vele bewijzen van moed gegeven. duurt de plechtigheid. Er wor- mijnt, en de voedselvoorziening
het Nederlandsche volk
den hier geen lange toespraken van
Zoo ook in den nacht in een gehouden, slechts enkele solda- ernstig benadeelt, niet dulden.
teske woorden. Dan wordt het
de strengste maatregelen
dorpje
dat een sleutelpositie commando tot afmarsch gegezal de Centrale daartegen opvormt in den sector, waar het ven.
treden en er niet voor terug-r
Een plicht rust nog op hen, die deinzen, om iederen handelaar
Nederlandsche legioen Is ingezet.
werden. Zij zullen
verwerker te schorsen, die
Meer dan 2000 schoten hadden onderscheiden
aan bovengenoemd feit
zich
kameraden,
die bij het laatste
de vijandelijke artillerie en gra- de
naatwerpers
tevoren op onze gevecht zijn gevallen, ten grave schuldig maakt, of die producten koopt, verkoopt of verstellingen afgevuurd. Beschermd
door het nachtelijke duister is dragen, hun kameraden, die ook werkt, waarvan hij behoort te
het den bolsjewisten gelukt zich
begrijpen, dat zij niet op rechtin de eerste huizen van het door het ijzeren krnis verdiend heb- matige wijze in den handel zijn
ons bezette dorp te nestelen. Het ben. Wanneer zij dezen 'laatsten gebracht.
gevaar wordt onderkend: lichtGedurende de schorsing zal
ïcogels stijgen op en zetten de pliclvt vervuld hebben, zullen zij
omgeving in een zee van licht. de gelederen weer sluiten, maar de geschorste niet in de geleDaar
werkt een onzer jongens
genheid zijn waar dan ook prozich met een machinegeweer naar de geest van hen, die het hoogducten van den tuinbouw te
voren, langs de huizen, welke ste olier hebben gebracht,
zal koopen, terwijl hem de verreeds door den vijand in bezit
genomen zijn, tot den ingang van voortleven in de daden van hen, koop en verwerking van derhet dorp. Hier brengt hii zijn wastrijd voortzetten tot de gelijke producten eveneens verpen in stelling en even later geelt die den
boden is. Bovendien zal hij zich
hij den eersten vuurstoot. Uren- eindoverwinning is behaald.
voor den economischen rechter
lang, terwijl de kogels hem om
De jeugd, die na ons komt. hebben te verantwoorden. Deze
de ooren vliegen, vuurt hij biina
onafgebroken en verhindert zoo- zal hen eeren als de mannen, die kan als straf o.a. opleggen geook in de twintigste eeuw heb- vangenisstraf van ten hoogste
doende de Sovjets met versterben bewezen.
dat dapperheid 8 jaar en sluiting van het bekingen na te stootcn en tegelijkertijd schept hij hierdoor voor voor den vijand een onvergankedrijf, gepaard met het verbod
deugd,
ook van den Nederzijn kameraden de mogelijkheid lijke
van ten hoogste 5 jaar om in
om de reeds in het dorp binnen- landschen soldaat Is.
de groenten- of fruitbranche
gedrongen vijandelijke krachten
G. C. van Rietschote.
op andere wijze werkzaam te
te benaderen, met handgranateu
vernietigen.
te bestoken en te
Vruwüligei-slesioeti Nederland. zijn,

Handelaren worden
geschorst
Fruitcentrale

trale

Met

of

.

-

vaderland;
3. het algemeen welzijn
van alle' Spanjaarden.
Niemand kan ontkennen, zoo
zeide het Staatshoofd, dat deze
politiek realistisch is. Generaal
Franco stelde de vraag, waarom de Falanxbeweging niet
populair was en kwam tot de
slotsom, dat de reden daarvoor
moest worden gezocht in het
feit, dat de Falanx de oude
masker
liberale politiek het
van het gelaat heeft gerukt en
haar egoïstische doeleinden onomwonden voor de geheele wereld heeft geopenbaard. Behalve het liberalisme zijn er
echter nog andere afkeurenswaardige krachten en machten
in den Staat, die de Falanx
aanvallen, omdat deze een politieke en sociale omwenteling
nastreeft. Franco riep de Falanx op om de idéé der beweging uit te dragen in de harten
der boeren en der arbeiders en
zelf met het practische voorbeeld voor te gaan.
HOE TE HANDELEN MET
STOFTHEE

Velen zijn geneigd stofthee als
onbruikbaar te beschouwen,
doch dit is geenszins het geval.
Wij laten hier voor het gebruik
van stofthee een huishoudelij-

ken wenk volgen. Indien men
dezen wenk opvolgt, zal men
dat stofthee niet
bemerken,

bij andere thee.
kennen allemaal wel de
kleine zakjes thee, die men in
café's en restaurants gebruikt.
Deze hangen aan een touwtje
bevestigd, in de theepot. De
thee, die op deze wijze wordt

achterstaat
Wij

verkregen, doet in geen enkel

opzicht onder voor thee, die op
normale wijze is gezet. Op dezelfde manier nu kunnen wij

met stofthee handelen. Van een

zakje
stuk linnen wordt een
gemaakt,
daarin wordt een
schepje stofthee gedaan en met
een touwtje wordt vervolgens
het zakje dicht gemaakt. Wanneer men de thee nu zet door
het zakje kl de theepot te han-

gen en de thee goed te laten

trekken, dan zal men constateeren, dat m en een evem smake-

lijk kopje

thee "krijgt als op

normale wijze. ""
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MUSSERT BEZOEKT ZIJN GEBOORTELAND
Driedaagsch bezoek aan
'S-GRAVENHAGE, 29 Mei.

—

De Persdienst van de N.S.B, meldt
ons:
Het eerste officieele bezoek, dat
de leider der N.S.B. Mussert, dit
jaar bracht, is gewijd aan Brabant, het land waar hij geboren
en getogen is.
Drie dagen lang trekt hij daar
van stad naar dorp en van dorp
naar stad, door de mooiste ge
deelten van deze schoone provincie, eigenlijk „het hart van Ne
derland", maar evenzeer langs d<
armste krotten. Achtereenvolgens
bezoekt hij de gemeenten, waar
sinds eenigen tijd nationaal-socia,
listische burgemeesters optreden.
Overal nagaande hoe zij hun taak
opvatten, hoe de bevolking daar
reilt en zeilt en hoe zij er door
hun arbeid toe meewerken het
volk voor het nationaal-socialisme
winnen.
Voorts brengt hij een bezoek
aan een aantal fabrieken in de
specifieke Brabantsche industrieplaatsen. Hij gaat na hoe het staat
met den arbeid onder de boeren,
brengt een bezoek aan arbeiderswoningen. Kortom, hij stelt zich
op de hoogte van de levensomstandigheden en het levensgeluk,
van het leven en werken van zijn
Brabantsche volksgenooten om
telkens te besluiten met een kort
bezoek aan ledenvergaderingen
van de N.5.8., teneinde daar een
inzicht te krijgen in het leven
van de beweging in deze provincie.
De eerste dag van deze driedaagsche rondreis, Donderdag 28
Mei. is reeds een groot succes ge,
worden. Overal waar de auto's
van den leider en zijn gevolg zich
vertoonden, was er een groot enthousiasme. In enkele plaatsen
met name in Heusden en Oss,
nam dit zelfs een ongekenden en
onverwachten omvang aan.
Om half tien des morgens arriveerde de leider aan de grens
van de provincie bij de schipbrug
te Hedel, waar hij welkom werd
geheeten door zijn
gemachtigde
voor Brabant. Leeuwenberg, den
plaatsvervangend districtsleider.
Keiler, den heerbancommandant
der W.A. Ouderlin. en den standaardleider der SS., Kooimans.
Het eerste bezoek gold den Beauftragte van den rijkscommissaris Bereichsleiter dr. Thiel in
huize Rouceler te Vught.
Alvorens Den Bosch te verlaten
werd tenslotte nog een bezoek ge.
bracht aan het provinciaal kantoor van den Nederlandschen
Landstand waar in de feestelijk
versierde vergaderzaal met den
provincialen boerenleider
P. 3.
Jansen waren samengekomen de
boerenleider Roskam, de hoofdstafleider van den Nederlandschen Landstand Damave, een
aantal streekboerenleiders.
tevens leden Van den Provincialen
Boerenraad en de adviseerende
leden van den boerenraad. dr.
Pulles en dr. Meier. De provinciale boeren'eider heette den
leider der N.S.B, welkom en
gaf een uiteenzetting van
de
organisatie van den Landstand
in Brabant en van hetgeen daar
aan samenwerking in den geest
van den nieuwen tüd reeds i's
tot stand gekomen. In zijn antwoordrede liet de leider nog eens
uitkomen de beteeke-

duidelijk

nis van den huidisen nationaalsocialistischen strijd en gaf hij
aan hoe hij zich de ontwikkeling
in de toekomst in een vriien Nederlandischen Nationaal-Socialistischen staat denkt.

Enthousiaste ontvangst te Vught
Na een eenvoudigen maaltijd
in den IJzeren Man te Vught
ging de tocht verder,
thans
naar de aloude vestingstad Heusden. Het bezoek aan Heusden
vormde op dezen eersten dag
een hoogtepunt. Bijna de g<eheele stad was uitgeloopen om
De
Mussert te verwelkomen.
groei van en de sympathie voor
de NS.B. bleek in de enkele
optreden
maanden, sinds het
van den nieuwen burgemeester
Thomaes. ontzaglijk te zijn toegenomen Een prachtig voorbeeld
van wat een goed nationaal-sociaMstisch burgemeester vermag.
Op het plein voor het stadhuis
begroette de burgemeester den
leider der N.5.8., waarna deze
W.A. en
de keurig ongestelde inspecteerJeugdstormformaties
de. Nadat Mussert in de hal van
het stadhuis als eerste zijn handteekenins had gerjlaatst in het
gulden boek der stad Heusden.
had vervolgens in de raadzaal
een officieele ontvangst plaats.
Verschi'lende aanwpji.gen waren in de gele.Sisrïheid gesteld
den leider te begroeten, waarna
het stadhuis werd bezichtigd en
een bezoek gebracht aan de Nederduitsch Hervormde Kerk met
zijn vele historische herinneringen en in aansluiting daaraan
stad.
een rondgang door 4e
waarbij
telkens weer opviel
het
met hoeveel enthousiasme
bezoek van Mussert aan Heusden
werd begroot. Het Hou-Zee-geroep was nTet van de lucht. In
leider
alle straten, waar de
passeerde, stonden langs beide
zijden eerewachten van afwisselend W.A. en Jeugdstorm opgesteld en bij het. vertrek omstuwde een groote menschenma*sa de auto van den leider.
Thans was Boxtel aan de
beurt. Aan de grens van deze
gemeente werd de leider opgewacht en welkom geheeten door
den insnecteur van politie. Voor
hef, stadhuis stond een eerewacht
do W.A. ongesteld, terwijl
van haag
een
van Brabatat'che manhet oostelijk
nen. d"e zich voor
in den
front hebben ingevet
strijd tegen het bolsjewisme, den
toe?ang tot het stadhuis markeer,
den.

Onbeschrijfelijke

Boxtel

toestand

te

het stadhuis zelf had een
bespreking plaats tusschen den
Op

Brabant

leider en het voltallige college
van B. en W., waarna een "rondgang door de gemeente volgde,
aanvangende bij het distributiekantoor en eindigend met een
bezoek aan en een bezichtiging
van enkele arbeiderswoningen.
In een daarvan heerschte een onbeschrijfelijke toestand.
Het geheele meubilair van het
gezin van man. vrouw en 6 kinderen, bestond uit een tafel met
3 stoelen, benevens een soort
potkachel. terwiil enkele bedsteden met

lompendekens

als

dienden. In een
andere woning wend een toestand getoond welke een schril
licht werpt op het optreden van
sommige huiseigenaren, die wel
telken» de huur innen, maar
weigerachtig blijven ook maar
slaapgelegenheid

de geringste hygiënische verbetering aan te brengen.
Vervolgens had in de raadzaal
een koffiemaaltijd plaats, waarna
nog een bezoek werd gebracht
aan de jeugdherberg Raboit Hoel,

ih November, dat m Schouten's winkel een groot aantal
artikelen niet of onvoldoende
geprijsd was. Een tweede boete
volgde toen.
f 60,
ciale rechtvaardiging gebaseer- van
Desondanks
verkocht S.op
volksgemeenschap
de
waar men 15 December weer appelen a
geen proletariërs
meer zal 55 ,ets. per kg., terwijl hij hoogkennen, maar slechts werkers stens 25 ets. mocht nemen. Nu
van hoog tot laag, die te za- werd naast een boete van f50,men een groote arbeidsgemeen- --de sluiting van het bedrijf voor
den tijd van één maand gelast.
schap vormen.
Dit alles was blijkbaar een
waarschuwing
de eerste dag onvoldoende
Tenslotte werd
besloten in Tilburg, waar een voor S.j want op 8 April overledenvergadering werd bezocht in trad hij dc Prijsvoorschriften
de Stadsschouwburg. Ook hier opnieuw en verkocht peen en
wachtte een stampvolle zaal met uien voor resp. 40 en 16 ets.
ongeduld en ook hier stond bui- per
kg., terwijl dc maximumten een groote groep belangstel- prijzen slechts 17
en 13 ets.
te
kunnen
lenden om den leider
bedroegen. Deze ernstige overbegroeten.
Zooals gezegd, deze eerste dag treding maakte dc maat vol.
was een bijzonder succes geworden.
Dc inspecteur voorde
Prijsbeheersching te Amsterdam legde dc volgende straffen op: een boete van f I,—,
sluiting van dc zaak éh stillegging der bedrijfsmiddelen
voor goed, benevens een verbod om gedurende 10 jaren
Prijsbeheersching ie
het beroep van kleinhandeAmsterdam sluit groenvorged laar m groenten en fruit uit
te oefenen. Honderd gulden
proceskosten komen eveneens
voor rekening van dezen
AMSTERDAM, 28 Mei.
overtreder.
De Amsterdamsche groenten- en fruithandelaar H. P.
103-JARIGE TE DIEREN
Schouten,
wonende EmmaOp
APELDOORN, 28 Mei.
straat 3, heeft het zoo bont 8' Juni a.s. zal mej. M. Stenfert,
den leider beantwoord met een
rede, waarin hij met nadruk
wees op de taak van de N.S.B,
voor de vestiging van 'n op so-

NATIONAAL-SOCIALISME, RECHT EN
RECHTSPRAAK

—

Hij volhardde in
de boosheid

Het recht wordt gevormd door het volk;
zooals het volk zich ontwikkelt, ontrecht owizkelh
Zij hebben dus een deel van
Het verslag van de gehouden
vormingsbijeenkomst in de Aula het werk van den staat overgenovervolgd:
te Zaandam wordt aldus
men. Niet de staat zal op hun
Geen staatsch maar volksch'recht terrein verordeningen uitvaardigen, maar zijzelf. Zoo werkt het
Bovendien wenschen wij geen volksche
recht. Niet van bovenaf
staatsch recht, d.w.z. wij
vaarden niet het recht, zooals opgelegd, maar van onderaf gedat van boven af wordt gedecre- groeid.
teerd. Wij willen het recht, zooals
dit van ónder naar boven groeit, Dit is het stelsel van den coöhet vo'.ksche recht.
peratieven staat, zooè*» het door
Mussert op den eersten Mei werd
Bij een volksche rechtsopvatuitgedragen.
ting komt het accent te liggen
op de persoonlijke verantwoorRevohil-tmnaire opvattingen
delijkheid, ook van den rechter. van den vrederechter
Bü een staatsche rechtsopvatting
Vervolgens zei Mr. v. d. Heijden
het een en ander over den nieuis persoonlijke verantwoordelijk-

wen loot aan den stam van onze
Zii rechtspraak,
het instituut van den

heid nergens te bekennen.
schuilplaatsen te
Van Hogendorp helft
zegd: Niet de koning,

over.
vrederechter.
De vrederechter
men in het leven geroepen,
eens ge- heeft
maar de omdat men de oude rechterlijke
wet heersche over ons. En hij macht niet wilde betrekken ia
waar een 50-tal vrouwen en
typeerde daarmede het raakst de politieke conflicten. In den bekinderen uit Haarlem en omgehet n.l. wel voor,
ving in de gelegenheid zijn geoude rechtsopvatting. Zij, die de- ginnehetkwam
strand van de rechterlijke
ze voorstaan vinden ons lijnrecht dat
steld een welverdiende zomervawerd overstroomd
tegenover zich. Want wij zijn van onpartijdigheid
cantie te genieten.
meening, dat in zoon geval de door den politieken golfslag.
Een nieuw hoogtepunt voor den
En wat zien wij nu bij den
tocht vormde het bezoek aan Oss.
dood het leven beheerscht.
Dat hij zich in
Waarom roept ons leidersprin- vrederechter?
Hier zou Mussert een ledenvercipe zoon feilen tegenstand op? zeer veel gevallen van de koude
gadering bezoeken, maar reeds
Duiten het gebouw, waar
Omdat daarin het meest
de
onze en starre wetsformule niets aanrechtsopvatting
groote trekt.
in
zoon
vergadering werd gehouden, was
wees Mr.
met
dit te verdedigen
gemaakt
overtreding te Dieren, haar KI3-den verjaar- tegenstelling tot de oude
tot v. Om Heijden
de drukte overweldigend. Honop een hiaat in de
d.
derden menschen, vele kamerahet zoo, oude
prijsvoorschriften, dat de dag bereiken. Sinds het vorige uiting komt. Bij ons is grondwet
der
wetgeving.
dat waar vroeger de
jaar zijn haar geestelijke en liden, maar ook talloozen die nog
inspecteur voor de Prijsbe- chamelijke
stond, thans een man slaat met
niet tot de beweging behoorvermogens niet noeNoodweer,
zoo zeide hij,
rechtsbesef en de volle verantden, drongen op om iets van het
heersching nu tot den meest menswaard verminderd.
was gerechtvaardigd wanneer
woordelijkheid.
bezoek te aanschouwen en konzijn
materieele goed,
krassen strafmaatregel, n.l.
iemand in
Een goed voorbeeld voor de
den door de aanwezige W.A.
RADIOREDE PROF. DR.
zijn eerbaarheid of lichamein
is
op
sluiting
zijn
rechtsopeen volde
van
zaak
nationaal-socialistische
slechts met moeite
lijk wordt aangetast. Doch de
T. GOEDEWAGEN'
gevatting is, wat geschiedde op 14
doenden afstand worden
eer
en de goede naam mochten
overgegaan.'
vorige
jaar,
December
houden. .De leden waren voor
van het
Prof. dr. T. Goedewagen spreekt toen
niet
worden verdedigd
met
grootste
gedeelte
Vergaderd
eenige
polihet
de N.S.B. als
op 31 Mei in de serie radiolezinnoodweer. De vrederechter stelt
October
op
S.
reeds
8
Royal,
Nadat
partij
tieke
in
Nederland
werd
in de zaal van het Cinema
op
standpunt,
zich
het
~Op
gen,
getiteld
steiger"
den
evenwel
die tot berstens toe gevuld was 1941 citroenen, welke 5 ets. via den zender Hilversum
*
dat ook de eer en de goede
2, van erkend.
verwel- mochten kosten voor 17 ets.
en .waar de leider
werd
mogen worden verdedigd.
naam
Niet door onze macht hebben
komd door den groepsleider van had verkocht en daarvoor met 16;00—16.15 uur over het onderHiermee is de knuppel gewij dit weten te bereiken, maar
dewerp:
van
„Veranderingen
Oss.
f 20,
was beboet,
constaworpen in het democratische
door ons goede recht.
hoe/ioerhok, want dit wil niets
Diens toespraak werd door teerde een opsporingsambtenaar
Zoo kunnen we het thans meemeer of minder zeggen, dan dat
maken, dat de beweging tusschen
de onschendbare wet is onthet individu en den staat s ac "
Volgens
de stugge
troond.
komen. Er is een locomotief voor
wetsformule immers, is iemand,
\
ons volk gekomen. De menschen
die zijn eer en goeden naam
uit de beweging storten zich in
met handtastelijkheden
verde rijen van het volk voor de
dedigt, strafbaar.
De vrede„Laat
verbreiding van onze nationaalrechter neemt de wet als hulpRoman van Marlise Kolling
middel; hij is er niet de slaaf
socialistische beginselen. Overal
gerust
Hij légt de wet uit naar
ondervindt men onzen invloed.
._
van.
74)
We moeten vooral dit onthoude meest juiste rechtsopvatting
den over het moderne, nat.-soc.
en naar de omstandigheden.
zegt
Maar daarmee was haar ongerustheid niet
recht: de beweging is als een
weggenomen. „Er is iets heel ernstigs gebeurd,
locomotief voor ons volk komen
En men kan van een revolutie
Robert, ik zie het aan je gezicht."
te staan.
in
de rechtspraak gewag maken,
ernstigs
Hij glimlachte. Wat kon er voor
waar bij den vrederechter de
De
zes
zuilen
van
ons
volk
persoon van den rechter naar vogebeuren, zoolang zij elkaar lief hadden?
Ter illustratie hiervan behan- en komt, die zich niet kluisteren
Lisaweta schrok aanvankelijk eenigszins toen
Heijden
Mr.
d.
1
delde
v.
den
aan verstarde wetten. Wij
zij hoorde, dat zij naar Helena Trubetzkoy terug
Mei-rede van Mussert, waarin laat
dit aan, omdat wij wedurven
moest, maar Robert achtte drt de eenige opons
volk
in
deze
zessen indeelde: en,
hij er geen misbruik van
lossing.
de boeren en landarbeiders de zal dat
makeri.
„Wij zijn haar bovendien een verklaring
werkers van handel, nijverheid
en scheepvaart, al degenen, die De zekerheid van het recht
schuldig", zei hij. „Ze is heel goed voor je
voor de volksgezondheid werken,
geweest en zij heeft het recht te weten hoe
Ons wordt dikwijls het verwijt
de wefkers voor opvoeding en gemaakt,
zich alles in werkelijkheid heeft toegedragen."
dat ons recht niet zeonderwijs, voor kuituur en tenHij begaf zich dus nogmaals naar de telefoonker, niet vast is. Wij vragen ons
slotte
politie
ambtenaren,
de
en
af: Waarin ligt de zekerheid?
cel en liet zich met Atelier Trubetzkoy verrechtswezen.
Deze zes zuilen daneen
kille formule, of in de
binden. De eigenaresse bleek zoowaar aanstaan in een .cirkel, en het dak In
wijsheid
een mensch? Voor
van den staat rust er op. Het dak ons staat van
wezig te zijn. Aanvankelijk klonk haar stem
het vast, dat de wetten
lag
op
gereserveerd,
maar
toen
Robert
van
den
ouden
den
staat
wat koel en
te veranderen, wanneer
grond, omdat het niet werd ge- behooren
haar mededeelde, dat hij er prijs op stelde haar
het leven verandert. Ons volk i»
dragen.
zuilen,
Deze
zes
aldus
spr.
gang
werkelijken
in te lichten betreffende den
Als U met Uw boterrantvolle gisting en daarom
zijn de uiting en de vorm van thans inwij
moeten
juist thans geen wetvan zaken met Lisaweta Bernekamp, die men
zit,
kan
van
recht,
soen
ik
U
harte
dit
vo'.k
ons
zooals
uit
ons
ten vastleggen, die langer dar)
ten onrechte van minderwaardige handelingen
voorkomt.
Verschillende
van
deze gistingsperiode gelden. Wij
Butaroma aanbevelen. U
had beticht, toonde zij zich direct veel toeschiedeze groepen hebben reeds hun moeten
thans dat doen, wat thans
telijker.
eigen groote organisatie.' En deer een botersausje
maakt
noodzakelijk is. Dat is ons recht
kan
ze
hebben
verordeorganisaties
Dat zou mij bijzonder genoegen doen. Ik
en onze zekerheid.
mee, dat U de krapheid aan
nende bevoegdheid.
u niet zeggen, hoe pijnlijk mij dat heeft getrof!
speedig."
zuivelproducten
volledig
doe
fen. Ik verwacht u beiden dus
1
Het was al laat, toen Robert Eschberg de
vergeten!
MAANDAG 1 JUNI.
verliet,
maar
woning van Helena Trubetzkoy
HILV.
1, 415.5 M. 6.»5 Gr.m. 6.50
zijn.
gerust
Alles
was
Radioprogramma
kon
tenminste
hij
nu
Ochtendgvnin. 7.00 Gr.m. 7.45 Ochopgehelderd en in orde gekomen, zooals hij
7.55 Gr.m. 8.00 8.N.0.:
tendgymn.
zich dat had voorgesteld. Lisaweta zou in het
Nieuwsber. 8.15 Utr. Sted. Orkest
ZONDAG
XI
MEI.
(opn.) 9.15 Voor de huisvrouw. 9.20
atelier blijven tot hij in de gelegenheid zou
HILV. I, 415.5 M. 8.00 Gr.m. 8.15 Gr.m. Ca. 10.12 Omroeporkest, Gezijn naar Parijs terug te keeren en de pasDe zin van het boer'zijn. 8.30 Gr.m. mengd koor (opn.) 11.00 Voor de
formaliteiten voor haar in orde t e maken.
9.00 U.N.0.: Nieuwsber. 9.15 Gr.m. kleuters. 11.20 Knsemble Rentmees„Ik dank u, dat u Lisaweta weer bij mij hebt
10.20 Zondagmorgen zonder zorgen. ter. 12.00 Zang en piano. 12.35 Gr.m.
teruggebracht", zei Helena Trubetzkoy bij het
11.30 l>e stem der S.S. 11.45 Nc-er12.40 Almanak. 12.45 8.N.0.: Nieuwsafscheid.
lancls stem van het Oostfront. 12.00 en econ. ber. 13.00 Actueel nieuws
actu- voor boer en tuinder. 13.15 SextetRobert keek nog eenmaal om. In de deur8.N.0.: Nieuwsber. ra populair
eel praatje. 12.15 Fluiten orgel. 12.40 concerl. 14.00 Omroeporkest, soliste
opening stond Lisaweta naast Helena TrubetzUit Berlijn: Het Duitsche volkscon- en gr.m. 15.00 Voor de huisvrouw.
koy, die haar arm om haar heen had geslacert. 14.00 Bert van Dinteren en zijn 15.45 Viool en piano. 16.00 Bijbelgen. Zij geleek een kind, dat zich beschermd
orkest en pianospel. 15.00 „Ons op- lezing. 16.20 Viool en piano. 16.45
glimstralende
lieve,
stand teen die kwaad", een klanken geborgen weet. Haar
Voorde jeugd. 17.15 8.N.0.: Nieuws-,
beeld. 15.30 Clarinet en piar.o. 16.05 econ.- en beursber. 17.30 „Romeinlach vergezelde hem.
r
n
Gr.m. 16.15 „Tuk!
beet'
sche zangen", een Italiaansch progr.
gebakken paling", een hengelaars18.00 Land mans Lust. 18.30 Theo
Maar dat staat toch gelijk met een debacle",
Gr.m.
17.00
Zonprogramma.
16.15
Uden Masm n en zijn dansorkest.
wanhopig,
Stephan
dr.
volgenden
dag
zei den
dagmiddagcabaret. 17.45 8.N.0.: De 18.50 8.N.0.: Nieuwsber. 19.00
toen Robert, die onmiddellijk van den trein
sportuitslagen en Oostlandpraatje. 8.N.0.: Intern, econ. praatje. 19.10
19.40
(opn.)
18.00 Cr.in; 18.15 Sport van den dag. Concertgebouworkest
naar zijn kantoor was gegaan, met hem de boe18.45 Gr.m. 18.50 8.N.0 : Nieuwsber, Gr.m. 19.55 Concertgebouworkest,
ken en dossiers bestudeerde.
19.10 Verkorte operette ..Maskc in solisten en Toonkunstkoor Amster„Dat lijdt geen twijfel, waarde Stephan, en
Blau". 20.10 C.r.m. 20.15 Concertdam (opn.) 21.00 Gr.m. 21.45 8.N.0.:
ik vrees, dat we een en ander niet zullen kungebouw-orkest (opn.) 21.45 8.N.0.: Nieuwsber. 22.00 8.N.0.: Politiik
nen vermijden."
Nieuwsber. 22.00 8.N.0.: Militair praatje. Vanaf 22.10 alleen voor de
overzicht. Vanaf 22.10 alleen voor de Radio-centrales, die over een lijn„Misschien dat juffrouw Lohr alsnog bereid
Radio-centrales, die over een lijn- verbinding met de studio beschikken.
in de
zou kunnen worden gevonden haar geldStephan
verbinding met de studio beschikken 22.10 l' raadt wat wij draaien. 23.10
onderneming te laten —", opperde dr.
V' :■:
HE»
24.00 Gr.m.
22.10—24.00 Gr.m.
'■
aarzelend. „Het was tusschen u en uw verloofde
HILV. 11. 301.5 M. 6.45—-8.15 Zie
orde?"
weer
in
Ss
toch alles
Ui L u^ s_
\
HILV. 11, 301.5 M. 8.00 Gr.m. 9.00 Hilv. I. 8.15 Omroejiorkt st en solisti n
„Mijn verloving met juffrouw Lohr behoort
8.N.0.: Nieuwsber. 9.15 Voor de (oj>n.) 9.15 Cr.in. 10.00 Morgenwijtot het verleden, Stephan." zijn
jeugd. 9.45 Gr.m. 10.00 Voor den ding. 10.15 Gr.m. 10.40 Aan de bron.
schouders op.
Stephan haalde hulpeloos
kerkgang klinkt de lofzang (ojin.) 10.50 I'ianovoordracht en gr.m. 11.30
10.30 Studiodienst. 11.45 Psalmen en Reportage. 11.40 Zang en piano.
,
„Ja, dan
,
—"
geestelijkeliederen (opn.) 12.00 8.N.0. 12.00 Orkest Malando en solist. 12.45
Robert legde zijn hand op den arm van den
Nieuwsber,
en populair actueel praat8.N.0.: Nieuws- en econ. ber. 13.00
ander. „En als ik nu weer van voren af aan
je. 12.15 Gevraagde platen. 12.45Ken Orkest Klaas van Bceck en zijn ork.
moet beginnen, beste Stephan, zou jij dan op je
tot
13.00
spreekt
jeugd.
soldaat
de
en pianospel. 14.00 Cello en piano.
post willen blijven? Zou je opnieuw meedoen?
Gr.m. 13.05 Nederl. Verbond voor 14.30 Gr.m. 15.00 Bert van Üintrrcn
waren
praten,
„Wie
over
te
en
wat
Sibbekunde:
behoeven'wij
niet eens
en zijn orkest.
15.45 Luistcrflits:
„Daar
onze voorouders?" 13.20 Omroep- Krimpvrij. 16.00 Om- en Om-progr.
meneer Eschberg. Dat spreekt vanzelf!"
14.00
Nederl.
schrijen
soüst.
Nieuws-,
orkest
8.N.0.:
econ.- en
je,
17.15
Robert haalde verruimd adem. „Ik dank
vers spreken over eigen werk. 14.20 beursber. 17.30 Zang en piano. Ca.
Stephan. Zie je, er is toch nog wel iets moois
Radio-muziekfeest voor .Mannenkoren
17.55 Or.m. 18.00 Orkest Malando
op deze wereld; dat er menschen zijn, die
(opn.) 15.15 Oordreclitsdi Mannen- en solist. 18.15 Gr.m. 18.30 Het
rest
blijven.
~Op
en
16.00
eigen
opnamen.
alles,
De
koor
elkaar, ondanks
trouw
Todenvraagsruk. 18.45 Gr.m. 19.00
den steiger", lezing door Prof. Dr. Theo Uden Masman en zijn danskomt dan vanzelf wel."
orkest16.15
Nederl.
Goedewaagen.
T.
orkest. 19.15 Politiek weekpraatje.
Nu wachtte Robert echter nog een moeilijke
werken (opn.) 16.30 Politiemannen 19.30 8.N.0.: Nieuwsber. 19.40 Spietaak: het bezoek aan Daisy's vader, met wien
Zangver. „Entre Nous". 17.00 Duitgel van den dag. 19.50 8.N.0.:
hij eveneens in het reine moest komen.
sche taalcursus. 17.25 Gr.m. 17.30 Friesch praatje over actueele vragen.
Voordracht. 17.45 Orkest Malando 20.00 De Melodisten en solist. 20.45
Eugen Lohr zag er vermoeid en verouderd
en solist. 18.30 ~24 uhr Londen", Muzikale actualiteiten van de wee'
uit, toen hij Robert in zijn werkkamer ontactueel klankbeeld. 19.00 Orgelspel 21.00 Orkest Ernst van 't Hoff. 81.45
ving.
en zang. 19.30 8.N.0.: Nieuwsber. 8.N.0.: Nieuwsber. 22.00 Gr.m. 22.05
„Ik had al verwacht, dat je komen zou
19.40 Spiecel van den dag. 19.50 Avondwijdine. 22.10—24.00 Zie Hilv I
neem plaats."
, afwij„
8.N.0.: Militair weekoverzicht. 20.00
8.N.0.: Engelsche uitz.: ~I)utch
Zijn stem klonk veeleer droevig dan
Ncws Reel". (VOor de Radio centrazend, maar juist dat trof Robert het meest.
~,Pierrot", gevar. MOEDER EN KIND VEILIG,
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geeft
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les: Gr.m.) 20.15
proer. 21.00 Otto Hendriks en zijn

(Wordt vervolgd.)

orkest. 21.45 8.N.0.: 'Nieuwsber.
22.00 Gr.m, 22.10—24.00 Zie Hilv. I.

dank zij den
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Nederl. Volksdienst en De politie contra ZCVV
zm— Gisteravond kwam het
Moederuitzending
politieelftal in

Zaandam
Verkoop gedeelten sloot

—

L. Holtkamp N.V., alltier
heeft te koop gevraagd het gedeelte van de gedempte sloot
ten Zuiden van de Prinsenstraat,
groot ongeveer 28 m2, dat achter
haar perceel Pantepad no. 45 ligt.
Tegen verkoop bestaat geen bezwaar. De prijs kan gesteld worden op f 5.— per m2. Adressante
heeft zich bereid verklaard, dezen
prijs te betalen.
Op grond van het vorenstaande
is door den Burgemeester van
Zaandam, ter waarneming van
de taak van den gemeenteraad,
conform besloten.

zm

**

De Coöp. Vereeniging tot aanen verkoop van vaste goederen
~De Onderneming" G.A., alhier,
heeft te koop gevraagd het gedeelte van de gedempte sloot ten
Zuiden van de Prinsenstraat,
groot ongeveer 18 m2, dat achter
haar perceel Krugerstraat 1 ligt.
Tegen verkoop bestaat geen bezwaar. De prijs kan gesteld worden op f 5. per m2. Adressante
heeft zich bereid verklaard, dezen
prijs te betalen.
Op grondvan het vorenstaande
is door den burgemeester van
Zaandam, ter waarneming van
de taak van den gemeenteraad,
conform besloten.

—

„Moeder moet eens met
vacantie
„Daarvoor zorgt de N.V.D"
zm— Vele malen heeft deze
slagzin in ons blad 'gestaan.
En nu is de tijd gekomen dat
de huismoeders, die een vacantie dringend noedig hebben,
door den N.V.D. óf naar tehuizen in Nederland, óf naar
Duitschland
uitgeworden
zonden.
Op 8 Juni a.s. vertrekt hèt
eerste transport naar Duitschland, en op geregelde tijden
zullen verdere transporten volgen. Voor vrouwen uit Noordholland is tevens het prachtig
gelegen
vacantiehuis „Jachtlust" -te Epe gereserveerd. Ook
daar kunnen vele vrouwen gedurende ten minste 10 dagen
de noodige gezondheid opdoen.
Natuurlijk wordt tijdens deze
vacantie zoo noodig voor een
hulp in de huishouding gezorgd.
Laat al degenen, die voor
deze uitzendingen in aanmerking willen komen, zich dus
met een gerust hart opgeven
bij hun buurtschapshoofd of
bij het Plaatselijk Bureau van
N.V.D./W.H.N.
moeilijkheden
Eventueele
kunnen worden besproken en
uit den weg geruimd.
De uitzending geschiedt geheel kosteloos.
Wel moeten de deelneemsters medisch worden onderzocht.
De leeftijdsgrens is pl.m. 40
jaar.

**

Mevr. C. Elzinga-Van Drunen
te Amsterdam heeft te koop gevraagd het gedeelte van de gedempte sloot ten Zuiden van de
Prinsensfraat, groot ongeveer 30
m2., dat achter haar perceel
Krugerstraat no. 11 ligt. Tegen
verkoop bestaat geen bezwaar.
De prijs kan gesteld worden op
f 5.— per m2. Adressante heeft
zich bereid verklaard, dezen prijs
te betalen.
Op grond van het vorenstaande
is door den burgemeester van
Zaandam, ter waarneming van
de taak van den gemeenteraad,
conform besloten.

Tentoonstelling in de
Vakschool voor Meisjes

—■

zm

In de Vakschool voor
Meisjes zal op Woensdag 3 en
Donderdag 4 Juni des middags
van 3—5 uur een openbare les en
tentoonstelling gehouden worden.
In ieder lokaal zal werk der
leerlingen van costuum-, linge-

DE

FRAUDE

BIJ

DEN

DISTRIBUTIEDIENST
zm— De kringleider der N.S.B.
Zaanstreek verzoekt ons opname
van het volgende:
Met het oog op in omloop zijnde geruchten verklaar ik hierdoor
het volgende:
1. Bij de distributie-fraude
betrokwaren 4 leden der N.S.B,
ken. Eén hiervan was volwaardig
lid, drie echter zg. sympathiseerend lid. Zooals bekend, kan een
sympatniseerend lid pas na een
drie
proeftijd van ten minste
maanden als volwaardig lid tot
de N.S.B. worden toegelaten.
2. Bij den eveneens gepubli-

frauduleuzen handel in
suiker waren geen N.S.B.'ers be-

ceerden

trokken.

Kringleider

Kring

42

der N.S.B.
G. M. ZUIDERVLIET.
zm Zondagsdienst Doktoren.
Zondagsdienst doktoren van Zaterdag 30 Mei, 2 uur n.m. tot
Zondag 31 Mei 12 uur 's avonds.
Dr. C. Mooij, Zuiddijk 119,
Telefoon 2123 en Dr. A. M. Pelt
Westzijde 81, Telefoon 3463.

—
—

Zondagsdienst Apotheken. Zondagsdienst Apotheken
voor Zondag 31 Mei: Dr. S. van
Heijnsbergen, Hoogendam 6,
Telefoon 31Ö5.
Flora-Apollo"-Theater.
zm
vertoont
deze
„Flora"
week een veel besproken, veel
geprezen film, die in heel Nederland met ongekend succes wordt
vertoond. „Annelie"'. Een boeiend
en ontroerend verhaal van een
doodgewoon menschenleven.
„Apollo" brengt een reprise
met Hans Albers en Brigette Horncy „Savoy-hotel", een spannende Russische sensatie-film
en vanaf Dinsdag de gezellige
comedie: „Meisjes, die alles weten".

zm

—
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Kamer van Koophandel
en Fabrieken
Handelsregister.
Nieuw ingeschreven zaken.
Zaanlandsche Handelsonderneming
voor Weegwerktuigen, Zaandam, Bootenmakersstraat 35. In- en verkoop
en reparatie van weegwerktuigen. Inen verkoop van alle soorten winkelmachines in den ruimsten zin. Eig.:
J. Reek Jr.
C. A. E'lswljk, Zaandam, Zuiddijk
goederen en hengelsportartikelen (Engros en detail).
Loon-reinigings-centrale „De Samenwerking", Zaandam, Oostzijde
192. Reinigen vanemballage-artikelen.
Venn.: B. Ent, P. Meijer, J. vau der
Werff. J. Heijne en J. H. Hol.

.

Wijzigingen.
Handels Technisch Bui eau, Zaandam, Koning Williamstraat 9. Adviezen, in- en verkoop van radiostofzuigers,

goedkoope
margarine.
Vanaf Maandag
1 Juni a.s. is de verkoop van
goedkoope margarine tot nader
order bij den heer K. de Boer,
D. Doniastraat 56, Zaandam.

Distributie

—

MENU CENTRALE KEUKEN
zm— Het menu van de Centrale Keuken voor de komende
week luidt als volgt:
Maandag: stamppot andijvie.
Dinsdag: erwtensoep.
Woensdag: stamppot roode
kool.
Donderdag: stamppot snijboonen.
Vrijdag: bruine boonensoep.
Zaterdag: stamppot spercieboonen.
Dit geldt zoowel voor de fabrieken als voor de bevolking.

Uit het Politierapport
zm— Een inwoner der Kokerstraat kwam aangifte doen, dat

vermiste

rijwiel,

ontdaan

van beide banden uit een sloot

bij het Hollandia terrein

rie-, verstelnaaien, stofversieren, opgehaald.

teekenen, kinderverzorging, voort
gezet lager onderwijs, waschbehandeling en huishoudkunde tentoongesteld worden; ook zullen
er vervangingsmiddelen voor
zeep en eenige wenken voor bezuiniging in de huishouding worden gegeven.
Tentoonstelling en openbare
les geven een indruk van hetgeen
er op de school geleerd wordt.

tij geworden, waarbij de politie
zich echter de sterkere toonde.
Het elftal van de ZCW speelde
evenwel nog een
goede partij
voetbal, zoodat de rust inging
met slechts een I—o voorsprong
voor de politie.
Na de rust ging het beter en
wisten de politiemensehen nog
tweemaal het vijandelijke doel
te doorboren, zoodat het einde
van dezen prettig
gespeelden
wedstrijd aanbrak met een S—o
overwinning voor het politieelftal.

onderdeelen,

zm—

zijn

hot veld tegen
ZCW. Het is een spannende par-

was

De fiets van een tweede inwoner van deze straat kwam
daar eveneens boven water,
maar was nog geheel com-

pleet.

muziekinstrumenten,

naaimachines en

wascli-

machines. Het uitgeoefende bedrijf
is thans: In- en verkoop van 2de
handsch radiototstellen, electr. gram.

motoren, platenwiss.laars. luidsjirekers, radio-ondcrdetlec, koffergramafoons, versterkers, smal-film projectors, stofzuigers en reparatieinrichting.
Janvan Heijningen, „Orion", Zaandam, Westzijde 336. Oliën, vetten en
carbid voor industrie. Automobielen,
motoren en rijwielen onder het merk
„Orion". Technische- en verlichtingsartikelen onder het merk „Jeveha".

Uittr. eig.: J. van Heijningen'. Nieuwe'
eig.: D. H. Reinders.
R. van Evter, Zaandam, Jonge
Arnoldusstraat 13. Technische vètsmelterij. Handel in technische vetten
en handel in- en fabricatie van dierlijke producten, alles in den ruimsten
zm des woords. Ophaaldienst voor
beenderen en goederenvervoer. De
zaak en kantoor is verplaatst naar
Sluispad 35.
TI- Tromp, Zaandam, Molenpad 4 8.

Timmerfabriek. Het kantooradres is
gewijzigd in Westzijde 207*. Fabriek
is thans Westzijde 163.
I. Führer, Zaandam, Zuiddijk 22a.
Leerhandel en schoenreparatie, fabricatie van en handel in regenkleeding
en fournituren. Ben. bewindvoefrder:
Omnia Treuhaudgesellschaft m. b. H.,
Bezuidenhout 23, 's-Gravenhage.
Gebr.
Gelsenheimer, Zaandam,
Westzijde 108a. Fabricatie van byouterieén. Ben. bewindvoerder: Omuia
Treuhandgesellschaft m. b. H Bezuidenhout 23, 's-Gravenhage.
Dameshoedentabriek
„Plima",

hebben deze in zeer speciale gevallen
door
den
Nederlandschen
De Officier van Justitie eischte Volksdienst worden verstrekt.
Degenen, die van deze gele2 maanden gevangenisstraf, waartoe de man werd veroordeeld. genheid wenschen gebruik te
daarvoor
Minder ernstig was de straf, op- maken dienen zich
ten spoedigste ter Secretarie
gelegd aan den 45-jarigen arbeider gemeente aan te melden alder J. W. T. en den 40-jarigen arbeider .T. W. uit Uitgeest, die op waar dan een staat van inlich23 Maart ook raapolie hadden tingen zal worden opgemaakt.
geatole». Zij deelden mede niet
kr— Cokes van de Blikfabr.
te zijn ontslagen en vermoedelijk
vond de
Officier van Justitie ontvreemd. Voor den Politiete Haarlem moesten
daarin aanleiding om tegen elk rechter
Vrijdag komen de 25-jarige fahunner één maand gevangenisstraf te eischen. Ze werden daar- brieksarbeider P. A., de 24-jarige 3. K. en de 59-jarige G.
toe veroordeeld.
K., beiden blikbewerker, aan
ten laste werd gelegd diefwvr—C nema „Corso". Van Za- wie
cokes, ten nadeele van
stal
terdag tot en met Woensdag de van
Vereenigde Blikfabrieken
draait in de bioscoop „Cinema alhier. Alleen de laatste was
Corso" de komische film „Een verschenen en vertelde, dat hij
meisje regeert".
niet had gestolen, doch dat de
anderen een half mud voor
hem hadden klaar gelegd. De
Zaandijk
Officier van Justitie eischte
tegen elk van het drietal een
zk—■ Bioscoop „Centrum". Van boete van f 30 of 18 dagen,
Zaterdag iederen avond presen- waartoe zij werden veroorteert bioscoop „Centrum" de deeld.
zeer spannende en romantische
kr— Boter bemachtigd.
film „Verzwegen Zonde", met
Magda Schneider en Paul Wege- De 18-jarige fabrieksarbeider
D. H. was op 21 Maart in den
ner in de hoofdrollen.
winkel van E. Neeft geweest
om een boodschap te doen.
Op 25
zk— Beleediging.
Even
later kwam hij terug en
Maart had de 33-jarige chauf- gebruik makende van' een gefeur J. A. V. den agent van schikt oogenblik had hij
zijn
politie G. v. d. Berg uitgescholrug gehouhanden
achter
den
den. Wegens beleediging moest den en zóó een pakje boter gehij Vrijdag voor den Politiestolen. Het werd gemerkt en
rechter, te Haarlem verschijnen, wegens
deze diefstal stond hij
doch hij liet verstek gaan. Zijn Vrijdag terecht voor den Polistraf was f 25 of 15 dagen, con- tierechter te Haarlem, die het
form den eisch van den Offi- feit zeer euvel
opnam en hem
cier van Justitie.
veroordeelde tot 1 week gevangenisstraf, hoewel de Officier
Koog-Zaandijk
van Justitie een boete van t 30
of 18 dagen had geëischt.
Zondagsdienst
Doktoren.
kz—
Bioscoop „Central". Van
kr
Zondag a.s. wordt de dienst der Zondag tot en met Woensdag
doktoren waargenomen door: Dr. wordt in bioscoop „Central" de
F. H. Schaap, Parallelweg 138, film „Annelie" vertoond. Het is
Koog aan de Zaan, Telef. 4867.
een film van een groot leven.
Zondagsdienst Apotheken.
kr— Aantrekkelijke bonbons.
Zondag a.s. wordt de dag- en
Vrijdag moest voor den Polinachtdienst waargenomen door
tierechter
te Haarlem verschijGroesbeek,
HoogApotheek J.
nen de 26-jarige Bsina C. P., die
straat 88, Koog a. d. Zaan. Tel. zich
met een viertal andere meis81906.
jes had schuldig gemaakt aan
diefstal van chocolade ten navoor eigen gebruik te
meegenomen.

Geslaagden
bij Inst. Boot
Bij de examens, afgenomen
d or de Federatie voor Stenografie „Groote" slaagden
o.nï.:

VOOR

Kantooi stenograaf 130 lettergrepen Nederlandsch:
Mej. N. Potgieser te Wormer
en de heer J. S'holtens,
Wormerveer.
VOOR

s

—

—

A
immmeeWJ

—

Krommenie

Moederuitzendingen
van den N.V.D.

kr— De plaatselijke directeur
van den Nederlandschen Volksdienst te Krommenie
maakt
bekend, dat de Nederlandsche
Volksdienst gedurende de zomermaanden moeders uitzendt,
ten einde deze de gelegenheid
te geven nieuwe kracht op te
doen welke noodig is om haar
moeilijke huishoudelijke taak
Zaandam, Beethovenstraat 8. Ben. weder ten volle te kunnen verbewindvoerder: Omnia Treuhandge- vullen.
sellschaft m. b. H., Bezuidenhout 23,
De uitzending kan plaats heb's-Gravenhage.
tehuizen in
A. Levy. Zaandam, Burcht 2. Fa- ben zoowel naar Duitschland
briek van damesceintuurs, grossier- Nederland als in
derij in ceintuurs en ritssluitingen, naar keuze van de belanghebwinkelier. Ben. bewindvoerder: Omnia bende.
Treuhandgesellschaft m. b. H., BeDe duur der uitzending is vier
zuidenhout 23, 's-Gravenhagc
weken.
Nandor Pollak, Zaandam, Anna
Indien tijdens de vacantie
Paulownastraat 28fc«. Dameshoeden
fabriek. Ben. bewindvoerder: Omnia der moeder geen hulp voor de
Treuhandgesellschaft m. b. H., Bc- huishouding te vinden is kan
zuidentiout 23, 's-Gravenhage.
„Record' , Zaandam, Jonge Arnoldusstraat 126. Fabriceeren en ver-

-

deele van de N.V. Promena Boon
& Co te Wormerveer, waar zij
werkten. Eslna was weggebleven.
Ze werd veroordeeld tot een boete van f 10.—■ of 6 dagen overeenkomstig den eisch. Bovendien was zij, evenals de anderen,

'

De Dames M. Nijënhuis en
B. Meijns en de heeren L.
Krikke, P. Vink te Wormerveer. De Dames N. de Boer,
C. Wakker, I. Kramer en de
heer W. Woudt te Wormer.
Mej. C. Luijting en de heer
K. van Randen te Krommenie en de heer A. Zonjee te
Uitgeest. Voor aanteekening
50: Mej. J. van der Klip te
Uitgeest.
Volgt Uw opleiding ook bij:

—

—

'

Wilgenkade 35, Tel. 82176

WORMERVEER

V

ontslagen.

J

uit armoede daartoe te zün gedreven. „Maar"
zoo werd
tegen hem aangevoerd
„ge
we
Loonen in de werkver- hebt de oude fietsen op zijde
schaffing. In de week van 18 tot gezet en de goede weg genomen en dat maakt het feit de»
en met 23 Mei waren in de plaat- te
erger".
selijke werkverschaffing 27 ar- De
van Justitie eischte
gesteld,
beiders te werk
waaraan een Officier
gevangenisstraf
van
9
f 562.53 aan arbeidsloon werd maanden,
waartoe hij werd
uitbetaald.
veroordeeld.

— —

Westzaan

—

Aangifte werd voorts gedaan
van vermissing van een stamwe— Door armoede gedreven.
Op 17 Dcc heeft de 39-jarige WIE ZIJN VOLK
kaart en een andere Zaandammer meldde de vermissing van
K. S. een rijwiel gestolen van
met hart en. ziel wil dienen,
een inlegvel.
J. S. die dicht bij hem woonde.
sluit zich aan als lid van
buitenen
Voorts moesten 2
Daarvoor stond hij Vrijdag teden NEDERLANDSCHE.V
2 binnenbanden het ontgelden,
recht voor den Politierechter
te Haarlem, wien hij vertelde
VOLKSDIENST.
die gestolen werden van een
bakfiets, die achter bij de firma Bischoff stond.
Een op 22 Mei ontvreemd handelen van schouderwatten. Ben.
WORMERVEER.
Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur
dat bewindvoerder: Omnia Treuhandrijwiel werd aangegeven,
PREDIKBEURTEN
Ds."
C.
Met
van
Zaandam.
rijwielrek.
een
H.,
gesellschaft
stond in
tn. b.
Bezuidenhout
Ned. Herv. Evang. v.m. 10 en n.m. 4% uur de
Een Zaandammer werd aan 23, 's-Gravenhage.
ZONDAG
31
MEI
1942.
Chemicos N.V., Zaandam, Stationshet bureau gebracht, die verheer C. Wildschut van Rotterdam.
65. Fabricage van en handel in
Ned. Herv. Kerk (Oostzijde) v.m. Vrije Evang. Gem. v.m. 10 uur de heer J. Peeredacht werd van diefstal van straat
chemische, pharmaceutische en cos- ZAANDAM.
een rijwiel.
10 uur Ds. Faber van Sloten.
metische producten en aanverwante
boom van Noordwijk. Woensdag n.m. 8 uuf
1 Proces-verbaal werd opge- artikelen. Ben. bewindvoerder: Omnia Ned. Herv. Kerk. (Westzijde) v.m. 10 uur Ds.
de heer G. J. Alink van Amsterdam.
onbevoegd
Treuhandgesellschaft m. b. H., Bemaakt terzake het
Eikema. N.m. 5 uur de heer H. C. Buissant Doopsgez. Kerk v.m. 10 uur Ds. P. v.d. Meulen,
zuidenhout
's-Gravenhage.
23,
loopen op een weiland.
Fritz Werner, Zaandam, Bleeker- Ned. Herv. Evang. (geb. Chr. Bel.) v.m. 10 en. Geref. Kerk v.m. 10 en n.m. 4 % uur Ds. v. Bruggen.
straat 39. Luxe cartonnage. Ben. Ben.m. 5 uur de heer L. Gebraad v. Nw. Tonge. Chr. Geref. Kerk v.m. 10 en n.m. 4% uur Dienst.
Uitreiking Vitamine windvoerder
Omnia Treuhandgesell:
Donderdag
n.m. 7 % uur Ds. Leenmans v. Ede. Vrij Geref. Gem. v.m. 10.15 uur Ds. v. d. Togt.
schaft m. b. H., Bezuidenhout 23,
Herv. Vriendenkring (Kl. Katerstr.) v.m. 10 uur WORMER.
's-Gravenhage.
Doospgez. Gem. geen dienst.
E. Krieg, Zaandam, Zuiddijk 46a.
de heeT Poorter van Assterdam.
zm De directeur van den Fabricatie
Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur Ds. B. Gast,
van lederwaren. Ben. be- Ned. Herv. Bond v. Inw. Zending (Reigerstraat) JISP.
G.G. en G.D. te Zaandam windvoerder:
TreuhandgesellOmnia
Ned; Herv. Kerk n.m. 2 uuï
KNOLLENDAM.
v.m. 10 en n.m. 5 uur de heer v. d. Hoek.
maakt bekend dat de uitreiking schaft m. b. H., Bezuidenhout 23,
10
spr. de heer S. L. Veenstra
tabletten
D
voor
Luth.
Gem.
v.m.
uur
Ds.
Steenbeek.
Gemeentemiddag,
's-Gravenhage.
Evang.
van vitamine
Promena Boon & Comp. N.V., Wor- Doopsgez. Gem. (Oostzijde) v.m. 10 uur Ds. Sepp.
Den Ijjaag. Koorzang.
van
kinderen van 3 maanden tot en merveer,
66a. Cacao-,
met 2 jaar en voor a.s. moeders chocolade-Marktstraat
en suikerwerkindustrie. Doopsgez. Gem. (Westzijde) v.m. 10 uur mej. Doopsgez. Gem., geen dienst.
(laatste 3 maanden) als volgt üitgetr. proc.h.:
Konczalsky, van Alkmaar.
D. Kui-k.
Ned. Herv. Kerk Kerk
zal plaats vinden:
C. J. vet Jr., Wormerveer, NachC. KROMMENIEDIJK.
v.m.
uur
Ds.
(Stationsstraat)
Geref.
Kerk
9%
geen
dienst.
op
A,
tegaalkade 1. Aannemersbedrijf. De
De letters
B en C"
J. Wielenga. N.m. 5 uur Ds. M. Boukema.
Maandag 1 Juni 1942; D, E en zaak is niet ingang van 18 Mei 1942
MARKEN-BINNEN.
Ned. Herv. Kerk, v.m.
omgezet in een vennootschap onder Geref. Kerk (Vinkenstraat) v.m. 9% uur Ds. P
F op Dinsdag 2 Juni 1942; G, firma
10 uur Ds. R. Boeke.
handelsnaam.
denzelfden
van Dijk. N.m. 5 uur Ds. C. J. Wielenga.
H en I op Woensdag 3 Juni Venn.:onder
B. M. Veten C. J. Vet.
KROMMENIE. Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur Ds.
1942; J en K op Donderdag 4
Zaanlandsche Houtwarenfabriek N. Geref. Kerk (Hcrderinstraat) v.m. 9% uur Ds. M.
Cannegieter.
Juni 1942; L, M en N op Vrij- Rem en Zoon, Wormerveer, HoogeBoukema. N.m. 5 uur Ds. P. van Dijk.
weg. Fabricatie van en handei in hout- Geref. Gem. (Langestraat) v.m. 9% en n.m. 4% Doorsgez. Gem. v.m. 10 uur Ds. J. Maarse.
dag 5 Juni; O, P en Q op Zaterdag 6 Juni 1942; R, S, T en waren en hout. Ben. adj.-dir.: N. F.
uur Dienst. Donderdag n.m. 7 uur Ds. Heij- Oud-Kath. Kerk v.m. 10 uur H. Dienst.
Rem.
U op Maandag 8 Juni 1942; V,
Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur
A. de Jong, Wormerveer, Wevervan Utrecht.
ASSENDELFT.
koop
W, X, IJ en Z op Donderdag straat 28. Handel in boter, kaas, Geref. Kerk H.V. (Hazenpad) v.m. 10 en n.m. 5
Bleijenburgh.
de
heer
J.
v.
eieren en verpakte levensmiddelen.
9 Juni 1942.
uur Ds. C. A. de Ridder.
Ned. Herv. Evang. n.m. 2% uur de heer v. d.
Het adres van de zaak is gewijzigd
Het is van zeer veel belang in
v.m.
en
n.m.
Weverstraat
Chr.
Geref.
Kerk
10
Hoek van Wormerveer.
(Heerengracht)
Wormerveer,
41.
dat ieder gerechtigde de tablet5 uur Ds. Binee.
Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur Ds.
UITGEEST.
ten in het belang van de geOud-Kath. Kerk (Papenpad) v.m. 10 uur H. Dienst
zondheid (van hun a.s. kinde- Wormerveer
Hanneman.
ren) in ontvangst neemt en gePastoor A. Guddee. N.m. 4 uur Vespers, dez. Evang. geb. „Sedeur", v.m. 10 uur de heer A.
Gel.
Gem. „Het Leger des Heils" (Rustenburg),
bruikt.
de Waal Malefijt.
MENU CENTRALE KEUKEN
De uitreiking vindt plaats
v.m. 7Y 2 uur Bistond, v.m. 10 uur HeiligingsV.m.
11.40 uur Zondagsschool.
Distributiedienst,
den
wvr— Het menu voor de koaan
dienst. N.m. 7% uur Verlossingssamenkomst. WESTZAAN.
Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur
Zuiddijk 51. loket 2.
mende week luidt als volgt:
Dinsdag n.m. 8 uur Leden Bijbelcursus.
van\ Halfweg. H. Doop.
Molenaar
Ds.
Maandag: Erwtensoep.
1
Openb.
Samenkomt
Donderdag n.m. 7 /- uur
zm— Diefstal van kolen.
Evang.
Ned.
Herv.
zie Ned. Herv. Kerk.
Dinsdag: Stamppot wortelen.
leider H. Wels.
De huisvaders J. A. en H. y. T. Woensdag: Boonensoep.
Doopsgez.
v.m. 10 uur Ds. Hylkema.
(Zuid)
Gem.
jaren
beiden loswerkman, 44
Kerk
v.m.
Donderdag: Hutspot met haring
geen dienst.
Ned.
Herv.
Kerk'
Doopsgez.
AAN
DE
ZAAN.
(Noord)
KOOG
oud, hadden zich op 15 Mei Vrijdag: Stamppot spinazie.
10 uur Ds. G. Homstra.
Geref. Kerk v.m. 9% en n.m. 2% uur Ds. Torn.
schuldig gemaakt aan diefstal Zaterdag: Groentensoep.
Doopsgez. Gem v.m. half elf, Ds. J. E. v. Brakel. Geref. Gem. v.m. 10 en n.m. 3 uur Ds. Verhagen.
van kolen by de Hembrug en
en Zie)" v.m. 9Y 2 uur OOSTZAAN. Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur Ds.
toebehoorende aan den Staat
bij
Wessanen. Geref. Evang. (geb. „Kom
wvr— Diefstallen
5 uur Cand. Gons
N.m.
Asperen.
der Nederlanden. Elk had onCand.
Van
De 20-jarige arbeider K. H.
Uitentuis. N.m. 3 uur Ds. De Wilde van Den
geveer een half mud buit ge- werd gesnapt toen hij op 12 Maart
van Krommenie.
Haag. Bed. H. Doop.
maakt, want vooral hun kindes morgens om 6 uur de fabriek
uur
DrNed.
Herv. Evang. v.m. 10 uur Ds. De Wilde
v.m.
10
Ned.
Herv.
Kerk
negen)
deren (A. drie en T.
van de N.V. Wessanen verliet met ZAANDIJK.
van
Den Haag. N.m. 3 uur zie Herv. Kerk.
A. W. Groenman.
leden erg van de kou.
bus, waarin vijf liter raapeen
Geref.
Kerk
v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. Teunis.
Oosthuijs
uur
Dr.
Herv.'Kapel
stonden
v.m.
gesnapt
Ze waren
en
hem geen toestem- Ned.
olie,
waartoe
LANDSMEER.
Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur
Vrijdag terecht voor den Polivan Amsterdam.
was verleend. Wegens deze
D.
van
Dijl. N.m. 8 uur dezelfde.
uur
Cand.
Ds.
L.
tierechter te Haarlem, die hen ming
v.m.
(Koog-Zaandijk)
Kerk
9%
diefstal stond hij Vrijdag terecht Geref.
Jeugddienst.
veroordeelde tot een boete van voor
Asperen.
Goris. N.m. 5 uur Cand. van
den Politierechter te Haarf 15 of 9 dagen elk, overeen- lem. De
Geref. Kerk v.m. 10 en n»m. 7 uur Ds. Binnema.
15, n.m. 8 uur Bijbelbespreking.
de
olie
Beukenlaan
man
beweerde
komstig den eisch.
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punten.

School A komt nu nog C. van Westervoort en M. Roukama
op bezoek bij den lip en LandsJ. Horst (van Koog a. d. Zaan) en
T. Kuijper. J. Harlaar (van Alkmaar)
meer heeft dus uit dit tournooi en
G. Zwart.
een derde prijs behaald.
Overleden: IJ. Visser, oud 68 jaren,
gehuwd met C. Andrea. W. Kaal,
1— Kinderfeest van „Getrouw oud 66 jaren, wedr. van A. Maij.
Schoolbezoek".
Levenloc s aangegeven: Een dochter
De vereeniging „Getrouw Schoolbezoek" van H. van der Kwaak en T. Leguijt.
WORM?!*.
heeft in overleg met de ouderGeboren: Cornelia Maria, dochter
commissie besloten een kinder- van
H. Vestering en E. G. Rozefeest te organiseeren. De tijds- meijeB.
r.
omstandigheden laten het niet
Ondertrouwd: J. Battem en G. de
toe een schoolreisje te organi- Gooijer. C. Bank en A. Joh. Rozeseeren, zoodat men besloten meijer.
Gehuwd Joh. Jos. van Nieuwkerk
heeft Vrijdag a.s. een kinder- (van
Diemen) en S. M. Passé.
feest te houden.
Overleden: Jan Struving, oud 75
De kinderen worden ont- jaar, wedr. van D. Olij (wonende: te

Geheel Amsterdam viert het
prachtig georganiseerde

a. — Met een mes of met
een schop ï Op 6 Fcbr.
stond voor den Politierechter te Haarlem terecht de 34-jarige vrachtrijder M. G., alhier, wien
ten laste werd gelegd op
15 Aug; verleden jaar
den
26-jarigen schilder
van
A. P. bij het veer te Buiin het Olympisch Stadion
tenhuizen met een mes
te hebben gestoken en
Nog slechts tot 14 Juni a.s.
wel zóó, dat een geneesheer te hulp moest worterwijl Ilpendam).
dengeroepen om de wond haald op lekkernijen,
Alle schitterende Kermisaardige
prijs
ieder
kind
een
ASSENDELFT.
verzorgen.
in
de
borst
te
Lunapark
attracties in het
Geboren: Engelbertus Louwrens
krijgt. Alleen de winnaars
mee
M. G. ontkende ten van de diverse spelletjes krij- Maria, zoon van E. M. Kramer en
van
Joh. van Veen.
sterkste een mes te heb- gen een mooiere prijs. Het be- A.Ondertrouwd:
A. de Bic en M.
ben gehad, hij vermoedde looft een aardig feest te wor- Veldhuis.
wij
zijn
dat
P.'
borst
nog
met
den. Nader vernemen
Gehuwd: M. van Leeuwen (van
VERMOLEN,
tegen den scherpen kant dat de draaimolen Vrijdags al- Arasterdam) en M. S. C. Joling.
Kuijper, wedr. van M. M. Koomen,
Z >ndag geopend van 12-22 uur
van zijn schop was ge- leen voor de schooljeugd draait, W.
enM. Huijgen. Sj. van Dijken L. Udo.
Zaterdag
Zondag
doch
en
voor
vallen en in de overgeG. van der Meer (van Koog a. d.
Zaan) en G. IJff. K. Smit en Cath.
legde verklaring van den het publiek toegankelijk Is.
Jongejans. M. van Dijk (van Kromdokter werd niet aangemenie) en N. ten Wolde. C. Mooij en
geven waardoor de wond Krommenie
T. Bunschoten.
tusschen de vierde en de
Overleden: Petrus Anthonius Gaal,
van
kr Diefstallen
chocolade. oud 77 jaren, gehuwd met M. van
vijfde rib was ontstaan.
Engelbertus de Jong, oud
De ruzie was ontstaan In Octobefr en November ver- Gelderen.
71 jaren, gehuwd met A. Scholten
belangrijke
leden
diefjaar
zijn
(overleden te Zaandam).
door dat twee honden aan
OOSTZAAN.
het vechten waren en M. stallen van chocolade gepleegd
Ondertrouwd: J. Nolta (van LandsG. ze in het Noordzee- ten nadeele van de N.V. Promona meer)
en R. de Lange.
Kanaal gooide om eT een Boon & Co. te Wormerveer en
Gehuwd: P. Busch en M. Veen (van
eenigen
tijd
geleden
zijn
verAmsterdam).
eind aan te maken.
■ WUnCIMI MMTMMPMV
scheidene dieven door den Politie«WH» TE IMIMR
Overleden: Arend van Wijk, oud
pontwachter
De
D.
v.
ncw,
mmnm- 1-«- t- '■ »*»
t. km-*tm.
te Haarlem veroordeeld 70 jaar (overleden te Zaandam).
«ft t >\ ammm. ,"****
4*. mm*. «. «. m^
L, toen als getuige ge- reöhter
UITGEEST.
hoord, had niets gezien tot verschillende gevangenisOndertrouwd: Joh. Sinnige (van
straffen.
Heemskerk) en E. Krom. Joh. H.
van een mes, wèl een
In aansluiting daarmede stond Meijer (van Beverwijk* en B. M.
stompende beweging.
33-jarige win- Corneüsse.
Ten einde een nauw- Vrijdag terecht deten
Gehuwd: Th. S. Befjes (van AssenVerzekering van Tisico's, welke
kelier
W.
R.
wien
laste werd delft)
te doen
keurig
onderzoek
en Toh. M. Kuiper. J. G.
(van Beverwijk).
door aard of omvang niet in
werd behande- gelegd, het koopen of inruilenvan Postma en A. Kluft
instellen,
Abraham Koenrades,
cacao waarvoor de Officier van
Overleden:
de Afdeeling A geaccepteerd
ling der zaak op verzoek
oud 75 jaar, wedn. van Cornelia
kunnen worden, zooals fabrievan den Offcier van Ju- Justitie een gevangenisstraf van Vermeeren.
ken, groote gebouwen, goederen
stitie geschorst en Vrij- 3 maanden eischte.
Verdachte werd verdedigd INGEKOMEN EN VERin publieke opslagplaatsen,
dag weTd ze voortgezet.
kassen, warenhuizen enz.
door
Mr. W. N. Felhoen Kraal,
pontwachBehalve de
PERSONEN
meening was, dat heling TROKKEN
die
van
ter werden nog als getuistaat.
De
man
had
de
niet
vast
ZAANDIJK.
gehoord
23-jarige
de
gen
Tot nu toe weTd in deze
Ingekomen: T. P. Chi (m.) van
waar, een 30 kg. van zijn broer
landbouwer G. v. 't V., geruild
C. L. Chang (m.) van
Amsterdam.
Afdeeling verzekerd voor:
voor tabak en den vol- Amsterdam. J.
Z. Ma (m.) van Amdie in de nabijheid der genden dag
weer verkocht tegen sterdam. S. C. Wang (m.) van Amtwistenden
aan
het
sterdam. G. van der Meer (m.) van
aardappelrooien was en normalen prijs. Bij zijn eerste Koog
a. d. Zaan. G. IJff (v.) van
politie
hij
verhoor
door
de
had
gezien had, dat G. drie
Assendelft. J. S. Penning (m.) van
twintig
vijf
milliard
en
gezegd
de waar te hebben ver- Zaandam.
-(Eén
bewegingen
stekende
millioen gulden).
wat niet waar gebleken
Vertrokken: D. J. van der Woude
deed, doch niets van een brand,
(m.) naar Koog a. d. Zaan. V. Bruijn
is;
dit,
hij
hij
danig
zei
omdat
Bij
mes.
de derde bewe(m.) naar Zaandam. G. J. Happel (v.)
schrok, toen hij hoorde, dat de naar Amsterdam. W. van
der Laan
weging, viel P. achter- chocolade
SCHADE-UITKEERING BIN(m.) naar Jisp.
gestolen
hij
was
en
over.
NEN TWEE MAANDEN NA
geKOOQ AAN DE ZAAN.
De 22-jarige landar- ervoor vreesde door deze
AFLOOP VAN ELK HALFJAAR
te zulde.fiipctie
beurtenis
niet
R. H. Reijnen echtgen.,
Ingekomen:
beider P. J. B. had ook
krijgen, waarvan hij werk Breestraat 60, van Molenbeek-Sintde vechtende honden ge- len
Jean Belgi::. H. Ferwerda. (m.),
Qfc) Vraagt inlichtingen bij
zien, waardoor de twist had gemaakt. geval
Stationsplein 18, van Amsterdam.
is, dat hij C. H. Kerssens (y.) echtgen. yan
Onjuist in elk
wÊ Uw Assurantie-Bezorger
ontstond, doch niet, dat
toen P. Schaar, Boschjesstraat 34, van
verkocht,
de
chocolade
had
een
één van de twee
Wormerveer. D. J. van der Woude
ze
had,
hij
gehoord
gestolen
dat
schopin handen had. Wel
(m.), de Ruijterstraat 9, van Zaandijk.
verkocht
reeds
vóór R. Schouten (v.), echtgen. van J.
had P. hem even later de was; ze was gesnapt
waren. Zijn Siedenburg, Stationsstraat 22, van
wond, die nogal bloedde, de daders
Wormer
(m.),
ook be- Zaandam. A. van Wijngaarden Zaanheeft
trouwens
broer
59, van
laten zien.
Bestevaersstraat
Jan
broer ni?ts van dam. G. J. Roodakker (v.), BreedVan den dokter was de vestigd, dat zijn
40-jar. Echtvereeniging
wist. Dat is ook niet weer 70, van Oegstgeest.
verklaring bekomen, dat de diefstalgeworden.
Vertrokken: G. van der Meer (m.),
Voor verwr— Vrijdag 5 Juni a.s. herde schop niet scherp ge- bewezen
Breestraat 109, naar Zaandijk. J.
nadeelig
dachte
boete
zelfs
zou
Fleur (m.). Anjelierstraat 11, naar
echtpaar E. Hartog
noeg was om door de
denkt het Hartog—Van
vrijspraak,
verzocht
zijn.
Pleiter
Wormerveer. R. van Leeuwen (v.),
Essen,
en A. C.
kleeren heen te dringen.
Hoogstraat 22, naar Maartensdijk.
is.
bewezen
dag,
waarop
Zandweg 62, den
bleef' volhouden omdat de schuld niet
G.
M. J. Zeggelaar (v.), echtgen. van
zij voor 40 jaar in den echt
De Politierechter deelde de G.
H. van Zijll Langhout, Parallelweg
geen
gemes
te
hebben
pleiter
sprak
werden verbonden. Bruid en
den
en
32, naar Bussurn.
meening
van
had en er dus niet mee derhalve verdachte vrij.
bruidegom -genieten beiden een
WORMER.
heeft kunnen steken.
goede gezondheid, vooral de
A. Urscm (v.), DorpsIngekomen:
van
JuDe Officier
bruidegom, die nog altijd zijn
straat 252, van Wormerveer. G. H.
stitie achtte het bewijs Uitgeest
werkzaamheden met opgewektvan Bergen (v.), Knoltendammergeleverd en eischte een
heid verricht aan Van Gelders
straat 103, van Krommenie. E. W. H.
gestolen.
WeCacaopoeder
m—
Hichman en kinderen (v,), DorpsPapierfabrieken.
gevangenisstraf van 5
81, van Rotterdam.
Meer dan 25 jaar is hij onafmaanden, doch dePolitie- gens diefstal van cacao ten na- straat
Vertrokken: M. Hartog' (v.) naar
gebroken penningmeester van
deele
N.V.
Wessanen
te
Worder
rechter was een andere
Eindhoven. Tj. Mensonides (m.) naar
te
Geitenfokvereeniging
de
merveer moest Vrijdag de 21- Zaandam. K. Kramer (ra.) naar
toegedaan
meening
en
D. Luijt (m.) naar BarWormer. Ook bij den Provin-jarige schilder P. A. M. te Aker- Krommenie.
sprak verdachte VTij.
singerhorn. M. Kroon (v.) naar
cialen Bond van Geitenfokverterecht
staan
voor
den
sloot
Assendelft. C. de Haas (m.) naar
eenigingen is hij geen onbekende.
Politierechter te Haarlem. Hij Wormerveer. A. Beudeker (v.) naar
Het zal den bruid en bruidegom
M. van Dalen (m.) naar
was weggebleven en werd bij Krommenie.
gedurende deze dagen stellig
Hoorn.
Registreering
paaro—
van
3
veroordeeld
tot
weken
verstek
niet aan belangstelling ont- den.
Het was gister in het gevangenisstraf, overeenkomstig
breken.
VEREENIGINSNIEUWS
gemeente
centrum onzer
een den eisch.
„DIERENBESCHERMING EN
VER.
belang,
daar
ter
drukte
van
wr— Predikbeurten: Ned. registreering alle paarden uit
DE ZAANSTREEK”.
ASYLVOOR
Herv. Kerk 9.30 uur ds. W. C. deze en omliggende gemeenten
asyl aan de Belgischestraat te
Het
Kerk
Gereformeerde
Smits.
is dagelijks geopend van
kwamen. In totaal wer- BURGERLIJKE
STAND Zaandam
9.30 en 4 uur ds. K. Doornbos. bijeen
9—12 en van 1—5 uur.
en
vierden
tusschen
de
drie
Evangelisatie Gebouw 9.30 uur
Zitting dierenarts voor min- en
ZAANDAM.
aangevoerd.
tusschen 2 en 3
de heer A. v. d. Berg te Val- honderd
Magdalcna, dochter van onverm. 's Zaterdags meebrengen.
Geboren:
kenburg (Z.H.).
Leden kaarten 10 reductie geen H. A. Holshuijsen. uur.
o— Een nieuwe band is wel* A. P. C. Rasker
Aan leden wordt
%
Gehuwd: P. Schoone en T. A. van geven
Met een gloednieuwe
voor in pension zijnde huiswr— Diefstal van gort. —Op kom.
Hazen en M. M. KoccGenderen.
W.
driewielige
zijn
verplicht lidm.kaart mede
kock. C. StuifbergcnenH. A. Wolfrat. dierens
21 Maart had een 44-jarige arbei- achterband aan
brengen.
trok een onzer plaats- G. K. van de Stadt en A. K. Krijt. te Secr.:
94»,
der gort gestolen ten
nadeele bakfiets
Rosmolenstr.
genoten
de markt te Am- A. Basjes en M. Haan. H. Mulder tel. 4034. Telef. vói'.r 10 uurZaandam,
v.m.
van de N.V. Kon. Pelterij „Mer- sterdam. naar
en
den
Brave.
Zwart
en
T.
zijn
H.
J.
Aldaar werd
curius". Hij beweerde 3 kilo t» voertuig ontvreemd
G.
W.
van
en
C.
L.
Dijk
Gobels.
om later
VOLKSLEES BIBLIOTHEEK.
hebben meegenomen, doch in het te worden terug gevonden zon- Raemaekcrs. J. G. Steijger en J. C.
De bibliotheek is geopend van 3—7
Wittebrood. L- van der Eng en C.
proces-verbaal wordt gewag ge- der de nieuwe achterband.
Wittebrood.
uur voor Zaandijk. Wegens sluiting
maakt van 5 kilo. Doch vooral
Guurtje Molenaar, oud der leesbiblotheek worden de lezers
Overleden:
werd hem kwalijk genomen, dat
68 jaar, wed. van P. L. van der, dringend verzocht hunne boeken
o— O-K.V. boekte mooie suc- Veekens.
hij gekleed was in een „smokkel- cessen.
Jan Breeuwer, oud 74 jaar Zaterdag 30 Mei (heden) tn te leveren.
eerste
en
Door
het
gehuwd met B. Koppies. Jacobus
eigenaardig
broekje", een zeer
twaalftal
van
de
Korftweede
ten Wolde, oud 53 jaar, gehuwd met GEM. ZANGV. „DOOR EENDRACHT
klecdingstuk met ruime zakken, balvereeniging
O.K.V. werd B. ten Hoope.
BLOEIENDE”.
overtuiging
van
dat als stuk
met veel succes deelgenomen
Repetitie Maandag half acht in
KOOG AAN OE WAAN.
overgelegd in de zitting aan de seriewedstrydën welke
werd
Geboren: Albertus, zoon van J. J, „Ons Aller Belang".
Daar wij 12 Juli in 't Kooger Park
Krijgsman. Cornelis.
van den Politierechter te Haar- tijdens de Pinksterdagen door Eijk en M. H.Ruijteren
A. Hoeksel. een concert moeten geven, rekenen
lem, voor wien verdachte Vrij- Sportief te Amsterdam werden zoon van J. de
H. A. Beernink en wij er op. dat ieder op tijd aanwezig is.
twaalftallen O.Ondertrouwd:
dag moest verschijnen. De Offi- gehouden. Beide
de Witte. I. Deijle en L. Vreden- En de nieuwe sopranen mede nemen!
maan- wisten beslag te leggen op een burg.
cier van Justitie eischte
DAMCLUB „ZAANDAM”.
den gevangenisstraf, die de Polieersten prijs. Het eerste kwam
Gehuwd: G. H. van Zijll Laughout
hierdoor in het bezit van een en M. T. van Zegge laar. R. C. Stad, (Secr.: J. v. Veem. Adr. Roggestr. 17.)
tierechter oplegde.
Ch. Blom.
Dinsdag van 7—ll uur
zilveren korf en het tweede enOverleden:
N. G. Boonders (m.) in Clubavond
clublokaal
J. Groot, Hoogendijk
verwierf een beker.
oud 5" jaren.
188.
Oostzaan
Dinsdag Z Juni wordt er een begin
ZAANDIJK.
van G. de gemaakt met onze zomerwedstrijden
Landsmeer
zoon
Joannes,
Geboren:
op
heeterprogramma luidt:
o— Koelendieven
Ruijter en M. Al. Jan, zoon van J. waarvan het
De gemeenteGroep A: Giskes—Bedet v., Veen
daad betrapt.
A. Klaver. Bob, zoon van
en
C.
Pool
v.,
Rond
Rot—van Unen.
politie en de marechaussee kreDon- A. H. van Betlehcm en A. Prins.
1— Schoolvoetbal(troep B: Bruin—Grabijn v., Botgen er de lucht van dat er in derdag was de spannende strijd
Ondertrouwd: 1. Nolta (van Dord- terweg—Anepool
en A. E. Michels. J. J. B. Kok
de omgeving van het land van voor de schooljeugd daar de recht)
Groep C: Kruijt—Kaal r„ G. de
A. Spreeuw.
Groot—Buijs.
S. Keijzer in het Zuideinde iets wedstrijd Landsmeer—Den lip enGehuwd:
en C. HolleH.
Poorte
Groep D: S. Bosman—J. H. de
niet in orde was, zij stelden zich gespeeld werd. Vele kleine
waren beek.
H. C. Krokkë, oud Grootv.,N. Dekker—Gaarenstroóm.,
verdekt op en mochten het ge- voetbalenthousiasten
Overleden:
Eldersen—Bouwmeester.
noegen smaken een tweetal van dezen wedstrijd getuige, 19 jaren, ongehuwd.
De heeren Maij en Beunder spelen
jeugdige personen uit het Tuin- terwijl het onderwijzend pervoor het kampioenschap Zaanstreek.
WORMERVEER.
dorp Oostzaan. J. O. en T. V. soneel aanwezig was om de
Groep 2:Marinus—Cluwen.
O.W.W.
Geboren: Cornelis Simon, zoon van
De spelers met een v. achter hun
genaamd, op heeterdaad te be- orde te bewaren. Het is een A. Bakker en
H. A. Plooijer. Roelf
trappen toen zij op het punt spannend en gelijk opgaanden Klaas, zoon van J. Dost en A. Heins naam krijgen een schijf voorgift.
te Groningen). Ellie Rosa
stonden een koe uit deze wei- wedstrijd geworden, en de 2-1 (wonende
KINDERKOOR „ZANOLUST”.
dochter van S. Koeman en
de te stelen ten nadeele van overwinning, die den lip be- Maria,
Op veler verzoek hebben we de
Dirk,
zoon
van
G.
Dannerbauer.
danJ.
hielp
zij
heeft,
hebben
haald
te
W. Keijzer. Ontkennen
Kinderkoor een
C. Laan en A. G. Vis. Hendrik Jacob, repetities van het
zou ken aan twee blunders van den zoon
natuurlijk niet. De koe
half uur later gezet, dus Maandag
van H. Vos en N. Bakker.
keeper
Bakker.
van half zeven tot half acht.
geleverd worden aan J. v. B. Landsmeer
Ondertrouwd: F. Bleij (van Zaan- repetitiemedewerking
van de ouders
Den lip staat nu met 8 pun- dam) en A. W. G. de Boer. M. J. van. Op de gerekend
eveneens uit Tuindorp. Ook
met het oog op de
wordt
Molen en C. A. Liefers.
deze heeft bekend in deze zaak ten aan den kop, gevolgd door derGehuwd:
G. Lub en T. Karten. a.s. uitvoering van de Ruijter-eantatr,
"ehool A uit Purmerend m«t 7
bcteokken te zün.
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BEZOEKT

ZONDAG 31 MEI a.s, de

Ronde van Assendelft
Drie verschillende wedstrijden.
150 renners aan dm start.
Start en finish Zaandammerweg
bij Assendelft. Aanvang 1 uur

op practische voorwaardenbrj:

Wielersport
DE

VAN

RONDE

„RENOVATUM"

ASSENDELFT.

Lage voorschotpremie voor
Inboedels reeds vanaf

De inschrijving voor bovengenoemde ronde, die Zondag a.s. wordt gehouden, is geheel volgeboekt. Het
blijkt thans dat niet alleen bij de
amateurs, maar ook bij de nieuwelingen en veteranen de beste uit den

I 0.40 per
-per halfjaar.

lande starten.
De aanvang der wedstrijden is
1 uur en wel met de veteranen.
Een goede geluidsinstallatie is pp
den Zaandammerwegopgesteld, waardoor het publiek van een en ander

Vlotte schaderegeling!
Maximum-omslag: 5 maal de
halfj. voorschotpremie.
Algemeen Onderling
Waarborg Genootschap

op de hoogte gebracht zal worden.

Waar morgen de voetrolebnazl
Om het Kampioenschan van Neder
land. We naderen nu snel het einde,
nogenkele wedstrijdenen 'tisgedaan,
finaal gedaan ditmaal! Heerenveen—

A.G.0.V.V.—81. Wit
Eindhoven en nog
de beslissing

I 1000.-

I

Amsterdam, Singel 202/8
TeL 35626—32219

1

Vertegenwoordigers:

J.J. CONTELAAR & K. HART
.

kunnen echter
niet
voor het landskampioenschap brengen, daar komt in elk geval nog Beëedlgde Makelaars,Frankllnstr.2B
minstens een week bij.
Wormerveer, Te 81756 en 81764
Prom.-degr. Tweede klasse. Op het

inmiddels reeds uitverkochte Ajaxveld ontvangen De Volewijckers de Vraagt inlichtingen bij:
le klassei E.O.S. De Utrechtenaren
kunnen, met nog één wedstriid voor
den boeg (thuis tegen R.C.H.), nu
reeds hun le klasseschap consolideeren. Zij moeten daarvoor morgen Czaar Peterplantsoen 8, Zaandam,
Telefoon 4894
winnen, waarop o. i. wel kans lijkt
te bestaan.
Voor het andere District moet r
■
TJ.V.V. op eigen terrein Neptunus
ontvangen; een wedstrijd waarvan
Begin
Juni, nieuwe cursus
al heel weinig te zeggen valt omdat
de kracht der Rotterdammers ons

Makelaar A. de Jonge

Middenstandsopleiding

niet bekend is.
Tweede klasse A. Met den wedstrijd
De Kennemers—R.C.H, wordt morgen deze klasse besloten. Er kan door
den uitslag echter geen wijziging
meer in den stand worden gebracht.Prom.-degr. Derde klasse. Alkmaarsche Boys moet haar plaatsje tegen
0.V.V.0. verdedigen; we vertrouwen
dat de Alkmaarders succes zullen
hebben èn morgen de leiding weten

'mmm\___ll

,

te nemen.

Prom.-degr. Res. Tweede klasse.
Voor de R.C.H.-reserves is 't een
slecht seizoen geweest, want 't heeft
hun plaatsje in de Res. le klasse
gekost. Volgend seizoen maken de

Z.F.C.-

...
.

en

—

K.F.C.-reserves dus een

reisje naar Amersfoort. R.C.H. 2
nog gespeeld.
D.O.S. 2 wordt morgen
De cijfers zijn h :er:
H.V.C. 2
5 4 1 0 13—5
9
4
Stormvogels 2 4 2 0 2 5—7
4 1 1 2 7—7
3
D.O.S. 2
R.C.H. 2
5 1 0 4 6—12 2
Prom.-degr. Res. Derde klasse.
O.S.V. 2 trekt morgen naar Zandwe
voortmeeuwen 2, waar, naar gevreezen, aan het kortste einde
trokken wordt en degradatie naar de
Reserve Derde klasse een feit zal
zijn. H.R.C. 2 ontvangt Alc. Victrix 2
en zal vermoedelijk hetzelfde lot
ondergaan als O.S.V. 2. De cijfers
zijn hier:
Alc. Victrix 2 2 2 0 0 10—3 4
Zandv.m. 2.3201 B—6 40
H.R.C. 2
1 0 0 1 o—2
O.S.V. 2
2 0 0 2 3—lo 0

Het eenigste instituut ia de
Zaanstreek, waaraan een

„erkende" Middenstandscursus is verbonden.

.
..

..

Korfbal

.

Wflgenkade 35, Telef. 82176

WORMERVEER

k

é

/

Slechts op deze basis la het
mogelijk den kunstenaar te verheffen on hem weder die plaats
te doen toekomen, waarop hii
recht heeft, en die hii zichzelf

verschaffen kan.
Door de bemoeiingen van het
departement van volksvoorlichting en kunsten zal, in verband
met het onder b. en c. bedoelde,
de Nederlandsche Kultuurkamer
binnenkort de eerste actie voeren.

De
nationaal-socialistische
BONDSDAG VAN DE AFDEELING volkswohlfahrt zal op een groote
NOORDHOLLAND BOVEN HET IJ. tentoonstelling
die mldden-Jull
Zondag 7 Juni wordt door den Ned.
Korfbalbond, Afd. N.H. boven het IJ in het Rijksmuseum te Amstereen Bondsdag op het W.F.C.-terrein dam wordt gehouden,
voor
te Wormerveer georganiseerd. De I
50.000— schilderijen en kleine
wedstrijden vangen om 10 uur aan.
De deelnemende vereenigingen zijn: beeldhouwwerken
van NederZilveren Korf: Afd. A: K.Z. 2, landsche
kunstenaars aankoopen
Z.K.V. 1, Z.Z. l: Afd. B: K.Z. 3,
G.G. 1, O.K.V. 1, Ados 1.
ter versiering van hare In NederZilveren molen: Afd. A: Z.K.V. 2, land gevestigde „Helme".
K.Z. 4, O.K.V. 2, G.G. 2, Ados 2s
ledere Nederlandsche kunsteAfd. B: Z.K.V. 3, G.G. 3, Roda 1,
Z.K.V. 4, K.V.H. 1.
naar, die ingeschreven is bij de
Zilveren Bokaal: Afd. A: Roda 2,
Kultuurkamer,
O.K.V. 4. K.V.H. 2, Afd. B: Roda 3, Nederlandsche
G.G. 4. Z.Z. 3, O.K.V. 3.
zal In de gelegenheid zijn, werk
in, te zenden.
De bedoeling is dat de kunstenaars in vrije concurrentie het
beste geven wat zü te geven hebben; waartegenover dan de NSV
deze aankoopen doet, om zoo-

Zoo worden onze kunstenagehrolpn!

doende den kunstenaar duidelijk
te maken, dat hij in zijn volk geborgen is en voor hem een nieuwe tiid Is aangebroken.
Om nu tot een goede samenstelling dezer tentoonstelling te
komen is het noodzakelijk ver"s-GRAVENHAGE, 29 Mei.
schillende regionale tentoonsteldepartement
Het
van volksvoor- lingen te
Groningen,
lichf.ing en kunsten deelt mede: Maastricht,houden te
Eindhoven en RotTer ondersteuning der kunsteterdam. De regionaJe tentoonnaars werden vroeger kleine stellingen zullen zoo spoedig mo."«ankoopen gedaan uit gwlden
plaats vinden en ongeveer
van den zomerpostzegel, terwijl
tot 14 dagen moeten duren. Op
totaal f 10.000.— rrjksgelden deze. tentoonstellingen
in
wordt
per jaar beschikbaar waren voor dan een zeer ruime keuze geopdrachten aan schilders
en maakt van het werk dat naar
beeldhouwers.
de centrale tentoonstelling zal
Met betrekking hierop stelt worden opgezonden.
het hoofd van de afdeellng bouwkunst,
beeldende kunsten en
Ook het publiek kan koopen.
kunstnijverheid van het departement van volksvoorlichting en
Op de regionale, tentoonstellinvolgende gen zal het publiek tevens de gekunsten zich op het
standpunt:
legenheid hebben werken aan te
a. Ondersteuning van kun- koopen.
Nadat de NSV op de centrale
stenaars door systeemlooze aan- tentoonstelling aankoopen heeft
koopen tot geringe bedragen gedaan, zal de
tentoonstelling:
(zoals bijv. f 75,— of f 100
weer aangevuld worden uit den
merpostzegejsysteem),
behoo- voorraad der regionale tentoonren tot het verleden.
stellingen. Daarna zal de centrale
uit Amsterdam
Hierdoor werd weliswaar de tentoonstelling
ergste nood in bijzondere omonder leiding van den Nederstandigheden eenigszins verlieht. landschen .Volksdienst een ronddoch de kunstenaar behield het reis maken door Nederland. De
zal
gevoel „geholpen', te zijn.
Nederlandsche Volksdienst
b. Richtinggevend voor den dan tevens actie voeren opdat hét
op
deze tentoonnieuwen tiid dient te zijn dat publiek werken
de ware kunstenaar zich zijn stelling zal aankoopen.
tentoonstelling
De centrale
zul
plaats als medewerker ln de
volksgemeenschap bewust zal ingericht worden door den Nezrjn. derlandschen Volksdienst. als
drager van het hulpwerk voor
Daartegenover dient hü zich, Nederlandsche
kunstenaars. De
indien hij door het scheppen van
zal nauw samenwerken met
eerlijke en gedegen kunstwerken NVD
de afdeeling bouwkunst, beelbewezen heeft een knap kunstedende kunsten en kunstnijvernaar te zijn. in 'zijn eigen volk heid
van Bet departement van
geborgen-te weten.
yolksvoorlichting en kunsten en
het
van bouwkunst, beelgilde
e. In geheel vrije concurrentie zullen de kunstenaars het dende kunsten en kunstambacht
beste moeten scheppen wat in van de Nederlandsche Kultuurkamer.
huo vermogen liet.

N.S.V. koopt voor

— schilderyen
—

f 50.000.

felijk
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ZATERDAG H Mil 1942
Te koop een mooi bruin mer-

in Zaandam
Chemische Wasscherg
WINKELIERS,

—^^

_n%l___

iaat 2 £ dan spoedig
Schoonmaken ehrepareeren
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Onze Dwergen
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ABoekhoudenLessen
en Handelscorr.,

moderne talen. A. van Beek, Bootenmakersstraat 84, Zaandam.
Viool- en S'olfègeles, goede methode, grondig onderr.
Annie
Spreeuw, dipl. Kon. Ned. Toonk.
Ver. Vinkenstr. 8. Z'dam.
Boekhouden G. Prinsze, Parallelweg 64, t.o. Stat. Bloemwijk.
Opl. Praktijkexam.
Vele gesl.
Privé-lesf 8, 2 pers. f 6 p. m.

Boekhouden. Opl. voor Associatie- en Middenstandsdjpl. J. Sman
Dr J. Mulderstr. 31, Z'dijk.
Boekhouden-Baltus,
Lindenl.
23, Zaandijk. Snelle opleiding v.

prakt.dipl. Billijke cond.
Kie Schneider,
logopaediste,
Behand. v. spraak- en stemgebr.

Meth. spreken. Liplezen. Spreekuur Stationsstraat 80b, Zaandam,
Vrijdags van 2-3 uur. Tel. 4790.
Boekhouden, M. Andrea, Prov.weg 52. te A'delft (post Kr'nie).
Grondige opl. practijk examen.
Bill. cond.
Muziekstudent biedt piano en/of
theoriefess4i aan (ook aan huis).
Br. no. 7 Boekh. P. Out. Filiaal,
Breestraat 61, Koog.
Nederlandse, Franse, Duitse en
Eng. handelscorr. H. Stolk. Heer.engracht 76, Zaandam.
Nederlands M.O. Voll. opleiding. H. Stolk, Heerengr. 76,Z 'dam
Jiu-Jitsu leeren zonder gevaar.
Voor dames en heeren van 10-60
jaar. Sportschool Docter, Langestraat 31, Zaandam.
Knipcursus v. huish. gebr. en
gevorderden. Inl. op aanvr. gratis
verstrekt. Ivek. Hoogendijk 28,
N

bij den Dam, Z'dam. Tel. 4777.

Voor betere lessen Ivek, naailes
v. huish. gebr. Verstell. en keeren.
Aparte les v. oudere dames. Voor
schoolg. meisjes Woensd.'s midd.

4-6 u. Ivek, Hoogend.
28 b. d. Dam. Z'dam. Tel. 4777.
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en Verkoop

koop gevr. 3-wielig kinderfietsje. J. Rijken, Lagedijk 196a,
Zaandijk.
Singer

handnaaimach.

aangeb.,

in pr. staat, f 75. 'sAv. na 6 uur
Nóordschebosch 26. Zaandam.
Weg. omstandigh. te koop- mooie
Friesche hangklok. Ds. Baxstr.
13. Zaandam.
Te koop z.g.a.n. heeren. en damesrijw., m. zeer goede banden.
en
Te koop gevr. vuurduvel
banden, 28x15/Bxl3/8 of D/4. Na
6 u.. P. J. Troelstral. 154. Z'dam
Van der Woude, Westz 242, lel
4098, Z'dam, koopt geh. of ged.
inboedels. Aan huis te ontbieden.
T. Schuurman, Valkstr. 16, Z'dam
Tel. 3851. koopt en verkoopt geheel of gedeelL huisboedels. Aan
huis te ontbieden.

.

Veilinggebouw

„Zaanlandia"

Tel. 3851, Z'dam
Valkstr. 16.
Openbar% verkooping op Woensdag 3 Juni 1942 van eenige nette
inboedels. Gelegenheid tot bijv
van nette goederen. gevr. Verz.
Postzegels te koop
en partijen, groot of klein. Aanb.
bij ~De Globe", Westz. 162, Z'dam.
WH geven de hoogste waarde
h.
v. Uw gebr. naaimach. Machine
..Special", Nico'.aasstr. lb. Z'dam,
achter de Hema. Tel. 3069.
Boeken te koop gevr. Romans,
kinderboeken enz. i.g.st. Heida,
Zuiddijk 61. Z'dam. Tel. 4873.
A. de Vries, Rustenburg 77, 79
Pakh. Rustenb
Tel. 2158. Z'dam. Lompen
51, Ameland 16.
en oua
metalen
Non-Ferro
Sapierhandel.
'o. 4722. Oud ijzer enz. Rijksbur
staal No. 14612.
voor ijzer engevr.
overtollig huisTe koop
Westz. 107, Z'dam.
raad. Vrolijk,
Te koop gevr. elk vermogen
draaistroom motoren
en gebr
waschm.motoren. D. Krijger, Fröbelstraat 15, W'veer, Tel. 82357.
Nog vele goederen en meubelen in voorr. Bedstell., eenige eik.
schuiftafels, haast U daar mee.
Vlokken v. bedvulling nog
voorr.
a f 0.50. f 0.60 en f 1.00 p. Vz kilo.
Jb. Schoute, Warm.str. 12, W'veer.
Romans en kinderboeken
te
koop gevr.. i.g.st. Heila. Zuiddijk
61. Z'dam. Tel. 4373
Ned.
Postiegelveriamelingen.
losse partijen,
en Kol. Alsmede koop
gevr. Br.
geheele wereld te
no. 7246 bur. Zaandam.
Te koop vouw-wandelwagentje
z.g.a.n.. m. dikke banden en koZdam.
gellagers. Br. no. 7260 bur. grooten
Te koop woonhuis m. Koog.
tuin te Wormer Br. no. 445.

Te koop 3 konijnen met jongen.
Heul C154. Oostzaan.
Gevr. alle muziekmstr., iiimen electr. app„ fram.pl. enz. Hace,
Schoolpad 9. W'veer. Tel. 823a8.

Voor electr. opgenomen gram

—

:

WSWIVJFMACHINE O
ONGEHOORZAAM.'

Aang. dag.

—

—

j

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN

rie-veulen, oud elf mnd.. bh' P.
vraagt
K. Goedhart, Vaartd. 29, A'delft.
DE PAARDENHANDEL.
Zoon mooi Omnibusboek is de
De
Secretaris-generaal
van
het Departement van Landbouw en Visscherij
liefste wensch van alle kinderen
maakt bekend, dat, ingevolge het Paardenbesluit 1942 (Handel) de handel in
van 6-10 j. Keurig geb. f 1.50 bij
jaar
en ouder slechts is toegestaan, voorzoover aan het napaarden van éeu
die op gunstig* voorwaarden een depot willen vestigen voor het
K. Blees Gzn., Westz. 166. Z'dam.
volgende wordt voldaan.
in ontvangst nemen van goederen, die chemisch gereinigd moeTe koop een timmerzaak ma.
paarden
Alle
met uitzondering echter van fokpaarden, concourspaarden,
werkpl. in kl. gemeente a. d. Zaani ten worden.
Brieven onder no. 451 Dagbl. v. Noordk., Koog.
mogen voortaan slechts worden,
renpaarden, slachtpaarden en harddravers
Koog
Br. no. 430 bur.
verkocht aan en gekocht van het Vee- en Vleeschaankoopbureau. De aankoop
„Heeren, Knechten en Vrouwen",
vindt plaats tegen de taxatiewaarde, de verkoop tegen de taxatiewaarde plus
„De Sans Culotten" en „De GePiano of orgel te koop gevr. 10 %. Het Vee- en Vleeschaankoopbureau verkoopt alleen paarden aan henVoor dir. meisje gevr, v.d.e.n.,
Eykern,
Jupiterstraat
trouwen" door v. Ammers-Küller. zelfst. kunn. werken en koken, Van
4. Am. die in het bezit zijn van een geldige aankoopvergunning. Fokpaarden, concourspaarden, renpaarden en harddravers worden niet door het VeeDrie boeken thans in één band hulp werkster aanw. Bootenm.- sterdam-N.,
Tel. 60194.
Keurig
studie-orgel
7.90,
bij
uit voorraad leverbaar
te koop. en Vleesch Aankoopbureau overgenomen en behoeven niet getaxeerd te
f
str. 91, Z'dam. Aanm. 's av. na 8 u.
-i
Spotprijs.
'13,
62,
Z'dam. worden, doch de adspirant-kooper dient wel te allen tijde in het bezit te zijn
„Ons Boekhuis", Plein
W'veer
Tolstoistraat
Fl. noodhulp gevr. in kl. eez.
Wegens overcomp. echte Duit- van een aankoopvergunning, welke door de Landbouw Crisis Organisatie
Te koop een z.g.a.n zware gras- Adr.: Bootenmakersstr. 80. Z'dam
uitgereikt. Verkoop van bovengenoemde paarden zonder inontvanestsnijmachine. merk „Abness Eden".
Een net dagmeisje gevr. in De sche piano te koop. Hotel De wordt
neming van de voor den verkooper aangewezen copie der aankoopvergunning
Zandweg 62, Wormer.
Gooyers' Bloemenmagazijn, West- Harmonie. Zaandam.
Te koop een Philipsradio en 2 is niet toegestaan. Alleen een erkende paardenhandelaark;,n op zijn erkennisg
Te koop 1 sl.-ameubl., lits-ju- zijde 388, Zaandam.
dergelijk paard zonder meer koopen.
meau m. 2 nw. bedd. en een parNet 2e meisje gevr. v. d. morg.. kamerlampen. Cz. Peterstraat een
Renpaarden en harddravers zijn als voorheen alle paarden, welke bij de
tij ongeregelde goederen School- urpn v. 8-12 of werkster 3 och86a. Zaandam.
Nederlandsche Harddraverij- én Renvereeniging zijn ingeschreven, concourspad 14, Wormerveer.
Nieuwe Sylvestrigitaar te koop paarden
tenden p. w. Mevr. Honig, Staalle paarden, welke zijn ingeschreven bij het Centraal Comité voor
koop
splinternieuwe
143,
Westzijde
m.
trapTe
hoes.
Z'dam.
tionsstraat 43, Koog.
Concours Hippique in Nederland. Als fokpaarden zullen worden aangenaaimach. in salonkast, merk
Te koop z.g.aj. marschtrommel de
Gezocht fl. dienstbode, v.g.g.v.,
alle stamboekhengsten, de preferente- en sttimirrns en de merries,
Singer. Westzijde 271, Zaandam. voor heele dagen. Br. lett. T., m. foudraal, bandelier, standaard wezen
welke bij een op grond van de Paardenwet 1939 gesubsidieerde pitmiektuiirg
Oostzijde
1038,
Te koop een best 4-dlg. konij- Boekh. Knijnenberg, Kr'nie.
Zaandam.
enz.
zijn geprimeerd. Deze categorieën moeten echter, wanneer zij ouder dan
Pracht Philips radiotoestel te twee
nenhok. P. Appelhof. Zuideinde
B.z.a gedipl kraamverz., bill.
jaar zijn, voor wat de hengsten betreft, goedgekeurd aijn in den zin
135, Westzaan (niet op Zondag). cond. A. v. Scneltemapl. 16, Z'dam
koop. f 45. H.TB., Kon. William- van de Paardenwet 1939
en voor wat de merries betreft, na het keuren vanjonge
konijnen
9,
Zaandam.
Oude en
wege de desbetreffende stamboekvereeniging zijn goedgekeurd. Bovendien
telK Gevr. meisje, niet ben. 17 j., 2 straatpianomuziek
nog moeten kooper en verkooper beide van 1 Januari 1941 af lid van een erkende
tn
koop, groot ras. Te bevr. Jacht- heele en 4 halve dagen. Kreyger,
zijn wij
werf Runeman.
steeds ruim gesort., o.a. De zon stamboekvereeniging zijn.
Poeldijk b. d. Stationsstraat 4, Krommenie.
Leeghwaterbrug.
aat weer schijnen, Rosie-Rosie,
In verband met de omstandigheid, dat thans dus ook de stamboekpaarden
Ochtendmeisje gevraagd. Over.
o wie du, Mijn kleine grashut, onder de maximumprijzen vallen, is in de Prijzenbeschikking 1942 (Paarden)
Te koop zware kampeertent, 3x toom 9, Westzaan.
Ochtendmeisje gevr. G. Kroon, Bei mir war es immer so schön, bepaald, dat voor deze.paarden de maximumprijzen, welke tot dusver golden,
2x2 M., splinternieuw compl. m.
Olé-Quapa, Thocadero. De kleine door de taxatiecommissies met maximaal 15 % mapen worden verhoogd.
grondzeil. lijnen enz. Talmastraat Agavestraat 35, Assendelft.
6, Zaandijk.
stad wil slapen gaan. C. Kleijn, Bovendien is een nieuwe qualiteitsklasse ingevoegd, waarin uitsluitend de
beste stamboekpaarden mogen worden opgenomen, ook met een toeslag van
Te koop z.g.a.n. kinderwagen,
Ged. Gracht 88. Z'dam.
(Mnl.)
y
Personeel
mogelijkheid is geschapen, om bij hooge
opvouwbaar. Blok 74, Krommenie.
Te koop aangeb. 4 watt verster. hoogstens 15 %, terwijl daarnaast debuitengewone
qualiteit, mitsafstammende
ker m. Jensen luidspr. en Univer- uitzondering een gebruikspaard van
Te koop mass. eik. dressoir,
Jongens eevr. v. 14-18 j. en volde
stamboekpaard*
in
klasse A te klassificeeren. De maximumprijzen
gebr. stofzuiger, 4 st. en 2 faut. rii.
op klankbord. vaneen
sal
uitgangstransf.
schilder. Br. no. 7265 bur,
2 jaar f 1450.—, 3
10
qualiteitsklasse A zijn voor: 1 jaarf 1100.
Te bez. dagel., Westz. 376. Z'dam. voorde
moquette, theemeubel, fototoestel wassen
jaar f 1650.— en 10 jaar en ouder f 1500.
koop
radiotoestel,
m. toebeh. Lindenstr. 41, Kr'nie. Zaandam.
Te
mod.
ErDriejarige en oudere stamboekpaarden, welke niet zijn goedgekeurd, kunnen
Voor direct gevr. een leerl. v.
Te koop
mooie nieuwe led. drukkerij
of zetterij. Aanm. dag. res 1940. Blok 74. Krommenie.
echter niet voor den toeslag van 15 % in aanmerking komen. In bepaalde
wandelschoenen, m. 37% en vloer, v. 9-12 en v.
2-5 u. Drukkerij Bes,
bijvoorbeeld bij overneming van een bedrijf kan van het verplichte
kleed. Schoolstr. 23. Kr'nie.
Auto's en Rijwielen y gevallen,
Bootenmakerstr. 72,
Zaandam.
aanbieden aan het Vee- en Vleesch Aankoopbureau door middel van een
Ter overname gevr. baby-uit- Schoolrapport medebrengen.
daartoe strekkend, met redenen omkleed verzoekschrift bij de Landbouw
Te koop heerenfiets m. goede Crisis
zet, geh. of gedeeltelijk.
Br.
Organisatie, waarbij men is georganiseerd, ontheffing wórden gevraagd.
Nette loopjongen gevr. Elec. band.
m.
nw.
banden.
sportfiets
Schoolstraat 78, Krommenie.
en
Het in bruikleen-geven, verhuren en dergelijke van paarden voor een tijdsSchoenmakerij, Maat. en Repar.6 u. Golofkinstr. 45, Z'dam. duur, langer dan zeven dagen is thans verboden. Van dit verbod kan door
Een enorme sorteering kinderinr. C. v. Steenen. Konijnenpad NaBuitenb
vulcaniseeren, vlug en den inbruikleen-gcver of verhuurder eveneens bij zijn Landbouw C risis Orgaboekjes hebben wij
ontvangen. 18. Zaandam.
Oostz. 94d, Z'dam
goed.
Potse,
Voor slechts f 0.37 kunt U ze al
C.
ontheffing worden aangevraagd.
Voor direct gevr. leerling, niet
koop een stel buitenbanden, nisatie
Te
krijgen. Aspa N.V., Zaandijk.
Tevens wordt hierbij aan alle betrokkenen bij den paardenhandel dringend
genegen
ben. 16 j..
te venten. .Jae. 22x13/8 en kinderauto m. trap- aangeraden,
Pen-, potlood- en schrijfmachi- Bartels. Bakkerij, N. Hoofdstr.,
hun medewerking aan het goed functionneeren van de nieuwe
bew. Ook .gen. te ruilen v. banden regeling te verleehen. Blijkt namelijk, dat door een te gering aanbod op de
necarbon'kan nog voldoende gele. Krommenie.
Ruijterstr.
Koog.
5.
taxatie-markten de noodzakelijke circulatie in den paardenstapel gevaar
verd worden. Verschill. soorten
Aank. menbelmakers gevr. bij 28x1%.
Te koop een i.pr.st.z. werkfiets loopt, dan zullen hiertegen de noodige maatregelen worden getroffen.
zijn nog in voorr. bij Aspa N.V., Meubelfabriek
J.
Krijgsman,
op knappe banden, pr. f 60. Dr.
Den erkenden paardenhandelaren, die zich tot dusver nog niet als agent
Zaandam en Zaandijk.
Westzaan.
hebben gemeld, wordt medegedeeld, dat nog tot 10 Juni a.s. agenten worden
Te koop electr. kookplaat, 2Nette jongen gevr., plm. 15 j., Roggertspad 25, Zaandam.
Bankgaranties of stortingen, welke n» dien datum bij het Vee- en
Te koop tourfiets met reserve aangesteld.
gaats z. pannen, z.g.a.n. Schans- bij W. Lange, Bakkerij, J. WindAankoopbureau binnenkomen, kunnen derhalve niet meer word
band. Dorpsweg 682. Assendelft. Vleesch
straat 13. Wormer.
houwerstraat 30, Zaandam.
Te koop z.g.a.n. fiets, pr. ban- geaccepteerd.
Te koop een nieuwe kinderKngt en Inwoning y den m. 3 versnellingsnaaf. G. J.
wagen, wieg, box en babykleerWANDTEGELS.
tjes. Warmoesstr. 60a, W veer.
Woud. Banketbakker. Kr'nie.
Vacantie op de Veluwe. Goed
De Directeur van het Rijksbureau voor Bouwmaterialen maakt bekend,
Te koop heerenrijw. m. pr.
Te koop 2 faut. en 4 stoelen. pension
dat met inqang van 26 Mei 194?, witte, crème verglaasde en vuurklei wandaan geb. v.a. f 3.50 p. d. banden. Vioolstraat 12, Koog.
Dorpsstraat 7a, Wormer.
tegels, formaat 15 X 15 cm., slechts mogen worden verkochten afgeleverd
Verh. kamer, slp.k. en gebr. v.
Te koop z.g.a.n. kl. grasmach. keuken,
ontvangst van een door den dienst van den Algemeen Gemachtigd*
v.a. f 25 p. w. Nog open
Te bez. en bevr. Oostz. 387, Z'dam v.
Vaartuigen
y tegen
voor den Wederopbouw en de Bouwnijverheid, met name door de Provinciale
13-27 Juni. 4-11 Juli en in Aug.
Bureau Goedkeuring Werken, afgegeven bewijsstuk, waarop soort en hoeInl. Westz.dijk 252. Zaandam.
Te koop platbodembootje V en veelheid
Wn Ur en Verhuur
der at te leveren tegels zijn vermeld.
gangboord,
i.pr.st,
Kamer gevr. m. voll. pension. A dek en
bewijsstukken mag slechts worden verkocht en afgeleverd
bedoelde
Op
koopje.
Zaanweg
99,
Wormer- door die ondernemingen,
Pas getrouwd paar vr. in Kr'nie Br. no. 7269 bur. Zaandam.
welke in het bezit zijn van een algemeene schriftelijke
Net kosthuis gez. voor één of veer. Tel. 81736.
of W'veer of omg. 2 ongemeub.
vergunning van den directeur van het Rijksbureau voor Bouwmaterialen te
koop
zeilsloepje.
i.p.rst.. m. Amsterdam.
Te
kamers te huur m. gebr. v. keu- meerd. pers. Br. no. 7270. Z'dam.
mooi tuig. pr. bill. Lindenlaan
ken. Br. lett. H.E., Boekh. D.
Spaander. Wormerveer.
Voeding
REGELING OVERNAME VARKENS.
y 40.TeWormerveer.
koop beste 1-pers. kano met
Te huur winkel. Westzijde 45A.
voor Vee en Vleesch maakt bekend, dat met ingang
Bedrijfsorganisatie
De
Wie
er
koek
leveren
zonpeddels.
7,
kan.
Mariastraat
Wormer.
Te bevr op 45, Zaandam.
regeling van het overuemen*van varkens, zooals deze
Mei
1942
de
van
26
der
bon
een
koop
bij
z.g.a.n.
zeker kwantum.
Te
zeilbootje. A. in November 1941 door het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in OorAangeb. gem. zit- en sip. kamer
te Zaandam. J. Mol, Duinkerken no. 2, Kr'nie. van Ingen. Ringdijk 75, Wormer. logstijd per persbericht is bekend gemaakt, is komen te vervallen.
op goeden stand,
Wij
hebben
kook.
bakgroote
en
Verbreede
B.M.
te koop.
no. 726 bur. Zaandam.
Br.Woningruil
Voortaan zal de overname-prijs van alle varkens worden bepaald naar
en Dorpsstraat 258, Wormer.
aangeb. te Koog a, schol, kook. en baktongen
het aantal k.g, geslacht gewicht, dus ook van varkens van ren gewicht van
groote
Aanbev.
3.
Te
1
Tromp,
koop
koopje.
roeiboot,
wijting.
65. 40—55 k.g. Voorts zullen varkens, zwaarder dan 60 k.g.. niet.meer worden
de Zaan, huur f 3.50 voor woning Zeevischh., Tel. 81772, Kr'nie.
Schoolstraat 47, Krommenie.
geclassificeerd. De prijs voor deze varkens zal steeds worden berekend naar
te W'veer of omg., huur f 4.. tot
Groote
1-pers.
koop.
op
voorraad eieren
ziePracht
f 5.50. Br. no. "«9 bur. Koog.
k anona te6 uur. den prijs, die voor de 'kwaliteit B van dè betreffende gewichtsklasse geldt.
kenbonnen, versche roomboter en Acaciastr. 46, Z'dam,
margarine, kaassoorten, ook ha"Inlevering van eieren door pluimveehouders.
Te koop een 5 M. B.M. m. pr.
Personeel (Vrl.J
vermout v. ziekenbonnen. kof- tuig. P. Teeling, W.-Knollendam 33
maakt bekend, dat alle pluimDe
Voedselcomintssaris voor Noordholland
fie, en theesurrogaten. ComestiTe koop hout. en stal. kajuitmö. veehouders,
die voor hun dieren geen voedertocwijzing ontvangen, bij een
Dienstboden en Verplèegsters- bles, enz. J. de Jong, Breestraat
torboot.
W'veer.
Kromm.weg
174.
door de Landbouw-Crisis-Organisalic in overleg met de Nederlandsche Centrale
Het van ouds bekende 101, Koog.
Racepeddel z.g.a.n. te koop aan voor
Bieren en Pluimvee aangewezen verzamelaar voor het jaar 1942, 15
adres, Casp. Garrels, Nieuwengeboden.
Koog.
450
bur.
Br. no.zeilsloep.
per kip moeten afleveren.
eieren
dijk 155, Adam. tel. 47228.
Te koop een
4.75 M., Van deze eieren moeten er voor 28 Juni tenminste 7, voor 28 Juli tenminste
Kleeding
Juffr. b.z.a. voor oppassen o£
eik., m. prima klasse tuig en 12 en voor 30 Augustus a.s. tenminste 15 stuks zijn afgeleverd.
overdag- en 's av.
iets dergel.
De reïeling, die reeds bestaat voor pluimveehouders, die voor hun dieren
Bontatelier Reiter. De bontwer. z.g.a.n. Runaboot met riemen.
Warmoesstr. 43. Wormerveer.
een voedertoewijzing ontvangen, blijft ongewijzigd.
v. d. Zaanstr. Alle voork Weverstraat 36, Wormerveer.
Meisie cevr. v. heele en halve ker
De pluimveehouders, die bij de Landbouw-Crisis-Orgamsatie zijn aangedg. Prins Hendrikkade 7, Z'dam. bontwerk., Moderniseeren repar.
ontvangen binnenkort een kaart, waarop het aantal te leveren eieren
Diversen
y sloten,
Ochtendmeisie gevr., Vrijd. d. Bontmantels naar maat, vlug en
berekend
naar het aantal kippen aanwezig tijdens de inventarisatie van
goedk.
99,
Kerkst.
geh. dag. J. C. Onrust BleekerO'zaan. Tel. 284
Hengelsportart.,
rails,
snoer
December
1941. terwijl tevens de verzamelaar op de kaart is vermeld.
e.a.
30,
zij
stof,
straat
Heeft U
Zaandam.
wordt bij ons nog
beperkten
bij de Landbouw-Crisis-Organisatie aangesloten pluimveehouder!
ten
De
niet
in
voorr.
H.
18
meisje
bewerking
Gevr. een net
boven
in
aangenomen. Ook
schriftelijk een kaait moeten aanvragen bij het Bureau Vocdselzullen
Komm.weg
zelf
16.
WormerBroek.
j.. v. d. geh. dag. Goed Joon. Ruswij
pak
keeren
Uw
als nieuw
afd. Veevoederdistributie te Alkmaar, onder opgaaf van het
commissaris,
veer.
81168.
teaburg 71. Zaandam.
Tel.
Verdoner,
de
Beleefd aanbev. H.
adres en het door hen aangehouden aantal kippen.
Zelfst. werkmeisje gevr. v. d. of Kleermakers uit de Zaanstreek,
Beuken en eik. emmers, beuk. juiste
Ditzelfde geldt voor georganiseerden, die na 1 December 1941 kippen zijn
omwaschkommen, inmaakpotten,
d.e.n., niet ben. 18 j. P.G. WanJoden Breestraat 65. Amsterdam gloedcomforen.
Komt eens kijken gaan houden.
delweg 65, Wormerveer.
Ik betaal f 10.— tot f 50. voor
De verzamelaar zal op de kaart het aantal door hem ontvangen eieren
H. ten Broek, aanteekenen,
Ochlendmcisje gevr., van 8.30- costuum, demi en winterjas. Koop en vraagt prijs,
zoodat bij controle kan worden nagegaan of aan den leverings-12 u. Ouwejan, Oostz. 200E, Z'dam alles. Dias. O.Z. Voorb.wai 248 Kromm.weg 16, W'veer. Tel. 81168 plicht is voldaan.
Uw naaimachine wordt bij ons
Mevr. A. Goedhart vr. v. dir. t.o. Stadhuis, Tel. 38690, Vdam.
De inzameling der eieren zal zoo spoedig mogelijk beginnen.
fl ochtendmeisje, niet ben. 18 j.
Te koop gevr. zw. colbert en beslist all. vakk. ond. gar. gerep.
Mocht de pluimveehouder nog geen kaart ontvangen hebben, dan zal her*
Aanm. Lagedijk 86. Z'dijk.
vest m. gestr. pantalon, m. 46-48, Vr. prijsopg. Het Naaimacn.huis een voorloopie bewijs worden afgegeven.
Gevr. nel meisje v. d.. morgen- lange maat. Br. no. 443 bur. Koog. B. Schaap, Ged. Gracht 26. Z'dam.
Be verzamelaars zullen binnenkort bekend worden gemaakt.
uren. C. Sluis, Zuidd. 353, Z'dam.
Te koop swagger, 40-42, dames- Tel. 45377
Het niet in het bezit hebben van een kaart, ontslaat den pluimveehouder
Gevr. meisje v. halve dagen of schoenen, wit m. 39, kinderjasie, Voor een goede naaimach.-repar. niet van leveringsnUcht.
De pluimveehouders, die met aan hun plicht voldoen, zullen geen pluiniver
werkster v. 1 of 2 halve dagen. wol, z.g.a.n.. 2 a 3 j. Zuiderkerk- naar Lewenstein, Ged. Gracht 6,
Z'dam, Tel. '4055. Wij repar. elke meer mogen aanhouden, afgezien van de nog tegen hen te nemen maatregelen.
Abbestee, Sportstr. 2. Koog.
straat 11, Z'dam.
vlug en goedk.
Te koop lichte swagger, m. 48 naaimach. vakk.. verkrijgbaar
Aank. kanster gevr. bij firma
bij
Kanarieboekjes
P. Kaper & Zn.. Westzijde 113, en elec. kroon. Beukenl. 15, Z'dam
HOU EN TROUW
Eick wat Wils. Westzijde 90, ZaanTRANSPORT VOOR HET
Zaandam, Tel. 4651.
dam, Tel. 3538.
Fl. werkster gevr. v. 3 ocht. p.
Schoeisel
de
NederlandOOSTEN
zworen
Dat
Artikel 27 der IJkwet stelt straf
w. Adr. Halstr. 24. Oostz., Z'dam.
eenige p. damessch., baar oond en ons. Laat Uw snel- sche strijders die nu in het OqsTe
koop
's
av.
8-9
gevr.
meisje
Aanm.
Fl.
's-GRAVENHAGE, 29 Mei
m. 36-37-38. Na 19 u. A. v. d. weger grammeeren. Kosten ge- ten Europa verdedigen tegen
u Nóordschebosch 18. Zaandam. Leystraat
ring. Z. L. Mij. v. Weegwerktuig. de bolsjewistische Denden, nou Hedenavond is van het Station»
1, Zaandijk.
Spoed! Weduwnaar (N.S.B.'er)
Ter overn. aangeb. nieuwe aan- Bootenm.str. 35. Z'dam. tel. 4170. en trouw, zij zijn bereid dezen S.S. alhier een transport vera 4 j., vr. voor du- gem.
m. 1 kind 3huish.,
lage heerenschoenen, oude
Tel. 4650 = Kempenaars Exp.
v.d.e.n., Ift. 30
trokken,
hun oloed te bezebestaande uit eer»
hulp in de
f 15, prima. m. 41-42, bedrijf voor ieder transport naar eed met
kwal.
leer.
7252
j.
35
Br.
no.
bur.
Zaandam.
aantal
mannen
welke bestemd
a
gelen.
gekost
f
1
week
in
huis.
P.
J.
30,
Den Haag, R'dam. Delft. Westde huish. in
Wij zijn voor den dienst bij de
Gevr. een hulp in plm.
doen
wij?
wat
wij,
ün
130,
Zaandam.
zijde 326 achter, Zaandam.
30 j. en Troelstralaan p. meisjesschoenen,
Waffen-SS, het Vrijwilligerskl. gez., v.d.e.n., Ift.
Wie wil een
Balansen, adm. Beh. alle belas- volgen ae weermachvsoer.tuP.G. Br. lett. A, Boekh. J. Koome, m. 37. ruilen voor damesschoenen
legioen
wanneer
of de Nederlandsen»
juichen
Vvy
tingzaken. Ace.kant. G. J. Oor- ten.
Koog.
m. 41? Wattstraat 7, Wormerveer. dijk, Zuiddijk
eervol
Ambulance.
Hieronder waren
mannen
daarin
onze
Zaandam,
en.
4
50
v.
2
heele
AA.
gevr.
meisje
Fi.
wij leven er een kleine veertig, deels
worden.
1,
Z'dam.
3281.
vermeld
Mauvestr.
Tel.
dagen.
halve
Vraagt ad- mede
Haarden en Kachels
met de nabestaanden, vaklieden, deels personen, die
Belastingaangifte.
Meisje gevr. v. halve dagen,
vies bij J. Gijsen. Lagedijk 29, wanneer een van ouze strijders voor de ambulance tot hospiVrijdags den geh. dag. Ben Kamp, Voor rep. aan haarden en haardTel. 4362.
Oostzijde 128. Zaandam.
hei noogste offer bracm. da oat taalsoldaat, verpleger of ziekachels en schoonmaken Koog a. d. Zaan,
J. Dekker, kacliels.
Geld voor le hyp beschikbaar.
Dagmeisje gevr.
wij, maar...; dal is mei kendrager zullen worden opgedaarvan, is voor de Zaanstr. het
69. Koog. doen
Stationsstraat 69b, Zaandam.
meest asngew. adr. Buhrs & Zn.. Inl. S Ero. Zuideinde
Bewijzen moeten leid. Voordat zij in hun speciavoiuoenue.
K. Schuddeboom, Hoogstr. 39-41
Aank .of gevord. kepster gevr. Smed. Zuidd. 58. tel. 4975. Z'dam. Koog.
wij onze ge- le taak worden bekwaamd,
dat
Pr. zee. en alpengras, va- wij leveren de dapperen
Fa P. Oosterhoorn. N. Hoofdzijn. gaan allen eerst naar een kamp
spiraalmatr.
Opveeren,
rens
en
dachten
bü
straat 1. Krommenie.
Meubilair
y knappen v. bedden en matrassen. Onze afdeeang „verzorging" in Duitschland
voor het ontDagmeisje eeyr. van 8-5 u. De
Tel. 81096. houdt zich bezig met het sa- vangen eener prae-militaire
Spinbol Westzude 438, Z'dam. Geka Meubelen zijn prima handw. Uiterst bill. prijzen.
„Hulp in de
Klembanden,
'Kaartenkasten menstellen en verzenden van opleiding.
De K.K. Ver.
Het vertrek gemeub. Huis en Haard, Tuinstr 3»,
te Z'dam, vr. een net Zaandam.
en doozen en bindwerk op elk pakkeuen 'voor het Oostfront. schiedde zonder eenige plechHuish."
Tel.
4124.
1. Aanm.
F. F.
bij Boekbinderij
R.K. meisje boven 21 22,
boe- tigheid.
Z'dam.
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W
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emen
en
Planten
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en
is de beste waarb. voor U. WilGevr een 5. R.K.
v. d. öf d.e.n. J. J. de Goede. A. Kerkhoven. Bootenm.str. 39, helminastr. 7, Z'dijk. tel. 81367 ringen en tabak, sigarenpak-en
NEDERLANDSCHE VERKalf JBl>. Zaandam
Voor weinig geld de pop her- Sigaretten. Vele duizenden
Z'dam. Tuinaanleg en onderh.
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d.e.n..
PLEEGSTERS
v.
of
NAAR HET
fl.
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verzonden,
Gevr.
Boots- ketten zijn reeds
nu Uw tuin vakk. nazien. steld. De 1,Poppendokter,
in staat alle huishoudel. bezigh. Laat
Jonge Arnol- veie duizenden zullen nog moebij
de
OOSTFRONT
Tel.
manstraat
4355.
in kl. gez. met hulp van werkRietmatten, voor schutting, tuin- dusstraat. Zaandam.
ten voigen. Lanugenoot, zorgt
ster, zelfst. en netjes te verrichSchoonmaak in het land! Een
's-GRAVENHAGE, 29 Mei.
huisje, windkeering en inkijk. Aler
voor, oat a~e pakkeuen ge- Zaterdagavond
ten. Gr. wasch buitensh. Aanm.
aanvraag. nieuw schilderij aan de wand van
op
30 Mei zal met
na 7.30 u. beh. Zaterd. en Zond. le maten, prijs
Kunnen
wolverzonden
regeld
Nieuwen,
Nanninea,
G. J.
den D-trein van 19.20 uur een
bij Mar. Muyzert. o. I. kade 9, Franco thuis. Schipper, bloemist, Kunsth.
ü-iroop
Uw
bijdrage
den,
blort
dijk
Adam,
104
Tel. 40695. Gr. coll
Zaandijk, tel. 81586.
Wormerveer.
Nederlandsche ver4 3 2x00, ten name twintigtal
Vakkundige radioreparatie,,ook rekening:
Meisle eevr. van 8-12 u. Kromrepar.
Philipshave
Oostfront
Husslage Ra- „Verzorgingsfonds", Vrijwilli- pleegsters naar het
menieërweg 170, W'veer.
y
Muziek
en
Radio
Nederland, Ko- vertrekken, waar zij ingezet zuldio. Damplein. Tel. rijksbetrekk.
4569. Z'dam. gersiegioen
Gevr. dienstbode v.d.e.n.. eenv.
kunn. koken, hulp v. ochtendTe koop pracht salonkast. br. Wie kan iemand m.
ninginnegracht 22 te 's-Graven- len worden bij de Nederlandsche
meisje. Stationsstr. 55. Koog.
73 cm., h. 105 en diepte 50, m. helpen aan f 300. Afl. nad. overeen hage.
Ambulance.
de
m
borg.
hulp
Betrekk.
als
Br.
goed te komen.
Voor dir. gevr...
ingeb. radio en luidspr.,
Spaander,
v.g.g.v.. bii dame alleen spelend. Pr. Hendrikstr. 63, Kr'nie
Boekh.
Het vertrek, waarbij de comhuish..
lett.
H.G..
te Koog; 2e meisje aanw. Br. no.
A. R. Jonker, mandant van het Vrijwilltgersorgels te koop gevr Worjnerveer.
Piano's
en
Hoofdredacteur:
448 bur. Koog.
tafw).
Credieten aangeb. door „Interde Haas. Ooievaarstraat 20
luitenantlegioen „Nederland",
in gezin C.
Ochtendmeisie govr. dag.
mediair", v.a. f Ïo.— tot i 1000.— Alkmaar
Tel.
Zaandam
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Duix. kind., Vrijd. d. geh.
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Ass.,
gebr
m/z.
Auto-fi- kelberg. Koog a. d. Zaan.
Dobber koopt- oude en
zig zal zijn, vindt plaats vanaf
denlaan 45, Zaandijk.
elec nanciering. Bedrijfscred. enz. ook
d. gramofoonpl., koffergram.,
P.
Algem.
redacteur:
Hans
KesVoor dir. gevr. meisje voor
Uw
zaken
laten
het staatsspoor-statlon.
pick-ups,
tegen
gram. motoren,
kunt U door ons
e.n., kunn. koken. Mevr. Bolke88, regelen a f 3.65 p. i. Inl. Agent- sens. Haarlem
zal een tweede
Binnenkort
stein, Joh. Verhulststr 194 huis, enorme prijzen. Vinkenstraat
briefkaart. schap „Intermediair", J. Geilings,
Redacteur Zaandam «n ZaanZ'dam. Tel. 4804. Zend
Amsterdam
welke zich
verpleegsters,
Harwijne.
groep
Z'dam.
Post.
J.
Eykern,
Burg.
118,
Westzaan.
Orgel te koon gevr.
streek: W.
t. Laanstr.
Gevr. meisie v. d. morgenurpn.
vrijwillig
gemeld
heeft,
Aanm. 'sav. na 7 u. Mevr. Bus, Jupiterslr. 4, A'dam-N. Tel. 60194 zegel v. antw. Spreekuur Dmsd.
naar de
Redacteur
J.
Kennemerland:
Zaanweg 124', Wormerveer.
Zoekt U een, gramofoon? Wij en Donderd.av. van 7—-9 uur.
Jr..
Beverwijk.
Belterman
Ambulaoce
aaa
3
Nederlandsen»
gevr.
door
Gitaartpeelsters
Meisje gevr. voor winkel- en hebben ze vanaf f 10. Adres De
Redacteur Beverwijk: W. Miden te delbeek.
kantoorwerk,
kunnende typen. Marktkoopman, Steijnstr. 4, Zaan- meisjes om samen te speler!Z'dam.
het Oostfront vertrekken.
Beverwijk.
no. 7266 bur. Zaandam.
dam. Zaterd. o. d. markt Ged. Gr. fietsen. Br. no. 7267 bur.

-

pl. geven wij v. f 0.40-f1.50 p. pl.
gram.moInk. koffergram., electr.
toren enz. De Marktkoopman,

brief*.
Stevnstr. 4, Z'dam. Zend.
weinig gebr.
Te koop aangeb. babydekentje,
wieg, nw. woll.
"
m. io.
box, hooge zw. schoenen,
Militaireweg 134. Kr'nie.
Naaimach. en goede kinderwa-

gen te koop, f 15. Tevens 1 D.
schoenen v. bej. dame. m. J».
Westzanerdijk 35*. Zaandam.
Boterhampanier? Ja en nog wel
het echte ouderwetsche ve.dicht
on zware rollen v. 30 et. js..
Blee* Gzn., Wastzijdt 166, Zdam.]
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M Den 14den Juni zijn onze §
j|| lieve Ouders,
JOH. SMIT en
§
G. SMIT—HARWIJNE,
t_
25 jaar getrouwd. Dat wij ze S
!|J nog lang mogen houden, is de S
S wensch van:
MICHEL en TOOS; ANNIE

|j

'

Nette Meisjes gevraagd
PUDDINGFABRIEK „DE BIJ"
Zuideinde 74, Koog aan de Zaan.
Aanmelden bij den Chef.

Ig

fen

BRAM; WIM; JOPIE.
Westzaan, 30 Mei 1942.

—

HaEj^iaiaisMiaißiaiMiaiaiararaiaiaiaiarai
DANKBETUIGING

" Hiermede

betuigen

onzen

wij

hartelijken dank voor de vele
blijken van belangstelling, bij
ons 25-jarig Huwelijk ondervon-

den.
Mede namens de Kinderen:

J. HOEVE en

Echtgenoote.

Zaandam, Mei 1942, Ringweg 3.

Daar het ons onmogelijk is, de
vele blijken van sympathie en
deelneming, ontvangen bij het
overlijden van onzen geliefden
Man,
Vader,
Behuwdvader,
Grootvader en Oom, denHeer
DIRK KERSZEMAKER,

beantwoorden,
te
allen langs dezen weg
onzen welgemegnden dank.
Uit aller naam:

persoonlijk
zeggen wij

G. KERSZEMAKER.

Zaandam, Mei 1942.
De Wetstraat 15.
Hanenpad 1 B.

Hiermede betuigen wij onzen
hartelijken dank aan den Directeur en de Zusters van het R.K.
St. Jan Ziekenhuis te Zaandam,
voor de goede zorgen, verleend

aan onzen Man en Vader,

ZAANDAM

>

DE CLOU van de kermis:
in de Sociëteit „Ons Genoegen", 's avonds om 7 uur:

1

in het belang der
Volkshuisvesting
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CINEMA CORSO

Plaatselijk

kantoor: AALSMEER:
AMSTELVEEN: A'damscheweg 438.

VALKSTRAAT 16, ZAANDAM,

„Een Meisje Regeert"

KROMMENIE
Van Zondag t.m. Woensdag 8 uur:
De mooiste Ufa-film, ooit gemaakt

Uw plaatsen!

CENTRUM

ANNELÏE

—

ZAANDIJK
TELEF. 81504
Presenteert vanaf Zaterdag 30
Mei, iederen avond 8 uur: Magda
Schneider, Vietor Staal, Anneliese
Uhlig en Paul Wegener, in een
zeer menschelijk en boeiend verhaal, vol sterke momenten, romantiek en intense spanning:

De geschiedenis van een leven.
14 jaar.
Zondag 4 uur
HANNELE'S HEMELVAART
Ufa- en Tobis Nieuws. Bespreekt
Uw plaatsen. Indien U niet veel
naar de Bio gaat, is dit een film,
die U niet moogt missen. Ufa- en
Tobis Nieuws.
Bespreekt Uw
plaatsen.
Alle leeftijden.

VERZWEGEN
ZONDE
RECHT AUF

.

xal zijn te bezichtigen.

B 0 EL HU I S

Peltiaan 22, Bergen (N.H.).
voor M.U.L.O. en
Schooldiploma. Kleine klassen.
Mogelijkheid tot het volgen van
de 5-klasse voor leerlingen met
Opleiding

M.U.L.0.-diploma. Schooldiploma
voorrechten.
biedt bijzondere
Prospectus wordt op aanvraag
toegezonden; inlichtingen worden

gaarne verstrekt door de Directrice.

H. J. B. VAN WEL,
Afwezig 1-11 Juni
ARTS

D. KUIPER,
ARTS
Afwezig v. 1-14 Juni
De Collega's nemen waar.

JACOB DE BOER,
Makelaar

te KOOG

AAN DE ZAAN,

DE 244 (Telef. 4098), te ZAANDAM, van een

Èenv. Burgerinboedel

Genummerd

te bezichtigen in
bovengenoemd perceel op den
dag van den verkoop van 's mor9—12 unr. T.o.v. Deurwaarder VAN DE WEETERING.

gens

.

\ Dansuitvoering van |
{ Gertrud Leisfikow
RUDLIfc
I

LIA
met haar leerlingen, Afd.
Zaandam, ZATERDAG
C
l JUNI, des avonds 7 nnr in l
I de groote zaal t. „Ons Huis".
a f I.— en t 1.50
! Kaarten
i verkrijgbaar in „Ons Huis" i
1 en aan de zaal en te Wormerveer bij Mej. R Hoek,
1 ASSISTENTE

f

/

1 Wandelweg

i

124.

',
',
'

teringschans 7, bij het Leidschepi.

ZITTINGEN
VAN HET BUREAU „PACHT"

van den Nederlandschen Landstand, worden in de
Provincie Noord-Holland gedurende de maanden Juni,
|uli, Augustus en September uitsluitend gehouden in
het Kantoor van den Landstand, Kennemerstraatweg 23
te Alkmaar, en wel op den tweeden Woensdag van
eiken maand van 14—16 uur.
De Adviseur: H. v. MOURIK-

De Burgemeester van Wormerveer vraagt prijsopgaaf voor het verrichten van eenig

BAGGERWERK

Voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de CENTRALE BOEKHOUDING,
WANDELWEG 7, a f 0.10 per exemplaar.

SPECIAALHUIS

——

voor TAFEL Serviezen
ONTBIJT Serviezen

WILLE & («O.

en verwijderen van wratten.
RIA DE KORTE, Nie. Witsenstr.
5, Amsterdam-C, Telefoon 36132.

ONDER EIGEN DAK!

mSSm\m
jEBL

Weteringstraat

THEE Serviezen

KEUKEN-uitrustingen

Nïeuwendijk 216—220

-

Amsterdam

Surrogaat voor alcoholvrije likeuren
Surrogaat voor Limonade siropen.
FANTASIA, als limona.de een heerlijk frissche drank,
v
"""■"""■^
als likeur een ware feestdrank.
RHUMPUNCH
i Deze artikelen zijn weer in
SINAASAPPELPUNCH hun vanouds bekende kwal.
I bij uw winkelier verkrijgbaar
CITROENPUNCH

—

LIMONADE EN LIMONADEGAZEUSE.
Deze surrogaten evenaren de oude kwaliteiten.

Zorgt U voor flesschen, dan werkt U er aan mede, dat wij

al deze artikelen regelmatig zullen kunnen blijven leveren.

Firma
G.
van Rooij
M.
Czarinastraat 34 Telefoon 4506
Zaandam
-

ÉBS§ DE fPAR
uLamH

W

waardebonnen

zijn

INSTITUUT „HERMES"

——SST

_f
E,

-

AMSTERDAM
POSTBUS 4051
Schriftelijke lessen:

MIDDENSTANDSDIPLOMA
" NEDERL.
TAAL

""

rExamen 1943)
fouten)
HANDSCHRIFTVERBETERING (nieuwe meth.;
iSchrijven

zonder

Succes gegarandeerd.
Vraagt prospectus en proefles.

SB>.
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TREKKING HAIGHTON 4 CO. WETTIGE PREMIELEENING ISI2
4* LIJST. TREKKING VAN VRIJDAG ZS MEI 1942
HOOGE PREMIEN
( 1000— 1704 4225 5179 8336
t 400— 6350 7880 7897 20138
( 100— 774 3075 5107 8453 1051110881 11730 11909 17839 18688
PREMIÊN VAN ’7o—
44
73
143
180 191 509 821
897 857 983 1283 1372
1877
1909
1833 1697
2121 2278 2278 3016 30S0 3082 3099 3135
3267 3365 3397 3540 3979 4255 4297 4374 4555 4672 468 a 4784
4739 5013 5134 5447 5552 5731 5931 8834 6642 6923 7088 7056
7381 7533 7623 7733 8009 8042 8204
8536 8537 8613 8791 8823 8951 8966 9204 9234 9244 9357 9411
9561 10109 10162 10174 10474 10753 11510 11557 11650 11761 11787 11900
11905 11914 11964 12070 12290 12502 12521 12803 12948 13007 13113 13121
J3141 13165 13174 13270 13322 1350113676 13760 13777 13792 13797 13918
14032 14054 14701 15137 15179 15182 15189 15196 15264 15266 153*1 15423
15709 16025 18118 16146 16171 16331 16332 16595 16627 16742 16751 16833
18858 16978 17067 17116 17148 17340 17633 17668 17947 18063 18542 18548
18656 18749 18781 18913 18937 19074
18629
19225 19349 19415 19467 19480 19876 19888 19937 19953 20176 20349 20378
30608 20715 20750 30815 20919 20946
GEEN PBEMIEN
I
H
131 147 265 371 331 342 354 Sll
»
424 474 487 531 555 575 584 633 «7 668 733 733
754 758
834 904
996 1022 1097 1111 1126 1159 1177 1250
1254 1258 1269 1358 1389 1575 1604 1691 1693 1896 1753 1803
1822 1844 1880 1936 1966 1973 2003 2057 2105 2160 2198 2200
2304 2359 3458 2517 2605 2648 2722 2732 2771 2789 3829 2848
2862 2907 3913 2918 2928 2952 3034 3222 3237 3245 3280 3313
3331 3343 3360 3369 3414 3419 3550 3605 3610 3676 3891 3710
3857 3878 3939 3975 3988 398» 4024
3715 3803 3808 3819 3853 4258
4277 4281 4349 4394 4400 4450
4030 4035 4037 4127 4164
4482 4487 4490 4508 4609 4629 4658 4684 4693 4704 4794 4828
4895
4953
4976
4829 4856 4858
6085 6101 5104 6132 5163 5203
5212 5295 5345 5373 5392 5404 5420 5517 5518 6595 55D9 5633
5765 5814 5885 5978 6008 6089 6114 6160 6170 6232 6339 6404
0493 6558 6596 6598 6671 6722 6831 6885 6931 7007 7028 7067
7424 7438 7608 7532
7068 7112 7168 7243 7273 7282 7319 7332
7749 7786 7788 7902 7946 7953
7548 7576 7593 7611 7673
8098 8126 8139 8143 8173 8267 8274 8303 8331 8334 8417 8431
8477 8586 8619 6626 8629 8689 8692 8698 8709 8718 8826 8891
8901 6913 9005 9043 9066 9081 9085 9092 9113 9118 9133 9135
9137 9185 9188 9206 9227 9247 9288 9328 9467 9488 9488 9628
9685 9701 9882 9888 9919 9951 10039 10062 10113 10127 10186 10189
10199 10210 10261 10383 10417 10433 10473 10486 10521 10547 10582 10583
10649 10829 10878 10938 10948 10993 11002 11044
10587 10590 10592 10624 11308
11333 11415 11419 11478 11490 11612 11554
11052 11079 11102 11177
11613 11636 11637 11642 11679 11690 11691 11705 11711 11716 11846 11887
11897 11923 12027 12030 12031 12054 12059 12085 12130 12242 12243 13304
12381 12413 12490 12525 12549 12567 12653 12665 12681 12756 12792 12817
13000 13082 13105 13168 13237 13242 13316 13332 13372 13420 13485 13528
13685 13775 13793 13844 13676 13894 13906 13910 13951 14025 14076 14140
14177 14256 14264 14304 14443 14499 14528 14637 14656 14726 14727 14779
15133 15135 15170 15218 15280 16293 15315 13351 15382
14891 15012 15035 15571
15673 15675 15866 15881 16908 16934
15370 15380 15396 16106 15617 15662
16152 16165 16196 16252 16306 16323 16384 16386
15981 16034 16071
16699
16519
16589
16598
16671
16753 16792 18801 16816 16936 16937
16422
17121 17134 17154 17206 17244 17283 17347 17360
16939 17065 17074 17088 17616
17634
17530
17591
17658
17678 17688 17694 17814 17833
17404
17561
18230 18336 18352 18363 18383 18387 18520
1T945 18032 18119 18185 18192
18859
18688
18739 18799 18836 18878 18900 18938
18526 18532 1863a18644
18948 18952 18977 19013" 19016 19043 19050 19059 19101 19109 19128 19134
10518
19581 19595 19609 19621 19447
19150 19170 19262 19363 19453 19485
19699 19701 19748 19763 19823 19843 19868 19871 19890 20020 20032 20048
20059 20114 20194 20210 20364 20392 2C451 20494 20610 20688 20677 3074S

,

Electrisch Ontharen

der Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij aan dé
Zaan, Directie KONING EN GEEN HUUR. GEEN RENTE.
BOEKE van 1819 en Brand PreHoe kan dat?
mie Verzekering Maatschappij te : Vr. ml. Mij. HYPO, Alkmaar en
bij J. C. Kuiper, Tuinstraat 43,
7.aancijk. SLUIT POSTEN ONDERLING EN TEGEN VASTE Zaandam; J. de Vries, OranjeTREMIËN.
straat 25, Zaandam.
Agent

VERZWEGEN ZONDE

I DE

1

HOLLAND

BI O CENTRAL

(DAS
LIEBE).
dank.
Tel. 3851, ten overstaan van DeurA. J. SANDERS—VREDENDUIN. waarder G. G. VAN DE WEETE- Een fel-bewogën verhaal van
hoog in de
C. L. SANDERS.
RING, van: Buffetten, Lade- en liefde en hartstocht,
Meubelverkoop
bergen, prachtig uitgewerkt, diep Groote
C. SANDERS en Verloofde.
Linnenkasten, Piano, El. WaschBillijke Slaapkamers met toog en
op
doorvoeld
en
indrukwekkende
Utrecht, Mei 1942.
machines, Wringers, Mangel, BakAmeublementen,
wijze gespeeld. Een D.F.E.-film nachtkastje.
fiets, Rijwielen, Naaimachines,
Engelsche Fauteuiltjes,
Dressoirs,
hartelijk
bewijs
van
der
Met
Ufa
WereldVoor Uw
Ufa.
en To- Engelsche
Tafels, Crapauds, Stoelen, GlasEetkamer, Bank, 2
bis Hollandsch Nieuws.
deelneming, betoond bij het smarAardewerk,
Vloerkleeden,
en
Tafel, tegen spotprijs.
Clubs
en
telijk verlies van onze lieve
Zondag 4 uur MATINEE:
Lage prijzen. Groote sorteering.
Divankleeden, Loopers, JaarsmaVrouw, Moeder, Behuwd- en
haard, en wat verder genummerd,
„T CEN T R U M", alleen WeGrootmoeder,

ANTJE TEN WOLDE,
Voor rijwielstalling is bewaarder
betuigen wij U onzen oprechten ook aanwezig op kijkdag. Kijkdag Maandag a.s. van 10 tot 7 nar.
dank.
VERDONK;
VERDONK;
S.
Jb.
W. VERDONK; T. VERDONK—
HEMPENIUS; en Kleinkind.
WEGENS VERTREK
Op Dinsdag, 2 Juni a.s., 's namidZaandam, Mei 1942.
dags 2 uur, In perceel WESTZIJ-

«

32. ALKMAAR: Koningsweg 2.
ANDIJK: Andijk-West, Molenweg 38. ANNA
PAULOWNA: Molenvaart 38. BADHOEVEDORP: Sloten N.H. Osdorperweg 13. BUSSUM: Voormeulenweg 8. CALLANTSOOG: A. 56. DIEMEN: Burg. Kievietstraat 10.
EDAM: Versteegsingel 6. ENKHUIZEN: Zuiderhayendijk 59. 'sGKAV'IiNLAND: Kortfenhoef, Oranjeweg 89. HAARLEM: Kruisweg 74. HAARLEMMERLIEDE EN.
SPAARNWOUDE: Halfweg, Uweg 60. HAARLEMMERMEER: Badhoevedorp, Akerdijk
70. DEN HELDER: Spoorstraat 112. HILVERSUM: Stationsstraat 8. HOORN: Groote
Noord 107. HUIZEN: Valkenaarstraat 85. KROMMENIE: Lijnbaan 20. LAREN/BLARICUM: Laren, Ericaweg 7. LANDSMEER: Noordeinde 113. MEDEMBLIK: Nieuwstraat
82. NEDERHORST DEN BERG: Ovenneer C 55. MUIDEN: Tuinkade 27. PURMEREND:
lepenstraat 8. RANSDORP: Holysloot A., 53. DE RIJP: Post Stompetoren, Zuidervaart.
SCHAGEN: Roosstraat C 160. UITGEEST: Loet 2. UITHOORN: Molenkade 19. WEESP:
Tuinkade 27. WIERINGEN: (Hippolytushoef), Middenmeer, Torenstraat 10. WINKEL:
Kolhom, Nieuwestreek. WORMERVEER: Oost-Indischekade 35. UMUIDEN: Trawlerkade 60. ZAANDAM: Ged. Gracht 68. ZIJPE: Oudesluis, H. 76.

Een komische film, met het sublieme spel van twee sterren van
groot formaat; een film die U beslist moet komen zien. (Alle Ift.).
Met Ufa- en Tobis Nieuws.1
Zondag 4 uur MATINEE:

Bespreekt

A

NOORD-HOLLAND

schlager:

„Een Meisje Regeert"

mr*««*

PROVINCIAAL BUREAU: HAARLEM: Kruisweg 74-.
STEDELIJK BUREAU: AMSTERDAM: P. H. Kade 49—51.

—

Openbare Verkooping

AANMELDING VAN NIEUWE
LEERLINGEN
bij Me]. G. J. Scholten, Dr. v.

i.i——

', '

'

!

Vakschool

cursus.

m^—^w^—■umi
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Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Krommenie brengt ter
algemeene kennis, dat gedurende
DE ZINGENDE ZWERVER,
een en twintig dagen na heden i TED
JENKINS, bekend van
op <e Secretarie der gemeente
vOtJT een ieder ter inzage is ne- i Cinema RoyaL' Grand-Ga- i
la, Carré-Variété en Radio.
dergelegd een besluit van den
der
Burgemeester
gemeente i DANSORKEST KEES KA- i
Krommenie, ter waarneming van
PER. de populaire Zaande taak van den Gemeenteraad,
sche band, met nieuwe arI
van 28 Mei 1942, tot onteigening -1 rangementen.
i
van deelen der perceelen, kadaALBERT KLEIJN, Humoriststraal bekend, gemeente. Kromi
menie, Sectie A. no. 928, 1124, 1 Conferencier.
1127, 407, 408, 406 en 931, ter volBERTIE BIJNEN, Operettetooiing van het met de Wever1 zanger.
I
straat, Eikelaan en Blok aangeTOEGANGSPRIJS
f 1.25.
vangen straten- en bebouwingsplan, volgens het uitbreidings- i Kaartverkoop en Plaatsbe- i
spreken a.s. Zaterdagavond,
plan, vastgesteld bij Raadsbesluit
I
van 21 Juli 1932, goedgekeurd i 30 Mei, van 7—9 uur
door Gedeputeerde Staten van
Zondagmiddag 31 Mei, van
Noord-Holland, bij besluit van I 3—6 uur.
Neemt, om te- i
24 Augustus 1932, no. 157, laatsteleUrstelling te voorkomen,
1
lijk gewijzigd bij Raadsbesluit
vroegtijdig Uw kaarten! |
van 10 Juli 1941,
goedgekeurd
door den Commissaris der Provincie Noord-Holland, 13 December 1941, no. 529.
Krommenie, 28 Mei 1942.
WORMERVEER
TELEF. 82223
Het Hoofd van het Gemeente- Van Zaterdag
Woensdag,
t.m.
bestuur voornoemd,
's avonds 8 uur: HEIDEMARIE
BLANKEN, l.b. HATTHEIER en ALBERT MATTERSTOCK in de groote Tobis-

Alkmaar

Bergerschoolvereen.

■-■

IDE HONOLULU KONIN- I
GINNEN, het beste Ha- ,'
waiïan-ensemble in Neder- i
land, iets buitengewoons.

Murmellius-GymnaDIRK KERSZEMAKER,
sium te
tijdens zijn ziekte en bij het
is
overlijden.
Er nog gelegenheid tot het doen
AANGIFTE VAN NIEUWE
KERSZEMAKER.
van
FAM.
LEERLINGEN
op Dinsdag 2 Juni
IE
12.
Zaandam, 30 Mei
a.s.,
uur, en Woensdag
van
16—17
De Wetstraat 15.
3 Juni a.s., van. 10—12 uur, bij
Voor de zeer vele blijken van den Rector aan huis, Juliana van
deelneming, ondervonden bij het Stolberglaan 12, of volgens afoverlijden van onzen lieven Man, spraak (telefoon 4463).
Vader, Behuwd- en Grootvader,
voor Meisjes
WILLEM VALK,
betuigen wij hierbij onzen harte- ZAANDAM, CZARINASTRAATB
lijken dank.
OPENBARE LES en TENTOONSTELLING van het werk der
Uit aller naam:
T. VALK—BAKKER. leerlingen op:
Zaandam, Mei 1942, Lijnbaanstr. 6. WOENSDAG 3 Juni van 2—5 nur.
DONDERDAG 4 JUNI v. 2—5 uur.
Voor Uw bewijs van deelneming,
ontvangen bij het overlijden van
onze lieve, beste Moeder en
Grootmoeder,
Op WOENSDAG 3 JUNI a,js.,
des morgens van 10—12.30 uur en
MARIA VREDENDUIN—
KLINKENBERG,
des middags van 2 uur af, in het
„ZAANLANDIA",
betuigen wij U onzen hartelijken Veilinglokaal

Meisjesschool met 5-jarige

■!

PRESENTEEREN

Connie en
Henry Wout

„KOVANI"

ONTEIGENING

»■ inii»i.—

ji Zondagavond a.s.

voor huishouding en winkel.

Sigarenmagazijn
DAM 18

n

mr-,ummswm..,,ll l9
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; Kermis Krommeniei!
l

Juffrouw gevraagd

H

~-e-,

-

»

20803 20922

Verbetennf
melden 4533

ONGECORRIGEERD

*"

«la»**.

3e lijst. Premie »an f 70.—:

vergeten

te

-ex-

BRAND-, INBRAAKEN VARIA-VERZEKERIHG
NV. Zaanlandsche Assurantie
Compagnie Anno 1845
Hoofdkantoor: Nicolaasstr. 1, Zaanaam
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