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Marine „gekortwiekt” Empire-macht beknot
LABOURINDEFENSIE-STORM
Nu stafchef

marine
afgetreden

VAN ONZE CORRESPONDENT
LONDEN, woensdag;

DE Britse Labourregering staat voor de
grootste krachtproef, sedert 'zij J8
maanden geleden aan het bewind
kwam. De conservatieve oppositie

heeft bekendgemaakt een uiterst felle
actie te zullen voeren tegen de defensie-
planren van Labour, zoals die zijn uiteen-
gezet in een witboek, dat gisteren werd
gepubliceerd.

Onmiddellijk na de publikatie trad de
chef van de marinestaf, Sir Dav i d
Luce, af. Hij volgde daarmee de voet-
sporen van de minister van Marine.
C hristopher Mayhew, die zater-
dag zijn ontslag aanbood., De marinestaf
gaf een verklaring uit, waarin hij zei hele-
maal achter Sir David Luce te staan, maar
niet af te zullen treden in het belang van
de marine.

De passages ir. het witboek,
die tot het aftreden van Sir
David Luce hebben geleid, heb-
ben betrekking op vliegkamp-
schepen. De regering wil de
boaw van drie nieuwe ylieg-
kampschepen afbestellen en
daarvoor in de plaats 50 Ameri-
kaanse F-11l jachtbommenwer-
pers kopen voor ƒ2O miljoen

Engeland zal dan in 1972 geen
vliegkampschepen meer hebben
(de huidige vier zün al ver-
ouderd). De 'admiraals achten
dit een onduldbaar kortwieken
van de Britse marine, die daar-
door helemaal afhankelijk wordt
van Amerikaanse hulp.

Maar de regering wil de de-
fensiebegroting onder de ƒ2O
miljard per jaar houden, zodat
de vllegkampschcpen geschrapt
werden, die wellicht in 1972 toch
niet meer nodig zUn.

Admiraal sir David Luce bood zUn ontsla? als
chef van de marinestaf aan, als protest tegen het
besluit van de regering geen nieuwe vliegkamp-
schepen aan te schaffen. > «jjjfl

Oplossing
Andere punten In het defen-

siewitboek zijn:
• De Britse troepen in Duits-

land zullen op het huidige ni-
veau worden gehandhaafd,
mits er een oplossing wordt
gevonden voor de kosten. De
Britse regering zal dit in de
NATO aan de orde stellen. ,

• De troepensterkte op Malta en
Cyprus en in het Verre Oosten
zal worden verminderd en de
basis Aden wordt in 1968 ont-
ruimd.

• In Hongkong zullen de Britse
troepen op volle sterkte blij-
ven, maar uit Brits-Guyana en
uit zuidelijk Afrikaanse gebie-
den zullen zij worden terug-
getrokken.

• De marine zal worden uitge-
rust met een nieuw type krui-
ser en een nieuw type oorlogs-
bodem voor geleide projec-
tielen. Dit laatste zal de be-
schikking krijgen over een
nieuw Brits-Nederlands radar-
systeem.

• Tegen 1970 zal de marine acht
atoomonderzeeërs hebben
waarvan vter uitgerust met
Polaris-raketten en vier voor
de bestrijding van vijandelijke

-x onderzeeboten.
• De koop van de Amerikaanse

F-11l is slechts een overgangs-
maatregel tot het ogenblik,
waarop de Brits-Franse ge-
vechtsvliegtuigen ter beschik-
king komen.
De conclusie van het witboek

is, dat hiermee aanzienlijke be-
sparingen kunnen worden door-
gevoerd zonder noemenswaar-
dige vermindering van de be-
langrijkheid van de Britse strijd-
macht. Maar de conservatieve
oppositie meent .hiermee einde-
lijk een wapen in handen te heb-
ben, waarmee zij premier Wilson
met succes kan aanpakken.

Schellingwouder-
brug één uur
geblokkeerd

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag

De Schellingwouderbrug is
gistermiddag bijna een uur voor
het verkeer ontoegankelijk ge-
weest door kortsluiting. Toen hij
de voor de scheepvaart geopende
brug wilde sluiten, drukte de'
brugwachter tevergeefs óp de
knop. Met handkracht draaide
man de brug toen dicht.

Pas een uur later zette de meer
dan 1000 auto's lange file zich
weer in beweging. Niet alleen op
de Zuiderzeeweg, maar ook in
vrijwel geheel Amsterdam-
Noord en een deel van Amster-
dam-Oost stagneerde het ver-
keer.

„Hollandse” radar
op Britse vloot

DEN HAAG, woensdag
De Hollandse Signaalapparaten-
fabriek in Hengelo heeft in nau-
we samenwerking met de Britse
industrie nieuwe .radar-appara-
tuur voor gevechtsinformatie ter
zee en in de lucht ontwikkeld.

De nieuwe radar zal om te be-
ginnen geïnstalleerd worden op
het eerste van een toekomstige
serie Engelse fregatten, die uit-
gerust worden met luchtdoel-
en onderzeebootbestrüdingsra-
ketten. \ :

Verwacht wordt, dat de
nieuwste gevechtsradar van
„Holland Signaal" ook geïnstal-
leerd zal worden od de twee gro-
te fregatten, die de Nederlandse
oorlogsvloot na 1970 zullen ver-
sterken.

SOVJET-HONDEN
IN DE RUIMTE

MOSKOU, woensdag.
De Sovjet-Unie heeft een sa-

telliet met twee -honden in de
ruimte gebracht ter bestudering
van biologische gegevens die het
gedrag van de dieren in een
ruimtesatelliet zal opleveren. De
vlucht van de honden Weterok
en Oegolyok betekent de 110de
lancering in de Kosmos-serie.

De Russen lanceerden hun
eerste ruimtehond, Laika, op
3 november 1957. — (UPI)

BEDANKT
BEDANKT, abonnees en
lezers, voor uw belang-
stelling en medeleven
na de brand.
BEDANKT, brandweer
en G. E. 8., voor uw
prachtige hulp van-
nacht.
BEDANKT, Algemeen
Handelsblad en Volks-
krant, voor uw bereid-
heid om voor ons te
drukken als de nood aan
de man zou komen —

hetgeen gelukkig niet
zover kwam.

BEDANKT allemaal.
Gelukkig viel achteraf
alles erg mee, zodat wij
weer vrijwel volkomen
normaal ons technisch
werk kunnen voortzet-
ten om u dagelijks in
het bezit te kunnen
stellen van onze krant.

DIRECTIE
De Telegraaf

De Courant Nieuws van
de Dag.

Meningsverschil
over toestand

in India
„Hongersnood
overdreven”
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, woensdag
De Indiase minister* voor Voed-
selvoorziening Soebramaniam,
die enige maanden geleden de
wereld gealarmeerd heeft voor
de hongersnood van India, heeft
in Madras meegedeeld, dat dit
jaar geen mensen van honger in
India zullen omkomen.

Dit meldt de correspondent
van de Londense Times in New
Delhi.

De minister wees op de ko-
jnende ramp, toen de gevolgen
van - de hardnekkige droogte
zich deden gevoelen en toen er
nog onzekerheid bestond lover
het snel leveren van tarwe o.a.
door Amerika en van rijst door
omliggende landen van India,
zoals o.a. Thailand.

Overdroven
De minister, die in Madras
zweeg over de relletjes in Cal-
cutta en Kerala om hoge-e rant-
soenen van rijst en tarwe, be-
schuldigde de internationale
pers ervan, dat zij de situatie in
India heeft overdreven. Volgens
hem is de toestand niet zo on-
gunstig als in vele kranten en
voor radio en televisie is af-
geschilderd.

De correspondent van de
Times meldde, dat velé buiten-
landse journalisten tevergeefs
naar India waren gereisd. „Er
waren", aldus de correspondent,
„geen verhalen te schrijven over
mensen, die omkomen van de
honger.

Dat wil echter niet zeggen,
dat er geen gebrek is. Vooral
onder de armsten op het platte-
land heerst nood. Zij zouden de
eerste slachtoffers zijn."

Meer feiten
van de dag

„Godin van een juweel-
achtige essentie", zo noemt
president . Soekarno zijn
vierde vrouw, Ratna Sari
Dewi. Onze correspondent
Robert Kroon in Genève
had een exclusief interview
met Indonesië's betoverende
„first lady" tijdens haar
verblijf in Zwitserland.

pagina 3
Twee politieke vijanden en
eeuwige rivalen, prins Char-
les Hugo en prins Juan
Carlos van Bourbon, zijn
belden uitgenodigd het
huwelijk van prinses Bea-
trix op 10 maart bil te
wonen. Beiden hebben ook
de uitnodiging geaccepteerd.

pagina 5
De Amsterdamse gemeente-
raad begon gisteravond aan
zijn jaarlijkse marathon:
41 % uur vergaderen over
de gemeentebegroting.

pagina 7
Als aanloop tot het depo-
neren van twee jonge astro-
nauten op di; maan slingert
Amerika een van de groot-
ste machines, die ooit op
aarde werden gebouwd, de
hemel in: de „Saturn I-B"-
raket.
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Brandje in
Rotterdamse
Bijenkorf

Van onze correspondent
ROTTERDAM, woensdag:

In de afgelopen nacht heeft er
In de Rotterdamse Bijenkorf een
korte brand gewoed. Het vuur
ontstond in de stortkoker op de
tweede .verdieping. Direct na het
eerste alarm wist de brandweer
de brandhaard te bereiken. De
blussingswerkzaamheden zijn in
volle gang. Uitbreiding van de
brand is niet waarschijnlijk.

Hoogleraar geeft
Telegraaf schuld
van „Zo is ’t”-rel
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, woensdag.
De Amsterdamse hoogleraar in

«le wetenschap der politiek, dr.11. Dau d t (41), is van mening,
dat er geen enkel probleem be-
staat met het VARA-program-
ma „Zo is het " en dat één
krant, De .Telegraaf, een kunst-
matige rel heeft ontketend en de
zaak heeft opgesard door een be-
richtje na de bewuste uitzending
op de voorpagina te brengen.

Dr. H. Daudt zegt dit in een
vraaggesprek met het dagblad
Het Vrije Volk. De hoogleraar
zegt verder in dit blad, dat de
meeste mensen al lang aan „Zo
is hetgewend zijn en dat
zij weten wat , het is.

Onder mensen, die uit protest
een brief schrijven naar een
krant tegen „Zo is het.....",ziet dr. Daudt onder meer dege-
nen, die overdreven reageren,
schelden en zich antisemitisch
uitlaten.

Bedreigd
De ambassadeur van India in
Nederland. Rajkumar Raghu-
nath- Sinha, herhaalde gister-
avond toen wij hem om com-
mentaar vroegen, hetgeen hU
vorige week tijdens een vraag-
gesprek zei: „Een ontstellende
droogte heeft de oogst groten-
deels vernield. Een groot aantal
mensen wordt door de honger-
dood bedreigd. Dat er vele men-
sen, zoals in Nederland, spon-
taan hulp hebben toegezegd,
heeft ons getroffen. We doen on-
ze uiterste best om in de toe-
komst een ramp te voorkomen.
En het is de eerste keer sinds
1899, dat een hongersnood geheel
India bedreigt."

De FAO, de voedselorganisa-
tie van de UNO in Rome, spant
zich ook in om wat zij noemt
een dreigende hongersnood te
helpen voorkomen. Enige voed-
selexperts zijn onlangs in India
geweest en hebben een plan op-
gesteld.

Zij willen een soort tarwe la-
ten verbouwen, dat als rUst kan
worden gekookt. ZU stimuleren
de industrie om melk beter te

Oranjebitter voor
3000 echtparen

Van onze correspondent
ROTTERDAM, woensdag.

De Rotterdamse distilleerderij
Hulstkamp zal op 10 maart 3000
echtparen onthalen op oranje-
bitter en bruidsuikers. De direc-
tie van het bedrijf zal alle echt-
paren van het Noordereiland ben
uitnodiging sturen.

„Van het feest willen wij graag
gebruik maken om onze buurt-
genoten met ons bedrijf kennis
te laten maken. Na een excur-
sie bieden we de echtparen een
flesje oranjebitter en een zakje
bruidsuikers aan", aldus de di-
rectie. In de avond zal het feest
in de distilleerderij met 600 ge-
nodigden worden voortgezet,

„SCHAPSAGENT”
Spreuken als „Oost-Berlijn",

die na de brand in 1963 op de
muren waren gekalkt, gingen
met de ruïne ten onder. Boeren
uit de omgeving plaatsten van-
morgen echter direct een nieuw
bord: „Voorlichtingsbedrijf van
het Landbouwschap, agent J. Zo-
mer, in Alteveer".

Klaas Hartman pleegde ver-
leden, week nog met het Land-
bouwschap overleg over het te-
rugkopen van zijn land met ge-
sloten beurzen. Hij zou via de
brandverzekering zijn hoeve
hebben kunnen herbouwen.
Hoewel hij graag naar Holland-
iche Veld terug wilde, heeft hij
de voorwaarden

.

—: teruggavo
onder het mom van koop — niet
aanvaard.

Nederland dronk
Bosbaan vol bier

UTRECHT, woensdag
De bierdorst van de Nederlan-
ders neemt nog steeds toe. In
1963 produceerden de Neder-
landse brouwerijen 441 miljoen
liter bier, in 19G4 kwam 496 mil-
joen liter bier uit de kuipen,
waarvan 93 miljoen liter geëx-
porteerd werd. Deze plas spreekt
pas tot de verbeelding, als men
beseft, dat deze jaarproduktie
voldoende is om de Amsterdamse
Bosbaan van 3.000 meter lengte,
16 meter breedte en 10 meter
diepte te vullen. . .

..

De consumptie bedroeg in 1964
circa 35 liter per hoofd van de
bevolking.

Kiesraad accepteert
republikeinen niet

DEN HAAG, woensdag
De kiesraad heeft besloten de

op 22 december jl. opgerichte
Republikeinse Partij niet te re-
gistreren.

Zij is daartoe gekomen, omdat
gebleken is, dat de personen, die
het verzoek ondertekenden, de
onderlinge samenwerking in-
middels weer hebben verbroken.

(ANP)-

Eenzijdige
„teach-in”

over
Z.-Afrika

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG, woensdag

Tegenstanders van
de „ton van Luns" èn
in het algemeen voor-
aanstaande i* vrienden
van Zuid-Afrika zui-

len op 17 maart in het Am-
sterdamse „Bellevue" niet
aan het woord komen,' als
daar' onder auspiciën van
cIejNCRV-televisie
teach-in wordt gehouden
over het apartheidsvraag-
stuk.

Het studentencomité van de
Vrije Universiteit, dat deze dls-
cussle-avond naar aanleiding
van Nico van Vliet's Zuidafri-
kaanse t.v.-reportages organi-
seert, heeft een aantal kamer-
leden en geleerden, die welwil-
lend staan tegenover onze sterk
gekritiseerde stamverwanten,
uitgenodigd het woord te voeren.

Geïnviteerd waren o.m. de
Tweede-Kamerleden vice-admi-
raal b.d. H. C. W. Moorman
(KVP) en M. W. Schakel
(ARP) alsmede dr. W. Veen-
hoven, Den Haag, ,en jhr.
prof. dr. P. J.vanWinter uit
Groningen. Dezen waren bereid
in een rustige gedachtenwisse-
ling het pro en. contra te be-
lichten.

Mikpunt
Zij hebben de organisatoren

echter op voorhand gevraagd,
of er enige waarborg is, dat
de discussie niet zou ontaar-
den ln een serie provocaties
van anti-apartheidsbetogers.

Aangezien deze garantie niet
kon worden gegeven, hebben de
genoemde kamerleden en - Zuid-
Afrika-kenners voor de eer be-
dankt. Niet ten onrechte wordt
gevreesd, dat zij nauwelijks
meer dan mikpunt of schiet-
schijf van het linkse comité
Zuid-Afrika zouden worden.

Anderzijds zullen op de teach-
in waarschijnlijk ook' de be-
stuursleden van het Nederlandse
anti-apartheidsfonds (Defence
and Aid Fund), prof. dr. Ge-
sina van;der'M'olefi en dr.
J. J. Busket,'dl ernstig ziek is,
ontbreken.

Voorzien wordt, dat de dis-
cussie in Bellevue een vrtf een-
zijdig verloop zal hebben.

„Monument” van
Landbouwschap

snel gesloopt
Van een onzer verslaggevers

HOLLANDSCHE VELD,
dinsdag

Het „Landbouwschapsmonu-
ment" in Hollandsche Veld — de
in maart 1963 afgebrande boer-
derJJ van Klaas Hartman
— is vanmorgen in een kwartier
tijds met de grond gelijk ge-
maakt. Dat gebeurde in opdracht
van boer J. Zomer uit Alte-
veer, die het bedrijf van het
Landbouwschap heeft gepacht
en het land dit voorjaar in ge-
bruik wil nemen.

Om zeven uur vanmorgen
verscheen voor de ruïne een
zware bulldozer, die de nog
overeind staande muren omver
haalde. Vrijwel niemand was op
dat vroege uur gewaarschuwd,
zodat de afbraak niét kon wor-
den verijdeld. Enige weken ge-
leden werd Zomer door vrye
boeren verjaagd.

Brandweer redt
vrouw uit

dakgoot
Van een onzer verslaggevers;

EINDHOVEN, woensdag
Met achter haar een loeiende

vlammenzee heeft gisteravond
om halfnegen de 45-jarige me-
vrouw De Koning in de dak-
goot op de komst van de brand-
weer zitten wachten.

Een snel om zich heem grij-
pende xbrand in het textielnra-
gazijn van het echtpaar aan de
Mincklerstraat 38 gaf mevrouw
De Koning geen kans om nog
van de bovenwoning naar be-
neden te gaan. Haar man wist
eht brandende pand via de
achterdeur te verlaten en alar-
meerde de brandweer.

Trein grijpt bus:
dode, 3 gewonden

Van een onzer verslaggevers
BIJDEL, woensdag

De bedrUfsbus van de confec-
tiefabriek Smulders uit Budel
raakte gisteren op een . onbe-
waakte overweg in het Belgische
Ilamont onder een trein. Eén in-
zittende werd gedood, drie an-
deren werden zwaar gewqnd.

De 26-jarige mevr. S ij m a n s-
D a n i ë 1 s uit Grote Brogel werd
levenloos uit de wrakstukken
gehaald. Mevrouw Nelissen-
Vermeyenen mevr. G e n i s-
M e y 1 a e r s, beiden uit het Bel-
gische Peer, werden evenals de
chauffeur zwaar gewond.

KUNSTKOE
Van een onzer verslaggevers

WESTER-NIELAND, woensdag
De eerste in Nederland ge-

fabriceerde kunstkoe is giste-
ren bij de landbouwer G. Y.
Atzema in het Noordgroninger
dorp Wester-Nieland in gebruik
genomen.

De automaat, die naar Frans
model in Groningen is gemaakt,
maakt het mogelijk, dat een aan-
tal kalveren steeds verse melk
heeft, doordat melkpoeder en
water automatisch tot een voed-
zame substantie worden ver-
mengd.

Dieven stalen ton aan antiek
Van een onzer verslaggevers

EINDHOVEN, woensdag
Na de arrestatie van de 21-

jarige A. 11. en de 30-jarige F. 11.
uit Eindhoven heeft de politie bU
hen de 12 kostbare ivoren 16de-
ecuwse beeldjes, een ivoren trip-
tiek en andere kostbare antieke
voorwerpen, met een waarde van
100.000 gulden, gevonden, die zU
hadden gestolen uit twee villa's
te Aalst.

Zij maakten deze antieke voor-
werpen buit bU inbraken in no-
vember en begin februari.

De politie kreeg een tip van
een antiquair, aan wie zij de
ivoren beeldjes te koop hadden
aangeboden. De antiquair had
hen slechts ƒ 15.000 geboden.

Na hun arrestatie bekenden zUeen serie andere inbraken in
fabriekskantoren in Eindhoven -

en omliggende dorpen.

KIJKEN NAAR EEN
GROENE AUTO

Omstreeks twee uur gis-
termiddag: was het een grote
drukte achter het paleis op
de Dam te Amsterdam.
Honderden mensen hadden
zich daar geschaard rond
een groene auto, de auto
van prinses Beatrix. Nie-
mand had dc Prinses het
paleis zien betreden. Nie-
mand van de' wachtenden
<>p deze foto treeft de Prin-
ses zien vertrekken. Want
het was al donker gewor-
den toen de Prinses het
paleis verliet.-

(Advertentie)

föpekroond
porselein

Schönwaldmodel 611
servies Nizza

AJO,
Edel vanvorm en sterkvan kwaliteit - met

zorg vervaardigd en
verkrijgbaar bij goede zaken.
Voor folders: Agentschap Schönwald

Postbus 2/Aerdenhout
M ' {- ■'■'v '■'

(Advertentie)

Hevenu Shalom
Aleichem ;

„Wij brengen u vr|de", 2ingt
Israël, „Shalom" (vrede) is hun
groet, hun welkomstwoord aan de
bezoeker. Bent u er al geweest? Iu
Nazareth, Jeruzalem, Beer Sheba,
Tel Aviv? Israël is een belevenis
en (met de EL AL) maar vijf uur
vliegen hiervandaan. Overal treft
u er heerlijk weer en uitstekende
hotels. Belt u «ven om kleuren-
folders of liever «tapt u even bin-
nen bij het Israëlisch Nationaal
Verkeersbureau, Joh. Vermeer-
Straat 26, Amsterdam, Tel. (020)
799608. Shaloml

(Advertentie)

Jantjekrast
op'tbehang!

Wèg behang? Opnieuw behan-
gen? Welnee, gewoon de spons
erover, 'tls Vocamural! Onver-
woestbaarenafwasbaar.Modem
behangen heet Vncaniurallen!

(Advertentie)

VOCHTIGE
muren ongezond
Afdoende bestrijding van optrek-
kend vocht door Electro-Osmose,
met 20 JAAR GARANTIE
Rentocone voor doorslaande muren
ijfl———IiftJl vozend direct deze bon: 1
I (JrJN.V.RENTOKIL CHEMIE |

■ Uvi Volmerlaan 9. Rijswijk Z.H. f
• Tol. (070) 900707* ■

I Zend mij gratis inlichtingen I
| over VOCHTBESTRIJDING. |

| Kaam |

| Plaats j |
| Telefoon

eikeverjaardag
■/O !j7 • v\' f: '

nlot;óuur*rel Heerlijk ■

„ (Advertentie)

CLUB MEDITERANNEE
! alleanvertegenwoordlfing voor

desa «xcluiieva reizen *-

Volgt * Gabar N.V., Arnitol 14
(b d Munt) Amitardam. tal. 42*77Zie verder pag. 3. kol. 6



ONTMOETING IN CASABLANCA
door Hans Heidsieck
VERTALING: J. SCHOUTEN

22
Maar er gebeurde niets van dit alles. De vreemdeling liet niets

meer van zich 'horen, hetgeen tot gevolg had dat de heer Bingel
zich niet op zijn gemak voelde.

Helemaal onverwacht was het bezoek van die meneer van
Interpol voor hem niet geweest. Hij was daarop door de Spanjaard
voorbereid. Maar hy was er eigenlijk niet op voorbereid geweest
dat de vreemdeling onder het een of andere voorwendsel zijn
bedrijf trachtte binnen te dringen en dan zó met de deur in huis
viel dat hij zich vrijwel onmiddellijk bloot gaf.

Alvarez had hem verteld wat er in Zürich gebeurd was. Door
de zender in Aschoff's villa was men hiervan vrij nauwkeurig op
de hoogte. Steiner was na zijn vlucht bij Hillebrandt opgedoken,
die onmiddellijk met de vluchteling naar Ankara was gevlogen.
Al deze ontstellende gebeurtenissen volgden elkaar met ongewone
snelheid op. v . '

Mevrouw Steiner had na de vlucht van haar man nog enige
berichten in code doorgegeven. Het laatste bericht eindigde met
de woorden: „Ik vrees het ergste". En daarna-zweeg de zender.

Alvarez had met Hillebrandt de verdere vlucht van Steiner ge-
organiseerd. Daarna was hij voor twee dagen naar Linz gegaan.
Eerst toen hij van daar terugkwam, hoorde hij van het opduiken
van de ambtenaar in het garagebedrijf van Bingel. Hij liet zich
de man nauwkeurig beschrijven, waarna hij uitviel: „Ha, ha,
dr. Liber! Die ken ik. Die heeft in Zürich ook al interesse voormy getoond. Dan wordt het tijd dat ik ook hier snel verdwijn!" j

Hij moest echter nog eenmaal dringend met de advocaat spreken.
Toen hU bij het verlaten van diens villa vlak langs een andere

heer liep, had hij er geen flauw idee van dat het Horst was.
Nauwelijks een uur later vloog hij onder de naam Pratt met één

van de lijndiensten naar Rome.
Bingel wachtte verder vergeefs erop, of die heer van de interpol

opnieuw bij hem zou opduiken.
Er gebeurde voorlopig niets.

Horst moest alle kraahten inspannen om niets van zijn schrik te
laten merken toen de advocaat beweerde dat hij hem aan een
vroegere kennis deed herinneren.

„En waarin bestaat die gelijkenis?" vroeg hij driest.
De advocaat staarde nadenkend voor zich uit. „Dat kan ik niet

zo onmiddellijk zeggen. Misschien zit het In enkele van uw
bewegingen of de manier, waarop u af en 'toe uw hoofd terzijde
buigt ..."

„Misschien is het de stem?"
„De stem? Neen— absoluut niet."
„Ik hoop dat u aan die vroegere kennis van u slechts aangename

herinneringen heeft!" merkte Horst op, terwijl hij de tegenover
hem zittende man trouwhartig aankeek. Hij wist dat hij een
gevaarlijk spel speelde, maar dat had toch een, zekere bekoring.

„In het geheel niet!" Aschoff goot zich een glas cognac in de
keel. „Integendeel, hij had mij bijna m'n vrouw afhandig ge-
maakt."

„Uw vrouw?"
„Ja. Hoewel zij destijds alleen maar m'n vriendin w»s."
„Ik hoop dat u inzake uw vrouw een gelukkige keus hebt ge-

maakt!"
Weer sloeg de man een glas :ognac naar binnen en zijn ogen

sperden zich wat verder open. „Zoals u het noemen wilt. Niets is
ideaal op deze wereld. Ook het huwelijk niet — bent u getrouwd?"

Horst deed alsof het antwoord dat hij gaf hem een opluchting
was. „Gelukkig niet!" zei hij.

„Daar kunt u dan de goden voor danken!" (Weer ging een glas
cognac naar binnen.) De ogen van Aschoff begonnen een glazige
uitdrukking te krijgen. Hij werd spraakzamer, maar zonder dit
zelf te bemerken.

,„U bent dus, zoals ik dat helaas al bij vele huwelijken heb op-
gemerkt, uit elkaar gegroeid?" vroeg Horst.

"De advocaat streek zich met een zucht over het voorhoofd. „Zo
zou u het kunnen noemen. Is u ook niet van mening dat een vrouw
haar man op iedere mogelijke manier moet steunen?"

„Dat spreekt vanzelf. En heeft uw vrouw dat niet gedaan?"
„Toch wel. Maar alleen gedwongen, voor zover het mijn zake-

lijke transacties betreft. Maar toen ik haar dan geleerd had af en
toe wat cocaïne te snuiven, werd zü spoedig meer meegaand.
Toen ging het haar opeens niet meer zo moeilijk af. Zij had zelfs
een paar goede posten voor mij afgesloten. Het was echter een
tweesnijdend zwaard, want nu is zij zover, dat ik haar in een
sanatorium aan een ontwenningskuur heb moeten onderwerpen."

„Snuift u zelf ook?"
Aschoff lachte hard. „Daar zal ik wel voor oppassen! Tegenover

haar heb ik alleen maar gedaan alsof. Maar wat mij betreft houd
ik het — Proost, meneer Grilnberè — eerder op de alcohol. Die
is niet zó gevaarlijk."

Horst had de kerel graag bij de keel gegrepen. Ook hJJ greep
nu naar de cognac, om zich daarmede even af te leiden. „Dat is
zeer te betreuren", zei hij, „ik bedoel wat uw vrouw betreft. Laten

wij hopen dat zij in goede handen is."
„BU prof. Lienhart op de Semmering. Uitstekende inrichting.

Kost mij een hand met geld — daar kunt u van ópaan. Maar ik
had geen keus. Maar al te vaak stond zij op;het punt, wanneer zij
haar hallucinaties had, mij te verraden. En daaraan mocht ik mij
niet langer blootstellen. — Overigens heb ik hier een alleraardigste
jongedame leren kennen. Danseres. Treedt op in de Fledermaus-
Bar. Ten slotte moet men toch" — hij grijnsde met een Imperti-
nente uitdrukking — „de een of andere „technische noodhulp"
hebben."

Horst hsd moeite zijn kalmte te bewaren.
„Natuurlijk doe ik wat ik kan", zei prof. Lienhart, toen Horst

de volgende dag hem in zijn sanatorium sprak. „Maar ik kan er
geen garantie voor geven, dat mevrouw Aschoff niet opnieuw tot
haar kwade gewoonten zal terugkeren. Speciaal bij haar met haar
labiele karakter. Maar laten wij er net beste van hopen."

„Kan ik haar spreken?"
„Zeer zeker. Maar u moet erop voorbereid zijn dat zij af en

toe aanvallen heeft van vervolgingswaanzin."
Horst werd naar een wintertuin gebracht, waar hij met klop-

Eend hart op Verena wachtte. Door grote spiegelruiten had men
ier vanuit de hoogte een prachtig gezicht op de beboste berg-

helling, die zich naar beneden uitstrekte naar Stelnfeld. Van
Gloggnitz uit kwam hier de straatweg in eindeloze bochten naar
boven naar de pas. Aan de zijkanten bemerkte men de Schnee-
berg en de Rax-Alpen.

Horst rukte zich van dit prachtige schouwspel los, daar hij
achter zich langzame voetstappen had gehoord. Het was Verena

HU wendde fcich met een ruk naar haar om. BUna had hij luid
haar naam geroepen, maar hij bedwong zich nog te juister tijd. In
zijn vermomming kon zU hem niet herkennen. Zij moest er geen
idee van krijgen wie hij in werkelijkheid was.

Met een zekere verrassing stelde hij vast dat zU eigenlijk weinig
veranderd was. De bleke gelaatskleur en de wijd opengesperde
pupillen verrieden weliswaar nog de invloed van de verdovende
middelen, maar de lieflijkheid van haar fijngetekende
trekken bleef daardoor onaangetast. Voor Horst was zij plotseling
weer het door hem aanbeden meisje van vroeger, waarvan de
aanblik hem diep ontroerde. Alle gevoelens, die hö destijds ten
opzichte van haar gekoesterd had, welden weer in hem omhoog.

Hij stelde zich aan haar voor als referendaris der politie. Naar
hü zei was men er eindelijk achter gekomen, welke soort zaken
haar man deed. En ook dat zij hem daarbij geholpen had.

Met een doodsbleek gezicht keek Verena hem verschrikt asn.
„HU heeft mij daartoe gedwongen: hij heeft mU geslagen!" riep
zij uit. „Ik was te zwak om mU tegen hem te verzetten. Ja — mtfnman is een afschuwelijk mens. Nu vervolgt hij mij. Hij heeft mij
hierheen gezonden om mij langzaam te laten vermoorden . .

."
.

„Uw man is gearresteerd!" verkladrde HorsL
„En ik? Bent u hierheen gekomen »m miT eveneens te arres-

teren?" '
•

Hij lachte haar kalmerend toe. „Neen, mevrouw Aschoff. Uw
aandeel in deze dingen is te gering, dan dat een arrestatie hier-
voor gerechtvaardigd zou zijn.

Voor u Is het in de eerste plaats noodzakelijk hier weer gezond
te worden. D.w.z. dat men u'aan dat afschuweiyke vergif moet
ontwennen."

Zij koek hem vertwijfeld aan — bijna boos. „Waarom moet ik
mij daaraan ontwennen? Als ik hier maar eerst weg ben, begin
ik er toch weer mee", schreeuwde zij, en streek zich met een wilde
beweging over het voorhoofd. Plotseling raakte zij in opwinding.
„Het is toch de enige mogelijkheid om mij te verdoven. Zonder
deze stof zou ik het leven niet meer kunnen verdragen."

„Toch wel — misschien beter dan u nu wel denkt. U moet
alleen maar willen, mevrouw Aschoff, niet anders dan willen!

Uw man zal hoogstwaarschijnlijk voor lange tijd achter de tralies
verdwynen. Inmiddels zult u de gelegenheid hebben u te bevrijden
van valse voorstellingen en weer tot inkeer te komen."

„O — was ik maar nooit met hem getrouwd!"
„Misschien hebt u dat ook onder dwang gedaan? Misschien

hield u van een andere man?"
De vertroebelde blik in haar ogen werd opeens volkomen hel-

der. „Ja — een ander! Ik hield van hem. Ik houd zelfs nog van
hem. Al zal hij me nooit vergeven. Hij zou de enige mens zijn, die
my zou kunnen helpen."

„Verena — hij zal je helpen!"
Horst had die laatste wc ,-i'den met niet-veranderde stem uit-

gesproken. zy keek hem verschrikt aan, boog zich achterover en
strekte de handen naar hem uit. „Horst!" riep zU. „Horst!" Toen
zakte ze in elkaar, steunde het hoofd op de handen en brak in een
heftig snikken uit.

Hij greep haar beide handen en zei: „Ik beloof je te zullen1" ?en, Verena — voor zover ik daartoe bij machte ben. Maar jij
moet mij ook iets beloven en wel dat je hier van je kuur ernst
zult maken."

Hij moest zeer lang en zeer nadrukkelijk met haar spreken voor
zU hem deze belofte deed.

Met een bezwaard hart nam hij afscheid van haar en tijdens de
terugrit naar Wenen overlegde hy by zichzelf of hy juist ge-
handeld had met die vrouw te bezoeken. In leder geval had hij
zich zo neutraal mogelijk gehouden. Ook zU had een vrij strakke
houding aangenomen. En met geen woord was zy op de oude tyd
in hun vroegere vaderland teruggekomen.

Toen hy heenging, had zij niet gevraagd of hij haar wederomzou kunnen komen bezoeken.
Terwyi Horst zich op de Semmering bevond, ging in Wenen

commissaris Lechner erop uit om, zoals afgesproken was, een pa&rbeslissende klappen uit te delen.
(Wordt vervolgd)

Wat
anderen ervan

denkenDrs. Gruyters
De dezer dagen aangewezen

nieuwe lijsttrekker van de
V.V.D. voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen in
Amsterdam, de heer drs. J. P. A.
Gruyters, spreekt in zijn jeug-
dige overmoed en* onervaren-
heid onberaden taal.

De Amsterdammers, die hem
straks krachtens hun politieke
levensbeschouwing zullen moe-
ten YCrlt ' eze n» Interesseert het rallerminst, hoe de heer Gruyters
over het huwelijk van H.K.H.
prinses Beatrix denkt. Voor de
verkiezingen vpor de Amster-
damse gemeenteraad interes-
seert het de kiezers slechts hoe
de heer Gruyters denkt de be-
langen van de Amsterdamse
burgerij te dienen ten behoeve
van Handel, Industrie en Mid-
denstand en hoe hij de proble-
matiek van de woningverdeling,
verkeer, sport, kunst enz. te lijf
zal gaan.

Het ware te wensen, dat de
•Amsterdamse V.V.D.-ers. in de
binnenkort te houden ledenver-
gadering, de heer Gruyters een
halt zouden toeroepen en voor
de komende zittingsperiode van
de Amsterdamse gemeenteraad
een andere lijstaanvoerder zou-
den aanwijzen.

Amsterdam.
I.M.JESSURUN CARDOZO.

Hongerige dieren
Het is prachtig, dat er zoveel

geld is ingezameld voor de be-
volking van India, maar veel
dieren waren ook niet meer dan
een geraamte, heb ik in een
nieuwsfilm gezien. En ook daar-
voor moet worden gezorgd. Vele
dieren moeten op krachten ko-
men om weer in de landbouw te
werken, of als trekdier te wor-
den. gebuikt. Maar ook andere
beesten hebben recht op eten en
dr'nken, daar wordt dikwijls
niet veel aan gedaan.

Gouda ANNY VERBREE.

Uit het hart gegrepen
Hét deed ons goed vrijdag-

avond in het AVRO-programma
van Willem Duys klanken te
vernemen, die ons uit het
hart gegrepen waren, zowel door
de woorden van de heer
Carel Briels als door het sympa-
thieke optreden van de heer
Willem Duys. Wij hebben ons
daarom onmiddellijk opgegeven
als lid van de AVRO en 'ons
lidmeatschap van de VPRO op-
gezegd.
Haarlem, T. C. TOL

Misbruikt
Tot mijn grote verbazing en

verontwaardiging heeft Willem
Duya vrijdagavond jl. ons volks-
lied misbruikt ten eigen bate en
met Carel Briels in zijn kielzog.
Oostzaan, W. KEYZER

10 % te weinig
MEERDERHEID

SER WIL
HOGERE AOW

Van onze economische redactie

DEN HAAG, woensdag.-
< "•. , f >• "\y •' ' ■ r'v
Hen krappe meerderheid van

de Sociaal-Economische Raad
wil de AOW en enkele andere
wciale uitkeringen per 1 januari
Jl. sterker verhogen dan minis-
ter dr. G. M. J. Veld k a m r
heeft voorgesteld. De minister
dacht de uitkeringen in door-
snee met 10% te verhogen. De
werknemers plus enkele kroon-
leden in de SER willen een en-
kele procenten hogere stijging.

De werknemers willen, dat in
de verhogingen rekening wordi
gehouden met de 2% hogere va-
kantie-uitkering, die in vele be-
drijfstakken dit jaar wordt
doorgevoerd.

Het andere deel van de SER
(werkgevers plus de andere
kroonleden) vindt de door mi-
nister Veldkamp voorgestelde
verhogingen echter voldoende.

Ernstige klacht
4J

Eind van deze week ral het
verdeelde SER-advies over de
verhogingen van de sociale uit-
keringen aan de minister wor-
den' uitgebracht. Toen, minister
Veldkamp de SER om dit advies
vroeg heeft hij tegelijk de door
hem voorgestelde verhogingen
gepubliceerd. Daarmee heeft hij
zich het ongenoegen van de
op de hals gehaald. De raad
meent, dat hij daardoor in zijn
vrijheid van beslissingen wordt
beperkt.

In het thans uit te brengen
advies staat dan ook een ern-
stige klacht over deze manier
van handelen van de minister.
Het komt vaker voor, dat de mi-
nister zijn ideeën over bepaalde
zaken publiceert om pas daarna
advies aan de SER te vragen,
aldus de SER.

Alle SER-leden menen, dat de
minister niet zorgvuldig genoeg
is omgesprongen met de moge-
lijkheid om de sociale uitkerin-
gen van tevoren aan te passen
aan de te verwachte loon- en
prijsstijgingen in 1966. De argu-
menten van de minister voor de
verhogingen van gemiddeld 10%
per 1 januari hebben de SER
niet erg aangesproken.

Hartverwarmend
Sinds het zaterdagprogramma

van d«* VARA is één zaak heel
duidelijk geworden: als de
VARA (P.v.d.A.) • het voor het
zeggen zou hebben, dan zou men
zich dèèr moeten vervoegen voor
een vergunning om het Wilhel-
mus in het openbaar te zingen.
}Vat sprongen d e „Achter het
riieuws"-jongens hun „Zo is
het. "-broeders schitterend
bij. Hoe durft Willem Duys het
te w?"en om hen zo maar voor
datzelfde t.v.-scherm met het
Wilhelmus op hun plaats te zet-
ten!

Wel, ik vond het meesterlijk;
het was hartverwarmend.
Amsterdam, o A. STALLER

De ton van Luns,
Benelux en

Ambon
Mr. W. Bcernink te Dordrecht,

schrijft ons:
Nu binnenkort de Eerste Kamer

der Staten-Generaal de begroting
van Buitenlandse Zaken ,zal gaan
behandelen, waarbij derhalve ook
de veelbesproken „ton van Luns",
bestemd voor het zogeheten
Defence and Aid Fund, ten
tonele verschijnt, lijkt het raad-
zaam nog enige tot dusverre niet
belichte facetten van deze ge-
ruchtmakende zaak nader te be-
zien.

In Benelux-vcrband hebben de
kabinetten-Cals en Harmei zich
gehaast te voldoen aan de Engelse
verlangens tot boycot van Rhode-
sië. Bijzonder spectaculair kan het
besluit daartoe beslist niet worden
genoemd; vermoedelijk treft de
boycot het Nederlandse zakenle-
ven te weinig, dan dat er veel
drukte over wordt gemaakt. En
waarom zou men dan het machti-
ge Engeland trotseren? Aangeno-
men echter, dat er op zeer hoog
niveau beraad is geweest tussen
minister Luns en zijn thans de-
missionaire Belgische collega
Spaak omtrent Rhodesië, dan is
toch de vraag gewettigd, of om-
trent de „ton" ten tijde van het
kabinet-Marijnen ook de mening
is gevraagd van de Benelux-part-
ners. En, zo neen, welke motieven
hebben er dan toe geleid, de gift
aan het Defence and Aid Fund te
verstrekken? Bij de behandeling
der zaak in de Tweede Kamer
werden de parlementaire gemoe-
deren ernstig verhit door een
volkomen bijkomstigheid, te we-
ten het bezigen door de K.V.P.-er
Moorman van een uitdrukking,
welke hij zelf naderhand betreur-
de. De Eerste Kamer wordt be-
schouwd als een uitermate rustig
college, waar dan ook uitermate
belangwekkende beschouwingen
plegen te worden gehouden. Mis-
schien ware er nochtans bij de
ook nu weer te verwachten rusti-
ge beschouwingen in gemoedelij-
ke sfeer plaats voor de vraag, die
zowel voor- als tegenstanders der
gift zouden kunnen stellen: „Is er
ter zake sprake geweest van enig
overleg in Benelux-verband?",;
welke vraag gekoppeld zou kun-
nen worden aan een tweede: „In
welke gevallen vindt er wèl over-
leg plaats en in welke niet?" De
Nederlandse bevolking zou dan
tenminste na twintig jaar Bene-
lux op dit punt eindelijk eens wat
wijzer kunnen worden, want het
beleid vloeit niet over van eengeen twijfel latende duidelijkheid.

Antwoord
Een ander belangrijk aspect: De~ton van Luns" heeft in Zuid-

Afrika grote verontwaardiging
gewekt zowel bij de Zuidafri-
kaanse blanke bevolking als bij
de daar thans wonende Nederlan-
ders. Minder bekend echter zal
zijn, dat in Pretoria een comité is
gevormd om als antwoord op de„ton van Luns" een ton in te
zamelen voor d^, Ambonnezen in
Nederland! Om alle misverstand
te voorkomen: dat comité bestaat
uit blanken, voorstanders der
apartheid of liever der eigensoor-
tige ontwikkeling, in welk kader
het steun verlenen aan de door
een geheel andere „apartheid"
destijds getroffen groep gezagsge-
trouwe voormalige 'rijksgenoten
volkomen past. Maar deze mede-
delingen passen niet in het kader
van hen, die tot elke prijs (niet
van henzelf, doch van de belas-
tingbetalers) menen Zuid-Afrika
de wet te moeten voorschrijven en
er liever niet aan worden herin-
nerd, hoe de Ambonnezen zijn
behandeld, om van de Papoea's
maar te zwijgen.

Treiler
op rots

ALLE OPVARENDEN
WERDEN GERED

Van een speciale verslaggever

ABERDEEN, woensdag.
Een Schotse reddingsboot

heeft de vUf bemanningsleden
gered van een Nederlandse
treiler — de Maria W uit Rot-
terdam — die !n dichte mist op
de Cruden Skare-rotsen is ge-
lopen.

De ramp geschiedde voor de
kust van Aberdeenshire, waar
gistermorgen de kustwacht ver-
geefs met fakkels en lichtsigna-
len de op de kust afkomende
treiler trachtte te stoppen en in
dieper water te geleiden.

Aanvankelijk slaagde de be-
manning onder schipper J. P.
Weber jr. van de Maria W erin
het schip vrij te varen, maar het
strandde even later voor de
•tweede keer en zat toen muur-
vast op een rotspunt.

De machinist J. P. Weber
(47 jaar,) eigenaar van de treiler
en vader van de schipper, J. P.
Weber jr., zei dat hij toen het
schip op de rotsen liep uit zijn
kooi op' de vloer werd gewor-
pen.' ■■

,
' ■- '

„Wij renden naar dek en za-
gen dat de schipper probeerde
de boot van de rotsen af te krij-
gen. Het roer brak en het schip
lekte ... Wij probeerden het
lek te vinden, maar het zat on-
derin en rve konden er nie4 bij
komen".

Weber senior vertelde dat zijn
zoon, uit Oudenbosch, achter-
bleef om noodseinen ie geven,
terwijl de andere vier een red-
dingsvlot namen. Hij werd op-
gepikt toen het water over het
dek sloeg, nadat een reddings-
boot de andere vier al aan boord
had genomen.

De andere bemanningsleden
zijn stuurman Cornelis Rotsema
ende matrozen J. Borgmeier en
Jan Putte. •

Hulp
In de buurt voer een andere

treiler, de Real Madrid, die de
reddingsboot van Peterhead met
zijn radar naar de plaats van de
stranding heeft geleid. Na zons-
opgang zat de Maria W nog
muurvast en de golven spoelden
over het dek. Op acht mijl ai-
stand is de haven Peterhead.

De Maria W is gebouwd in
1932 en is eigendom van J. P.
Weber en G. H. Verstoep te Rot-
terdam.
Het schip wordt geëxploiteerd
door N.V. Carebeka. Men deel-
de mede, dat er geen gewonden
zyn. Voor het behoud van het
schip en de lading kunstmest
wordt gevreesd. De Maria W was
onderweg van Gent naar Scrab-
ster in N.-Schotland.\
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Een krachtige windvlaag woei over
het gazon en deed de gestorte foto's
opfladderen. De bediende keek er
handenwringend, naar.

„Hoe vreselijk!" sprak hij. ..Ik was
er al bang voor, gisteravond. Men heeft
mU gekiekt in een aanstootgevende
houding! Dit moet chantage zUn. Ach
toe, meneer Euvel! Zeg niets tegen de

(Advertentie)

PömpPbreeW
de kracht van een verkoudheid
■an bij Vader, Moeder en KindHHH

DR. KILDARE

RAKKER door Walt DisneyDR. BEN CASEY

DE TELEGRAAF

V, ' v v v'..'v , ••••'

.

' Mielé er IS geen betere!

Brandend maagzuur?

Renriiesjfl
helpen direkt!

KONING HOLLEWIJN EN DE DRUMMEL

DE BUYTELAERS

DE FLINTSTONES

2

„Ja, ja !" riep de huisknecht verzenuwd. „Doe wat u wilt — als
niemand deze prentjes maar te zien krUst!"

Zo sprekende greep hU een schepnet om de voortdwarrelende
kiekjes te vangen. Doch het was reeds te laat; Wiebel Wip had er
enkele te pakken gekregen en ging er mee naar Hollewljn.

„Moet je eens kiiken !" zei ze. „Die woeien m'n kamer binnen !

Ik wist niet dat Plichtpleger zo Udcl was! HU wil *e zeker door
het hele land verspreiden !"

koning hierover! Dat zou
liet einde van mUn carrière,

'betekenen!"
„Voor chantage op jou

hebben ze geen ton kiekjes
nodig", antwoordde de hof-
detective grimmig.'„Hier zit
wat anders achter — en dat
ga ik haarfijn uiipluizen!"



De Telegraaf
commentaar

verwerken en hebben het advies
gegeven om rijst van het noor-
den naar het zuiden te vervoa- 1
ren. Dat gebeurt nu ook.
Zij wijzen erop, dat in India op
elke vijf Indiërs twee koeien
rondlopen. Vijftig miljoen van
deze koeien hebben geen eige-
naar. Zij eten het graan op. Het
zijn echter heilige dieren en
75 procent van de Indiërs eet
uit principe geen vlees.

Zo willen ook de mensen in
het zuiden van India geen tar-
we eten. Maar door propaganda
wordt getracht daarin verande-
ring te brengen.

Men hoopt bovendien door
structurele verbeteringen een
ramp in de komende jaren te
voorkomen.

„Maar wat kunnen we doen
als alles door een hardnekkige
hitte verdroogt?" zo vroeg de
ambassadeur in Nederland zich
af.

Het Internationale Rode Kruis
heeft gisteren opgeroepen om
voedsel te verschaffen voor 20
miljoen jonge kinderen en 2
miljoen aanstaande moeders^

Bij de Novib zijn geen berich-
ten bekend, waarin zou worden
gesproken over een niet *. zo
acute noodsituatie. Verwezen
werd alleen naar de'oproep van
de secretaris-generaal van de
V.N., Oe Thant, de Wereld Voed-
selorganisatie en Paus Paulus.

Er bestaan twee schattingen
over het tekort aan voedsel. De
een spreekt van ëen oogstop-
brengst van 35 procent van de
normale opbrengst (die al aan
de krappe kant is) en een an-
dere schatting spreekt over een
tekort van tussen de 14 en 20
millioen ton graan. Tweeënvijf-
tigmiljoen mensen zouden met
de hongerdood worden bedreigd.

Teleurstellend
p\E rede van president de Gaulle

op zijn persconferentie i» te-
leurstellend geweest. De Franse
president, die zijn tweede ambts-
periode pas is begonnen, heeft
op geen enkele wijze nieuwe we-
gen aangegeven, die hij in de ko-
mende zeven jaar zal bewandelen.

Hij blijft slechts doorhameren
op hetgeen hij al zo dikwijls heeft
gezegd: de NATO moet worden
veranderd, alle „vreemde troepen"
diejn Frankrijk zijn gelegerd, moe-
ten onder Frans bevel komen,
geen supra-nationaliteit bij de
EEG en neutraliteit in Vietnam.

Hij redeneert heel simpel dat
bij de verkiezingen de meerder-
,heid voor hem was en dat wat de
meerderheid wil, moet worden
uitgevoerd. Hij kan dus nu zijn
gang gaan. En blijft zijn buiten-
landse politiek, al is die dan mis-
schien wat minder agressief, on-
gewijzigd.

De partners van de NATO zijn
nu ruim drie jaar voordat Parijs
het pact kan verlaten, gewaar-
schuwd dat de structuur gewij-
zigd moet worden.

Nu kan president de Gaulle
van mening zijn dat een aanval
uit het oosten irreëel wordt, maar
dat is dan in hoofdzaak te dan-
ken aan het bestaan van de NATO.

Als die bescherming wegvalt,
zou dan ook de kans op een drei-
ging weer niet groter worden?

Als de NATO vervangen wordt
doort b.v. bilaterale verdragen
tussen Europese landen en de
Verenigde Staten, dan kan dat
betekenen dat West-Duitsland als
militaire mogendheid zich gaat
roeren en aanspraak gaat maken
op atoombommen zoals Frank-
rijk en Engeland. En dat willen
Frankrijk noch andere Europese
landen.

De Gaulle wil een politieke si-
tuatie zoals die voor de oorlog
bestond, met als ideaal dat Parijs
de boventoon zal voeren. Dat is
een gemis aan inzicht.

'President de Gaülle wil dat
de tijd stilstaat. Dat lukt niet. Het
gevolg is alleen dat Europa achter-
op komt.

Leegstaan
17EN onderzoek van het Cen-
*- traal Bureau voor de Statis-
tiek heeft uitgewezen, dat op 1
november van het vorige jaar
in Nederland ruim 40.000 wo-
ningen leegstonden.

Dit tegen de achtergrond van
de nog steeds ontstellende wo-
ningnood zeer hoge cijfer is niet
zo indrukwekkend als op het
eerste gezicht lijkt, o.a. omdat de
krotten erin begrepen zijn, als-
mede de woningen die slechts
voor zeer korte tijd leegstaan.

Er zijn echter ook duizenden
woningen, die langer dan drie
maanden of een half jaar of
zelfs langer dan een jaar leeg-
staan en bovendien neemt het
totale aantal leegstaande wonin-
gen van jaar tot jaar met dui-
zenden toe.

Er zijn derhalve onmiskenbare
aanwijzingen dat de woningnood
afneemt, althans landelijk gezien.
In de praktijk evenwel behoort in
een aantal gebieden de woning-
nood soms vrijwel tot het ver-
leden, terwijl in de randstad Hol-
land en in het bijzonder in Am-
sterdam en andere grote industrie-
steden, de woningsituatie nog im-
mer wanhopig slecht is.

Het is thans wel een alom er-
kende waarheid, dat de woning-
nood niet alleen kan worden op-
gelost door het bouwen van meer
nieuwe woningen, maar dat ook de
doorstroming krachtig ter hand
moet worden genomen. Alle ver-
nuftige systemen ten spijt, is er
maar één afdoend middel om deze
doorstroming te bewerkstelligen
en dat is een vrije woningmarkt.!
De recente cijfers van het Cen-|
traal Bureau voor de Statistiek
leren, dat voor enkele delen van
ons land deze vrije woningmarkt
met een betrekkelijk gering risico
zou kunnen worden ingevoerd.

De cijfers leren ook, dat er alles-
zins behoefte is aan een centrale
instantie, die ten behoeve van de
woningzoekenden over de gege-
vens beschikt van alle landelijk
beschikbare of eventueel beschik-
bare vrije woningen. De moderne
administratietechnieken, zoals
computers, maken dit probleem
oplosbaar.

Met een nieuwe aanpak zou
aan talloze woningzoekenden
wellicht een zéér grote dienst
kunnen worden bewezen.

Kind onder vrachtauto
Van onze correspondent

UTRECHT, woensdag
De 2-jarige C o r n e 1 1 s

Oostveen uit Kockengen
is gistermiddag op slag gedood,
toen hij op het erf van zijn va-
der onder een achteruitrijdende
vrachtauto kwam

DRS. DEN UYL:

Economie van ons
land is niet ziek
„Maar we
moeten
opletten”
Van onze parlementaire

redactie
DEN HAAG, woensdag.

DE minister van Econo-
; mische Zaken, drs. J.
M. den Uy 1„ -be-
streed gisteren in de
Tweede Kamer • dat
excessieve loonstijgin-

gen in ons,land een onver-
antwoorde geldontwaarding
heeft plaatsgevonden. „Nr-
derland heeft zowel wat be-
treft de lonen als wat be-
treft de prijzen de laatste
jaren in de pas gelopen nu t
de andere EEG-landen", -ü-
dus drs. Den Uyl.

Ook van de rentestijging en
de kapitaalsschaarste in Neder-
land was minister Den Uyl niet
onder de indruk: „Nederland
heeft, met Zwitserland, lange tijd
een van de laagste rentes van
Europa gekend. Nu vindt er een
aanpassing plaats, dat is niet te
vermijden." '

Aanpassing
De vele sluitingen van grote

bedrijven, die de laatste maan-
den zijn voorgevallen, vermoch-
ten de socialistische minister
Den Uyl evenmin te verontrus-
ten.

„Deze bedrijfssluitingen Reb-
ben niets te maken gehad met
daling van de winst en/of met
verkrapping van de liquiditeit",
aldus drs. Den Uyl. „Er is hier
sprake van aanpassing aan de
EEG-ontwikkeling en de schaal-
vergroting, terwijl in een aantal
gevallen er sprake waa van op-
gelegde „Fehlinvestierungen".

Wel opletten
„Deze gebeurtenissen worden

telkens gekoppeld aan pessimis-
tische conjuncturele beschouwin-
gen — een analyse van geval tot
geval leert dat dat onjuist is.
Men praat onze economie een
ziekte aan, die niet waar is.

Dat neemt niet weg dat we
wel moeten opletten. Een dokter
kan ook tegen een volkomen ge-
zonde man zeggen dat hij aan
sport moet doen om zijn gezond-
heid te behouden".

Drs. F. van der Meij
(C.H.U.) had tevoren vergeefs
bij de minister geïnformeerd
naar de plannen met de tweede
helft van de belastingverlaging-
Witteveen, die op 1 januari 1967
moet ingaan. Men hoort tegen-
woordig steeds meer stemmen
opgaan om deze belastingverla-
ning niet te laten doorgaan.

Onaanvaardbaar
De voorzitter van de Sociaal-

Economische Raad. drs. J. W.
de P o u s en de voorzitter van
de A. R., dr. W. P. Berghuis,
hebben uitstel van de belasting-
verlaging al gesuggereerd.

Namens de C.H.U.-fractie in de
Tweede Kamer stelde drs. Van
der Meij uitdrukkelijk vast* dat
een uitstel van de belastingver-
laging voor de C.H.U. onaan-
vaardbaar is.

„Bent u soms aan het polemi-
seren met uw partijgenoot De

Pous?" informeerde minister
Den Uyl. Uitsluitsel gaf hij
echter niet over de kwestie van
de belastingverlaging zelf.

De minister weigerde in te
gaan op verzoeken van drs. Van
der Meij; mr, F. Portheine
(V.V.D.) en mr. R. NeLissen
(K.V.P.) om de investeringsfaei-
liteiten, die enkele jaren gele-
den zijn opgeschort, weer in wer-
king te doen'treden.

Geen reden
~Ik zie volstrekt geen reden

om thans de vervroegde afschrij-
ving weer in overweging te ne-
men. Dat zou de scanning op de
arbeidsmarkt maar vergroten",
aldus drs. Den Uyl.

Vele sprekers tiit de Tweede
Kamer uitten hun bezorgdheid
over de stagnering die het vo-
rige jaar optrad bij de groeiende
industrialisatie van het noorden
van ons land. .

Staatssecretaris drs. J. A.
Bakker kon weinig' concreets
antwoorden, maar hij zegde toe
binnenkort in een nota te zullen
uiteenzetten welke plannen hij
heeft voor verbetering van de
infrastructuur, wegen, openbare
gebouwen e. d. in het noorden
des lands.

Vas Dias (75) overleden
NEW YORK, woensdag

De Nederlandse journalist Ar-
nold vas Dias, deken van de
correspondenten, die bij de Ver-
enigde Naties werken, is in Sa-
rasota in Florida aan een hart-
aanval overleden.

De 75-jarige vas Dias. die on-
der meer voor De Telegraaf
werkte, is in Amsterdam gebo-
ren. Bekendheid kreeg hij als
oorlogsverslaggever in de twee-
de wereldoorlog. De laatste 20
jaar was hij correspondent in
New York voor de Nieuwe Rot-
terdamshe Courant. (UPI)

Dansvloer
Zij is ook een dag of wat in Mé-
gève~ geweest, waaraan zij min-
der prettige herinneringen heeft
overgehouden: een fotograaf
kpipte haar op de dansvloer, de
foto kwam in een Engels blad
met een smalend onderschrift,
en mevrouw Soekarna treedt
sindsdien journalisten met enig
voorbehoud tegemoet.

„Er heeft in kranten gestaan,
dat ik in Zwitserland op zoek
was naar een huis voor liet ge-
val de president het beter zou
achten Indonesië te verlaten,"
zegt ze met koolzwarte, fonke-
lende ogen, „dit is kwaadwilli-
ge nonsens. Mensen die mijn
man kennen weten, dat hij In-
donesië nooit zal verlaten, wat
er ook gebeurt."

Communisten
Mevrouw Soekarno is nog meer
ontstemd over een bericht, dat
zij Indonesische communisten
zou helpen ontsnappen naar Ja-
pan en West-Europa. „Ik heb
nooit dit soort mensen gehol-
pen," verklaart zij met nadruk.
„Ik heb geen vrienden onder de
communisten."

Ratna Sari Dewi is de naam
die de president haar heeft ge-
geven. In het Nederlands komt
dit neer op „godin van eenju-
weel-achtige essentie". „Te veel
eer voof% mU.,<>

.
zoals mevrouW

Soekarno lachend commenta-
rieert, misschien. Maar 's presi-
denten jongste echtgenote is in-
derdaad van een sublieme oos-
terse schoonheid, die merkwaar-
digerwijze meer Indonesisch
dan Japans aandoet.

Eerbied
Zij is tenger en klein, heeft fas-
cinerende ogen en gitzwart haar
dat tot op haar middel valt. Ter-
wijl zij een ontbijt.van Japanse
thee, toast en een zachtgekookt
eitje gebruikte en koffie aan-
bood, praatte zij onbevangen pn
in goed Engels over allerlei za-
ken, waarbij steeds de adoreren-
de eerbied voor haar man. die zü
in 1059 op een Japanse thee-
party ontmoette, naar voren
kwam.

„De president haat de Neder-
landers allerminst, en zelfs niet
de Amerikanen," zei ze over-
tuigd, „maar hij is gevoelig voor
anti-lndoncsische perscampag-
nes.' Dat artikel van mr. Stik-
ker bij voorbeeld over de laat-
ste jaren van het Nederlandse
bewind in Indonesië is bij hem
in zeer slechte aarde gevallen."
Wat niet wegneemt, dat me-
vrouw Soekarno graag Neder-
land zou willen bezoeken; al was
het alleen maar vanwege onze
bollenvelden, want zoals ledere
Japanse is Ratna Sari Dewi dol
op bloemen, „en dat deel ik dan
ten minste ai met de Nederlan-
ders. Ik hoop er eens samen met
mijn man te komen."

llad ze niet graag ter gelegen-
heid van het huwelijk van prin-
ses Beatrix Nederland bezocht?
„Natuurlijk, bijzonder graag,"
zei ze spontaan, „maar daarvoor

is een uitnodiging nodig. Claus
von'Amsberg lijkt mij een bij-
zonder fijn mens te zijn. Van
wat ik heb gehoord is hij ook
erg intelligent. Men hoeft geen
prins te zijn om ware kwaliteiten
en karakteradel te bezitten en
ik geloof dat de Prinses een goe-
de keuze heeft gedaan."

Mevrouw Soekarno op goodwill-reis

Politiekvan de
glimlach

door ROBERT L. KROON
GENÈVE,' woensdag

IN haar suite op de achttiende verdieping van het
hotel Intercontinental keek.de betoverende mevrouw
Ratna Sari Dewi Soekarno naar de. wit-besneeuwde
Alpentoppen en verklaarde: „De jongste gebeurte-
nissen in Djakarta bewijzen; dat mijn man de onbe-

twiste leider van Indonesië is. Er is geen Indonesië zonder
Soekarno en geen Soekarno zondqr Indonesië denkbaar".
De 26-jarige, in Japan geboren,
echtgenote van president Soe-
karno, verblijft enkele dagen in
Genève na ben rondreis van on-
geveer drie weken door West-
Europa, waar zij ziekenhuizen
in Rome en Parijs bezocht in het
kader van haar plannen een
groot modern ziekenhuis in Dja-
karta te doen bouwen.

Misverstand
Mevrouw Soekarno, die een

niet te veronachtzamen rol
speelt als Indonesië's „First La-
dy", en goodwill ambassadrice,
zei dat een herstel van de ver-
houdingen tussen Indonesië en
Nederland niet kan worden ge-
fundeerd op clichés als „weder-
zijd begrip" en wat dies meer
zij. „Men moet inhoud weten
te geven aan dit soort verklarin-
gen. Er is nog zoveel misver-
stand over en weer. Men schijnt
in Nederland in brede lagen nog
niet veel begrip te kunnen op-
brengen voor de politiek van
mijn man.

' Men meent dat zijn „Nasa-
kom"-principes ccn onmogelijke
coalitie beogen tussen commu-
nisme, islam en nationalisme.
Maar het gaat hier niet om het
bolsjevisme, doch om het oer-
oude typisch-Indonesische socia-
lisme, dat allang voor Marx be-
stond. Indonesië duldt geen ideo-
logische import, noch van het
Westen, nog van de communis-
tische staten."

Zo spreekt mevrouw Soekar-
no en zij geeft zich grote moeite,
de inzichten van haar president
en echtgenoot bij een vaak zeer
sceptisch gehoor ingang te doen
vinden. Maar zij wil liever geen
commentaar geven op Soekarno's
jongste besturusmaatregelen en
de afzetting van generaal Nasoe-
tion, die zij persoonlijk zeer be-
wondert!

, Jk .. , -i.'-' ' * -

Glaasje op?
Mondje
dicht!

Van onze Ilaagse redactie
Onder verantwoordelijkheid

van minister J. Smallen-
broek van Binnenlandse Za-
ken heeft het rijk ccn affiche
uitgegeven met een waarschu-
wing voor ambtenaren, die met
staatsgeheimen omgaan, hun
mond niet voorbij te praten.

Deze affiche stelt voor een pa-
pegaai, die met een van zijn
poten een glaasje vasthoudt. De
tekst luidt: „Geen loslippigheid
bij gezelligheid".

De plaat is het eerst opge-
hangen in de hal van het depar.
tement van Binnenlandse Zaken.
Sedert gisteren 'j deze aan-
schouwelijke waarschuwing ook
té zien op enige andere ministe-
ries en rijksbureaus in Den
Haag.

Volgens een woordvoerder
van Binnenlandse Zaken was er
geen bepaalde aanleiding deze
affiche juist nu te verspreiden.
Een zeker mate van beveiliging
heeft er bij het rijk altijd al be-
staan. De papegaaienplaat wordt
niet aan andere departementen
of rijksinstellingen voorgeschre-
ven. Wie de affiche (oplage 500
exemplaren) wil benutten, kan
deze aanvragen.

Vliegtuig stort op
winkelrij: 6 doden

NEW DELHI, woensdag
Een vliegtuig van de Indiase

luchtmacht raakte bU een lan-
ding op het vliegveld Gauhati
nabij Calcutta de verkeerstoren
en stortte brandend neer op een
rij winkels. Volgens de eerste
berichten kwamen zes mensen
om net leven en raakten meer
dan tien mensen gewond.

(UPI)

Weer VVD-protest
AMSTERDAM, dinsdag

Na de VVD-afdeling Baarn
heeft nu ook de Kamercentrale
Zwolle van de VVD (de gehele
provincie Overijsel omvattend)
een protesttelegram gezonden
naar'het bestuur van de afde-
ling Amsterdam van de VVD, en
het hoofdbestuur.

In dat telegram getuigt het
bestuur van de Kamercentrale
van zijn ongerustheid over ver-
schillen binnen de VVD en
spreekt het zijn ernstige teleur-
stelling en verontwaardiging.uit
over het feit," dat het 'Amster-
damse VVD-gemeenteraadslid
drs. J. P. Gruyters „wegens
drukke werkzaamheden" niet bij
het huwelijk van prinses Beatrix
aanwezig zal sijn.

Happening
in zuiden
voorbij
Door Henk ten Berge
TERUG IN AMSTERDAM,

Aswoensdag
Het démasqué. ,Als u nu vraagt:

„Carnaval, hou vond ja het?", is
het moeilijk daar een duidelijk
antwoord op te geven — heus
niet alleen omdat er zo'n roes-
tige spijker door het heufd steekt;
Het is een vreemde zuidelijke
happening geworden, waarvan
de Limburgers boven de rivie-
ren te veel opscheppen en waar-
in zij in drie dagen trachten een
heel jaar af te reageren.

Ik geloof vooral dat we ons er
als noorderlingen niet te veel
mee moeten bemoeien. Laten ze
het onder elkaar maar jezellig
hebben; zolang Mestreechs Moos_
wief als symbool van de kolder
aan de mast op het Vrijthof
hangt, doen ze tóch wat ze wil-
len en weigeren ze daarbij na te
denken.

Kolonie
We hebben er niet zielig van-

uit een hoekje naar zitten kijken
en best pret gehad met . . . Hol-
landers. die in een soort lots-
verbondenheid toch weer op een
kolonie werden gedreven. De
niet-zuiderlingen tenminste, die
gekomen waren met de be-
doeling oprecht te carnavallen.
Die andere groep, die bezweet
wat Limburgse tederheid dacht
te vangen, zat er helemaal naast.

Het is niet''voldoende je te
verstoppen met een bellenpak of
een paar grote, roze gummi-oren
met komisch effect, want zolang
je met een harde G rondhost, val
je tóch door de mand. Daar
zorgen ze wel voor. Anders, en
beter, is het als je een schoon-
zuster of iets nóg naders,,in het
zuiden hebt.

Nog een drupke
Het is weer voorbij, op papier

althans. De echte fanatieke feest-
neuzen halen vandaag met uit-
gestreken gezicht het askruisje
en met dat teken van boet-
vaardigheid op het voorhoofd
pikken ze weer een onvervalst
drupke. En zaterdagavond doen
ze het nog eens dunnetjes over:
niet uit wereldse lichtzinnigheid,
maar omdat het zo hoort.

Toegegeven, niet heel Maas-
tricht doet dat; het is een kleine
kern die niet van ophouden weet
en dus niet per se, deze drie
dagen carnaval nodig heeft om
eens uit de band te springen.

Dat is trouwens de vraag die
de oudere zuiderling durft te
stellen: houdt dit carnaval in
zijn huidige vorm stand? Gaat
ook deze folklore het niet lang-
zaam maar zeker afleggen tegen
de tijd?

Zorgen
Een feit,is dat het zogenaamde

„straatcarnaVal" in vele plaatsen
de laatste tién jaar veel van eijn
massale karakter heeft verloren.
Menige Limburger maakt zich
daar zorgen over. Het-carnaval
van de verenigingen, de bals en
de cafés tieren echter (letterlijk
en figuurlijk) nog welig.

De ware carnavalier probeert
het, in de rest van deze week dus
af te leren, schraapt zondag, uche,
uche, zijn geteisterde keel en
wrijft in zijn handen als hij aan
volgend jaar denkt. Groot gelijk!

Meisje overreden
Van een onzer verslaggevers

ASSEN, woensdag
De 10-jarige Roos Marie-

tje Gabriël uit Assen is gis-
termiddag met haar fiets onder
«en veeauto gekomen en in het
ziekenhuis aan haar verwondin-
gen oïerleden.

JUBILEUM
door

LEONHARD HUIZINGA
ZOJUIST bereikt mij het

bericht, dat de bekende
filatelist 1 Suurhoff
voorbereidingen treft

v voor de uitgave van een
postzegel, die uitgegeven zal
worden ter gelegenheid van zijn
25-jarig jubileum als minister
in het jaar 1989.

Deze zegel zal de beeltenis
van .de beminde bewindsman
dragen, en als opschrift:
„REPUBLIEK NEDERLAND",
waaronder het devies: „Van Hof
tot Suurhoff". Het geheel zal
uitgevoerd worden in óiep rood.

Ik heb onmiddellijk de minis-
ter opgebeld om bevestiging tm
krijgen van dit bericht, maar
vermocht Zijne Excellentie niet
te bereiken. Een van de hoogste
functionarissen op het Departe-
ment van Waarheidstaat en
Verkeer wilde mij echter wel
even te woord staan.

„Het ministerie' is iri rep en
roer," verklaarde hij..„leder is
koortsachtig aan het werk. De
voorbereidingen voor deze zeer
speciale zegel eisen ons een
voor een volledig op. Het is kort
dag,' weet u ."

Vierling in Amerika
COLD SPRINGS, dinsdag

Een kappersvrouw In Cold
Springs heeft gisteren het leven
geschonken aan een vierling —

drie meisjes en een jongen. De
vier kinderen wegen te zamen
4.930 gram.

Temperatuur boven normaal
Het KNMI ln I)e Bilt verwacht tot hedenavond:

PLAATSELIJK ENIGE BUIEN
Aanvankelijk krachtige, later overwegend matige wind, ruimend naar

zuidwest tot west. Over het algemeen iets lagere temperaturen.

WEEK-
OVERZICHT.

UB HII.T,
woensdag.

Ook Noord-
Nederland heeft
gisteren zijn
deel gekregen
van het maandag
begonnen voor-
jaarsweer. Op
verscheidene
plaatsen in Gro-
ningen, Fries-
land en Drente
werd het, even-
als elders in het
land,. 12 i 13
graden. Dit zijn
iniddagtempera-
turen, die thuis
horen in begin
april; voor eind
februari liggen
ze ongeveer 7
graden te hoog.

Een oude, van
de oceaan ge-
komen depressie,
die over Enge-
land naar het
noorden trok,
deed tegen de
avond de buiigheid snel toervmen.
Hoofdzakelijk in het westen en het
centrum van het land kwam het
daarbij plaatselijk zelfs tot onweer.

Naarmate de depressie'> verder
noordwaarts trekt, ruimt bij ons de
wind naar het westen. De oceaan-
luclit wordt daardoor niet meer langs
een warme omweg, maar rechtstreeks
naar Nederland gebracht, liet zal dan
ook In het gehele land minder zacht
zijn dan gisteren. Toch blijft de tem-
peratuur boven normaal.

Plaatselijk zullen opnieuw buien
voorkomen, maar men kan ook pe-
rioden met opklaringen verwachten.

WEER IN EUROPA
I)e zachtere lucht is al diep in

Scandinavië en op een lijn ten'
noorden van Moskou teruggedreven.
In Zuid-Europa komen 'de tempe-
raturen al tot 17 & 20 eraden. Ken
depressie trekt van Engeland naar
het noorden van de Noordzee en
brengt ln West-Europa enkels ver-
spreide buien. Van de oceaan na-
deren meer depressies, die de zach-
te luchtstroom voorlopig in stand
houden.

HET WEER VAN GISTEREN
,T ... p ... ifJStation *e«r Ma*, tri

temp. ïït»
Den Helder regenbui 12 0.3
Ypenburg onweer 13 0
Vlissingen onbewolkt 11 4
Eelde regenbui 13 1
De Bilt onweer 13 0.4
Twente zw. bew. 14 '0

Eindhoven zw. bew. 14 •

Z.-Limburg 1. bew. 14 0

Helsinki Uzel —6 o.*
Stockholm motregen 2 0.2
Oslo sneeuw —2 6
Kopenhagen mist 4 0.3
A berdeen mist 5 0.3
Londen zw. bew. 11 2
Amsterdam onweer 12 0.1
Brussel regenbui 15 0.1
Luxemburg h. bew. 13 0
Parijs regenbui 14 3

\

Bordeaux regenbui 16 0.1
Grenoble geh. bew. 17 0
Nice zw. bew. 14 8
Berlijn h. bew. 9 1
Frankfort h. bew. 14 0
München zw. bew. 15 0
Zürich zw. bew. 15 0
Genève regenbui 11. 1
Locarno geh. bew. 8 0.6
Wenen 1. bew. 16 O
Innsbruck zw. bew. 14 1
Belgrado 1. bew. 23 0
Athene zw. bew. 18 0
Rome motregen 19 0.1
Barcelona zw. bew. 14 0
Madrid h. bew. 10 0.4
Majorca zw. bew. 16 2
Lissabon h. bew. 14 5

DONDERDAG:
Zon op 7.38. onder 18.10
Maan op 9.16, onder 22.35

Voertuigen licht op van 18.25 tot 7.21
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(Advertentie)

Geen angst meer,
want er is Neo-Silvikrin!

Eerst komt roos», dan volgt
haaruitval... daarna verhoornt
de hoofdhuid.» en kaalheid'is
het eind. Dit kunt u verwach-
ten, als u niet bijtijds zorgt
voor „bijvoeding" van do
hoofdhuid. «

NEEM NEO-SILVIKRIN!
Silvikrin bevat in de juiste
verhouding alle 18 natuurlijke
opbouwstoffen, die ook uw
haar nodig heeft. Vandaar dat
niets zö helpt tègën roos en
haaruitval als Neb^Silyiknn!

NeoSïlvlkrïn
de biologische haarvoeding
«■fe

Voor dagelijkse haarverzor-
ging is er Silvikrin Lotion
(met of zonder vet). Houdt
het haar gezond en laat hetg gemakkelijk kappen.

(Advertentie)

5 of 10 of 20
guldens voor een
oude pan terug!

(a.s. maandag definitief
de allerlaatste dag)

Doet er niet toe hoe oud en ver-
sleten: voor elke oude kookpan,
steelpan,fluitketel of melkkoker,
hebt U recht op een sensatio-
nele inruilkorting van 20% op
een echte Sola-Elite pan van
Zweeds edelstaal. Onverwoest-
baar en blijvend mooi bij koken
op gas (ook het felste aard-
gas!) en elektra. Kromtrekken
kèn niet. Aanbranden ook niet.
Roesten? Nooit! Garantie?
Levenslang! Kom gauw kiezen.
Na maandag is het afgelopen.

C)i^k
sierlijk-

S-6-4

3



IN BEROEP TEGEN ONTSLAG

Secretaris dupe
van dorpsroddel

Van een onzer verslaggevers
ARNHEM, woensdag

Snikkend verborg (gisteren de
gemeentesecretaris van Ophe-
mert, J. H. C. Israël,' zijn hoofd
in de handen, toen mr. F. de
Bruyn van Tengbergen als ge-
tuige voor het Ambtenarenge-
recht in Arnhem werd gehoord.

In de bijna 8 uur durende zit-
ting was een hele rU oude
plattelandsmannetjes voor de
rechtbank,verschenen, die allen
vrijwel onverstaanbaar, maar
daarom niet minder belastende
verklaringen hadden afgelegd
over de 43-jarige secretaris.

De vragen van de voorzitter,
mr. K. Groen, werden door de
meesten van hen nauwelijks be-
grepen en moesten in meer een-
voudige termen worden her-
haald. Maar eensgezind kwamen
zil toch allen tot de conclusie,
flat de heer Israël „een bijzonder
onbetrouwbaar, sluw en gezags-
ondermijnend man" was.

Gewaarschuwd
Ook de burgemeester van Op-

hemert, mr. E. R. Westerbeek
van Eerten, kwam bezwarende
verklaringen afleggen over zijn
ex-secretaris. Hij zou zelfs door
zij/i voorganger voor de onbe-
trouwbare heer Israël zijn ge-
waarschuwd en later zou deze
hebben aangeboden: „Als je ooit
maatregelen tegen hem over-
weegt, dan kun je een beroep op
me doen."

Als laatste in de rU van ge-
tuigen verscheen die voorgan-
ger: mr. F. de Bruyn van Teng-
bergen. Verontwaardigd wees hu
de verklaring van de huidige
burgemeester van de hand. „Ik
zou medewerking hebben aange-
boden om een ambtenaar weg te
werken?" vroeg hij rood aanlo-
pend van kwaadheid, „Ik die
altijd met mijn ondergeschikten
problemen uitpraatte en ze op-
loste? Hoe komt u erbij!"

Groot onrecht
De secretaris, met wie hij ja-

ren had samengewerkt, om-
schreef hij als „een zeer intelli-
gent en zeer bekwaam ambte-
naar Een man die leefde voor
de gemeente-administratie en
een scherp analyserend verstand
had". Gevraagd naar het karak-
ter en de levenswandel van de
heer Israël, zei hij: „Hij hield
zich aan de letter van de wet.
Om eens een sportuitdrukking te
gebruiken: hij was geen stroper,
maar een jager. Dat hij in do
gevangenis is gegooid, is een
groot onrecht."

Met die verklaring kon Op-
hemert, op de tribune vertegen-
woordigd door B. en W., ge-
meenteraad en kerkvoogden, het
doen.

Voortreffelijk
Alle getuigen waren het er-

over eens dat de secretaris tot
de komst van de nieuwe bur-
gemeester een voortreffelijk
ambtenaar was geweest. Daarna
was het pas minder geworden.
Het enige raadslid dat steeds
tegen het ontslag/ van .de heer
Israël had gestemd, omdat hij
eerst de uitspraak van de recht-
bank wilde afwachten, was de
heer Overeem van de plaatse-
lijke belangenpartij.

De rést van de raad had ech-
ter een minder onafhankelijk
standpunt. „Geen wonder,"
merkte de briljant pleitende mr.
N. J. Geleynse op, en hij citeer-
de de rechter-commissaris, die
indertijd, de raadsleden „simpe-
le zielen" had genoemd, die zich
gemakkelijk lieten beïnvloeden.

Mr. Geleynse vroeg vernie-
tiging van het ontslag en vor-
derde een door het Ambtena-
rengerecht te bepalen schade-
vergoeding van de gemeente
Ophemert.

Uitspraak over drie weiken.

Meppelse student
terug na roof

MEPPEL, dinsdag
„Ik ben herexamen aan het

doen". Een bord met deze woor-
den werd vannacht in Meppel
aangetroffen op de plaats, waar
het beeld „De gezakte student"
van prof. L. W. Wenekebach
had gestaan. Van de dieven
geen spoor.

Toch wist de Meppeler politie
nog vannacht het twee meter
hoge ijzeren beeld op te sporen,
zij het met enig geluk. Wegens
technische mankementen werd
een bestelbusje aangehouden,
waarin zich de gesjeesde student
bleek te bevinden.

Geen herexamen dus voor de
student, maar wel een gratis
nachtverblijf voor de zeven da-
ders: studenten aan de theolo-
gische hogeschool in Kampen.
De auto werd aan de ketting ge-
legd.

„We vonden deze droevige
figuur van de gezakte student
niet mooi," vertelden de jonge-
lui aan de politie.

De studenten werden vanmid-
dag bij de officier van Justitie in
Assen voorgeleid.

Rijnstaal-arbeiders
onder de pannen
V/ *- V* V/ V**

ARNHEM, woensdag
Het ziet er naar uit dat vrij-

wel alle ontslagen arbeiders van
de N.V. Rijnstaal te Arnhem een
passende werkkring zal kunnen
worden aangeboden, mede ook
door bemiddeling van het Ge-
westelijk Arbeidsbureau.

Wervingsacties worden niet
alleen ondernomen door In Arn-
hem en omgeving gevestigde
bedrijven, maar ook uit andere
delen van het land. Van de ont-
slagen buitenlandse werkkrach-
ten kunnen ten minste 50 Ita-
lianen en 100 Turken in andere
bedrijven worden geplaatst. Van
de Nederlandse werknemers heb-
ben reeds velen herplaatsing in
het bedrijf aangevraagd. (ANP)

Weggewerkt
De secretaris zelf barstte in

snikken uit. De door dorpsrod-
del en laster een onzeker man
geworden heer Israël, die, om-
dat hij te lastig was? werd weg-
gewerkt nadat hij door een ern-
stige ziekte anderhalf jaar aan
het bed was gekluisterd, moest
de spanning afreageren.

„Zelfs in de kerk word je
met de nek aangekeken," zei
hij, nu bijna een jaar geleden,
toen hij vrijgesproken was door
de Arnhemse rechtbank van al-
les wat hem ten laste was ge-
legd en waarvoor B. en W. tij-
dens zijn ziekte de bewijslast
hadden verzameld.

Tegen dit ontslag, in een
spoedzitting van de gemeente-
raad, waarvoor de burgemees-
ter naar gisteren bleek, zelf de
convocaties had rondgebracht
om toch maar vooral op tijd te

één dag voor de rechtzit-

ting verleend, was hij bij het
Ambtenarengerecht in beroep
gekomen.

Ellenlange Arabische tirades

Verwarring rond
een persoons-
verwisseling

President: Dagvaarding is toch
geen „vliegend tapijt”

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag.

HET spel van vergissingen", zo zou men de zaak
van de vechtende Marokkanen kunnen noemen
die gistermorgen in vlot Arabisch voor de recht-
bank' werd behandeld. De ene Marokkaan stak

j j de ander met een mes en sloeg hem met een steen
op het hoofd, zodat het slachtoffer een week in een Am-
sterdams ziekenhuis moest worden verpleegd.

De echte goede verdachte was er. Onomstotelijk. Want die was
onmiddellijk na het gebeurde op 6 december vorig jaar door de
politie gearresteerd. HU zat nog steeds in voorarrest. En zo werd de
echte goede verdachte voorgeleid.

Toen kwam de lacher. Dood-
ernstig bracht de deurwaarder
de getuige binnen. Ades 1 a I
Omar Buffraï.

„Vraagt u de getuige zijn
naam en andere personalia",
vroeg de president aan de tolk,
een lector in de Arabische talen
aan de Amsterdamse universi-
teit.

Naam
Er werd een kwartier lang

heen en weer gepraat; in het
Arabisch. Niemand verstond een
woord. Niemand begreep iets
van dat lange gepraat. Toen
kwam het hoge woord eruit. In
plaats van Adeslaï Omar Buffraï
was verschenen Omar Ades-
laï Buffraï, een totaal an-
dere man, die handenwringend
middels de tolk verklaarde niet
te weten wat hU misdaan had
en waarom hij dan wel voor de
kadi werd gesleept. Hij kende
verdachte niet en verdachte
kende hem niet.

Hoe kwam de man aan de
dagvaarding? Van de politie.
Maar de dagvaarding was medio
januari aan het adres van de
echte getuige en het slachtoffer
aan de Nic. Beetsstraat bezorgd.
En deze man woonde aan de
Weesperzijde. Marokkaan was
hij wel en de naam droeg hij
ook, maar dat was dan ook alles.

Hoe
„Hoe kor.it de dagvaarding in

de handen van deze getuige?"
wilden de officier, de president,
de rechters en de griffier weten.

Ze willen het nog weten. Het
kwam er niet uit. „Een dag-
vaarding is toch geen vliegend
tapijt", merkte de president
nuchter op. Ellenlange Ara-
bische tirades. Maar geen oplos-
sing voor de persoonsverwisse-
ling. Wel drie handenwringende,
druk gesticulerende Arabieren.
„Gaat u maar weg", zei ten
slotte de officier tot de onschul-
dige getuige, die helemaal con-
fuus was en deed of hij minstens
zijn doodvonnis zou horen vol-
trekken.

Drs. Tilanus over
samenwerking

CHU, AR en KVP
' ' .

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, woensdag

De nieuwe voorzitter van de
CHU, drs. A. D. W. Tilanus,
heeft een studie aanbevolen over
de fundamentele uitgangspunten
van de KVP, de ARP en de CHU,
ten einde te onderzoeken of tot
een samenwerking tussen de
partijen kan worden besloten.

Deze studie zou naar de me-
ning van de voorzitter moeten
voorafgaan aan een eventueel
overleg tussen deze partijen
over de organisatievorm, die
daarvoor zou moeten worden ge-
kozen.

De heer Tilanus zei dit toen
hij zich voorstelde als partij-
voorzitter aan de parlementaire
pers. „Deze studie moet natuur-
lijk niet tien jaar duren," zo
verklaarde hij. „Maar er moet
ook bezinning plaatsvinden en
het zal voor de volgende ver-
kiezingen dus wel niet gereed
kunnen zijn."

Voorbarig
In dit verband vond de heer

Tilanus de Vriendenkring ARP--
CHU voorbarig, omdat deze
groepering reeds overleg voert
over de organisatorische vorm
van samenwerking, terwijl men
het over de fundamenten ln de
drie partijen nog niet eens

Enige malen legde de heer
Tilanus er de nadruk op, dat hij
sprak over een samenwerking

ï tussen de drie christelijke par-
tijen en niet over een samen-
smelting. Eveneens bracht hij
enkele bezwaren tegen één grote
christelijke partij naar voren.Vals

De verdachte gaf de feiten ten
dele toe. HU was dagenlang ge-
sard door de echte getuige, die
er niet was. Er was een vecht-
partij ontstaan en toen had hij
met een minuscuul ïakmesje ge-
stoken en vervolgens zijn slacht-
offer met een stuk straattegel
op het hoofd geslagen.

Toen, ineens brandde de ver-
dachte los over zijn slachtoffer:
verdachte was Berber, zijn
slachtoffer Arabier. Zij kwamen
uit hetzelfde Marokkaanse
plaatsje. Getuige zou een puur
slechte zijn en zelfs, in Marokko
gedeporteerd naar elders. Hij

zou zijn ontvlucht naar Neder-
land met een vals paspoort...

Wat daarvan waar is, zal op
8 maart moeten blijken als de
politie de echte Omar Buffraï
moet voorbrengen. Als die dan
nog in Nederland is...

VS-uranium voor
West-Duitsland

BRUSSEL, woensdag
De Amerikaanse commissie

voor atoomenergie heeft een con-
tract met Euratom in Brussel ge-
tekend voor de levering van2000 kg uranium ter waardevan ongeveer 15 miljoen gulden.
Het uranium is bestemd voor de
Westduitse kernreactor teGundremmingen bij Ulm.

(UPI)
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De Heer en Mevrouw
HOTHER SÖRENSEN-VAN BOXTEL

geven met grote vreugde en dankbaarheid
kennis van de geboorte van hun zoon

JORGE
18 februari 1966

Ronda General Mitre.l3 (4.4.)
Barcelona.l7. ESPANA.

De Heer en Mevrouw
CORSINI—NYPELS

geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun
dochter

Nathalie
14 februari 1966.

Lavagna, Italië.

Voor de talrijke en Innige
deelneming die wij ontvingen
van familie, vrienden en ken-
nissen bij hot overlijden van

, onze kleine, lieve
Genny.

betuigen wij van harte onze
dank.

Familie
BEERMAN*—EGGERMONT

Heemskerk, februari 1966.
ÏJzerdraatweg 2.

Commissarissen en Di-
rectie van de Wereld
Bibliotheek N.V., geven
met leedwezen kennis
van het overlijden van
de heer
K. VAN DER KAMP
Oud-procuratiehouder

van onze N.V.
De teraardebestelling
vindt plaats op 24 fe-
bruari om 14.30 uur op
de Nieuwe Algemene
Begraafplaats aan de
Valkeveenselaan te
Naarden.

Tot onze grote droefheid overleed heden vrij onver-
wacht onze geliefde Zuster. Behuwdzuster en Tapte,
Mevrouw

Alberdina Oiederika Pieterse-Bergvelt
in de leeftijd van 61 Jaar.

Haarlem: E. Eergvelt—Kruß
Amsterdam: J. Opctittwr^-Bergvelt

J. C. Opzitfcer
Heemstede: C. W. Hubbelmeijer—Berg-velt

H. J. Vermeuleiv—Bergvedt
H. C. Vermeulen

Den Haeg: A. van der Lee—Bersvelt
Amsterdam: G. Voorwalt—Bergvelit

F. H. Voorwalt
Zwolle: W. C. HubeeHo—Bergveit

Ds. W. J. H. Hubeek
Neven en nichten

Haarlem, 20 februari 1966.

He<tec» overleed tot onze diepe droefheid onze zorgzame
Vrouw, Moeder en Grootmoeder

Helena Hendrika Koker
geb. van Oort

in de ouderdom van 74 jaar.
Uit aller naam:
F. C. W. Koker

Renkum, 20 februari 1066
Quadenoord 6

Liever geen bloemen en geen bezoek.
De crematieplechtigheid te Westerveld zal plaatsvinden 1
op donderdag 24 februari aa. na aankomst van trein |

12.56 uur te Driehuis (Zuid).

■■■■■■■■■■■■■■■■■mhbhmhhhhhhbbhhmhhhhhmbbbbmbmibbmhbbmbh
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Tot onz« diepe droefheid overleed heden geheel onver-
wacht, nog voorzien van het H. Oliesel, mijn innig
geliefde Vrouw, onze Heve zorgzame Moeder, Behuwd-
moeder en Oma

Elisabeth Johanna Agnes
Pernot-Veldliuis

in de leeftijd van 61 Jaar.
Heemstede: W. J. C. M. Pernot

Leidschendam: G. M. Möllmann—Pernot
J. M. A. Möllmann

Bertnebroek: M. H. M. Pernot
A. L. M. Pernot—Boogman
en kleinkinderen

Heemstede, 21 februari 19Ö6
Fr. Schubertlaan 41.

Rozenkransgebed donderdagayond 8 uur thuis.
De plechtige gezongen Requiemmis zal aan God wor-
den opgedragen op vrijdag 25 februari a.s. om 10JÏ0 uur
in de Parochiekerk van Oi. Vrouw Hemelvaart. Val-
kenburgerplein, Heemstede, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden in het familiegraf oo de r.-k. begraafplaats
„Valkenburg" aan de Glipoerdreef te Heemstede.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenia in de aula
van de aangrenzende Algemene Begraafplaats.

Met ontsteltenis geven wij Kennis van het plotseling
ovtflüden van onze Zuster en Schoonzuster

Elisabetb Johanna Agnes
Pernot-Veldliuis

Bloemendaal: Familie M. J. van Wyck
Aerdenhout: Familie J. M. Veldhuis

Haarlem: Familie H. A. M. Veldhuis
■ ■ :

21 februari 1966.

t
In Gods eeuwige rust ia opgenomen, na een kort-

«tondlge ziekte, mijn lieve Man en zorgzame Vader,
Behuwd- en Grootvader

Franciscus Mattheus van Rooy
echtgenoot van IJda Helena Delissen

in de leeftijd van 70 Jaar.
HU werd tijdig bijgestaan door het Heilig Sacrafl»wiA !

der Zieken en is na een zeer arbeidzaam leven van |
ons heengegaan in het Anthonius Ziekenhuis op
22 februari 1966.

IJmuiden: IJ. H. van Rooy—Dellssen
's-Gravenhage J. P. H. van Rooy

C. E. van Rooy—van der Stel
IJmuiden: F. J. van Rooy

E. van Rooy—Gomer»
en kleinkinderen.

IJmuiden, 22 februari 1966. 1
Groeneweg 11.

De plechtige Heilige Mis van Rejquiem' zal aan God
worden opgedragen vrijdag 25 februari 1966 te 10.f0
Uur in de Parochiekerk van de Heilige Laurentius van
Brindlsi te IJmuiden-oost. waarna de begrafenis op
de begraafplaats Duinhof te Velsen.

De overledene ls opgebaard in de rouwkamer van
het Anthonius Ziekenhuis. Bezoek aldaar van 10 tot
11 uur en van 19 tot 20 uur.

Rozenkransgebed aldaar 's avonds te 8.00 uur.

S. J. Weg
Zenuwarts.

Wassen.weg 21, Den Haag.
Tot 1 maart niet te consul-
teren.

(Aan andere bladen ontleend)
GEBOREN:

Maarten Hugo zoon van dhr.
en mevr. Witteveen—Hoen-
ders, Poseldonstr. 8, Curagao.

Gerrit Johannes Arthur, zoon
van dhr. en mevr. Arken-

É * • : t'* v\
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van de Heer

D. J. Wever
oud-president-commiasaris van onze onderneming.

Gedurende vele Jaren mochten wij van zijn adviezen
gebruik maken.
Onze ondermpning heeft aan hem veel te danken.
Nieuwe Pekela, 22 februari 1966.

Commissarissen en Directie van
Papier- en Cartonfabriek Pekela N.V.

*• s *
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Heden i* van ons heen-
gegaan mijn geliefde
Man, onze beste Vader,
Broeder, Behuwdbroe-
der en Oom
REURT VENEMA ING.
in de ouderdom van
58 jaar.
Sassenhelm:
M. C. Venema—Douglas
Liet
Reurt \

Haarlem:
E. B. Gisolf—Venema
J. H. Gisolf
Delft:
E. Douglas
H. Douglas—Neder lof
Neven en nichten

22 februari 1966.
Sassenheim,

Van Pallandtlaan 5.
De crematie zal plaats-
hebben vrijdag 25 fe-
bruari a.s. In het cre-
matorium te Velsen, na
aankomst van trei)j
15.31 uur, halte Drie-
huis-Westerveld.

De overledene ligt
opgebaard in de aula
van het Diaconessen-
huis te Leiden, ingang
Zweilandlaan.

Bezoekuren aldaar
woensdag en donderdag ,
van 17.30—18.30 uur.

Met diep leedwezen
geven wij kennis van
het overlijden van de

' Heer
R. VENEMA

algemeen procuratie-
houder van onze

onderneming.
In hem verliezen wij
een vriend en collega,
die wij node zullen
missen.
Directie en staf
Gerecdschappenfabriek

J. H. Rohn N.V.,
Saseenheim.

22 februari 1966.

Met ontsteltenis ver-
namen wij het over-
lijden van de Heer

R. VENEMA
met wie wU jarenlang
hebben mogen samen-
werken.
In hem ontvalt ons een
toegewijde chef, wie de
belangen van ons allen
steeds ter harte ging.
Medewerkers
Gereedschappenfabriek

J. H. Rohn N.V.,
! Sassenhelm.

22 februari 1966.
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Daar kan uw kleine heel vlug
van afkomen. Geef 'n paar
lepeltjes Buckley's Kinder*
hoestsiroop en u zult blij zijn
met de verrassend snelle
werking. De prikkeling ver*
dwijnt, het slijm lost op, de
ademhaling is weer vr(j. Het
smaakt aangenaam, kinderen
nemen het grSAgl Bovendien
bevat het Vitamine C, dat hun
weerstand verstekt.

DUCKLEYC
fg KINDERHOESTSIROOP |J
| Bij apothekers en drogisten |

bout—van der Velden, Lange
Nleuwstraat 141, Schiedam.

Duco Gerard, zoon van dhr. en
mevr. Schenk—Oliand, „De
Torenhoeve", Haamstede

Margaretha Johanna. dochter
van dhr. en mevr. Baars—
van 't Hof, National Radio
Astronomy Observatory,
Green Banik, W.-Vlrglnia,
U.S.A.

OVERLEDEN:
Mevrouw/Mejuffrouw:
Jeanette Charlotte Louise Wil-

helmina Slijper, 81 Jr., „De
Amerhoi'st", Amersfoort.

Johanna Hendrika Jacoba de
Wachter—van der Zwet. 50
Jr., St.-Janslnan 27, Bussum.

Magdalena van den Boogaard,
77 Jr., „De Schutse", Hem-
sterhulsstr. 123. A'dam.

Metje Pruissen, 75 Jr., Haar-
lemmermeer.

Anna Kornelia Brouwer—
Wierda, 83 jr., Louise de
Collgnylaan 8, Amersfoort,

Ellsabeth van Veen—Huisman,
92 Jr., Schiebroekselaan 79,
Rotterdam.
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Dealer van Mercedes-Benz en Volkswagen.

■ • OCCASIONS n
™ MERCEDES-BENZ, model 1964, type 230 SL,

™

—j met zomer- en winterkap, radio en verdere —

=3 luxe, prachtwagen. 5

I MERCEDES-BENZ 1964, tvpe 220 SE auto-matic, slechts 24.000 km gereden.
MERCEDES-BENZ 1962, type 220 SE. bUzon- ifder goed onderhouden wagen,

ss MERCEDES-BENZ 1965, type 220 S, slechts —

ss 20.000 km gereden. cs
MERCEDES-BENZ 1965, type 220 S, met radiom en verdere luxe, mooi onderhouden wagen. BU MERCEDES-BENZ 1962, type 220 S. met ■

* radio, open dak, en verdere luxe. f !■
-■; MERCEDES-BENZ 1964, type 190 sedan, goed
ss onderhouden wagen. s=ï

B MERCEDES-BENZ 1963, type 190 sedan, metradio, open dak en verdere luxe. KffMERCEDES-BENZ 1964, type 190 D sedan, met 13radio en open dak, luxe diesel.
-5 MERCEDES-BENZ 1964, 1963, 1962, type _

«—• 190 D sedan, luxe diesels, met en zonder ssaopen dak.

■ VOLKSWAGENS 1964, 1963, 1962, type 1200 Ra
de Luxe, met en zonder open dak. la

VOLKSWAGEN 1964, type variant met open
dak en radio, 48.000 km gereden, in staat *-•s= van nieuw. S

VOLKSWAGENS 1963 en 1962, type 1500.B VOLKSWAGENS 1964, type 1500 Super, tt
praohtwagens. IRJBMW 1965, type 1800, weinig gereden. ®

»—• FIAT 1964, type 1300 sedan, met open dak.
SS VERKOOP ONDER GARANTIE S

Financiering cn Inruili jmmmm i
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NV' ALGEMEENE
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ

Am PKOVIDEÏVTIA
Herengracht 376 — Amsterdam

Voor onze afdeling:

VARIA wettelljke aansprakelijkheid
Vniilit en medische-varia

zoeken wü ENKELE JONGEMKNSEN (leeftijd
■ 25—35 jaar), die reeds enige jaren elders op een

dergelijke afdeling werkzaam waren eri daar zelf-
standig werk verrichtten, om hen in de gelegenheid
te stellen zich voor het toekomstige kader (leiding-
gevend) een positie te verwerven.ï
Voor enige energieke en dynamische persoonlijk-
heden, die bereid zijn zich volledig in te zetten
hebben wij enkele vacatures beschikbaar. Zij zullen
in den beginne onder toezicht staan van hen, die
thans in de betr. leidinggevende functies werkzaam .

zijn, ten einde hen zoveel mogelijk kennis van
zaken en ervaring te laten opdoen ter voorbereiding
van hun toekomstige functies.

Liefst middelbare schoolopleiding. Óok voor hen,
die een universitaire studie achter zich hebben en
die dan eventueel nog geen ervaring hebben kun-
nen de aangeboden functies een levenspositie be-
tekenen. Zij kunnen dan direct op hoger niveau
worden aangesteld.

Uitvoerige sollicitaties, liefst met de hand ge-
schreven, onder bijvoeging van recente pasfoto,
gaarne te richten aan de Directie. Geheimhouding
verzekerd.
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i PAPIER
vraagt voor de MAGAZIJNEN Willem de
Zwijgerlaan 332 een

, assistente
r met goede typevaardigheid.

�
»

assistent
voor de.magazijnchef

voor orderbehandeling en algemene
s assistentie.

GEBODEN: een prettige werkkring in een
.' modern gebouw. Goede arbeidsvoorwaar-

den; zaterdags vrij.
Aanmelden tijdens kantooruren. Voor tele-

i foniscfie afspraken (020) 64422 toestel 151.
i»

TELEFONISTE/ —g
\ RECEPTIONISTE I

Nadat zij ons jaren, niettegen- ||
Jw staande het getrouwd zijn, trouw ||jjf gebleven is, gaat onze huidige tele- ||

foniste/receptioniste ons verlaten. II
JBr Wij zoeken daarom op zéér korte H

Jy termijn voor haar een opvolgster. Ei
Een dubbelgangster eigenlijk. Want ||

P we zijn verwend. Ze moet beschaafd til
O zijn, tact hebben, vriendelijk zijn. 0II Enfin, ze moet het visitekaartje van |"| VflVßlfiW'flimilPl# AIIV 'Vi'Ky #
H ons bedrijf zijn. Wij zijn ervan over- El fci* fl §§|3 g KPl||U§§a§l iMff JW
|| tuigd dat daar veel moed voor nodig LLIaU I IIU I VaUlllslblm Ifi ■ Ép
II Indien u denkt die moed oo te kun-|l nen brengen, schrijft u ons dan. u Amsterdam-Postbuslls-Telefoon(020)-511ir
C| mag ook langs komen. Belt u dan
|j • eerst even met 112 om een

ff n tjus(^^enst van en naar de BlaupunJct-Zangssi-Naonis-Magica-Ruthmannenz.enz; Bffllmk dwlffl

Namens de directie van één onzer relaties, de

IV.V. DORDTSCHE GLASüANDEL . ffl
11?*? roepen wij sollicitanten op voor de zeer aantrekkelijke positie van jsjgj

2 VERTEGENWOORDIGER-ADVISEUR Ê
rayon Zuid-Nederland

31 Het werkterrein is zeer uitgebreid en omvat de drie zuidelijke provincies. gÉS.
§ Het betreft hier een bestaand rayon, waar in het verleden goede resulta- '
$ ten werden verkregen, doch zeker nog voor uitbreiding vatbaar is. JB8"

De grote zelfstandigheid, waarmee het verkoopteam opereert, vereist van
| de kandidaat karaktervastheid. Een langdurige verkoopervaring is een fffffH
f- belangrijke eis. |$r
f. De kandidaat zal zowel architecten als aannemers en belangrijke indus- |||j|j

trieën bezoeken. Een zekere bekendheid met de glashandel en het bouw- ||p|j|l vak geeft voorkeur. De technisch adviserende taak is een belangrijk Er
onderdeel van de functie. fefrm
Geboden wordt: — een zelfstandige levenspositie; If

Hra — auto, onkostenvergoeding en pensioenregeling. '

Gevraagd wordt: — verkoopervaring; gE* '
«b@ — technische opleiding op LTS- c.q. H.T.S.-niveauIffipjjj * - en/of enige jaren ervaring in de functie Byi

—- helder inzicht en systematisch wertter; F*"
— leeftijd 30—35 jaar.

jg Zonder uw akkoordbevinding worden geen namen aan onze relatie be-
-M kendgemaakt of informaties bij uw werkgever ingewonnen.

• ,'H Handgeschreven sollicitaties met pasfoto onder letters AU of telefonisch |i||||
k v onder nummer 020-189348 aan: Wr^

J

' Drs. C. P. H. van Grcuninge fpf||
Jf ITWfÈ Baanau-SELEcriE Br

Overtoom 141—145 — Amsterdam fepl
Év Licentiehouder van The Taek Organisation H

3e week Amsterdam
na 47 weken Helsinki (ln Fin-land de meest succesvolle film
van de wereld; ln Zweden de
meest succesvolle van Europa)

72 weken Berlijn
32 weken Kopenhagen
39 weken Tel Avlv
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* Gedurfd*
Brutaal - "

Gepeperd* \ ss"-"" % |
maar uiterst x.'.J
smakelijk 1 ,
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Pers en publiek enthousiast!
Het Vrije Volk ... een prettige
verrassing met veel sex dl»
door humor een bijzonder
effect krUgt.
Het Parool... vol sex, maar
ook vol geest.
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„Wij zijn geen helderzienden”, zei dr. De Leve

De professor en de
besliskunde
ZULLEN over enkele jaren de grote problemen van

onze maatschappij, zoals de verkeerschaos, de over-
bevolking en misschien wel het slechte weer, door
een simpele druk op een knop opgelost worden? Zal

een computer de oplossing leveren voor problemen waar
.duizenden mensen zich het hoofd over breken?

Ik weet het niet. Maar dat waren toch wel de gedachten
die mij door het hoofd gingen, toen ik gisteren even sprak
met prof. dr. G. de Leve, die aan de universiteit van Am-
sterdam benoemd is tot buitengewoon hoogleraar in d?
besliskunde.

„De besliskunde is een vrU
nieuw gebied, waar nog veel op
te ontdekken is", vertelde prof.
De Leve me. „En het is bijzonder
moeilijk om even precies te ver.
tellen wat we met de beslis-
kunde ! precies kunnen doen."
Maar ik begreep wel dat het
erom ging problemen op wis-

kundige wijze te benaderen en
zo op te lossen en dat de reken-
machine hier dikwijls een be-
langrijke rol bij speelt.

PROF. DR. G. DE LEVE
... nozemprobleem . . .

TOEPASSINGEN
„In leder geval is het niet zo

dat we kunnen zeggen: 'We
zullen het nozemprobleem eens
even oplossen', vertelde de hoog-
leraar me. „Onze toepassingen
liggen vooral op het terrein van
het bedrijfsleven."

Prof. De Leve zal twee uur in

dc week zijn besliskunde do-
ceren. De rest van de tijd is hij
verbonden als wetenschappelijk
medewerker aan het Mathema-
tisch Centrum in Amsterdam.

ƒ— zijn kleine werkkamer van
het Mathematisch Centrum ver-
telde prof. De Leve mij nog iets
over het „beslissen". „Zoals ik
ook al in mijn rede het> verteld,
moet een besliskundige niet be-
schouwd worden als een eigen-
tijdse helderziende; ook hij is
aangewezen op de bekende werk-
wijzen en technieken. Daarom
zullen wij ook niet kunnen zeg-
gen wat de modekleuren voor
het komende jaar . zullen zUn.

Toch houden wij ons wel
bezig met problemen van maat-
schappelijke aard, als bij voor-
beeld de hoogte van de dijken
bij de Deltawerken en vele mili-
taire problemen.

Maar zo gauw we op maat-
schappelijk gebied komen, moe-
ten we oppassen", vertelde prof.
De Leve me. „Het grote gevaar
is dat er altijd een kleine groep
mensen ontstaat die de beslis-
singen gaat nemen, beslissingen
waar de massa, die al lang: bHj
Is dat er iemand de verantwoor-
ding neemt, buiten staat.

FOUT
Bovendien, wanneer er in een

rekenautomaat een fout wordt
gemaakt, is die niet zo snel te
achterhalen en te herstellen."

Prof. De Leve vertelde me nog
dat de besliskunde niet iets is
dat alleen in Amsterdam kan
worden gestudeerd. „Alleen hier
heet het besliskunde en wordt
het apart gedoceerd. Op andere
universiteiten wordt het vaak
onder ardere studierichtingen
ondergebracht."

,Bruidsschat’ van
rijk 1,6 miljoen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG, woensdag

Amsterdam zal van de regering
niet de gevraagde ƒ 1 miljoen,
maar ƒ 600.000 krijgen als ver-
goeding voor de kosten, die de
gemeente maakt ter gelegenheid
van het huwelijk van prinses
Beatrix en Claus von Amsberg.

Dit blijkt uit een suppletolre
begroting, die minister-presi-
dent mr. J. Cals bU de Tweede
Kamer heeft ingediend. De totale
som die het rijk zal uitgeven
voor het huwelijk van de Kroon-
prinses bedraagt anderhalf mil-
joen gulden.

Aan de verbouwing en andere
kosten, die de Westerkerk maakt
komt het rijk voor ƒ 160.000 te-
gemoet. De persfaciliteiten zul-
len ƒ 55.000 bedragen. Het pers-
centrum wordt in hotel Krasna-
polsky gevestigd. Er wordt re-
kening gehouden met een op-
komst van 600 binnen- en bui-
tenlandse journalisten en foto-
grafen.

„Diversen”
Het bouwen van tribunes voor
pers en fotografen, het inrich-
ten van radiocellen en het aan-
brengen van de verlichting (voor
de televisie) kost ƒ65.000. Voor
het maken van een kleurenfilm
wordt ƒ 100.000 uitgetrokken,
voor het gedenkboek en docu-
mentatiemateriaal ƒ 95.000.
Technische voorzieningen in de
Westerkerk vragen ƒ 10.000, „di-
versen" staan voor ƒ 20.000 ge-
noteerd op de suppletoire be-
groting, terwijl ƒ 395.000 „on-
voorzien" mag worden betaald.

Het ligt in het voornemen, dat
deze aanvullende begroting nog
voor het sluiten van het huwe-
lijk op 10 maart in de Tweede
Kamer zal worden behandeld.
Minister-president mr. Cals
maakte gisteravond verder be
kend, dat het Anne Frankhuis
tijdens de huwelijksplechtighe-
den niet gebruikt zal worden als
politie-post.

Stan Huygens’ Journaal

Antwoord zonder Boosheid
EN jongmens, dat

,

' zich in het „Alge-
~"*H meen Handelsblad"

J achter de letter S
- schuilhoudt, hetgeen

na enig naspeuren Scheepma-
ker blijkt té betekenen, heeft
in zijn rubriek verzocht mij
boos te willen maken, omdat de
„VARA-nozems"! — kwalifica-
tie van hem, Scheepmaker —

zo dapper zijn „alles onder hun
eigen-naam te doen en hun
programma's niet naar het bui-
tenland te smokkelen". Hoewel
me dit „alles onder eigen naam
doen" met de partijgenoot
Samkalden op Justitie voor de
„Zo is het"-schare een vrijwel
risicoloze aangelegenheid lijkt,
ben ik, evenwel zonder boos-
heid, toch wel bereid op zijn
verzoek in te gaan.

IK neem aan dat dit ver-
zoek min of meer af te

leiden valt uit de omstandig-
heid, dat het jongmens enige
jaren geleden, nadat de Joe-
goslaaf Djilas door Tito in het
gevang geworpen was, het
noodzakelijk oordeelde Djilas
achter de tralies nog een trap
in de rug na te geven in het zg.
„Hollands Weekblad".

Destijds had Djilas in zijn
boek de „Nieuwe Klasse" be-
halve de Russische dictatuur
ook de Joegoslavische dicta-
tuur nogal duidelijk in het
zonnetje gezet. Scheepmaker's
trap in de rug sproot voort uit
een — naar ik aannam —

oprechte bezorgdheid voor de
amicale betrekkingen, die hij
er met de cipiers van Djilas op
nahield. Niet het jongmens
zelf, maar zijn pa heeft mij,
toen ik die zaak signaleerde,
een boze brief geschreven. Het-
geen overigens nog steeds geen
reden oplevert die boosheid
aan de familie te retourneren.

Te meer waar ik tot de
ontdekking kom, dat zoonlief
thans spijt over zijn dienst-
baarheid zou kunnen koestc-

ren. In - zijn „Handelsblad"-
stukje schrijft hij tenminste
nogal vriendelijk over Sy-
niavsky en Daniël. Die evenals
Djilas indertijd wegens een
kritische instelling jegens hun
staatsbestel — zij het minder
politiek doch meer literair van
vorm en inhoud — tot langdu-
rige vrijheidsstraffen veroor-
deeld werden.

HET jongmens Scheepmaker
nu begaat m.i, de vergis-

sing in het in zijn stukje voor te
stellen alsof De Telegraaf erop
uit is het „Zo is het"-gezel-
schapje — op de manier, waar-
op dit in Rusland is geschied
met Syniavsky en Daniël —

wreedaardig in de leeuwekuil
te werpen.

Die vergelijking is onjuist.
Terwijl het in de Sovjet-Unie
de socialistische partij- en
staatsslaven waren, die, nadat
beide ongelukkigen reeds ge-
vangen zaten en het proces al
vaststond, de climax opdreven
die hun noodlot bezegelen zou,
is daar met de brieven in dit
dagblad over het „Zo is het"
clubje geen sprake van.

De jongelui zitten — geluk-
kig! — niet gevangen of het
moet in hun haastig hinniken-
de grapjes zijn. Evenmin hangt
hun een proces boven het hoofd
en al heeft een afgescheiden
Vrije Burger — o ironie! —

stappen daartoe ondernomen,
er wordt door de staats-socia-
listische ministers, die in hun
hart voor de republiek bewe-
ren te zijn — eerder een oogje
dichtgeknepen vanwege de re-
publikeinse propaganda van
„Zo is het", dan dat men de
jongelui in een proces geha-
vend zou willen zien.

IN wezen vinden de minis-
termakkers het wel aardig,

dat de monarchie, zij het op
een monotoon goedkope wijze,

op de tocht wordt gezet. Al zijn
zij dan ministers van de Kroon,
zij kunnen toch de handen in
onschuld blijven wassen.

Telegraafjlezers op
hun beurt „Zo is het" op de
tocht zetten door hun mening
te uiten over het gezelschap
benevens de oogjes dichtknij-
pende ministers, dan breekt het
grote moment voor jongelui als
Scheepmaker aan, dat er door
het kenbaar maken van een
niet-republikeinse en niet-
staatssocialistische opinie eerst
sprake van werkelijke hetze is.

Het wordt voor de verant-
woordelijke ministers van de
Kroon maar een mopUijke
kwestie. Natuurlijk behouden
zij graag de portefeuille, maar
als zij niet langer de handen in
onschuld kunnen blijven was-
sen, dan riskeren zij op hun
beurt door „Zo is het" in de
maling te worden genomen en
daar zijn de excellente man-
nen o zo benauwd voor.

HET wordt dan wel de vraag
of wij hier Ruslandje of

Joegoslavië gaan spelen met
„Zo is het" als een volkstribu-
naal, dat opstandigen tegen de
socialistische staatsslavernij in
het gevang mag zetten. Zover
zie ik het echter zelfs onder
Cals en zijn zuilenbroeders
niet komen. Het is wel nuttig
dit de heren en jongelui aan
het verstand te brengen. Want
als dit land werkelijk ge-Pro-
voceerd wordt, dan kan het —

eerder dan de handenwassers
vermoeden — een hele nare
kant opgaan, hetgeen velen
met mij zeer jammer zouden
vinden. Het schuitje waarin
Scheepmaker als claque in
„Het Handelsblad" voor „Zo is
het" thans voortdobbert, zou
daarbij zonder enige twijfel
lek stoten. Dit zij hem zonder
enige boosheid, eerder met be-
zorgdheid, voorgehouden.

JACQUES GANS

De club in
de fietsen-

stalling
AMSTERDAM telt niet 10-

veel exclusieve clubs waar de
„monde" van de hoofdstad strikt
privé zich kan vermaken. In
andere wereldsteden maken be-
sloten clubs furore en het is
begrijpelijk, dat ook hier iemand
zou gaan proberen om zo iets op
touw te zetten.

De heer Kees Mandors heeft
geprobeerd een dergelijk oord
voor diplomaten en miljonairs
op te zetten en gisteren was ik
te gast in een tweede poging,
ditmaal ondernomen met finan-
ciële bijstand van het Hilton
Hotel.

Besloten
In de voormalige fietsenstal-

ling van dat hotel heeft men
naar een synthese gezocht van
twee succesformules: de besloten
club, waar men alleen via een
strenge ballotage lid van kan
worden en de in het buitenland
zo succesrijke discothèque, waar
op muziek van grammofoon-
platen de nieuwste dansen ge-
danst worden.

Niet geslaagd
|Ik heb er even rondgekeken,

maar voorlopig lijkt de poging
me nog niet zo geslaagd. Er
wordt al het mogelijke gedaan
om zo geheimzinnig mogelijk te
doen: over het bestuur wordt
gezwegen: „het is een privé-
club"; over de leden wordt ge-
zwegen: „het is een privé-club";
behalve over het Hidmaatschaps-
geld wordt gesproken: „zestig
gulden per persoon per jaar."

Trots
Manager noemt zich een jon-

geman van 28 jaar, Rcné Florijn
geheten, die me vol trots ver-
telde, dat hij zijn opleiding had
genoten in het hotelwezen in
Amerika en Engeland, maar in
ons korte gesprekje al enkele
van de meest elementaire om-
gangsvormen met handen en
voeten trad. Ik vroeg hem wie
er lid van de club konden
worden?

„We willen in geen geval op
de miljonairsclub lijken van
Kees Manders," was zijn credo,
„gewoon gezellige gezonde jonge
mensen, die van dansen houden.
Daarbij letten we niet zo op
leeftijd, maar vooral of men jong
van hart is."

VOOR MAGISCHE „STRENG”

Antilliaan schoot
zijn broer neer

Van onze correspondent
ROTTERDAM, woensdag

Magische krachten, waarmee
hij sinds zijn jeugd was opge-
groeid, namen een nog altijd zeer

aparte plaats in in het leven
van de 37-jarige Antilliaan
George 8., die gisteren, verdacht
van poging tot doodslag op zijn
broer, voor de Rotterdamse
rechtbank terecht stond.

Zijn gezondheid, zo geloofde
George heilig, was sterk afhan-
kelijk van een streng, die hij
uit de West haar Nederland
had meegenomen.

De plotselinge verdwijning van
dit misterieuze, maar voor Geor-
ge zo waardevolle bezit, „een
stuk touw met knopen', werd een
obsessie voor de zeevarende
wachtsman.

Angstcomplex
Hij viel ten prooi aan een voor

westerse begrippen onvoorstel-
baar angstcomplex. George ver-
dacht zijn broor Charles van de
diefstal. Wilde hij op het nip-
pertje van een ernstige ziekte
verschoond blijven, dan was er
maar een redding: de streng.

Op 10 oktober zocht hij, teza>-
men met een andere broer, Hu-
bert, Charles in een Rotterdam-
se cafetaria op. De laatste was
echter niet bereid over de ver-
dwenen streng van gedachten te
wisselen.

Van beton
Daarop nam George in blinde

woede zijn maatregelen. Hij trok
een revolver en joeg zijn broer
van nauwelijks een meter af-
stand een kogel in het hoofd.

Bij vrijwel ieder mens zou het
schot dodelijk zijn geweest, maar
Charles overleefde het. Het
slachtoffer week in zoverre van
een „normaal mens' af, dat zijn
hersenschedel een soort gewa-
pend beton leek: de kogel was In
het voorhoofdsbeen blijven ste-
ken. De deskundigen spraken van
een wonder. Ook George was
het daar roerend mee eens.

Begrip
Volgens de rapporten is de

verdachte sterk verminderd
toerekeningsvatbaar. De ironie
van het lot wil, dat zijn gezond-
heidstoestand, zonder streng, zeer
slecht is.

De officier van Justitie, mr. J.
D. de Jong, toonde daar wel be-
grip voor. Hij eiste een jaar en
terbeschikkingstelling van de
regering. In het kader van de ter-
terbeschikkingstelling van de
spoedige verpleging overwogen
te worden.

Verdachte mocht nog een laat-
ste woord spreken. Met een
zwaar Antilliaans accent zei hij
spijtig: „Mijn gedrag was zo
krom als de U van Utrecht"....

Uitspraak over 14 dagen.

Rivalen te gast bij
het huwelijk

TWEE politieke vijanden en eeuwige rivalen, te weten prins
1 CHARLES lIUGO VAN BOURBON-PARMA en prins JUAN
CARLOS VAN BOURBON, zijn beiden uitgenodigd om het huwelijk
van prinses BEATRIX met de heer CLAUS VON AMSBERG op
10 maart bij te wonen en... beiden hebben geaccepteerd. De laatste
weliswaar niet van harte, want ik hoorde in Den Haag dat hij wel
moest komen omdat hij geen goede smoes kon vinden om weg te
kunnen blijven.

In Spanje is zowel onder de earlisten als onder de juanisten
enige spanning ontstaan over de mogelijke consequenties van een
persoonlijke ontmoeting.

Hoewel er nog steeds aanwijzingen zijn, dat prins BERNHARD
enige tijd geleden als bemiddelaar is opgetreden tussen de twee
troonrivalen, is de verhouding tussen hen beiden nog steeds niet
al te best.

Om eerlijk te zijn is dit voor-
namelijk de schuld van de car-
listen, die in hun diverse poli-
tieke pamfletten de meest felle
en soms zelfs weinig faire aan-
vallen doen op het Spaanse
koninklijke huis en de monar-
chisten in het algemeen. Daar
prins Charles tot de Nederlandse
koninklijke familie behoort en
prins Juan Carlos slechts als
vriend van het Oranjehuis is uit-
genodigd, ligt het voor de hand
dat de twee prinsen tijdens de
diverse festiviteiten en plechtig-
heden niet al te dicht bij elkaar
zullen zitten. Bovendien zal er
ongetwijfeld opdracht worden
gegeven het uiterste te doen om
eventuele wrijving tussen hen te
vermijden.

Cadeau
Inmiddels staat het cadeau, dat

de leden van de Nederlandse
vereniging in Madrid voor het
bruidspaar hebben gekocht, ge-
reed voor verzending. Het is een
antieke „brasero", een lage ronde
tafel met in het midden, ver-
zonken in een gat, een koperen
schaal die men in vroeger tijden
vulde met gloeiende as om de
voeten te verwarmen. De schaal

is afgedekt met een prachtig ge-
vormde, opengewerkte koperen
deksel.

Op de dag van het huwelijk
zal de Nederlandse ambassadeur
te Madrid, C. W. A. baron van
Haersolte, een receptie houden,
na afloop waarvan de Neder-
landse vereniging een galadiner
heeft georganiseerd.

Huwelijksgerucht
bruidsmeisje

Beatrix
Het Zweedse weekblad „Aaret

Runt" bericht, dat prins Michael
van Kent gaat trouwen met
prinses Christina, de kleindoch-
ter van koning Gustaaf Adolf.
Het hof weigert commentaar op
dat bericht.

Christina is 22 jaar. Zij is een
der bruidsmeisjes bij het huwe-
lijk van kroonprinses Beatrix.

Christina studeert aan de uni-
versiteit van Stockholm.

PRINS CHARLES HUGUES

PRINS JUAN CARLOS

herenmode van zijn tijd veroor-
zaakte. „Was ik dct wel, dan
zou ik me misschien anders kle-
den en meer pakken hebben. In
dit pak ben ik een week gele-
den hier aangekomen en Ik
draag het nu nog. Het is niet
nodig om veel kostuums te heb-
ben. Elegantie hangt van de
persoon en de smaak af."

De hertog heeft sinds de vrij
ernstige oogoperatie die hij vo-
rig jaar onderging nog steeds
een bijzonder donkere zonne-
bril op. Hij vertelde, dat de her-
togin en hij nog ongeveer een
week in Spanje zouden blijven:
„In Spanje kun je nooit te lang
zijn, maar dit keer moeten we
teel weg," zuchtte de- hertog.
Toen riep h\j zijn hond „Minoru",
een bulldog, legde bedachtzaam
zijn handen op de rug en ,liep
met fladderende broekspijpen te-
rug naar de voordeur van zijn
bungalow.

„Ik bezit maar twee pakken,
één dat ik aan heb en één dat in
de kast hangt in ons huis." Dit
verklaarde enkele dagen geleden
de hertog van Windsor, die voor
een paar weken een bungalow
aan de Spaanse Costa del Sol
heeft gehuurd.

„Elegantie bereik je niet door
vaak van kostuum te verwisse-
len," voegde de hertog eraan
toe, terwijl hij trots over zijn
oranje ruitjespak met grijze,
blauwe en zwarte strepen streek,
dat broekspijpen bezit die om-
streeks 40 cm wijd z\jn.

Bij het bewuste pak, dat naar
de bekentenis van zijn eigeiiaar,
al vele jaren oud is, droeg de
hertog een geruit overhemd en
een geruite das. i

„Ik ben het niet eens met de
huidige mode," legde de man uit,
die eens als „prins van Wales" de
eye revolutie na de andere,in de
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Uw snelste weg
naar de grote Aziatische

handelscentra is per
|

De Garuda Indonesian Airways reeds in Indonesië kunt U per vlieg-
staan voor Ü klaar. Met 's werelds . tuig ruim 30 steden bereiken! Per
snelste jets - de Convairs 990 A. Garuda reizen heeft trouwens nog
Bemand door captains uit het Oos- een prettige pluskant: U vliegt met
ten, die in het Westen hun jaren- mensen die het Oosten kennen. Wat
lange gedegen training ontvingen. U aan onmisbare kennis van oos-

ƒEn met een elite-corps van charman- terse zaken behoeft, ontvangt U van
te gastvrouwen, die westerse bedre- Garuda uit de eerste hand. Kies de 1
venheid en oosterse hoffelijkheid nieuwe super-snelweg. Reeds bij I
verweven tot een voorbeeldig ser- alle voorbereidingen van Uw reis
vicebetoon. Bovendien biedt de Ga- ondervindt U van Garuda de al-
ruda U het grootste aantal snelle lerplezierigste hulp. Vraag inlich-
doorreismogelijkheden in Zuidoost- tingen bij Uw passage/reisbureau,
Azië. Een enkel voorbeeld: alleen

& TOKIO•<w igmmuM... 7
AMSTCROAM INDONESIAN AIRWAYS / 1

FRANKFORT \

\

.

\ r
\ PNOM /

PARIJS HOME - CAIRO KARACHI \ PENH/

1 ''ojakarta '

Van Schiphol elke zondag Elke woensdag de route via
de route via Frankfort, Parijs, Rome, Cairo, Kara-
Praag, Cairo, Karachi en chi en Bangkok. Aankomst
PnomPenh.Aankomst Dja- Djakarta: donderdag.
karta; maandag. .

. (Op maandag en vrijdag: KLM)

9oi m vukbhhn bu ssSii

(Advertentie)

\GRIEP!j

uw kind

KINDER-/TN
_ ___ (BAYER)ASPIRIN W

Doet de koorts dalen.
Stilt de pijn.

Ideale dosering
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speurders gezet op

iiftrfkx? 1 - 1 kolom, kleine letter*,
<K£4fiw>v* AL >l 1 één woord met hoofdletter»,
\ *>y S& y 75 cent per millimeter hoogte.

REGELSPEURDERS, 1 of J ko-
A -\ '

. lom. meer woorden kunnen met
. grote letter# worden gezet. Pry«
/x ja por mm-hoogte per kolom.

O ' Voor Speurdert en Regetopeurden
•■■■• onder nummer berekenen wtj 1 0&0 «i»

Q mlnJatratlekoeten.
Alle SPEURDERS en REGELSPEURDERS rertchljnen ta
DE TELEGRAAF en D* COURANT NIEUWS VAN DE DAO

BewUsnnmroe't worden op verwek en tegen bettllng fentwkl
miiiHinmniiniiiimiimnHniiiiiiiii»iini"iinnimii»nnif»»i»»i»n»nininnnini?lli

Aanbod van personeel
MAGAZIJNKRACHTEN direct Enth. ENGELSMAN. 27 J.
beschikbaar. Telef. 63615. Cl aanpass. verm. werkz. bl,

ONGESCHOOLD personeel ®'®V/"' e
7
ch"

rt min* * °Piaangeb. voor alle voorkomen- S°"'r \n
z
A -dnS waar taalórode werkzaamheden. Telefoon {Jff®*

041118 fi bleem voorlopig niet var
i , r e— foot belang is. Brieven R. T

WERKSTERS aangeb. voor he- Davey, Windrush, Highwood
Ie en halve dagen. Telef chelmsford England. . C:
P4411 . Ben 50 Jr.. 17 jr. werkzaam ii
WU beschikken o;»e; CHAUF- bedrijf, wil veranderen, rij
FEURS met groot i». *lein rij- bewijs B.C.D.E. zoek baan ali
bewijs. Telef. 9>«118. Cl PORTIER o. i. d., ook voor :

dagen. Br. A 662. Ie v
AUTOMONTEUR 'oekt werk- Swindenstr. 24. Cl

NMil/Td"ï'U
h«l.

W"r .ni" ;e"Xkt'i8« Sff Br"' CUH »^~e.r b,Jk- v-

Au ,„.,yp , —smïis
ef£èb '

hoévéelhetddr
gell)klufden

aanvaarden, do brl.v.n T.IC, 02»7»-13«
Uit*. M T«l.t. «MUM*

Dame i. b. v. auto, adm. aar^ern-

—

onderiegd. zoekt passend Aangeb. D.K.W. 1000 S '62. li
WERK. (Part-time-Job), evt. elg„ pas gereviseerd. Telïf
free-lance. Br. Cl-5423 bur. bl. 422071. Cl

.Handels- en kantoorpersoneel gevraagd
Gevr. voor de afd. Postorder*

blotermeer een
jongedame

\ . 1 van 17 è 18 Jaar. kunnende'
/\ mc rovH Om g typen. Zelfstandig werk in
illllOLCi ViUlllo prettige omgeving. Prima sa-

laris en 5-daagse werkweek.1 . Soll. Keizersgracht 149, A'dambeste Of telef. 241102.

uitzendbureau Leidsestraat 106-108, Amster-
dam, vraagt

roel?!: 1
°

1?., kantoorbediendevoortijdelijk: aa-is jaar)
tvr)!ctp« voor archief, eenvoudige ad-

ministratie en typewerk. Aan-
stenotypistes m®"*» persoonlijk of schrif-

adm. krachten "wu. freelance (steno-)boekh. krachten typistes

Burg. De Vlugtlaan stenotyp105 KOMEN HANDEN TE KORT.
Kom ons helpen: aantrekke-

Öp assurantiekantoor" omge- lijk honorarium.
ving Leidseplein kan een vlug- elke maand eerste

' ge, accurate

gepensioneerde :pr,JS V£U j. 1000 _

kracht Plus nog andere prijzen.
worden geplaatst voor behan-
deling kaartsysteem en polis- 020 23 «i Mdossiers. Br. met opgave Telefoon 020-23.84.62.
ouderdom en verlangd salaris _ ->a
onder letters KPD vla NUgh & i7n?i BuMum -

Van Dttmar N.V., Postbus 358. Telefoon 02959-17011.
Amsterdam.—. .

—. Kinderhuissingel 44. Haarlem.
O * 1 Telefoon 02500-18342.Kapid —\ .

"

vraagt voor uitzending otenO" J typiSteS!

(steno) typistes (Ned. en/of taleh)
,

•

. Ook voor uis er regelmatigponstypistes werk bij
Honorarium v.a. / 2,80 p. uur. T~) 1 O T"\ 1
Üitzendbur. Rapid Kaad & IJaad

*»__ 1 Uitzendbureau van tijdelijk
-r 1 / „v kantoorpersoneel.Ttlef. 734638 (ook na 18 u.). k. du Jardinstr. 32. A DAM-Z.

)~± Telefoon 718891—794739.
Uitzendbureau CLAASSEN C2
vraagt typistes, stenotypistes. fjr jr r:
ponstypistes en dictafonistes. üitzendbur. INaSSaU
Telef. 124807. Aanm. W de. vraagt met spoedZwijgerlaan 15. C 2 ....

:
— typistes steno

Assurantie- en
kennis . ponstypistes
. . HOOG LOON.
IS niet AMSTERDAM. Herengracht

j-' 242. Telef. 222756.per se nodig DEN HAAG. v. Lansbergen-
aangezien wij • voor volledige str. ®7, telef. 070-834736.
opleiding kunnen zorgen. De- C2
ze kans bieden wij op onze BUREAU Peet van Llth (lid
afdeling BRANDMAKELAAR- A.8.U.), vraagt voor tijdelijk
DIJ aan gerout. (steno)typistes Ned.

r\' 1 en/of mod. talen, statentypls*
rliriKP facturlstes enz. Uitsteken-

. . 1111 de sociale voorzieningen. We-
_ këlUkse betaling. Telef.

714004. C2
lOnyclUl Accountantskantoor M. A. J.J; O Schouten, Middenweg 95,

»ri-l A'dam-O, vraagt ASSISTENTV.mni. en (± 20 jr.) in het bezit van of
. 17 nr • in opleiding voor praktijkdi-tUSSen I / en C.J jaar ploma boekhouden. C2

die over enige administratieve Gevraagd ervaren STENOTY-
ervaring beschikken PISTE Nederlands voor 2 a 3
Belt u even nr. 22.46 11. toe- dagen per week. Telef. 84083.stel 150, voor het maken van —

een afspraak. U kunt dan alle I J,i.~Qr,Jknwnnnmogelijkheden voor plaatsing UllZenQDUreail
in ons bedrijf bespreken.

_ _

FIRMA J. C. JKNEGT & ZN.
Assurantiekantoor van 1840, iVlVrnO
Prinsengracht 819 (bij Vijzel- .

straat). A'dam-C. vraagt voor direct:
typistes

ï jw stenotypistes
facturistes

uitzendbureau is Reguliersgracht 38.
_ Telefoon 67489.

VlanDOWer gevr PONSTYPISTES^r
_

• Hon. ƒl6O p.w. Telef. 63615.

Sï! OP kantoor !. pver
recte uitzending naar bij haar
bekende bedrijven ln Amster- assistente
dam-Zuid

. . .
van ca. 19 jaar, die van reke-

S hrkoL-h marh nen houdt en kan typen.
J UUcKn.niaCn. Taak: halve dagen aan de

boekhoudmachine en halveL»vor»hfrm dagen gevarieerde administra-
KlaLlllLll tieve werkzaamheden en type-

werk.
omgeving Willemsparkweg, FIRMA J. C. JKNEGT & ZN..3 1 !„i„„ Prinsengracht 919, telef.tVpiSteS 22.46.11, toestel 150.

(Nederlands) Voor VERTEGENWOORDI-
oingeving Jac. Obrechtstraat, v., i u j u

1 1 CC 1 drogisteroen, huishoudelijke-
I LmHiarlamn artikelenzaak enz. een nieuwI NUlllCUdUit- artikel op provisiehasis. Ge-

_ n,.ru.ir»oi heimh. verzekerd. Br. nr. C-omfêvlnf van Bacrleitrast, r hur hi^Hfl 15-17.30 uur. .yV' r ..PigfL
Voer elke Manpower uitzend- Op klein, prettig kant. VROU-
kracht vanaf 1 januari een ho- WELIJKE kracht gevraagd,
ger tarief en algehele sociale — 17 jr., kunnende typen,
verzekering. Mulo-opl. gewenst, prett. af-
Elke xvrijdag uitbetaling aan wiss. werk. Mond. of schrift,
onze kas. Ons kantoor is da- sollicitaties Roelof. Groente-
gelijks voor u open van 9-17 mans lederwaren, Weesper-
uur. zijde 111, telef. 51522. C 2
Voor de verzorging van uw BIJVERDIENSTE. Voor bezit-
sociale uitkeringen en inlich- ters(sters) van een degelijketingen daarover is tijdens de schrijfmachine, hebben wijuitbetalingen een deskundige buitenlandse adressen te ty-
van Manpower voor u be- pcn . Bent u woonachtig lnschikbaar. A'dam of naaste omg., bel dan

]\ l[ eens 241029 tussen 10 en 17Manpower M „ Y yAA^
« werelds grootste uitzendbu- G.A., Herengracht. 10, Amster-

rcau. dam, vraagt
Kantoor . administratieveAmsterdam-Zuid ;

Willemsparkweg 112 assistente
T«,l«f 7Q3937 voor harer inkoopafdelin-ICiei. Ren leeftijd 20-25 Jr. Schrif-

'TramlUnen 2 en 16. halte telljke sollicitaties aan ' bo-
•""ïrechtstraat en lijn 3. halte venccnoemd adres. evt. tele-
.'illemsparkwegi.' lonisch onder nr. 241841, toe-

C 2 stel U4.

Bij

Houthandel C. Hemsing N.V.
; ; Amsterdam (Houthaven)
zijn enige plaatsen vrij voor de vakopleiding totbestekzoeker
Het werk van de bestekzoeker ln ons bedrijf bestaat uit:
nieten en keuren van hout.
bijeenzoeken van partijen hout voor aflevering.

Ook flinke jongemensen komen hiervoor
in aanmerking.

Gunstige arbeidsvoorwaarden; reisgeldvergoeding.

Meldt u zich op ons kantoor Weteringschans
133-137 tijdens kantooruren van 8.30-17.00 u.

of hedenavond van 18.00-20.30 uur.
Ook kunt u een telefonische afspraak maken onder numme

' 234420.
; ' ■ ; ; Cl

I Hirsch & Cie
HOFLEVERANCIERS

■ vragen een ervaren

debiteuren-caissière
i \

Willen dames die zelfstandig en verantwoordelijk werk 01
[ prijs stellen solliciteren bij de directie. Leidseplein 31.

.
__ 9Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een

; pittig jong meisje
dat, als jongste kracht, overal waar nodig de helpende ham

[ kan bioden.
, Zij zal een beetje moeten kunnen TYPEN, maar ook plezie1 moeten hebben ln ADMINISTRATIEF WERK, terwijl ooi
" KOFFIE ZETTEN tot haar taak zal behoren.
| Al met al een gezellige afwisselende baan.
' Wie hier zin in heeft, kan persoonlijk komen solliciteren bi

Ricardo, Adviesbureau voor reclame
' Frederiksplein 6-8, Amsterdam.
.

__

• C!
. Het bijkantoor van

f „Eva" en „Televizier"
■ vraagt voor spofedig

medewerker
' voor het UITGIFTEMAGAZIJN van bladen en boeken. Enig»

administratieve ervaring strekt tot aanbeveling.
'■ Wij stellen geen leeftijdsgrens,' zodat eventueel ook gepen
• sioneerden in aanmerking komen. Aanmelden HONTHORST

STR. 6. Telef. 737622.
' ■ c:

Helfi-regenkleding N.V.
Fabrikanten van modieuze damesregenmanteli vraagt voor d«
debiteurenadministratie een

jonge medewerkster
Voor deze functie komt in aanmerking een jongedame mei
enige boekhoudkundige ervaring, die accuraat kan werken
Aangeboden wordt zelfstandig werk op een kleine afdeling er
een aantrekkelijk salaris. Schriftelijke sollicitaties aan HELFI-REGENKLEDING N.V., Spuistraat 84-86, Postbus 1280, Am-
sterdam. Voor mondelinge afspraken telef. 240G84,

ca
Assurantiebedrijf (makelaardij) te Amsterdam, heeft per 1april plaats voor een

assistente
Leeftijd :± 20 jaar, kennis van boekhouden gewenst.
Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden.
Brieven nr. C2-33428 bur. bl. of voor telef. afspr. nr. 020-62477 toestel 245.

Burroughs N.V.
Leidseplein 5, Amsterdam

vraagt voor haar
Verkoopkantoor Amsterdam, Gebouw Atlanta

mnl. of vrl.
•': administratieve kracht
met middelbare schoolopleiding, behoerlijke kennis EngelM
taal en goed kunnende typen.
Leeftijd i: 23 Jaar.
Tevens gevraagd een

telefoniste
aan wie bovendien administratieve werkzaa-nheden voor onz«
Technische Dienst zullen worden opgedragen. OpJeldini
MULO.
Spreekvaardigheid Engels vereist.
Leeftijd zt: 20 Jaar. ,

Behoorlijk aanvangssalaris en goede vooruitzichten.
Brieven te richten aan bovengenoemd «dres, telefonische in>lichtingen onder nr. 67075, toestel 02.

• • • C.'
' • • H

Een echt goede

typiste
ls voor ons onmisbaar. Wij rijn een klein handelskantoor enu zoudt bij ons zelfstandig alle voorkomende werkzaamhedenkunnen verrichten, vanzelfsprekend kunt u op een dien-
overeenkomstige beloning rekenen. Maak onder nr. 241195
eens een telefonische afspraak voor een sollicitatiebezoek.
N.V. handelmij „DE VUURTOREN". Prins Hendrikkade 18,A'dam-C.

C2
Boa-plastics N.V.

SPAARNDAMMERSTR. 141, ADAM.
Telef. 237082-237078,
vraagt

jonge accurate mnl. kracht
kunnende typen. Liefst met enige ervaring in correspondentie
en boekhouding.
Prettige werkkring met toekomstmogelijkheden. Gaarne tele-
fonische afspraak.

ca
, - Garage Kost N.V.

VOLKSWAGENSERVICE - „GLAS"-DEALER
kan op korte termijn plaatsen op haar centrale administratie

een jonge aam. medewerker(ster)
die een groot deel van de debiteurenadministratie zelfstandig
kan behandelen, alsmede het onderhouden van telef. contact
met onze cliënten.

een typiste
die tevens belast wordt met andere afwliselei:•* * administra-
tieve werkzaamheden.
Sollicitaties schriftelijk aan de directie. Ie Weteringdwars-
straat 4-6, Amsterdam of mondeling na telefonische afspraak
met de heer Van Gemeren. (Telef. 62593, toestel 36.)

C2
Op ons laboratorium kan op korte termijn worden geplaatst
een uiterst accurate

mnl. of vr. kracht
leeftijd ca. 20 jaar (met ten minste Mulo-opleiding voorfysische keuring van verven en lakken.
Een geschikte kracht bieden wij goede arbeidsvoorwaarden.
Vervoer met eigen personeelsbusjes vanaf het Amstelstation.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan:

Lero Lakfabrieken N.V.
Afd. Personeelszaken te Duivendrecht.

• C2
MAKELAARSKANTOOR H. SIQDCL JR.J. W. Brouwersplein 8.
telef. 738777. i . " '

vraagt wegens uitbreiding
jonge dame voor het .bedienen v. d.

telefooncentrale
mnl, of vrl. zelfst. medewerker, gor.d i.d.
Nederl, taal, kunnende corresponderen.

C2
Voor onze SERVICE-CENTRALE in Zwanenburg zoeken wij:

Administratief medewerker
voor onze afdeling orderbehandeling, leeftijd 23-30 Jaar.met -commercieel inzicht en kennts van de Duitse taal, min-
stens MULO-opleiding.
Geboden wordt een afwisselende werkkring met veel tele-
fonisch cliëntencontact.
Premievrij pensioen.
Urieven met vermelding opleiding, leeftijd en ervaring onder
nr. C2-33402 bureau blad.
N.V. Dijkstra — Vereenigde Amsterdam, vraagt voor spoedige
indiensttreding

telefoniste
die tevens eenvoudige kantoorwerkzaamheden kan verrichten.
Leeftijd 17 tot lfi jaar. Aanmelden mondeling of telefonisch
aan ons adres. N.Z. Voorburgwal 23, telef. 66337.

C2
Gevraagd

assistente
voor kantoor, met goede kennis van de mod. talen en 1 b.v.
type- en stenodlploma's. Hotel Fleissig N.V., Warmoesstr.
123-129 Telef. 220644.

Gevraagd
ponstypistes

Salaris ƒ 300,- - ƒ 600,- per maand,
afhankelijk van ervaring. ,

Brieven onder nr. C2-32000 bur. blad.

BOEKENGROOTHANDEL vraagt voor zo spoedig mogelljl

vrl. kracht
voor diverse voorkomende kantoorwerkzaamheden en het fc
woord staan van klanten.
Vereist: goed handschrift, vlot rekenen en machlneschrijven
Wij bieden voor een hardwerkende kracht een (oed salarii
Met reeds gemaakte vakantie-afspraken wordt rekening ge
houden. Br. met uitv. inl. aan: Postbus 695. Telef.inl. 221483

1 C|
Wij vragen voor spoedige indiensttreding een

jonge actieve medewerkster
Haar werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het typen vai
facturen cn het bijhouden van de vertegenwoordigersplantiing
Wij bieden een prettige werkkring in de commerciële «fee
met een uitstekend salaris.
ATB, O. Z. Voorburgwal 99, Amsterdam. Teléf. 00931.

C.
Gevraagd op klein handelskantoor

assistente v. d. boekhouding :

r Zij dient ten minste in het bezit te zijn van hét Mulo-diplórrts
terwijl het praktijkdiploma boekhouden tot iftnbevelin,

! strekt.

Facturiste-typiste
Zij dient te beschikken over accuratesse en • Siielhêid. Wi
bieden u een prettige werkkring, éen goed salaris èrt ;
weken vakantie.
Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties tê richtén aan N.V

, DASSENFABRIEK MOHAIR, Prinsengracht 7. A'dèm. Telèi
' 230444.
I C
- Op klein kantoor is plaats voor een

assistent (e)
. bij de boekhouding. Leeftijd 18-21 jaar. Prettige omgevini

en gunstige voorwaarden.
. Sollicitaties mondeling of schriftelijk: INKOOP VERENIGINC
■ „GIMA". Prinsengracht 915, telef. 241443.
' c:

i Gevraagd
ponstypistes

Salaris ƒ 300,- - ƒ 600,- per maand.
afhankelijk van ervaring.

, Brieven onder nr. C2-32896 bur. blad,
De werkzaamheden op de afdeling

Lloyd's Makelaardij
van de firma Lugt Sobbe & Co., anno 1833. Hobbemastraat 1'
te Amsterdam, telef. 737577, nemen dagelijks toe.
Daarom vragen wij ENIGE TYPISTES. De werkzaamheder
zijn interessant en zeer gevarieerd. Enige kennis van d<
Engelse taal en steno Nederlands strekken tot aanbeveling.
Sollicitaties aan bovengenoemd adres of na kantoortijd 02964'
14997 of 1604U.

' • C5
Op een leuk kantoor met prettige collega's vragen wij een

jongedame ± 17 jr.
Kunnende typen. N. V. C. Te Comte Damestassenfabrlek
Haspelstraat 4, A'dam. Telef. 132467 en 137965.

; CJ
Op het secretariaat van de

bond Heemschut
wordt voor indiensttreding op 1 april a.s. of eerder gevraagd

secretaresse
al> assistente van de administrateur, brieven aan het Secreta-
rlaat, Oosterpark 22, Amsterdam.

- . CS
In ons continubedrijf vragen wij voor onze afd. telefooncentra-
le enkele

' telefonistes
Wisselende diensten — gemiddelde werktijd 40 uur p. w. —■leeftijd 23 tot 45 Jaar. ongehuwd of gehuwd.
Mondelinge sollicitaties van 10-15 uur, niet Op zaterdag 01
zondag.

Centraal bureau voor taxi's
Prins Hendriklaan 43, Amsterdam-Z.

CJ

De Telegraaf/
De Courant Nieuws van de Dag

hebben bij de afd. RECEPTIE plaats
voor een~

flinke jongeman
Jongelui van pl.m. 20 jaar, «met Mulo-opleiding, kunne*
schriftelijk of (na telefonische afspraak) mondeling sollici-
teren bij de Personeelsafdeling, N.Z. Voorburgwal 225, A'dam
Telef. 211411, toestel 2312. ,

Bovendien is er plaati voor een
PIENTERE KNAAP

van 16-17 Jaar al» hulp bij da interne dienst.

j ,Uitzendbureau
Korrekt

! Vrij en toch verzekerd, bent u bij

uF' Korrekt / V
die u tijdelijk een leuke baan verstrekt.
Bent u «nel, accuraat en representatief?
Dan biedt

Korrekt
u het hoogste tarief.
Kom eens praten tussen negen en vijf.

We vfnden voor u vast een geschikt bedrijf.

• Uitzendbureau
Korrekt

Amsterdam, Westermarkt 5. telef. 64051.
Rotterdam, Eendrachtsweg 98, telef. 126823.
Den Haag. Parkstraat 63. telef. 112318.

Wij zoeken
een jongeman

die opgeleid wil worden als verkoper van interessante kan*
toorsystemen. Hij moet intelligent zijn. een goede schoolop-
leiding gehad hebben, goede omgangsvormen bezitten en
vooral met enthousiasme een taak kunnen beginnen en vol-
brengen.
Het is heel wat. doch als u denkt deze eigenschappen te be-
zitten, stelt u zich dan met ons in verbinding, dan kunnen
wij u een prettige werkkring aanbieden, waarbij d« beloning
rechtevenredig is met uw capaciteiten.

W. Voogt's Handelsonderneming
Pieter Calandlaan 92, Amsterdam (Osdorp).

telef. 132235.
Importeurs van moderne kantoorsystemen.

HIRSCH & cic :
" ~ r~-"

vragen één ervaren, enthousiaste

facturiste
niet jonger dan 21 Jr.Sollicitaties Leidseplein 31 of telef. 230011.

C2
'Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

JONGEMAN MET MULO-OPLEIDING
TEE ADM. ASSISTENTIE OP ONZE RECEPTIE. Interessevoor de technische kant van het autobedrijf is naast een
goed adm. Inzicht zeer gewenst.
Soll. te richten aan:

Garage J. Swaab
Off. Renault-agent, Polderweg 98-100, A'dam-Oost.

C2
De importrice

van

Triumph-schrijfmachines
N.V. V/h fa. F. W. Salomons

Damrak 52, Amsterdam-C. Telef. 220511
vraagt voor spoedige indiensttreding:

telefoniste-administratieve kracht
leeftijd 17-20 jaar

alsmede een
rekening-courant boekhouder/ster

Mulo-opleiding gewenst. Accuraat kunnende werken.
Sollicitaties: schriftelijk of na telefonische afspraak.

Remington Rand N.V.
vraagt voor haar telefooncentrale

een beschaafde
telefoniste

Voorkeur genieten zij die reeds enige ervaring hebben.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelzaken van
Remington Rand N.V., Overtoom 263-271, Amsterdam-W., telef.
129763.

[ G. H. Bührmann's Papiergroothandel N.V.
vraagt voor het MAGAZIJN afd. Willem de Zwijgerlaan een

•administratief
assistent(e)

Werktijden nader overeen te komen.
Vereist: Tekenvaardigheid zowel uit het hoofd ali met de
machine.
Aanmelden tijdens kantooruren. Keizersgracht 28. Voor tele-
fonische afspraken (020)-64422 toestel 90.

1 ,

! C2

Winkelpersoneel gevraagd .

Gevraagd VERKOOPSTER en Bij onze banketbakkerij heb-
leerling-verkoopster ln brood- ben wij een gezellige tearoom,
en banketbakkerij. C. de Waal, hiervoor zoeken wij een •

, i'wT""" "• A'aam' t"c 3 jongedame
• Kapsalon „Bakker". Zoutsteeg Pj-m *8 Jr. Leuke zelf-

6. Telef. 222919 bij Damrak ,

werkkring. Aanm.
t/o Bijenkorf vraagt uiterst Banketbakkerij-tearoom
bèkwame kafster. ca Macrander

2 crnïue en ,.,? d
,

e
,

Vijzelstraat 125, Amsterdam.3 STERS en noodhulp-kapster. Telef 233102G. Groen, Oelflandplein 4, C3
. Hartenstr. 11. Telef. 154781 en wn Mncfgni7ln r*i Wij zoeken MLISJES vvaar pit
' u- AbV- AT A»"T,jï, in zit. Gevr. leerling- en aank.
>

,

KAPoALON THAL verkoopster. Prettige wern-l vrèagt voor Bussum en Am- kring> v werkster aanwezig.
sterdam, aankomende Aanm. Waverstr. 84 hs. Tussen

lancfni-cl nnrc l 19-20.30 u. Met voorgenomen
KapMclS t pers ) vakantie wordt rekening g«-

.
.

, . , .. J , houden. C3
! gevorderde leerlingen. 2 Jaar ~ .

. . K-ApcoVngratis vakichool plus diploma. Gevraagd leerl.-KAPSTER
} Telef. 712.342 en 02959-15949. en gevord. kapster. AanmeU

den Maison Duller, P. C
[ Gevraagd Hooftstr. 115. Telef. 709016.

S WINKELJUFFROUW gevraagddiagiUdJUieUll in brood . en banketbakkerij.
(vakman) en W. v. d. Fller. Haarlemmerdijk1 *1 1. rr 138. Telef. 245689. C3

WinkelmrrrOUW KAPSTERS gevraagd, die zelf-
« standig kunnen werken. Br.

5-daagse werkweek, werkkle- ond. nr. C3-53845 bur. blad.
. „SLAGERIJ", Javastraat 139. Gevraagd een KAPSTER, die

' telef. 54134, na 6 uur 139 I. ook schoonh.spec. is. Br. ona.
VERKOOPSTER gevraagd nr. C3-33414 bur.
voor de parfumerie. Hoog Gevr. nette JONGEN in
loon. Br, ond. nr. C3-33418 groentezaak, v.a. 15 jr. Netto
bur. blad. loon / 60 p.w., 16 J. netto Joon
Gevr. Iste HERENKAPPERS- # ™'

5°

D
P
w

W"mJt■ BEDIENDE, bekend met het ' 7Af i™n Aanm J Pmoderne werk. Prima salaris. wf/Litr im
Aanm'

" c: j
Inl. kapsalon De Vos, Hoeke- Heljestr. 1

;
—

_
.

-

nes 5, Amsterdam-Osdorp. Te- VERKOPER bij Carejs Bakke-
, lef. 19.37.14. C 3 rijen, een aantrekkelijk be-

Gevr. MANICURE le klas he- < n
s"ri» Uwi rensalon, bekend m. parf. ,hHM U trZ

! Hoog loon. W. Peters. Heren- Hooe loongracht 447. Telef. 240211. C 3 £ Aanmelden dag?:
Net WINKELMEISJE gevr. .n üjics van 9.00-17.00 uur. Don-

, brood- en banketzaak, 5-d. derdagavond 24 februari van
: w.w. Goed loon. Bosb.-Tous- 18.30-20.00 uur, Ottho Hel-

salntstr. 34. Telef. 120480. C 3 dringstraat 19. Amsterdam
V (Slotervaart). Telef. 155933.
verKOper Gevr. aank. KAPSTER, kun-
en een nende permanenten, in nieuw

VerlcoODSter geopende kapsalon. Hoog loon.
verNuupaicr Telef. 224869 tussen 7 en 8

: gevraagd, die met enthoustas- Uur C3
Zn Meisje Z. ZIT-SLAAPK. mVfw»K'.HlYiJ' «KfflJïS cv- en kookgel. ln Zuid. nietL.rtwi.v 5-daagse bov f 125 Br ond nr . CB.

CYNTHIA 53837 bur blad» v

Leidsestraat 86-88. Telef. 020- Gevraagd WINKELJUFFROUW
65519. voor slagerij. Lange Miezel 5.
Salon Jacgues de Moor, Leid- A'dam. . C3«estr. 15. Telef. 233964, vraagt NOODHULP-kapster gevr.
gerout. MANICURE en leerl.- voor 2 & 3 d. p.w. Hoofdweg
kapster. C 3 241. Telef. 88305. C3

N.V. Meubileerinrichting 't Woonhuys
Amsterdam, Leidsestraat 73-75 en Prinsengracht 709-713, zoekt
een

jongeman
voor assistentie in de verkoop. Leeftijd ±. 18 jaar. Goede
smaak en goede omgangsvormen zijn vereist. Brieven of per-
soonlijke aanmeldingen aan de directie.

C3
Jongelui die graag met mensen omgaan en daarnaast erva-
ring willen opdoen in WONINGTEXTIEL kunnen als

leerling- of aank. verkoper
leuke job vervullen in een prettige omgeving.
Over het salaris worden wij het zeker eens: 5-d. werkw.
Bel nog heden ons kantoor Haarlemmerplein 1, Amsterdam.
Telef. 249365 voor een afnpraak, of na 18 u. telef. 88077.

- ' ' C3

A. Schröder & Co. N.V.
Leidsestraat 32. Amsterdam

vraagt :

aankomend verkoopsters
voor de afdelingen:

baby-kleding, pullovera en nouveautés. 5-daagse werkweek
volgens rouleersysteem.
Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan bovenstaand adres.

■ ■ ■ • ■ C3

Verkoopster
Gevraagd: ervaren verkoopster voor onze lederwaren en reis-
artikelen. Branchekennis niet noodzakelijk. Voor bekwame
kracht met goede ref. goed salaris. Tevens gevraagd

leerling-verkoopster
Soll. 9-18 uur. Muntplein 4 <hk. Kalverstr.) of na afspraak,
telef. 245931. .Schravendijk - Lederwaren.

C 3
7 U houdt v#n

bloemen en planten
Bent u een prima

verkoopster
dan Is er plaats bij BAP, 5-daagse wefkw., hoog loon,
prettige werkkring.

Bap Bloemenservice
2e Hugo de Grootstr. 28, A'dam. Telef. 89825.

ra

Huishoudelijk personeel gevraagd
Flink MEVROUWTJE in flat, 2 Gevraagd WERKSTER,
morgens p.w. Bel .'«avonds, maand., woensd. en vrijd. van
Telef. 794140. C 4 9.00-4.30 uur, modern huis.
Voor zo spoedig mogelijk ge- Frankfort. Telef
vraagd MEISJE voor hulshou- 4 ? l,rTX ' =2
deiyk werk. Zelfstandig 'jun- Gevr. In Baarn een
nendt werken, intern. Hoog I*l 1 .loon. Café-Rest. Rlche, Brug hUIShOUfIStPrstraat 36, Roosendaal (N.-Br.l. HUiailUUUaiCl
Telef. Q1650-3465 C 4 bij heer alleen, mooie kamer
Gevraagd voor directe in- beschikbaar. Fin. onafh. Brie-
diensttr. bij gezin in ven onder nr. C4-33419 bur.

Montana-Vermala doktersgezin gevr.
' een jeugdige (minst. 15 Jr.).
jong meisje hulp jn huish.

VROLIJK, SPORTIEF, van 8.13-17.15 uur. 's Zondags
HANDIG. en 1 midd. p. w. vrij. Aanm.

Sarphatikade 6, A'dam. Telef.
Brieven aan: Mme Rosset. 241939.
Route de la Planta, C4

'i H
m® 1" ' Gevr- SCHOONMAAKSTERSValais/Zwitserland. voor 5 avonden p. w. v. 17.45

____________
; — tot 20.45 u. Aanm. telef.

7 't rlnnrl! 125403. C4twuseriana l Gevraagd door ouder echtpaar
Gevr. voor direct of nader WERKSTER. 2 ochtenden p.
overeen te komen w. van 9-1 uur, ƒ 2,50 p.u.

MEISJE Pekelharingstr. bij Kruislaan
in goed lopend landelijk hotel/ (lijn & of bus D). Telef.
peruion. lïoge verdiensten. In- 921624. C4
tCr

vAM
C

rasthof
m ' Amerik. fam. m. 1 schoolg.

BAn" rw T2M OBmwiL dochter te Bloemendaal vr.
" nrSro nette huith -

IIULp
.

intern,
TrtFTP nia «IÏ4M

eigen *amer m. radio, c.v.,telef. 032-812406. rustige betrekking. Telef.
,

_ 02300-57309. C4
I? fllïi'kli gC" Gevr- WERKSTER. Mevr. K.plaatst worden een flinke y Dam courbetstr, 19 nhuishoudelijke hulp A'dam. Telef. 794769. C4
Aanvangssalaris / 300 netto Voor dir. gevr. net DHG-
p.m. Extern. Telef. 52746. meisje, erv. met kl. kinderen

C 4 en huish. werk. Vart 9.30 tot
=-——rrrr—röTï 3.30 u. Niet ouder dan 18 Jaar.Mnntnitin 2 vraaet werk- jong gMin mct '«elsje van
ster lnl bij " SuuJvefderT vfk Tn ST'Telef. 63438, toestel 53. C 4 C4

kTeine k Nette WERKSTER gevr. voor
wordt rtinï „Xe 1 of 2 hel« da«cn - Abraha-damêper 1 "pril eventueel 15 Vlnkeleskade 79.

mrt. nette ervaren HUISHOUD- Telef. 735701. C4
STER gevraagd. Zonnige leuke Weduwn., 57 Jr. m. zoon, 10
kamer beschikbaar. Goed sala- Jaar. blpembollenkweker-tuln-
ris. Telef. afspraak (niet tus- der ned- herv vraagt nette
sen 1-3.30 u.) 428943, A'dam. HUISHOUDSTER. Br. C-
Buitenveldert. De Boelenlaan 33408 bur. bl.
377. C 4 Bij eenv. heer, 76 jr., kernge-
Wii vragen een nette WERK- zond, vrij huis bew. wordt een
STER v. maandag tot vrijdag gezellige HUISHOUDSTER ge-
van 8.30 u. tot 13.30 u. Hoog vr.. hulp van werkster aanw.
loon. Inl. telef. 123098. C 4 Loon naier overeen te komen.
HUISHOUDSTER gevraagd bij HoutweS 169' Bcve J;
met*en\g8 elg'en Gevraagd MEISJE Katz. Jan
van werkster en eigen kam*r »

an,r?,y? st£ooL? B '

beschikbar. Br. nr. C4-33407 Z. Telef. 799941. C4
bur. blad. Flinke WERKSTER gevraagd
Voor een jaar oflanger kan van 9-3 u. Hoog loon. Monni-
net meis)« boven 21 jaar een * 8. bl di Nieuwmaikt
baan krijgen als MOTHER'S 'Chin. rest.i. C 4help, om;. Washington. Goed Gevraag WERKSTER. 3 maal
salaris. Overtocht wordt be- ,p. w. 3 uur. Hook loon. Nwe
taald. Inl. C4-330C3 bur. blad. Hcrctigi acht 23. Telef. 239901.

Gevr. flinko WERKSTER voor
liefst 2 ochtenden p. w. van
8-12. Mevr. v. Veen, telef.
194913, Osdorp. C4
Gevr. WERKSTER voor 1 och-
tend per week van 9 tot 12
uur voor ƒ 10. Telef. 139672.
Gevr. DAGMEISJE in gezin
met 2 kindertjes. Goed loon.
Mevr. Frankfort. Telef.
421371. C4

■ Gevraagd een nette WERK-
i STER vnn 9.00-3.00 uur toot

. dinsd. en donderd. In kleinp gezin. Mevr. Spangenberg,
Apollolatn 197. Telef. 720498.

C4

' Flinke WERKSTER gevraagd
, voor modezaak, 1 ochtend p.w.
, van 9-1 uur. Hoog loont Telef.

, 711307. C4
Voor het schoonhouden va/i mijn flat zoek ik een \

nette hulp
voor de

middaguren
, Uurloon, aanmelden na telefonische afspraak tussen 12-2

uur bij mevr. Van Gaaien, Hotel de I'Europe, Amsterdam.
- Telef. 234838.
i. CA

Heer, weduwnaar, dir. N.V., zoekt een GEZELLIGE, RE-
PRESENTATIEVE

dame of juffrouw
IN DE HUISHOUDING, algemeen ontwikkeld en genegen
licht kantoorwerk te verrichten. Huish. hulp aanwezig.
Brieven met uitvoerige inlichtingen, referentie» en foto onder
nr. C4-33391 bureau blad.

] '

1 Divers personeel gevraagd
' Fa. P. M. van Houwelingen Gevraagd een flink*
, vraagt met spoed le en 2e •

ï ELEKTROMONTEURS. Mei- lOnffeillanï den: N. Beetsstr. 77A I. Telef. JwuO~"H"

• 187531, na 6 uur 199432- van 16 a 18 jaar als hulp in1 264778. C 3 de verkoop Woninginrichting
Tilona, atelier van spreien en «n Expeditie. Aantrekkelijke
slaapzakken, vraagt geschoolde J°h voor iemand die vooruit

:en ongeschoolde VROUWE- wil komen. Moderne arbeids-
-1 LIJKE krachten. Voor de afd. voorwaarden en goed loon.

• dekenstikkerij en naaizaal. Sollicitaties Keizewgracht 149.
; Gehuwde dames event. halve A dam of telef. 241102.

• dagen. Prettig werk, goed !E5■ loon. Aanmelden maand, t/m „TECHNISCH PUBLICITEITS-
. vrijd. 7.30-17 uur. Kerkstr. BUREAU", vraagt:

6-18, telsf. 234474. C 5 A. CONSTR. TEKENAARS.
! Groothandel in bijouterieën B.

vraagt voor zUn souvenirafde- J-* . ,

' ling flinke MEISJES. 13-17 AANK. EN LEERLINGEN.
• jaar, voor prettig en afwlsse- Br. o. nr. C5-33431 bur. blad.

1 lend magazijnwerk. Aanmel- WOONRUIMTE aangeboden
' den: Nieuwe Prinsengracht 13- voor echtpaar z. kinderen, dat

1 13. bij Amstel. C 5 pensionwerkzaamheden wil
1 Voor direct Bevraagd verrichten. W. v. d. Neut.voor direct gevraagd Lindenlaan 71, Huizen N.-H.

conroorcföv Telef. 02932-4169. C5oCIVCCIoICI Gevr. flinke HULP v. d. mid-
Ervaring niet vereist. Goede daguren, mnl. of vrl. in,klein
verdiensten. hotel. Telef. 65684. C5
Huiselijk verkeer. Geregelde Hotel Neerlandia Kon. Wil-

. vrije tijd. helmtnaboul. 30, Noordwijk,
njSlY?ll' £SSIVirn*e?a

<
tele*- 01719-3438, vraagt voorI m

<
enBt"bll- CH-8260, Stein direc t KAMERWERICMEISJES,

; a/Rhein, Zwitserland. aankomend kok. huisknecht.
, ; br Evt. intern. Goed loon. C3
P"° u

c .

tineerde
.

THUISNAAI- Dlr gevr filnke JONGENS,
: '""S
; Zwitserland thuiswerksters

gevraagd, meisje met zig-Mg-machlne voor ba-
I _..r„Zr.ut »«,f „t byschortjes. Aanmelden 10-15

1 hii uur Hosto' Lobo-Braakenslek-
, In str- 30. Slotervaart. Telef.1 Migrol-tankstation en in café* 150831, C5

■ Om de avond vrij, alsmede Mantelatelier. El. Wolffstr. 94.
elke 2de zaterdag. Indlensttr vraagt enige flinke HULPENr direct of nader overeen te ko- voor knopen en diversei werk-
men. Hoge verdelnsten. Gega- zaamheden. Telef. 124228. CS

( randeerd huiselijk verkeer, in- Voor DIRECT gevraagd ln-
• tern. ' tern, in wegrestaurant midden
• Hans Buol. Migrol-Tankstelle, d. Lands: 1. vrouwelijke bulp
| café-bar Rio, 8233, Diessenho- voor verzorging intern perso-

fen, £v.Ht«p»l. neel. 2. Jonge man als hulp-
C 5 kok. 3. Flinke knecht In al-

Oorspronkelijke
getuigschriften w. & a3«3,. o

diploma's nette
kunnen voor u van grote • iwaardo zijn. jongedame

■ y,?eg Z1 *?"* nl<& z°rder "}eer VOOR SNACKBAR. Aanm.bij uw brieven. Het is verstan- BURG. v. LEEUWENLAAN 73.gjbnaik te maken vau 0f telef. na 18.06 uur 948383.afschriften of fotokopieën. C3Ons blad kan geen aansprake- ïTZI
aanvaarden*" dCZe doCumenten MACkINKTmSTER 2S?effin

rt Relnwardtstr. 110 hs. Telefoon
—

— 043558. A'dam. C3
Versteec's In de zeer mooi gelegen verz.-

COVFECTIE-INDTTSTnir £.Ut -beukenhorst" te Drie-U �
B ' bergen wordt gevraagd een 2evraagt medewerksters voor aankomend KOOKSTER, dienaar

*11. onder leiding van een kundig
coupeafdelinff kok zich verder In dekook-

h ,

0 kunst kan bekwamen. WU bie.
naaiardclme den een prettige werkkring in

onze modern ingerichte keu-
ken. Goed salaris. Gunstige va-

strnkafdeling kantieregeling. Mooie vrije ka-
Aanm van n 17 m.r wi«™. Mer met badkamer beschik-Leliestraa? iv* i?7Am«ÏÏJ8 baar. Sollicitaties te richten
dam Telef 222T«t

e aan directrice mevr. Kolde-aam. Telef. 222361. wyn Beukenhorst. Driebergen.
Telef. 03438-4127. C3LOODGIETER gevr. Voor goe- ....

—

„

h-ar ne«e
ven Telef* 132707 °ri INPAKSTKRS, hoog loon. zat.X i " — vri J- BeUamystr. 109Gevr. PERSER. Aanmelden P. van 9-17 uur. - < C5Andringa, Handweg 105, Am- Tmnrnha—ie v "

stelveen. Telef., 02964-13548. ÏNPAKCTE& het "ver-
... pakken van levensmiddelen.Globimex stoffen N.V. vraagt Hoog loon. Zat. vrij. Aanm.

<iT,,«. dlrect KOFFIEJUF- Bellamystr. 109 van 9-17 uur.FROUW, die tevens genegen C5
werkzaamheden

6 Importeur van kosmetische ar-
Sol teW 2406 9

verrichten tikelen vraagt voor spoedige0 indiensttreding SCHOON-MEISJE gevraagd voor lichte HEIDSSPECIALISTE/DEMON-fabrieksarbeid. Tevens Jonge- STRATRICE, Bereid veel t«man pl.m. 22 _jr. Fa. reizen. Br. C5-33427 buf. bl.lèf 4 ' A dan J- V'i WASSERETTE vraagt vrouwe-ler. 221410.
1_ ; C 5 lijke kracht voor halve dagen

Restaurant v/d Steen, Leid se- en 2 avonden per week. Pret-
• 236

,

036 vraagt tig zelfst. werk. Goed salaris.SERVEERSTER en koffiemeis- Leeftijd v.a. 25 Jaar. Telef.
? e- C 5 15.96.93 of br. ond, nr. C-
Gezocht wordt een zéér he- 33410 bur. blad.
trouwbaar ECHTPAAR, man d » 1 ri :

chauffeur-tuinman. vrouw- Kestaurant L/OmUS
huishouding en koken, ln villa vraagtte Zeist. Alleen zij met goede L,.fr 4 1 c
getuigen voorzien komen in DUlietCner
SSSJ?ieL' tln*^. BJ'ieven nr* Cs * jaarbetrekking. Zondag* vrij.33393 bur. blad. N.Z. Voorburgwal 342.
Banketbakkerij Van Opijnen, C3le Oosterparkstr. 173-i75, Gevr. nette café-rest.KELNER,vraagt 3e BEDIENDE of aank. jaarbetrekking, tevens gevr.
2e. C 5 leerling-kelner. Café-rest. De
Gevr. per 1 maart betrouwba- Harmonie, Brinklaan 112, Bus-
re vrl, HULP ln zelfwasserij. sum. Telef. 02959-13929. C5
A'dam-O. V. g. g. v. Wisselen- Mantelatclier Friebel vraagtde dienst. Aanm. telef. 710336. BIJPERSER. Aanm. Kelzers-

C 5 gracht 139. C5
N.V. Smits' Restaurant

vraagt voor haar
Café-Restaurant der N.Z.H.V.M.

Stationsplein 10 te Amsterdambekwaam zaalchef
Aanmelden dagelijks van 10-16 uur.

- cs
Boekbinderij Energia

Schinkelkade 59—60—61, vraagt

meisjes !

voor hele dagen en

gehuwde dames
voor hele of halve dagen.Werktijden in overleg te regelen.

Afwisselend werk. Gratis werkkleding.
Aanmelden telef. 728103 of mondeling aan bovenstaand adres.Na 19 uur telef. 138349.

L__

C5
REHAM N.V. vraagt AANK. EN LEERLING- ' "~

constructiebankwerkers - lassers
Aanmelden: Houtmankade 117 of telef. 741569, na 19.30 u.168983.

; : cs
Bekwaam instructeur

voor direct ln vaste dienst gevraagd. Loon bij 45-urigewerkweek ƒ 600 p.m. 4- privé-gebruik auto.
Pers. aanm. AUTORIJSCHOOL „DORLAND", Jac. v. Lennep-
kade 17.

C5

Janse lichtreclame N.V.
Telef. 240385 - AMSTERDAM - POSTBUS 4122 vraagt voor
SPOEDIGE indiensttreding

neon-monteurs
alsmede

aank. neon-monteurs
Geboden wordt: prettig en afwisselend werk, goed uurloon,
prima sociale voorzieningen, alsmede diverse onkostenvergoe-
dingen.
Schriftelijke sollicitaties aan b g, postnummer of voor het ms«
ken van een afspraak b.g. telefoonnummer. '

Kunt u iemand te woord staan?
Wilt u een behoorlijke prestatie leveren?
DOET U DAT DAN ALS

pompbediende
Garage Kooperberg!

ELANDSGRACHT 92-94. Telef. 234336.
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AMSTERDAMSE RAAD BEZORGD

Recordtekort drukt zwaar
Registratie van
faillissement

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag.

DEZE begroting is de registratie van het faillisse-
ment van onze stad." Dat zei de socialistische
heer Schii'lte Fischedick gisteren in
de Amsterdamse raadzaal bij de aanvang van de

j j jaarlijkse marathon van de Oudezijds, die ditmaal
de raden van het Prinsenhof — inclusief het college van
burgemeester en wethouders —de komende dagen ge-
durende 41 uur lang de gelegenheid zal geven hun me-
ning te geven over de gang van zaken in de hoofdstad.

De debatten stonden uiteraard
dit jaar — met een begrotings-
tekort van ruim 61 miljoen gul-
den — in het teken van de vol-
komen onbevredigende wet Fi-
nanciële Verhouding Rijk-Ge-
meenten.

In een inleidend, sombei
„voorwoord" stelde burgemees-
ter Van Hall vast, dat de finan-
ciële positie van de gemeenten
— en met name van de grootsten
— ieder jaar met sprongen
achteruitgaat.

Geen gehoor
„Wij hebben daarvoor, de

jaren door, in Den Haag geen
gehoor en geen begrip gekre-
gen," aldus mr. Van Hall. „Sinds
korte tijd hebben daarom de
andere grootste twee gemeen-
ten van het land, Den Haag en
Rotterdam, met Amsterdam de
handen ineengeslagen, om te
trachten samen iets te bereiken.

Het laat zich aanzien, dat dit
stjaks wel enige resultaten zal
opleveren, maar het gaat nog
altijd veel te langzaam. Om met
de woorden van mijn Rotter-
damse collega te spreken:, „de
gemeenten dreigen onbestuur-
baar te worden"."

De , communistische fractiè-
voorzitter Verheij, zei daarover
later, dat de „goede hoop", van
het college, dat het optreden van
de drie groten een perspectief
voor de toekomst zou openen,
zo iets was als de wens, die de
vader is van de gedachte. „Tot
nu toe," meende hij, „is daar-
van niets gebleken."

En de liberale heer Le Cave-
i Her, haalde de Griekse blijspel-

dichter Tarentius aan, die 150
jaar vóór Christus leefde, en die
gezegd heeft, dat hij voor „hoop"

- ■ geen geld gaf.

Uitspraak
m. ... . -f ,

De socialistische fractievoor-
zitter," drs. Van Thijn. hield een

, gedegen vertoog, dat hij ophing
aan een uitspraak van wijlen
president Kennedy: ~De steden,
hun behoeften hun toekomst en

"financiering, zijn grote, onbe-
studeerde, miskende, verwaar-
loosde problemen van onze tijd."

Hij kwam met de suggestie,
dat in verband met de begro-
tingspositie op iets langere ter-
mijn de regering 'gevraagd zou
kunnen worden om een commis-
sie van wijze mannen in het le-
ven te roepen, bestaande uit pla-
nologen; en financiële specialis-
ten, die'lót opdracht krijgt de
bestudering van het vraagstuk
van de reconstructie en vernieu-
wing van de grote steden, als-
mede de consequenties daarvan

financiële verhouding
Rijk-—gemeenten.

Hij kondigde voorts een motie
van de zijde van zijn fractie aan
voor een reorganisatievoorstel
met betrekking tot het verkeers-
beleid.

De\ KVP-er Rossen vond, dat
er iri het afgelopen jaar in Am-
sterdam hard is" gewerkt, maar
dat een krachtiger stem van

Amsterdam in Den Haag < een
dringende noodzaak is.

„De rode injectie in het lands-
bestuur", zei hij — en daarbij
doelde hü kennelijk op de vroe-
gere wethouder van Amsterdam,
drs. Den Uyl, thans .in het
kabinet de portefeuille van Eco-
nomische Zaken behartigt —

„heeft tot noff toe niet veel uit-
gehaald."

De heer Le Cavëlier (VVD)
herinnerde er aan, dat hij al in
1947 bij de behandeling van de
begroting erop had aangedron-
gen, dat Amsterdam met Den
Haag en Rotterdam zou samen-
werken, om in Den Haag de
wensen en verlangens van de
grote steden kracht bij te zet-
ten. Toen is er niet naar hem
geluisterd.

Waardering
„Het duurt altijd heel lans.

voor burgemeester en wethou-
ders tot actie overgaan", merkte
hij wat wrang op, ofschoon hij
daar onmiddellijk aan toevoegde
waardering te hebben voorde*
manier, waarop deze begroting,
met de toelichting daarop,

"

was
gepresenteerd.

Ilij drong er op aan, dat hei
college in het vervolg de , raad
•zou inschakelen vóór bet opstel-
len van de begroting. „Zoals het
nu gaat, wordt die begroting fci-j
telijk gemaakt door optel- en'at-
treksommetjes van de ambtena-
ren."

De woordvoerster van de PSP,
mevrouw Snel-Warries, kondig-
de aan, dat haar fractie maar
'een bescheiden gebruik zou ma-
ken van de toegemeten spreek-
tijd.

„Wat voor zin heeft het, dat
een aantal raadsleden van jaar
tot jaar urenlang dezelfde vra-
gen stellen, en dezelfde antwoor-
den krijgen?"

Voor de rest ging zij op de
vuist met de heer Verheij, die
voorspeld had,' dat de lijstaan-
voerder van de P.S.P. bij de
volgende verkiezingen, de heer
Brugfleman, „ook niets komt
pestoren". Hij heeft in een arti-
kel geschreven, dat het voorlo-
pig vechten tegen de bierkaai
was. en zij eerst een grote partij
moeten worden.

Bezorgd
In de avonduren kwam, nadat

de burgemeester enkele sprekers
had beantwoord en er zijn be-
zorgdheid over» had uitgedrukt,
dat er in verband met het ko-
mende '* agglomeratiebestuur,
klanken opgingen, dat de ge-
meenten vooral zelfstandig moe-
ten blijven — „ik voel niets
voor een agglomeratiebestuur
zonder bevoegdheden" — de wet-
houder r voor de Financiën, de
heer Polak, aan hot woord.

„Het is," zei hij, „nu al opti-
mistisch te spreken van een be-
grotingstekort van 61 miljoen
gulden. Hij becijferde, dat de
loonstijgingen — ƒ2O
waarvan er 11 miljoen voor d*
gemeente komen — de bijdrage
van de stad aan de kosten van

de universiteit, de rente van de
tekorten over vorige jaren — ƒ 5
miljoen' — het tekort tot zeker
85 miljoen zullen doen groeien:

Vandaag gaat de tweede ronde
van de debatten in. en zullen,
nadat B. en W. met \>hun ant-
woorden gereed zijn. de raden
in tweede instantie hun „alge-
mene beschouwingen" voortzet-
ten. . •

'Laat in de avond diende de
heer Thjjn een motie' in,
waarin gesteld werd, dat de wet,
Financiële Verhouding Rijk-Ge-
meenten zo spoedig mogelijk ge-
wijzigd moet worden. De motie
was ondertekend door vertegen-
woordigers van alle fracties, be-
halve die van de VVD.

BURENRUZIE
WERD MAN
TE VEEL
Van onze correspondent

ROTTERDAM, woensdag
Bij een felle burenruzie in Rot-
terdam is gisteren de 64-jarige
J. P. Steenbakkers door de op-
winding tijdens een vechtpartij
met zijn bovenburen aan een
hartaanval overleden.

Al vele jaren leefden hij en
zijn vrouw in onmin met zijn
bovenburen. Maandagavond was
de vete weer opgelaaid, toen de
heer Steenbakkers de schoon-
zoon .van zijn bovenburen uit-
maakte voor nozem.

MELKEMMER
De politie wist de gemoederen
te bedaren, maar een melkem-
mertje, dat gistermorgen ge-
plaatst werd op de gezamenlijke
trap, werd opnieuw aanleiding
tot een hevige woordenwisse-
ling. die uitliep op een vercht-
partij.. *

t Gewapend met een ploerten-
doder stormde de heer Steen-
bakkers de trap op, gevolgd door
zijn vrouw, die een groot mes
hanteerde.

De bovenbuurman slaagde erin
mevrouw Steenbakkers te ont-
wapenen. Hierbij liep hij enkele

■diepe wonden op aan zijn hand,
'Met zijn vrouw zocht hij ver-
volgens een veilig heenkomen
op straat, even later gevolgd

: dobr4. mevrouw Steenbakkers.
De heer Steenbakkers : — idie

• hartpatiënt was — bleef in de
woning achter, waar hij in elk-
aar zakte en overleed. Hoewel
hij tijdens de vechtpartij enkele
klappen had moeten incasseren,
is vastgesteld, dat hij .aan een
hartverlamming is bezweken..

Duitse baron zit in
Haarlemse koepel

Verdacht van
oorlogs-
misdaden

Van onze speciale
verslaggevers

AMSTERDAM/HAARLEM,
dinsdag.

De van ernstige oorlogsmis-
daden verdachte Duitser
Andreas Alexander Franz
baron von Koskull (59) is
vanochtend door de Haar-
lemse Justitie in voorlopige
hechtenis genomen in af-
wachting van zijn uitleve-
ring aan West-Duitsland.
Tijdens deze ingewikkelde
uitleveringsprocedure zal
hij ondergebracht worden
in ~De Koepel" te Haarlem.

Volgens . de officier van Justitie
van de Haarlemse rechtbank,
itir, L. H. F e i t s m a. zijn er in
Nederland «een gronden tot ver-
volging van von Koskull over
te*gaan. Wel zal hij in de ge-
legenheid worden gesteld zich
van rechtskundige bijstand te
voorzien, alvorens de Neder-
lands* regering ingaat op het
Westduitse uitleveringsverzoek.

Andreas Alexander Franz baron
von Koskull — geboren op 13
december 1906 te Adsirn (Let-
land) — werd reeds lang door
de Westduitse justitie gezocht
wegens een aandeel in de moord
op een groot aantal joden tijdens
de laatste jaren van de oorlog
in Rusland.

Hij zou daar de leiding hebben
gehad van een der beruchte ver-
nietigingsploegen in de rang van
kolonel.

Volgens, gegevens uit West-Duits-
Ia nd heeft von Koskull tot 1960
rustig in Hamburg gewerkt. In
dat jaar kreeg hij er lucht van,
dat de justitie hem dicht op de
hielen zat en hij besloot uit te
wijken naar Cyprus.

De Duitse baron Von Kos-
kull (59) onder de hoede van
de Marechaussee op Schiphol.
Duitsland zoekt hem wegens

oorlogsmisdaden.

In de chaos
Op dat "',or twisten verscheurde

eilar.H kon hij rustig leven tot
een vVestduits verzoek tot aan-
h<- .ding ook Cyprus bereikte.
' oe vpn Koskull ook hier lucht
van kreeg is niet bekend. Feit
is, dat hij enige tijd geleden zijn
koffers " pakte en een poging
ondernam naar 't eldorado voor
ex-oorlogsmisdadigers. Zuid-
Amerika, te ontkomen.

In Wuppertal wilde de officier
van Justitie, Wilhelm Walter,
vanochtend niet vertellen hoe
men von Koskull toch weer op
het spoor gekomen was. Wel

«verklaarde hij: „Hij probeerde
v 'li te. bereiken via Curagao.
Wij daarvan op'de hoogte
en hebofn de" autoriteiten ver-
zocht in ,te grijpen."

Ontdekt
Op vrijdagochtend 18 februari,

toen von Koskull zich aan boord
van het Italiaanse passagiers-
schip „Doni Zetti" In de haven
van Willemstad bevond, wer4
hi,j gearresteerd.

Gisteren vertrok hij — geb>..;'u
— in gezelschap van de Cura-

Caose politie-inspecteurs Mars-
man en Johannes van de

. Dr. Plesmanluchthaven met-een
KLM-lüntoestel via New York
naar Schiphol.

Hij arriveerde daar vanochtend
om halfacht, en werd door het
hoofd van de Koninklijke Mare-
chaussee op de Amsterdamse
luchthaven, adjudant L. Bosch,
opgesloten in het arrestanten-
kamertje.

In de loop van de ochtend arri-
veerde op Schiphol de Haar-
lemse officier van Justitie,- mr.
L. H. Feitsma, die besloot baron
von Koskull .in voorlopige hech-
tenis te nemen. Hij wcfd hier-
toe vanochtend om elf uur in
een arrestantenwagen overge-
bracht naar Haarlem, waar hij
in de loop van de middag ver-

"hoord zal worden.

Afwachten
In Den Haag kon men vanochtend

nog niet verklaren hoe lang het
zou duren voordat von Koskull
aan de Westduitse justitie over-
geleverd zou worden. „Meestal",
aldus een?woordvoerder van het
ministerie van Justitie, „duurt
een dergelijke procedure ver-
scheidene weken."

Ook mr. Feisma kon vanochtend
weinig mededelingen doen. „Er
zijn absoluut geen gronden
waarop von Koskull in Neder-
land vervolgd kan worden", zei
hij, „wij volgen de normale pro-
cedure. Ik zal hem eerst ver-
hóren, daarna zal hij onderdak
kragen in de strafgevangenis,
iïij krijgt alle gelegenheid om
zich nu reeds van juridische bij-
stand te verzekeren."

SCHRIJVEN
door

Eline Capit
jr EMAND, die schrijft,
ƒ werkt vaak op de ver-
ƒ beelding.
<*' Men verdiept zich in

de vraag „waar ze dat
toch allemaal vandaan haalt", of
„rou dat nou echt gebeurd zijn
of zuigt ze 't uit haar duim?"
maar die verbeelding strekt niet
zover, dat men zich afvraagt
waar die boel allemaal ge>
schreven werd.

Dat is nu juist het punt.
Als ik op de televisie zo'n

interview gadesla met een
schrijver, in zijn sobere, doch
smaakvolle werkvertrek, tegen
de achtergrond van zijn geor-
dende boekenkast en meekijk
met de camera, die het heilig
bureau met het moderne beeld-
houwwerkje,, het pijpenrek en
de tikmachien even bestrijkt,
denk ik: ,£ou die man nou
werkelijk aan dat bureau zitten
schrijven?"

Als dat zo is benijd ik 'm.
Ik heb het nooit gekund.

y y EBT u *°el eens een kat
ƒ ƒ gadegeslagen, die zich
I T gereed maakt voor een

dutje in zijn mand?
Meestal gaat 't dier

zichzelf eerst uitgebreid likken,
krabt en wast zich de oren,
geeuwt, gaat,een poosje met zijn
staart slaan, knipoogt wat soezig
in het rond, steekt vervolgens
een poot in zijn mand op de
manier van een badgast, die de
temperatuur van het water pro-
beert en laat zich dan aarzelend
neer.

Hierna vangt een periode aan
van rusteloos draaien, links om,

rechts om, afge-
wisseld door een
plotseling ver-
starren in be-
hoedzame ' aan-
dacht — want er
loopt wel eens
een vlieg langs
de muur — totde kat, beu van alles, in slaap

valt. Het mag echter niemand
verwonderen als deze slaap
slechts twee minuten duurt, om-
dat de kat, om welke reden dan
ook, zijn bivak verplaatst naar
de boekenplank boven de radio
en dan.in hoogst ongemakkelij-
ke houding, geklemd tussen
Shakespeare's verzamelde wer-
ken en Forever Amber tot een
zalige spinnen geraakt..

Zo ongeveer ziet mijn ge-
dragspatroon eruit als ik bezig
ben met het schrijven van een
stukje..

$chreefLJ volgens insiders, zijn
Ë 3 boeken op een punt van

de huiskamertafel. Een
nobel voorbeeld, ge-

woonlijk begin ik dus ook zo,draai een vel papier in mijn
machientje, (jelast absolute stil-
te en begin op een sigaret tesabbelen, want echt roken zal ik
nooit leren.

Steevast begint er dan bij deburen iemand te timmeren.
„Wel drommel nog aan toe!!"

roep ik of iet* in die trant.
„Nóóit heeft een vient hier rustom te wérken!!" Ik neem mijn
machine op en installeer me inde badkamer.

Het lekken van de douche is
eeti t zalfje voor mijn door het
getimmer gekloofde werkdrift.De Ijadkruk daarentegen is harden ongemakkelijk. Ik ga. een
kussen zoeken. 7Ae zo, en nu er
op los.

Vanaf dat moment heeft het
lint van mijn, machine zich als
een python om dé spoelen ge-
kronkeld. Ik begin terug te
sissen, maar het lint wint. En de
winkels zijn dicht. De gedachte
het karwei tot morgen uit testellen wordt iedere seconde
aanlokkelijker.

Mocht de televisie mij nog
eens vragen voor een gesprek —

en dat gebéürt, want Nederland
is zo klein, dat iedereen ten slot-
te aan de beurt komt —, ik ben
te vinden in de richel van de
dakgoot.

ALS ik niet achter de piano
zit met mijn machine op de
omgekeerde prullenmand. Want
een prullenmand kan je bij het
schrijven echt niet missen..
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Unieke ontwerpen van
internationaal niveau.
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De snelste weg naar Japan ?s eok de mooistealsü met een OC 8 vanJapan Air Lïnës over dePoel vliegt.

8x PER WEEK EUROPA-JAPAN Dank zij de unieke service van Japan Air Unes is alles aan boord zo ènders: de mooie, zachte Japanse IJ
(per 3.4.*66) 4 . . wandbekleding, dp lieftallig glimlachende gastvrouwen-in-kimono, het opwindende kiezen van da

Japanse gerechten, het drinken van de heerlijke saké, de verkwikking van o-sibori (warme doeken)... I
Poolroute V

.# A j
van Amsterdam 14.05 5 c 14.05 \\V Ver van het jachtige leven van iedere dag wordt u fn de betoverende sfeer van het Verre Oosten ver

,\s% ' ZISXi 16.40
1605

16.40
17,40 w t*». wend vanaf hel moment dat uin het JAL-v!iegtulg stapt. Als u van traditionele luxe wilt'genieten aan

,

jj vanLonden 13.30 ISJS mogelijkheden voor vliegreizen naar het verrt boord van de modernste vliegtuigen, reis dan met Japan Air Lines. M — l|kvan Parijs • 13.15 15.00 Oosten. Er zijn bovendien meerdere vluchten ' i| |ft
<ï<S wr?FranMurt 12.00 12.00. j'wJ'Vüw'—'ïlrVSmtïï'«£•"— Nu tweemaal per week—zondagen donderdag—directvan Schiphol. In totaalthans 8 vluchten per

MM 'va"S "M 0 ■' ":to 14,0 JAPANAIR UNE3 Carlton House, week vanurt Europa, 5 via ds snelle Poolroute en 3 vla deinteressante auidelijke route.
& ' Vijzelstraat 2-18, tel 020-63842. Daarmee"onderhoudt Japan Air Lines de grootste frequentie tussen ons continent en Japan. •

Prinses Margriet cn haar ver-
loofde, mr. Pieter van Vollen-
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afgelopen maandag, in de Stads-
schouwburg in Tilburg.

hoven, in gesprek met Toon
Hermans na diens voorstelling.
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311 l'J IS"*]
ALHAMBRA da3 -215 700 990 z. en zo 1.30 3.45 7.00 0 m
tel. 23 68 61 DRIE KAfIIERS IN MANHATTAN N*d. 14
Weterlngschene (Trol. chambrea è Manhattan) regfe: Marcel C»m4

Armla Glrardot Maurlce Bonet O.E. H»«»e
AMBASSADE dea- zx> 945 Hltchcock'a Gary Gram
tai. 144 62 DE MAN DIE VERDWIJNEN MOEST 18
1 Evarttanatfj zo 2.00 De hond van Vlaanderen AL

BELLEVUE dBO- 2.00 en 8.00 5e week I ~

CINERAMA THE GREAT RACE Blak» Edwarda AL
ttl, 23 48 76 Tony Curtl. Natalie Wood Jack Lammen
Mamlxatr. 400 Clnerama-acherm Panavttlon Technicolor
810 dag. (beh. za en zo mldd.) 2.00 7.15 8.30
tol. S2O 08 IL MONDO NUDO(D. naakte wereld) klevren 18
M'ldenweg zo 2.00 Da nleuwa Avonturen van Dik Trom AL
CALYPSO 1-30 4.00 7.30 10.00 Première Nederland
tol. 662 27 BUNNY LAKE IS MISSING OKo Premlnger 18
Mamlxatraat Bunny Lake wordt vermlat
>/h Leldsepleln Leurence 011vier Carol Lynley NoBl Coward
CAPITOL' * <*«g. 200 7.15 9.30 zo 1.30 3.45 7.15 9.30
tol. 23 67 77 DANSERES VAN DE DUIVEL 18
Rozengracht Brigitte Bardot City film
CEINTUUR do 24 'ebr ' on9 maar geraffineerd 18
tol. 72 36 20 vr t/m wo 2.00 7.15 9.30 zo 3.30 7.15 930
Ceintuurbaan THE KNACK Rite Tuehlngham 18

zo 1.30 Lachen la verboden Herold Lloyd AL
CENTRAAL dBs-1.303.305.307.309.30 '*!

tol. 24 54 67 STRIPGIRLS IN SOHO 18
Nleuwendljk 87 (Jungle atreet) Davld Mc Callum Kenneth Cfepe
CINEAC dag. 9.30 11.30 1.30 3.30 5.30 7.30 en 9.30 \iiëüren

, ~ zo 1.30 enz. Premlere Nederlend Clhemaséope
Damrak AGENT 077 OPERATIE TANGER 18

Loule Davlla Joaé Grecl Ann Ceator \ ' *

CINEAC Geprolongeerd; Ondertrouw Prinsee Beatrix (in kleuren)
. «. „ ontvangat en rtltoer jn Den Haag

tol. 34 36 38 Wereldkamploenachappen echeataen In Oóthènburg
Reg.Bree.tr.et HETELDORAOO £L

Een Intereaaente kleurenfilm over COLUMBIA
TOM en JERRY In een koatelljke TEKENFILM in kleuren

riNFTm <to 24 febr. de gehele dag geslotenï*. ""z, vr IK WANtiL DOOR MOSKOU Regie! G. Dan«llJè ALtol. 72 22 91 Ia ,n I 0 OTHEILO Regie: S. Joetkewltal 14Tolatraat ma DRIE PLUS TWEE Regie: G. Ogenlajan AL
dl VOLWASSEN KINDEREN Regie W. AzefóW AL
wo VADER VAN EEN SOLDAAT Regie: RezoTe)Ch>ldz» 14

CITY dag. 2.15 7.00 9.30 zo 1.30 400 7.00 9.30 3e Succeeweek I
tol. 23 45 79 7 GOUDEN MANNEN (en «in héle móói* vrouw) 14
ö.h. Leldeepleln Roaaana Podeata Phllippe Leroy

regie: Marco Vicario City film Eastmanclór
Orkest 0.1.v. Lex van Weren '• Orjèli Pani a» Kooy

CORSO da°- 130 345 7,00 930 30 wé,k ln Amaterdam
toi, 23 45 6i 077 IN OPERATIE BLOODY MARY Ken ci«k 1i
Kalverstraat (Agente 077 mlaalone Bloody Mery)

regies Terence Hathaway Nederland
DESMET daB- 2.'S 7.15 9.30
toÜ 596 28 GEHEIM AGENTE IN GIBRALTAR 18
PI. Mlddenlean Hlldegarde Neff Gererd Barray Cinemascope

DU MIDI daB- 200 en 8.00 2e aucceiweek
tel. 72 36 53 THE SOUND OF MUSIC AL
Apollolaan 4 Julle Andrewe Christopher Plummer

Robert Wise-prod. Todd-AO coior de Luxe Fox
FLORA da9- 2307309 45 20 130 3457309 45 40 w4ak

i.I. 23 04 69 DE GENDARME VAN SAINT TROPEZ AL
Amatelatraat Loula de Funèe Genevleve Grad

HALLEN dag. (beh. z. en zo mldd.) 2.00 7.15 8.30
t.l. is oo 43 EEN SPION GING DOOR DE HEL 14
J. v. Galenatr. Rey Denton in kleuren Cinemascope

zo 2.00 Zorro krulat de degena AL

KRITERION da3' 200 7.15 9.30 zo 1.30 3.45 7.15 930
tol. 525 92 MONDO CANE I Teohnlcolor 18
Roetereatreet Een lllm ven Gualtlero Jecopettl
LEIDSEPLEIN das- 2 30 715 9 30 zo 1 ,5 3 30 7 19 9 30 ** w**k

THEATER EEN OCHTEND VAN ZES WEKEN 18
y n n« Un pritempe en Hollende
i ij i. Anne Colette LUI ven den Bergh Han» Cul.manLeldaepleln i/ooraf: GellJkenla Mlcha Frenkel en DelpMea Serge Korber
0F LIEFDE d"3- 800 (beh ' ma' ** ml dd - 2. 15 Charlee.Leughton
ui. 848 93 DE KLOKKENLUIDER VAN DE NOTRE DAME 14
D. Coatakad. ze en wo 2.30 en zo 1.30 De triomf van mekker AL
I livnp dag. 11.30 1.30 3.30 7.15 9.30 zo v.naf 1.30
toi. 24 m49 DE COMANCHEROS 14
Nleüwendijk John Weyne M kleuren Fox
WfIrrFRATH da0- '-30 345700 9 30 Pfö'onßeert

tol a NACHTELIJK SPEL (Noitevazle) Actueel 18
Rag. Breeatraat Norma BonjaU Odette Lara Marlo Benvenutl

__

PARKIPN d°or '- voorat. 11.30 1.30 3.30 5.30 7.30 9.30
Lr m<m zo. 1.30 enz. 3e eueceaweek
MeuwendUk 69 SEX A LA MINUUT (Dea toonde Peredle) 18
PLA2A dag. 1.30 3.45 7.15 9.30 18e week : *

tel. 231613 DE EEND EN DE CADILLAC AL
Kelveratraet Loule de Funea Bourvll In kleuren ,Co/. Int.
DCV wo 23 febr. 2.00 7.15 9.30 Het verread der Terteren 14 '*

.. „ dag. 7.15 9.30 zo 1.15 3.30 7.15 9.30
Haarlemmer.tr. KISSIN' COUSINS Elvle Pre.ley AL

In kleuren grootbeeld Cinemascope
wo 2/3 Majoor Dundee Charlton Heaton Rlch.rd Harrla 14

RIALTO dag. 2.15 7.15 9.30 zo 1.30 3.4 S 7.15 9.30
tol. 72 34 88 ...EN EEUWIG ZINGEN DE BOSSEN 14
Ceintuurbeen Gert Fröbe Joachlm Henaen regie: Paul May

za en wo 2.15 Jeugdblc. Première
De vlucht over de bergen Ned. geapr. AL

ROXY 1-30 400700 9 30 week 'n Am,t*fd,m
tol 23J8 09 MARY POPPINS reSf& Stevenaoe AL
Kalveratraat ju || # Andrewe Dlck ven Dyke

Devld Tomllnaon Glynla Johne Teohnfeolor K»nk
ROYAL dag. 1.30 3.4 S 7.00 9.30
tel. 24 41 44

_

DE SLAVENKOOPMAN (The alave 14
Nleuwendljk Mlchèle Glrardon Klrk Morrle Eeatmancotor Heffee
STUDIO K deg. 2.30 7.45 10.00 zo 2.00 4.15 7.46 10.00 9e aucceeweek
tol. 502 44 DE VROUW IN HET ZAND cl. f.mm. du ..bi.) 18
boven Krlterlon Grend Prlx Spécial du Jury
TUSCHINSKI da9- 2.15 7.00 9.30 ze en zo 130 3.45 7.00 9.30
t»i «Mn wii/a 11 «Dl A van Louta Mzlle 3e eueceaweek «.tel. 826 33 VIVA MARIA Panavision instmancolor Nova 14
Reg. Breestreet Brigitte Bardot Je.nn. Moreeu

*

' Toneel: 3Frey's, rl/wlelnummer - Orkest 0.1.v. John Kapper

DE UITKIJK 1-15 3-30 7-15 9.30 (l'Ape riglna)
tel. 23 74 60 HET HUWELIJKSBED Mereo Ferretl 18
Prlnaengracht Ugo Tognazzl Marine Vlady
VIPTfIRIA do 24 februari Verdoemden ven Altone 16

vr t/'m wo (beh. za mldd) 2.00 7.00 9.30 zo 3.43 7.00 9.30siotl?k.df DE AMOUREUZE AVONTUREN VAN
MOLL FLANDERS Kim Novek 18
zo 1.30 Aert de knutselaar Lou Coetollo AL

Cin.WEST do t/m zo 7.1 S 9.30
tol. 15 48 23 VON RYAN'S EXPRESSTREIN Frank smet* 14
Verl. poetjeaw. zo 2.00 Winnetou keert terug AL

14 Si m i njqP I i k i j
NACHTVOORSTELLIfSIGEN

AMBASSADE vrijdag en zaterdag nacht 12.15 -

JEUGD IN DE NACHT 18
CALYPSO vrljd. en zaterd. nacht 12.15 regie; Claude Autant-Lar»
tol. 66227 ' LE BLÉ EN HERBE Als het Jong. koren H|pt 18
Mamlxatraat Edwige Feulllère Nlcole Berger
CINETOL vr(jdag en zeterdag nacht 12.15
tel. 72 22 91 SALVATORE GIULIANO 18
Tolatreat Frank Wolff Salvo Rendone regie: Franeasco Roti

vrijdag zaterdag en zondeg necht 12.00
tel. 24 61 32 DON CAMILLO OP DE BARRICADE 18
Haarlemmeratr. Fernandel Glno Cervl

ZONDAGOCHTENDVOORSTELLINGEN
CINEAC zondagmorgen 11.30
tel. 24 56 48 UIT HOLLYWOOD'S LACHFABRIEK AL
Demrak Een vrolijke film met Charlie Cheplln, Stan Laurel,

Ollver Herdy en vele eno'ere komieken.
nu MIDI zondagmorgen 11.30 8e week
tel. 72 3« u DE WERELD ZONDER ZON AL
Apollolaan 4 Een nieuwe film van Yvea Coustetu over Mn ongekende

diepzeewareld. In kleuren. '

-
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MET ENORM SUCCES
GEPROLONGEERD

KEN CLARK helga liné

Ukmuti
BIBBBY MART

TECHNICOLOR
. TBCHNISCOPB

Regie: TERENCE HATHAWAY
UITGEBRACHT DOOR NEDERLAND FILM

Nederlandse première*;;!'

LAURENCE OLIVIER • CAROL LYNLEY* KEIR DULLEA '

MARTITA HUNT*THE ZOMBIES*.« NOEL COWARD
«uWilson • SCENARIO: JOHN cnPENELOPE MORTIMER HAAR HET BOEK
van EVELYN PIPER • muziek: PAUL GLASS • producties regie: OTTO
PREMINGER • EEN COLUMBIA-IHT L RELEASE • PANAVISION (B)
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Oeganda’s
premier
alleen-
heerser

KAMPALA, woensdag
Minister-president Mi 11 o n

Obote van Oeganda heeft gis-
teren alle macht in zijn land aan
zich getrokken. Vijf ministers uit

vr ZÜn kabinet zijn
,
.gearresteerd.

Obote deelde mee, dat hU de
; maatregel had genomen in het
belang van de rust en orde in
Oeganda.

Een raad wordt ingesteld die
de regering van advies zal die-
nen. De maatregel kwam na tien
dagen van onrust en vrees voor
een militaire staatsgreep. Aan-
leiding tot-de spanning in het
land was een felle aanval van
de oppositieleider in het parle-
ment op de regering.

Corruptie
De oppositieleider Daudi

Och e n g beschuldigde ver-
scheidene leden van het kabinet,
onder wie de premier en de mi-
nister van Defensie, ervan grote
sommen te hebben ontvangen,
afkomstig uit de opbrengst van
geroofd goud en ivoor uit Kon-
go. Dagen van politieke onzeker-
heid en onrust volgden op deze
beschuldiging.

De meeste ministers vluchtten
de stad uit.iterwijl de premier
zich in het noorden van het land
bevond. Troepenbewegingen
werden waargenomen zonder
enige aanwijsbare reden.

De burgerlijke staatsgreep van
premier Obote heeft een einde
gemaakt aan de onzekerheid.
Een commissie van onderzoek is
Ingesteld naar de activiteiten
van de gearresteerde ministers.
Alle vilf ministers behoren tot
de Bantoestam. Deze groep riva-
liseert in de ■ regeringsparty met
de aanhangers van de premier
om de macht — (AP/Reuter)

Nieuwe FIAT
op de weg

" Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag

Geheel volgens de verwachtin-
gen, zal begin van de zomer een
nieuw type ;Fiat op de markt
worden gebracht. Het is de Fiat
124, welke irt motorvermogen en
andere kwalificaties komt te lig-
gen tussen dö Fiat 1100R en de
Fiat 1500. Dei wagen zal, tot te-
leurstelling v!an velen, nog niet
op de autotentoonstelling te Ge-
nève worden geëxposeerd.

De foto's tonen geen recolu-
tionaire vormgeving, maar de
bekende Europese lijnen. Het
enige opvallende is het grote
glasoppervlak. De motor zal een
grote 1200 cc zijn.

Lawinegevaar in
Zwitserland

ZÜRICH. woensdag
Een sneeuwlawine heeft giste-

ren vijf arbeiders, die werkzaam
zijn aan de'bouw van een wa-
terkrachtcentrale in de Maggia-
vallei, bedolven. De arbeiders
werden op tijd uitgegraven en
liepen geen letsel op.

Vorige week kwamen 15 ar-
beiders, werkzaam aan hetzelfde
bouwwerk, «door gasvergiftiging
om het leven. Elders in Zwitser-
land veroorzaakten lawines grote
vertraging in het verkeer. Inter-
nationale treinen naar Italië
werden gistermorgen omgeleid,
omdat de Gotthard-spoorweg-
tunnel geblokkeerd was. - (UPI)

Apollo-gigant
maakt korte
ruimte-reis

door
A. HUGUENOT VAN DER LINDEN

. ■ ) AMSTERDAM, woensdag

AMERIKA zal vandaag een der grootste machines die
ooit op aarde werden gebouwd de hemel inslingeren
— ais aanloop

,

tot het deponeren van twee jonge
astronauten op de maan in het jaar 1969. Het „vuur-
spuwende monster" is de „SATURN-I-B" raket, naar

ontwerp van Wernher von Braun: 22 verdiepingen hoog,
een gewicht van 589.000 kilogram en op zijn top de eerste
„reisklare", maar nog onbemande „Apollo".

Ditmaal wil men zich ertoe
beperken het 21 ton wegende
maanschip tot 500 kilometer
hoogte buiten de dampkring te
doen klimmen, om het vervol-
gens in een wijde boog over de
Atlantische Oceaan te „gooien".
Na een vlucht van 39Yt minuut
zal het dan, uitwendig gloeiend
als een bakkersoven, ten oosten
van het eiland .Ascenslon uit de
wolken dalen èn in zee terecht
komen.

Duizend auto’s
De „SATURN-I-B" raket, die

vanmorgen in alle vroegte met
ingehouden titanenkracht op
platform no. 34 van Cape Ken-
nedy gereed stond, is vermoede-
lijk zwaarder dan de grootste be-
staande Russische raketten. Zij
heeft voldoende stuwkracht om
duizend automobielen uit de
middenklasse „in één klap" in
een baan om de aarde te bren-
gen. Zij ontleent die. kracht aan
de heftige reactie van genoeg
vloeibare zuurstof, waterstof en
kerosine om er 1500 badkuipen
mee te vullen. Alleen al in de
eerste 2% minuten na de start
worden in eert enorme kracht-
explosie 400.000 liter van deze
stuwstoffen verbrand.

Beschermd
Op een veilige afstand van

350 meter van het lanceer-
platform, dat tijdens de start met
een zondvloed van water (onder
hoge druk) tegen verbranden
wordt beschermd, zaten van-
morgen in de controlebunker
onder een dikke laag staal en
beton (die een drvk van 120
atmosfeer kon weerstaan) de
driehonderd mannen die de start
moesten leiden.

De SATURN-I-B-raket is een
gecompliceerd samenstelsel van
tientallen kleine en grote mo-
toren, kleppen, pompen, gyro's,
stabilisatoren, brandstoftanks,
honderden kilometers elektrisch
draad en duizenden elektro-
nische onderdelen. Desondanks
is zij nog lang niet zo omvang-
rijk als de eigenlijke maanraket
— de „SATURN-V" — die thans
in aanbouw is en die de af-
metingen krijgt van de Utrechtse
Dom.

Gegevens
Doel van de lancering van

vandaag is het toetsen van alle

systemen die bij de opstijging en
de ontkoppeling van de diverse
onderdelen en in het Apollo-
ruimtesohip zelf taken moeten
vervullen. Op een kleine 2000

i verschillende punten van raket
en ruimteschip zullen tele-
metrische gegevens worden ver-
zameld, die ten dele rechtstreeks
naar de aarde worden geseind en
ten dele op een ingebouwde
veertiensporige bandrecorder
worden vastgelegd.

Garage
Als men van een nieuwe kaars

het 'beenstuk ter breedte van
een paar vingers afsnijdt, krijgt
men ongeveer de vorm van de
„Apollo". De lange pit is dan de
ontsnappingstoren, de taps toe-
lopende kaarspunt is de eigen-
lijke cabine voor drie personen.
Het cilindrische stuk daaronder
bevat het elektronische rekencen-
trum, voedselvoorraden, lucht-
verversingsinstallaties, brand-
stoftanks en een grote motor en
een voor de twee-
persoons-maanJandings-„taxi"
LEM. Deze LEM gaat op de reis
van vandaag nog niet mee.

Parachutes
Tegen het einde van het 8850

km lange traject over de oceaan
zal de inmiddels tot het puntige
„kapje" gereduceerde Apollo met
dezelfde snelheid de dampkring
binnenstuiven als wanneer zij
van de maan kwam. De tempe-
ratuur van het hitteschild zal tot
4000 graden Fahrenheit op-
lopen. Een barometer zal op de
juiste hoogte de eerste van de
zeven , parachutes ontplooien,
waaraan de Apollo op zee zal
landen. De grootste van die para-
chutes heeft een middellijn van
25 meter. Komt de Apollo scheef
In het water, dan brengt een
ingebouwd „denkend brein" haar
met behulp van perslucht en'«
rubberblazen weer in de juiste
stand. Het zal ten slotte door de
helikopters van het vliegdek-
schip „Boxer" worden opgepikt.

Gizenga te
Brazzaville
in arrest

LEOPOLDSTAD, dinsdag
In Leopoldstad is uit welinge-

lichte bron vernomen dat de
vroegere vice-premier van

Kongo, Antoine Gizenga, in Braz-
zaville, de hoofdstad van het
vroegere Frans Kongo, wordt
vastgehouden.

Tussen de autoriteiten van detwee Kongolese republieken
, wordt geconfereerd over de toe-
komst van, deze vroegere mede-
werker van Patrice Loemoemba.

Gizenga was het afgelopen
weekeind 'Uegaal de grensrivier
overgestoken, samen met zijn
vrouw en drie kinderen. —

(UPI).

Oostduits spion
voor Zwitserse

rechtbank
Eigen nieuwsdienst

,
ZÜRICH, woensdag

In Zürlch is gisteren een spio-
nageproces begonnen tegen de
46-jarige Oostduitser Hans 'von
Oettingen en de 32-jarige Zwit-
serse taxichauffeur Richard
Beeli.

Van Oettingen wordt ervan
beschuldigd in 1961 onder de
naam dr. Jellek in Zürich een
persbureau te zijn begonnen, de
„Round-Up Press Service". Beeli
werd door von Oettingen als
hoofdredacteur aangesteld, nadat
hij een journalistencursus had
doorlopen.

Op de openingszitting gisteren
heeft von Oettingen bekend dat
hij voor een Oostduitse instantie
werkzaam was, maar hij ontken-
de dat Beeli ervan op de hoogte
was dat hij voor Oostduitse op-
drachtgevers werkte.

Gedurende drie jaar heeft
Beeli in opdracht van von Oet-
tingen Zweden, West-Duitsland
en Zwitserland bereisd. Zijn taak
was het verzamelen van per-
soonlijke gegevens over voor-
aanstaande westelijke politici.
Hij kreeg daarvoor ƒ 30.000 aan
salaris en onkostenvergoeding.

De openbare aanklager (heeft
tegen beiden de maximumstrafvan vier jaar gevangenis geëist.
Het proces zal vier dagen duren.

Kosygin verwerpt
vredesvoorstel

van Wilson
' MOSKOU, woensdag

De Britse premier Harold Wil-
son heeft tijdens de tweede dag
van zijn bezoek aan Moskou in
een gesprek met premier Kosy-
gin «en beroep op de Russische
leiders gedaan om mee te hel-
pen onvoorwaardelijke vredes-
onderhandelingen over Vietnam
tot stand te brengen. Premier
Kosygin sloeg dat echter af. In
plaats, daarvan vroeg hij aan-
vaarding van de Noordvietna-
mese voorwaarden voor onder-
handelingen.

Wilson besprak ook het punt
van de kernbewapening. HU zei,
dat als- niet spoedig overeen-
stemming wordt bereikt over
een verdrag om de verspreiding
van kernwapens tegen te 'gaan,
het misschien wel eens te Jaat
zou kunnen zijn.

Wilson deed zijn Russische
ambtgenoot de concessie, dat
zolang hij aan het hoofd van de
Britse regering staat, de Duit-
sers nooit een vinger aan de
kernwapentrekker zullen krij-
gen.

(Reuter)

Bejaarde man bezwijkt
in paleisceremonie

Van onze correspondent
LONDEN, woensdag

Een 75-jarige man overleed
gisteren in de balzaal van het
Buckingham Palace, juist voor-
dat de koningin-moeder Eliza-
beth zijn vrouw zou onderschei-
den wegens verdiensten op so-
ciaal gebied.

De gepensioneerde leraar van
Eton was met zijn vrouw mee-
gekomen om van de plechtigheid
getuige te zijn.

Spanning in
Djakarta
na ontslag
Nasoetion

DJAKARTA. woensdag
In Djakarta heerst grote span-

ning, omdat de kans bestaat dat
het leger zijn door Soekarno af-
gezette chef, de minister van De-
fensie Nasoetion, te hulp zal
komen. Het leger zou Soekarno
willen dwingen Nasoetion, de
ziel van de anti-communistische
acties, in ere te herstellen.

In een te Singapore opgevan-
gen uitzending van „Radio Vrij
Indonesië", een geheime anti-
communistische zender, die zich
ergens op Java bevindt, wordt de
toestand-in Djakarta „explosief"
genoemd.

leder ogenblik zou een gewa-
pend conflict uit kunnen breken.

Diplomatieke reizigers, die uit
Djakarta in Singapore aankwa-
men, verklaarden dat Nasoetion
vier ervaren bataljons van de
Siliwangi-divisie naar Djakarta
ontboden zou hebben, ter be-
scherming van zijn persoonlijke
vrijheid.

Het hoogste gezagsorgaan in
Indonesië, de Koti. waarvan Na-
soetion ondercommandant was,
is ook gereorganiseerd. Het heet
voortaan „Kogam", het „Verplet-
ter-Maieisië-Commando". Aldus
heelt Soekarno bekendgemaakt.

In de Indonesischs hoofdstad
wordt vanidaag het grote proces
tegen de leiders van de 30-sep-
tember-coup voortgezet. Van-
daag zal terechtstaan de overste
Oentoeng, commandant van
de lijfwacht van Soekarno. Het
proces tegen de vakbondsleider
Njo n o eindigde eergisteren
met het doodvonnis tegen de
verdachte.

, Presidont Soekarno heeft in-
middels aangekondigd een ge-
denksteen te zullen oprichten als
blijk van waardering voor de
opofferingen die de leiders van
de PKT. de Indonische Commu-
nistische Partij, zich getroost
hebben voor het heil van het
land -r- (Reuter/AP)

Koning Hassan II
wijzigt kabinet

RABAT, woensdag
Koning Hassan II van Marok-

ko heeft zijn kabinet gewijzigd.
De minister van Binnenlandse
Zaken, generaal Mohammed
Oufkir bleef gehandhaafd, on-
danks de tegen hem geuite be-
schuldigingen door president de
Gaulle.

De Gaulle had gezegd dat
Oufkir de ontvoering van Ben
Barka had georganiseerd en dat
het feit dat geen sancties tegen
Oufkir genomen zijn, gelei'd heeft
tot een verslechtering' van de
betrekkingen tussen de beide
landen.

Waarnemers zien deze reorga-
nisatie, die van geringe politie-
ke betekenis is. als het antwoord
van koning Hassan op de be-
schuldigingen van de Gaulle.

(Reuter/AP)

Onderzoek
Volgens een recent onderzoek

waren er in 1955 voor elke
duizend inwoners van de Sov-
jet-Unie vijf televisietoestellen,
vijf koelkasten en wasmachies
beschikbaar.

Men schatte dat er in 1963 53
televisietoestellen, 23 koelkasten
en 36 wasmachines voor iedere
duizend inwoners waren. Voor
elke duizend Amerikanen wa-
ren in datzelfde jaar 319 televi-
sietoestellen, 288 koelkasten en
216 wasmachines beschikbaar.

In de laatste twee jaar hebben
de Russische fabrieken voor
iedere duizend inwoners 29 te-
levisietoestellen, 12 koelkasten
en 27 wasmachines geprodu-
ceerd.

De produktie van de laatste
twee jaar vertegenwoordigt na-
tuurlijk niet het aantal dat
opgeteld kan worden bij de voor

de consument beschikbare voorr
raden; de export moet worden
afgetrokken, maar deze zou vol-
gens de Russen betrekkelijk
gering zijn.

Belangrijker is het, dat som-
mige nieuwe produkten geheel
in de plaats zijn gekomen van
oude modellen, die als onbruik-
baar zijn afgedankt.

Tijdschrift begint campagne
Russen verlangen meer

en betere produkten
Van een bijzondere correspondent

MOSKOU, dinsdag.
De produktie, van televisietoestellen en koelkasten in Rusland

is in januari afgenomen, nadat in 1965 in korte tUd een recordhoogte
was bereikt.

Dit wei' 3 bekend toen de Sovjet-regering voor de eerste keer
maandelijkse cijfers over de industriële produktie publiceerde. Tot
nu toe werden alleen driemaandelijkse rapporten verstrekt.

De regering deelde mee, dat in januari 336.000 televisietoestellen
zijn gefabriceerd. Dat is 50% meer dan in januari van het vorige
jaar, maar 7% minder dan de gemiddelde produktie over de
maanden oktober, november en december.

De produktie van koelkasten
bedroeg in januari 157.000: 40
pet, meer dan in januari 1965,
en 8 pet. minder dan het gemid-
delde van de laatste drie maan-
den van het vorig jaar.

De aantallen koelkasten, tele-
visietoestellen en wasmachines
zijn de laatste jaren in de
Sovjet-Unie enorm snel toege-
nomen. Nog tien jaar geleden
kende men deze huishoudelijke
voorzieningen nauwelijks in
Rusland.

Ergernis
De kwaliteit van de huishou-

delijke apparaten in Rusland
wordt geleidelijk aan wel beter,
maar kan nog niet worden ver-
geleken met de kwaliteit van de
westerse produkten.

De slechte kwaliteit is een
voortdurende bron van ergernis
voor diegenen die in staat zijn
dergelijke produkten te kopen.
Drie weken geleden startte een
Russisch literair tijdschrift een
campagne om de overheid ervan
te overtuigen dat de consumen-
ten het recht moeten hebben om
ondeugdelijke produkten terug
te brengen en om te ruilen voor
nieuwe.

In het blad klaagde men er-
over, dat 60 tot 70 pet. van de
nieuw gekochte televisietoestel-
len gedurende de periode van
zes maanden garantie tweemaal
gerepareerd moet worden.

Afgelopen week plaatste een
dagblad een klacht van een
lezer die schreef dat er van de
25.000 „Yuryzan"-koelkasten die

vorig jaar verkocht waren,
17.000 gerepareerd moesten
worden. Hij klaagde er ook
over, dat van de, 260 „Sarma"-
koelkasten die vorige maand
verkocht waren, er 71 ondeug-
delijk bleken te zijn.

In een „open brief" aan de
betrokken minister van Produk-
tie, stelde het tijdschrift, dat het
„hoog tijd" werd voor een over-
schakeling van „garantie voor
reparatie" naar een garantie op
het artikel zelf, waardoor ko-
pers van ondeugdelijke goede-
ren in staat gesteld zouden
worden ze om te ruilen in plaats
van ze te moeten laten repare-
ren.

Wanneer de producenten de
kosten van ondeugdelijke goe-
deren moeten dragen in plaats
van de consumenten, dan zou de
kwaliteit van de goederen wel
spoedig worden verbeterd.

HET MAANSCIIIP „APOLLO"
dat vandaag bU wijze van proef
over de Atlantische Oceaan zal
worden geslingerd, bestaat uit
het rechterdeel van deze raket-
combinatie, vanaf de donkere
band in het midden tot de punt
van de ontsnappingstoren. Het
berat o.m. een „garage" voor
het maanlandingsvoertuig LEM.
Het enige stuk dat naar de aarde
terugkeert is de kleine, taps
toelopende ronde cabine links
van het ijzeren geraamte van de
ontsnapningstoren; enkele van
de raampjes zUn duidelijk te
zien. De hier getoonde raket
(links) is overigens niet de van-
daag startende „SATURN-I-B"
maar de „echte" maanraket, de
Domtorenhoge, thans in aan-
bouw zijnde „SATURN-V".

Doorgaan tot hij HO roept?

(Advertentie)
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Als deze mensen jjlË
sherry zeggen,

, /|§y||L

_

bedoelen zij Sandeman

Deze mensen zyn geen snobs. Het zijn al- De beste gastheren en gastvrouwen

1IîIé11« leen • maar.mensen die gewend zyn.altijd ter wereld schenken
aBH het beste te krijgen. Daarom heten port en

'

C RifflEUi AÉivtilv sherry voor hen: Sandeman. UnIIUCIIIHIIsSII ] port en sherry.Ui Hot 18 zeker ot sandeman meer van (Frans Verbunt importeert ze; uwMm de Spanjaarden heeft geleerd of de Span- slijter heeft ze).ïfl jaarden meer van Sandeman. Maar wel . H| hs |»jj „ staat vast, dat ook in Spanje da fynste ft jff f||lij sherry Sandeman heet. JS jfi Jjt
Jj\ De specialiteiten-van het huis Sandeman J||» |dsy| Eili / worden geschonken uit de fles-met-de-hoge- JHf . I||j jg!

/m \ taille: Armada Cream, Dry Don en Apitiv, ,

f u V • ARMADA CREAM DRY DOK APITIV/f N naar smaak en keuze. ou.»» z«r.Dr,

Publlkatlo Vin Frans Verbunt & Co. N.V, •Tilburg, importeur» van: Black &. White Whisky �Oordon'i Dry Oin � Sandeman Port en Sherry � Champagne
Heidsieck Monopole -k- Cognao Jules Robin *• NoiUy Prat Vermouth � Rum BacartU- Heering ic Cossaclc Vodk» Kihliia Coffee Litjueur
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Rij dv KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
PAPIERFABRIEK N.V. te Maastricht

kunnen op de afdeling INKOOP geplaatst worden:

een technisch inkoper
De taak van deze functionaris zal bestaan uit het accuraat verzorgen van alle
voorkomende werkzaamheden in de groep projecten-inkoop, zowel voor binnen-
als buitenland. Naast technisch inzicht dient hy een uitgesproken commerciële
interesse te hebben. Grondige kennis van de moderne talen in woord en geschrift
is een vereiste. Hij dient tevens een goed correspondent te zijn.

De gegadigde dient over ervaring in een soortgelijke functie te beschikken.

Leeftijd ± 26—28 jaar.

een aankomend inkoper
voor de groep magazijn-inkoop en inkoop van directe verbruiksgoederen. Tech-
nische aanleg en commerciële ambitie als ook kennis der moderne talen strekken
tot aanbeveling. Leeftijd ± 21 jaar.

Brieven met uitvoerige gegevens omtrent opleiding en ervaring, onder bijvoe-
ging van een recente pasfoto, te richten aan de afdeling Personeelszaken,
Commandeurslaan te Maastricht, onder vermelding van letter 1.

Amsterdam

In onze fabriek in Amsterdam-Noord bestaat plaatsingsmogelijk»
heid voor:

t

plaat- en
constructiebankwerkers
reparatiebankwerkers
machinereparateurs (el.)
schakèlbordmonteurs
Wij bieden vast werk met een goed loon, tevens wtdrderingstoeslag.
Ons bedrijf heeft regelingen voor winstuitkering, voor reiskosten,
gebruik van handgereedschap, bedrijfskleding en studie. De sociale
voorzieningen zijn uitstekend.

Sollicitaties persoonlijk en schriftelijke (onder no, 00-27) aan da
afdeling Personeelszaken, da Ruyterkade 41'43, Amsterdam.
Na telefonische afspraak is aanmeioing óók mogelijk in da avonduren.
Tel. 020-64474.

De KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
PAPIERFABRIEK N.V. te Maastricht

heeft op haar druktechnische afdeling plaatsingsmogeltfkheid voor een

medewerker
Vereisten: — H.8.5.-b of gymnasium;

— Goede beheersing der moderne talen;
— Representatieve kwaliteiten;
— Leeftijd ± 30 jaar;
— Kennis van een of meer der grafische technieken strekt tot

aanbeveling.

Het ligt in de bedoeling deze functionaris, na een opleidingsperiode van ongeveer
een jaar in de grafische techniek, te belasten met het onderhouden van con-
tacten met afnemers in binnen- en buitenland ter fine van advies, klachten-
behandeling, enz.
Aan representativiteit, om#i*~gsvormen en tact worden hoge eisen gesteld,

Brieven met uitvoerige gegevens omtrent opleiding en ervaring, onder bijvoeging
van een recente pasfoto, te richten aan de afdeling Personeelszaken, Comman-
deurslaan te Maastricht, onder vérmelding van de letter O.
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VROOM & DREESMANN AMSTERDAM N.V.
zoekt contact met gegadigden voor de functies van

INKOPER voor de afdelingen optiek en foto en
INKOPER voor de afdeling horlogerie
ORGANISATIE: TAKEN: EISEN:
Direct 'ondergeschikt aan de be- — Hij zal na enige U)d, samen met Wij zoeken voor deze zeer belang-
trokken groepsleider-inkoop, zal hij collega's uit het concern advi- functies contact met mannelijke
na een inwerkperiode zelfstandig de seren bij de aamenstelling van het kandidaten tussen 30 en 45 jaar, die
inkoop verzorgen voor genoemde landelijk assortiment.
afdeling. _ nij stelt binnen het met de ln- — een middelbare schoolopleiding

koopleidlng overeengekomen bud- met succes hebben doorlopen;
_________

get zelfstandig de collectie «amen
[ KTWHT""""t'j voor Vroom & Dreesmann Am- —in het bezit zijn van een der
faa M | sterdam N.V.. zowel qua diepte erkende vakdiploma's voor de
| 111 l I als qua breedte. betrokken afdelingen;

B \|*lJ fl — Hij wint hierover regelmatig ad- _de moderne talen — vooral mon-
| T O I vies in bij de inkoop en adviseert deling — vlot beheersen;

deze zelf ten aanzien van ver-
BBBBBBHi koopacties en reclames. — goed geïnformeerd zijn over de

Uitvoerige sollicitaties, voorzien van —

bin- voorde |enÓemdenafdelingM?rkt
recente pasfoto, onder vermelding van contact met .leveranciers in Din

de letters 1.0. resp. I.H. worden ver- nen- en buitenland. _ nefst ervaring hebben ln het in-
wacht t.a.v. Hoofd Personeelszaken, — HU houdt zelf de met zijn af- kopen binnen een flllalenbestel en
Vroom & Dreesmann. Amsterdam • deling verbonden voorraadadmi- het hanteren van moderne voor-
N.V., Vijzelstraat 77, 2e etage. nistratie bij. raad- cn budgettechnieken.

MGHOLAS NEDERLAM) N.V.
Nederlandse vestiging van een internationaal farmaceutisch
concern, te Amsterdam, vraagt voor spoedige indiensttreding

ASSISTENT(E) VAN DE HOOFDBOEKHOUDER
Leeftijd 18—25 jaar en bij voorkeur in het be?it van MULO- 11
diploma en /of praktykdiploma boekhouden. 0
In deze functie, waarin kennis wordt gemaakt met alle facetten |
van ons bedrijf, bieden wij een actieve kracht een uitstekend ||
gesalarieerde werkkring met goede toekomstmogelijkheden. H

Sollicitaties te richten aan ||
Directie NICIIOLAS NEDERLAND N.V., I
Abram Dudok van Heelstraat 7, M
Amsterdam — O. 6. JN

U COMBINATIE "SS Z,L 450.000 ABONNEES

BANKINSTELLING te Amsterdam
vraagt voor eenvoudige
administratieve werkzaamheden

jongeman of meisje
lemand die netjes schrijft, zal
op de kleine afdeling spoe- . .. .

riir, aan Eigenhandig geschreven brieven tedig een gezellige werkkring richten onder no. Tg-23440 bur. vanvinden. dit blad.

—I ■ '1 I——

Estimated Agency Firm
in Bergen (Norway) is interested in
undertaking the represèntation in Nor-
wav of reputated

NETHERLANDS FIRMS
within the sector of Shipping, Industry
and Commerce. Please make appoini-
rrient about a conference 23rd and 24th
February by addressing Mr. Kenth
Opheim, Hotel Laurcns, Rotterdam.
Kenth Opheim —Agencies.
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BEDRIJVIGHEID BIJ JOHN FERNHOUT

Vreugde in de molen
over kans op Oscar

Van onze kunstredactie
ABCOUDE, woensdag.

IN de schilderachtige molen Gein-Zuid heersen vreug-
de en bedrijvigheid. Vreugde, omdat de tijdelijke
bewoner, de Nederlandse filmer John Ferno, of zo
men wil John Fernhout,'met een nominatie tot de
officiële kanshebbers öp een Amerikaanse „Oscar"

moet worden gerekend; bedrijvigheid, omdat er met man
en macht wordt gewerkt, aanbeen 70-cm film voor de
Wereldtentopnstelling Montreal, waar Nederland
gekleurd en breed op zal komen te staan. ,

John Fernhout heeft niet al-
leen bloed maar ook verf in de
aderen als kleinzoon van Jan
Toorop, zoon van Charley Too-
rop en broer van Edgar Fern-
hout, denkt en ziet hij picturaal.
Hij ziet het vlakke Holland met
zijn i beweging in wolken en
water als geknipt voor Cine-
mascope en heeft een ideaal
uitgangspunt in de molen aan
het Gein, die, zoals hij mij laat
zien, vele malen is geschilderd
door Piet Mondriaan „In de tijd.
dat hij nog met mijn grootvader
optrok." Aan de andere kant
groeit hij wel uit die molen,
want voor zijn medewerkers en
vooral voor zijn apparatuur
heeft hij langzamerhand een
heel wagenpark noóüg.

Van die medewerkers is de
voornaamste zijn chef-camera-
man Robert Gaffney, een goede
dertiger, die eruit ziet als een

jonge, wat gedrongen Orson
Welles, en die en passant ook
demonstreert, dat hij een gebo-
ren filmacteur is. Hij stond, zat
en lag ook achter de camera
voor „Fortress of Peace", de
Cinerama-film over het Zwit-
serse leger, die momenteel op de
nominatie staat voor de „Oscar"
en hij zal vaak dekking hebben
moeten zoeken, want om de film
zo natuurgetrouw en effectvol
mogelijk te maken, werd er met
scherp geschoten. „Fortress of
Peace" loopt momenteel in
combinatie met de speelfilm van
Michael Todd Jr. „Holiday in
Spain" tot zelfs in Japan en zal
ook in Nederland komen met
die film. Bij de opening van het
Cinerama-theater in Bellevue
heeft hij hier al eenmaal ge-
draaid, maar dat was als .feest-
nummer dus. V-

Robert Gaffney heeft gevoel

voor avontuur en natuur en
h:: tt at al vele malen kunnen
uitleven, o.a. als cameraman bij
de grote film van De Rochemont
over de zeilvaart ter zeè „Wind-
jammer". „Holland 70" — de
werktitel van John Fernhout's
nieuwe film — is ook een kolfje
naar zijn hand. Veel wil Fern-
hout er nog niet over zeggen
om de film zijn verrassende
elementen niet te ontnemen, wel
dat hij in de natuur, in musea
en bedrijven filmt en dat hij en
Gaffney op alle fronten worden
geassisteerd door zijn veelzijdi-
ge zoon Douwes, dat Thom Tho-
len voor het geluid zorgt en
Robert Heppener de muziek
componeert. Als adviseur voor
de film, die 20 minuten zal
duren, treedt Simon Koster op.

Verder werkt John Fernhout
ook nog aan zijn film over
stromend water en speciaal in
het Delta Plan, een zwart-wit
film van 35 mm, die mede op de
buitenlandse t.v. gericht is. Het
is een opdracht van Waterstaat,
in het bijzonder voor de Meet-
diensten Electronica en Weten-
schappen. De film, die 27 minu-
ten zal duren, komt eind 1966
gereed.

Het is een boeiend vak, dat
maken van brede en minder
brede films in ons smalle Cine-
mascope-land.

ROBERT GAFFNEY

OTTO KETTING
leeft van muziek
Van onze kunstredactie

DEN HAAG, woensdag

ÏOEN er geklapt
werd, zei ze tegen
hem: „En denk er
om, je houdt jé

J J 5 handen in de zak.
Je klapt hier niet voor".
Otto Ketting lacht erom, als
hij dit vertelt. De nu 30-
jarige Haagse componist is
deze reacties wèl gewend,
„Om eerlijk te zijn: ik vind
ze leuk ook". In een hoge
torenflat in een Haagse bin-
tenwijk woont en werkt hij.
„Ik leef van mijn composi-
ties", zegt hij. „En daar ben
ik blij om".

Dat leven van zijn compo-
sities is voor velen een re-
den voor kritiek. „Ze zeg-
gen dan: je werkt vaak te
commercieel. Je schrij/t
voor allerlei soorten films,
je werkt te veel in opdracht.
Maar wat!kan mij dat sche-
len? Is die soort muziek dan
te goed voor me?" Otto Ket-
ting wil niets te maken heb-
ben met , het kunstenaar-
schap-op-een-voetstuk.

„Componeren is gewoon
een vak, een vak, dat je op
verschillende manieren kan
beoefenen".

Onlangs is collage 9 van hem
in première gegaan bij het Con-
certgebouworkest onder Ernest
Bour. Ook een werk in op-
dracht. „Maar ik had zoveel
vrijheid, dat ik het toch als
eigen werk beschouw."

Collage 9 heeft een vreemde
geschiedenis. Het is geschreven
ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van het Concert-
gebouw Orkest, een jubileum
dat al weer een tijdje achter ons
ligt. „Men /vond geen enkele
dirigent bereid om dit werkje
uit te voeren," zegt Otto Ket-
ting. „Pas nu heeft Bour het
gedirigeerd. De reden van deze
weigering? Dat is voor mij wel
duidelijk," zegt Ketting» „De
dirigent staat bij dit concert na-
melijk niet in het middelpunt.
Hij is een onderdeel van het or-
kest en dat is voor. de meeste
dirigenten niet zo'n prettig idee.
Daar zijn ze te ijdel voor."

Collage 9, geschreven voor 22
merendeels blaasinstrumenten,
heeft geen begin zoals de con-
certtraditie dat wil. Een pauke-
r.ist improviseert wat, het pu-
blick, dat niets in de gaten
hr-oft, blijft doorpraten. Dan
komen een tiental blazers met

de dirigetit binnenwandelen. Ze
spelen. Het publiek applaudis-
seert, weer komen wat musici
binnen, weer volgt applaus. Otto
Ketting draait de bandopname
van dit concert zoals het voor de
radio is uitgezonden. „Ik heb
bewust gebruik gemaakt van het
publiek," zegt hjj.\,Daarom heet
dit stuk collage. Het maakt ge-
bruik van dingen, die er niets
mee te maken hebben."

Een vrouw schreeuwt door de
zaal: „Stilte voor dit elite-
bedrog". Otto Ketting straalt.
„Dat is toch meesterlijk," zegt
hij. „Dat zo'n vrouw opeens in
het Concertgebouw gaat roepen.
Alleen intrigeert me de vraag
wat ze ermee bedoelt. Is het een
bedrog voor de elite, of is het
een heel goed soort bedrog."

Film
Ketting kreeg veel bekend-

heid door zijn filmmuziek voor
„Alleman". „De filmmuziek is
een vreemde affaire," vindt hij.
„De muziek is namelijk altijd
ondergeschikt aan de film. De
muziek volgt de beelden en
krijgt daardoor een zekere
traagheid. De muziek mist het
eigen tempo." Zijn ideaal is een
zelfstandige filmmuziek te ma-
ken, muziek, die geschikt is
voor dialoog tussen film en mu-
ziek. „Ik ben op het ogenblik

bezig met een cineast om zo'n
film te maken. Ik maak nu geen
muziek op "de film, nee, het is
juist andersom. De filmmuziek
mag geen achtergrond zijn."

Dan: „Maar wat het worden
zal, moet ik nog afwachten. Het
is een experiment. lets anders.
Waar het om gaat is dit: we
moeten zo langzamerhand af
van het idee, dat muziek be-
stemd is voor de concertzaal.
Dat is namelijk niet waar. Mu-
ziek gebruik je voor de film, het
toneel, de radio, de grammo-
foonplaat."

Dirigenten
Collage 9 is uitgevoerd door

een buitenlander. Ketting staat
daar niet verbaasd over. „De
Nederlandse dirigent, de uit-
zondering daargelaten, staat te
veel op een voetstuk. Hij is de
koning van het orkest en je mag
blij zijn als hij eens een werk
van je wil uitvoeren. De bui-
tenlandse dirigenten staan daar
anders tegenover. En dat vind
ik erg jammer. Het voordeel is
natuurlijk, dat ik met zo'n fUne
dirigent als Bour heb mogen
werken. Maar het resultaat van
die houding van de Nederlandse
dirigenten is, dat er voor de
componisten weinig te verdie-
nen is, behalve dan als je veel
in opdracht schrijft."

Fransen
speelden
subliem
Sublieme toneelspeel-

kunst levert op het ogen-:
blik een Franse toneelgroep
op een kleine tournée door
Nederland, die maandag-
avond in de Stadsschouw-
burg is begonnen. Onder de
naam „Galas Karsentv-
Herbert" zijn bekende
Franse acteurs als Fernand
Ledoux en Jacques Dacq-
mine bijeen in een récent
stuk van Henry de Mon-
therlant, „La Guerre Ci-
vile", dat momenteel ook in
alle boekhandels ligt.

Het drama is een weefsel van
twee elementen, één historisch,
één algemeen geldend, actueel
zolang er burgeroorlogen be-
staan. De Montherlant toont de
strijd in zijn laatste fase van de
oprukkende Julius Caesar en de
tot aan de zee ln wat thans
Albanië heet, teruggetrokken
Pompée. Het eerste bedrijf
speelt in Caesar's kamp met als
zwaartepunt gesprekken tussen
Aeilius, die Pompée verraden
heeft voor Caesar en Laetorius,
die op het punt staat Caesar te
verraden voor Pompée. De bei-
de ancere bedrijven spelen in
het kamp van Pompée.

Men krijgt een prachtig beeld
van de tirannen en de krachten,
die hen omringen, van Caesar
indirect, van Pompée direct,' een
sterke man, wiens kracht nage-
noeg gebroken is, gebukt onder
het noodlot, dat hij voorvoelt,
bezocht door moeraskoortsen,
besluiteloos en beïnvloedbaar,
bij vlagen wreed en tiranniek,
soms met een „grote ziel", bijna
altijd eenzaam. De Montherlant
spiegelt hem in zijn directe
omgeving van profiteurs en car-
rièrejagers en laat ■— en hier
komt hij in zijn eigenlijke ele-
ment — de perfide krachten
zien, die een burgeroorlog op-
roept, waarbij hij zich ter ver-
sterking bedient van de met een
vrouwenstem sprekende Bur-
geroorlog zelf en van een met
een mannenstem sprekend
Koor.

BESPIEGELING
En behalve, dat hij spiegelt,

bespiegelt hij in de magnifiek
geschreven figuur van Caton, de
generaal die noch voor de tiran
Caesar noch voor de tiran Pom-
pée voelt en daarom de partij
van de zwakste, dus van Pom-
pée, heeft gekozen met de we-
tenschap, dat het hoe dan ook
zijn eigen ondergang zal bete-
kenen. Al zijn Pompée en ande-
re figuren in dit magniefiek in
woord gebracht drama in fines-
ses -uitgewerkt, merit voelt',dat
De Montherlant' bij Caton en
diens houding wezenlijk be-
trokken is.

Regisseur Pierre Dux heeft
het woord " zijn ereplaats
gelaten en dat niet alleen om
het waarlijk schone Frans, maar
om de ideeën, die het draagt;
bovendien is hij erin geslaagd,
het drama een steeds boeiende
toneelvorm te schenken. De
knappe decors van~ ' Georges
Wakhevitch verschaften hem
een forum met juist genoeg
speelruimte. Fernand Ledoux
liet een Pompée zien en horen
in zoveel détails en zo'n sterke
bezieling, dat men van een
creatie mag spreken en Jacques
Dacqmine bewoog zich in de
sterke rol van Caton vol ele-
menten van verstand en gevoel
op dezelfde hoogte. Sterk r.T.rcu
ook de gezwollen Laetorius van
Jacques Dannoville, de gekwel-
de Domitius van 'Georgos Didler
en de van nature verraderlijke
Brutus van Daniël le Roy.

Dit is een Franse voorstelling
zoals er in geen jaren een in
Nederland te zien is geweest,
die nog belangwekkender is,
omdat er een recent meester-
werk op de planken wordt ge-
bracht.

JAN SPIERDIJK

BETEKENIS
Het is voor de organisatoren

een grote tegenvaller dat de
Russische grootmeester David
Olstrach, die twee jaar geleden
reeds „ja" heeft gezegd, op het
laatste moment wegens ziekte,
die hem heeft genoodzaakt al
zijn concerten af te zeggen, niet
zal verschijnen. Voorts zou de
directie van het Residentieorkest
graag meer balletten hebben uit-
gevoerd, maar het aantal en de
voornaamheid van de werken is
beperkt doordat rekening moest
worden gehouden met de be-
scheiden mogelijkheden v&n de
Kurzaal.

EERSTE
Voorafgaande aan deze unieke

cyclus zullen de dirigent Bruno
Maderna en de musicoloog Hans
Citroen een inleiding houden
over de betekenis van Stra-
wwsky voor de hedendaagse
muziekcultuur. Voor het Resi-

dentieorkest betekent deze cyclus
een groot experiment. Mocht dit
echter slagen, dan zal waar-
schijnlijk ook in andere jaren
iets dergelijks progressiefs wor-
den gebracht, misschien wel met
als alternatief voor de afgezaag-
de — in Den Haag vijf jaar ge-
leden voor het laatst — Beet-
hoven-reeks. Op het programma
van de Strawinsky-cyclus prij-
ken verschillende werken die
nog nimmer tevoren in Neder-
land zijn uitgevoerd. Alleen
daarom, afgezien van de belang-
rijke werken die ten gehore
worden gebracht, is de komende
serie concerten belangrijk en
hopelijk ook boeiend.

WATBRACHTDE T.V.?
Eindelijk kwam op vasten-

avond het carnaval ook oP onze
Nederlandse tv. De AVRO bracht
op het le net een programma uit
Nijmegen, waaraan als verras-
sing Johnny Kraaykamp zijn
medewerking verleende.

De KRO gaf op het 2e net een
documentaire over de geschie-
denis van het carnaval in Keu-
len. Dit deed vreemd aan, aaar
vele kijkers in de gebeurtenis-
sen aldaar — om te zwijgen
over Malnz en de andere klas-
sieke Duitse centra — ai dagen-
lang hadden kunnen volgen.

Zou het niet heel wat meer
zin gehad hebben een soortge-
lijk programma over Maastricht
eq Den Bosch, over Bergen op
Zoom en de vele Zuidlimburgse
carnavalcentra te hebben uit-
gezonden?

Als alternatief voor Nijmegen
een voortreffelijke operauitzen-
ding (uit Wenen) van d« zelden
uitgevoerde komische opera
„Pimpinone" van Telemann, een
werkje dat frappant op Pergo-
lesi's „La Serva Padrona" leek,
hoewel het merkwaardigerwijze
negen jaar ouder was.

Een filmserie die bijzondere
kwaliteiten heeft en die dan ook
op het 2e net werd uitgezonde,
is „Het Grote Avontuur", waar-
in weinig bekende, maar daar-
om niet minder belangwekkende
scónes uit de Amerikaanse ge-
schiedenis tot leven gewekt
worden. Ditmaal zagen we de
aood van Sitting, Buil, waarin
weer opviel hoe sterk de be-
zettingen van deze serie zijn.

Niemand minder dan Van
lleflln als verteller, Joseph Cot-
ton in een der hoofdrollen en
vele andere spelers van naam,
zelfs tot in de kleinste rollen.
Deze film was al eens eerder
uitgesteld en het bleek de moei-
te waard geweest te zijn erop
te hebben gewacht.

L.R.

IV brengt grootse show op 10 maart
Van onze sliowpaginaredactie

. > � *
. ■ AMSTERDAM, woensdag-

Eerf levensecht lunapark is verrezen in de
Cinetonestudio in Duivendrecht, dat als de-
cor wordt gebruikt van een der grootste
shows, die door de Nederlandse tv werd ge-
maakt en die op de avond van 10 maart zal

'worden uitgezonden.
Totaal 200 artiesten en musici werken mee

aan de show, waarvan gisteren begonnen
werd met de opnamen die duren tot en met
vrijdag.

Het lunapark bestaat uit een vlooienthea-

ter, een rariteitenkabinet, een schiettent, een
muziektent, een goktent, een poffertjeskraam
en een poppenkast en een paradetent.

In en rond deze 'plaatsen speelt zich de
show af, waaraan o.a. meewerken de Wama'S,
de Mounties, Johnny Kraaykamp, Rijk de
Gooyer, Cees de Lange, Jan Blaaser, Frans
Vrolijk, Bueno de Mesquita, Peter Oran, Syl-
via de Leur, Corrie Brokken, Connie. van
den Bos, het Cocktail-trio,, Ronnie Tóber,
Joop Doderer, Rita Corita, Herbert ■ Joeks,
George Noordhoff, Fred Kaps, Frits Butze-
laar, Kitty Jansen en een staf van figuran-
ten, het kermisterrein'bevolken.

SYLVIA DE JLEUR

Unieke wereldprimeur:

Strawinsky-cyclus
in Den Haag

Van onze kunstredactie
DEN HAAG, woensdag

wyAN half'april tot half
WJ mei zal Den Haag een
•*ƒ even grote wereldpri-

w meur als unieke ge-
' beurtenis ondergaan. In

een serie van zes grote con-
certen zal met medewerking
van importante solisten een
Strawinsky-cyclus worden
gegeven. De concerten wor-
den geleid door Willem van
Otterloo (drie), Bruno Ma-
derna (twee) en Felix da
Nobel (één werk: LesNoces).

Meer dan twee jaar heeft de
voorbereiding gevraagd van de
directie van het Re&ldentie-Or-
kest. In deze tijd heeft deze de
medewerking weten te verzeke-
ren van de Haagsche Comedie
voor — „in het Nederland" —

rilistorle du Soldat, het Neder-
landse Kamerkoor (Les Noces),
het Omroepkoor (le Rol des
Ëtoiles) en het Nederlands Dans-
theater (Danses Concertantes).

Voorts werken mee Ida Ha-
nedel, voor het vioolconcert, de
pianisten Nikita Magaloff, Da-
niël Wayenberg, Theo Bruins,
Jan Wijn en Reinbert de Leeuw,
de zangers en zangeressen Gun-
ther Reich, Phyllis Curtm, So-
phia van Santé, Serge Mauer en
Peter van der Bolt.

Deze eerste Strawinsky-cyclus
ter wereld — er bestaat een ge-
ringe mogelijkheid dat de grote
oude meester zelf als toehoorder
aanwezig zal zijn — is juist daar-
om mogelijk omdat Strswinsky
xon veelzijdig componist is,
waardoor her mogelijk wordt in
e&n reeks van vtyf concerten een
grote verscheidenheid van wer-
ken op te nemen. Daarom zullen
composities ten gehore worden
gebracht zowel uit zijn jeugd,
ul* de middenperiode als zeer
recente, waaronder Abraham en!
Isaac.

Televisie
NEDERLAND 1

5.00 (NCRV) ALLES OP EENKAART
«.30 (TELEAC) STUDIEVOORLICH-

' TING
WOENSDAG 23 FEBRUARI ..

T.OO (NTS) NIEUWS
7.01 KLAAS VAAK7.05 FRANSE LES
7.30 ANDERLECHT - REAL MA-DRID
8.15 JOURNAAL EN WEEROVER-

ZICHT .

«.25 ANDERLECIIT - REAL MA-
DRID
Tweede nelft van de wedstrijd

9.15 (VARA) CAESAR EN CLgO .

„..De sabel van overste' Zorbel".9.40 ,11 ET ANDERE DUITSLAND
Documentaire van Mllo Anstadt.

10.40 (NTS) LAATSTE NIEUWS
NEDERLAND 2

8.00 (NTS) NIEUWS
8.01 (NCRV) DIEREN KIJKEN

met Tanja Koen en Han Ren-
cj. senbrink. ' f

8.20 HET IS Zó BIJ DE LUCHT-
MACHT » •iv «#«©*§fiüßi

8.45 KONINGSGAMBIET9.40 BOEREN, BURGERS EN BUI-
TENLUI

10.05 DAGSLUITING
door ds. J. Overduln.

10.10 (NTS) LAATSTE NIEUWS
DUITSLAND I

4.45 Wat postzegels vertellen- 4.55
Modelbouw. 5.30 Wat . wil Je wor-
den?, voor de jeugd. 6.00 Nieuws.
6.50 Regionaal Hamburg. 8.00 Jour-
naal en weeroverzicht. 8.15 Wat ben
ik? quizprogramma. 9.00 De forel-
lenhof. „Schrik In de avonduren" is
de titel van deze aflevering. 10.00
De wereld heeft „Zonderlingen"
nodig. 10.30 Journaal en weerbe-
richt. Aansluitend: commentaar.
10.45 Skiën, reportage van de we-
reldkampioenschappen. 10.55 Voet-
balwedstrijd Engel and-Duits] and,
fragmenten uit een Eurovisie-uit-

' zending. 11.55 Journaal en weerbe-
richt.

DUITSLAND II
5.00 Skiën, reportage. 5.40 Die Zeit
der leeren Bütten, filmreportage.
6.10 Nieuws en weerbericht. 6.20 De
draaischijf. 6.55 De inktvissen, „De
doden zijn niet aan boord" is de
titel van deze aflevering. 7.27 Weer-
overzicht. 7.30 Journaal. 8.00 Onze
schoolmeester, onder de titel: „Jac-
queline". 8.30 Interland - voetbal
Engeland—Duitsland, reportage.
10.30 Journaal en weerbericht.
Daarna: Thema van de dag.

Radio
HILVERSUM 1
5.45 en 6.40 Weeroverzicht. 7.00

Nieuws. 7.10 NCRV - Dagopening.
7.20 Klass. grammjnuz. ; 7.30 Kortnieuws. 7.45 Radiokrant. 8.00Nieuws. 8.10 Te Deunv Laudamus.8.30 Kort nieuws. 8.32 Plaat-praat.
8.00 Voor de zieken: De Hoogtezon.9.33 Waterstanden. 9.40 Voor de
Vrouw. 10J0 Klass. muz.: Concert
voor harp en ork. In A, van CarlDitters van Dittershof. 10.30Morgendienst. 11.00 Symfonie in F,van Wilhelm Friedemann Bach.

~ 11.15 Schoolradio. 11,45 Lichte pla-ten. 12.27 Weeroverzicht. 5 «v ».

12.30 Nieuws. 12.40 Middagdienst uitde Engelse Herv. kerk te Amster-
dam. 13.00 Radiosnelbuffet. 13.40 (S)
Kwintet Harry Mooten. 14.00 Boe-
ren en Burgers in Buitenveen.
seriehoorspel van Jan de- Vries
(Herh. van" deel 47). 14.25 Vocaal
ensemble 0.1.v. Marlnus Voorberg.

. 14.50 Arthur Rubenstein speelt wer-
ken van Fred. Chopln. 15.05 Het
Radio Kamer Orkest? 0.1.v. Paul
Hupperts. m.m.v. Germaine Stor-f
diau, sopraan: ,een aria uit de
tweede akte vai, II re pastore, van

symf. nr. 39 in Es, KV 543,
van Mozart en Der Hirt auf dem
Fels van Frans Schubert. 15.30
Bijbelvertelling voor de jeugd. 16.00
Programma voor de kinderen:
Jeugdland. 17.00 (S) Kwintet Frans
Poptie. 17.20 Euro-Jazz met o.a. Ted
Curson. 17.50 Overheidsvoorlichting.
18.00 NCRV Christelijke zangver-
eniging. 18.30 Protestants christe-
lijk organisatienieuws. 18.50 Lichte
muziek met Les Djinns. 19.00
Nieuws. 19.10 Radiokrant. 19.30 Op
de man af. 19.35 Leger des Heils-
kwartiertje. 19.50 Diplomatiek com-
mentaar. 20.00 <S) Trio Dick Schal-
lies. 20.15 Rechtstreekse overname
van een concert in het Concertge-
bouw te Amsterdam door het Con-
certgebouworkest 0.1.v. Collin Davis
m.m.v. Peter Peer, tenor. Concert
voor orkest van Michael Tippett;
Out hunting fathers, op. 8, van B.
Britten. 21.20 Reportage van een
reis door tropisch Afrika. 21.35 (S)
Ronald Binge en zijn orkest. 22 05
Sportpraatje... 22.10 Gr.pl. of act.
22.15 Avondovurdenking. 22.30
Nieuws. 22.40 Griekse liederen.
23.00 Economische beschouwing
door prof. Zijlstra. 23.15 Platen-
nieuws. 23.55 Laatste nieuws.

UULVERSUM 2
6.45 Weeroverzicht. 7.00 Nieuws. 7.10

Ochtendgymnastiek. 7.20 VARA
Lichte platen voor uitgeslapen luis-
teraars (met om 7.30 Van de
voorpagina, door Cor van de Poel).
8.00 Nieuws. 8.10 Vervolg lichte
platen. 9.00 Tips van Henriëtte van
Aelit. 9.05 Klass.'gramm.muz. 9.40
VPRO Schoolradio. 10.00 VARA
Lichte platen. 10.45 Voor de kleu-
ter». 11,00 Voor vrouw. 11.45
Radiodubbelkwartet 0.1.v. Antoon
Krelage. 12.00 VARA Lunchmuziek
door 'het Septet Jan Corduwener
oj.v. Benny Behr. 12.22 Plattelands-
rubriek. 12.27 Weeroverzicht.
12.30 Paul Godwin eri zijn ork. 13.00
Nieuws. 13.10 Actualiteiten. 13.25
Johan Jong. orgel. 13.45 Radio-
biografie uitgesproken door Joop
Koopman. 14.00 <S) Radiokameror-
kest 0.1.v. Francis Travia. 15.00
SJo-sjo, programma voor scholieren
van middelbare scholen (om 4.00
kort nieuws) <7.00 Voor de zieken
„De Regenboog", - gepresenteerd
door Joop Smits. 17.30 Promenade
ork.

18.00 Nieuws. 18.15 Actualiteiten.
18.20 Politieke zendtijd. 18.30 Pop-
show 0.1.v. Charlie Nederpelt. 19.00
Voor de jeugd: nieuwe avonturen
van Belfloor en BonneVu. 19.10 Jazz
met ,en rond Herman Schoonder-
walt. 19.30 Artistieke Staalkaart.'

M 20.00 Nieuws. 20.05 Trammelant in
Loeren aan de Her, nieuwe afleve-
ring van de strip van Jan de Cler.
Emile Lopez en Alexander Pola,
m.m.v. de vaste cast, 21.00 Socialis-
tisch commentaar door K. Voskuil.
21 15 Malando en zijn Tango-rumba
Orkest. 21.45 Klankbeeld. 22.15 Tom
— Dorus — Manders. 22.30 Nieuws.
22.40 Actualiteiten. 22.50 Muziek-
magazine van Everard van Rooyen
en Rutgers Schoute. 23.30 Sonate nr.
1 ln F, op. 8 voor viool (Jo Juda) en
piano (Gerard tlengeveld), van E.
Grieg. 23.55 Laatste nieuws.

HILVERSUM 3
9 00 Nieuws. 9.02 Gramm.muziek.

10.00 Nieuws. 10.03 Actualiteiten.
10.05 Praatje en plaatje. 11.00
Nieuws. 11.02 Actualiteiten. 11.03
Progr. met Kees Schilperoort.
12.00 Nieuws en actualiteiten 12.15
Lunchmuziek. *

13.00 Nieuws en actualiteiten. 13.03
Plaatjes gepresenteerd door Theo
Strengers en Frans Kilian. 14.00
Nieuws en actualiteiten. 14 03 Lich-
te muziek. 15.00 Nieuws. 15.02
Frogr. voor de ifugd. 16.00 Nieuws.
16.02 Volksliedjes. 16.30 Rhythm
and Blues. 17.00 Nieuws. 17.05 Voor
automobilisten. 18.00 Nieuws.

DE TELEGRAAF

Vanavond ziet u hen
weer: Caesar en Cleo

Vanavond kunt u weer
kijken naar de belevenis-
sen van de aankomende
acteur Caesar en de stu-
dente Cleo, een tv-serie
geschreven door Dimitri
Frenkel Frank en ge-
speeld door Jules Hamel
en Letty Oosthoek.

In deze aflevering komt
een wanhopige overbuui-
man hen lastig vallen met
zijn problemen.

Op de foto: Jules Hamel
en Letty Oosthoek.

(Advertentie)

De muür tussen „kunnen"
■ «V «kV »

en »zün" verdwijnt door eenMIJN VERKOOP winkelinrichting uit het ook
l/Hhl DCTCD in Nedërland'steeds meerftUIM PC Itn toegepaste

flPflfiS abstracta
WtT jf&trK.N ' ü Daardoor ontstaat in de be-Ippl rël staande winkelruimte méér

toon- en koopruimte. Arti-
ip§| |p| kelen worden aan alle klan-
lMlM � Ma ten onbelemmerd zichtbaar.

Klanten zien beter wat zij
kopen en kopen eerder wat
zij zien.

m I 11 ffnMIJN VERKOOP abstractaIS BETER WINKELINRICHTING
i ' jtfpS Bi past lijn voor lijn logisch en

* verantwoord in de sfeer vanjns/ ifa ledere zaak. Wie verkoop-
Ij jgfféthsgs. Jfjr

_

groei wenst dient zijn klan-
jjÊr ten met ruimtegroei door

' een flexibele Abstractajj winkelinrichting. Daarover
g p geven Abstracta experts

JMM | ||&|| graag alle inlichtingen.

\l7 Bezoek onze showroom. *. •
SYSTEM

. abstractajP Design Poul Cadovius

Postbus 22
Te1,08352-856/857/85a9 Varsseveld
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(Advertentie)

#knoflook\
ff ADEM 1
9 Gekruid eten, roken en zelfs's maag |||
fH die van «treek is, kunnen slechte BB
El adem veroorzaken. Loop niet het ISÊ
ISi gevaar uw omgeving te ergeren. f|f
w® Koop vandaag nog de nieuwe
«ÉK Gold Spot mondverfrisser. M9YgjV Een druppel Gold Spot Ar

op de tong en u kunt JÊ&zekerzijn

BERKIAN /1-95
(Advertentie)

afgesproken
"l||j

hotel café restaurant
Xelun t4/K»l««ntr. 11-17'AauMrdun/ul. (810) *T7lt



M MELITTA FILTERPAPIER: MEER AROMA VOOR MINDER GELD
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I rW 'voed u goed' tip
-' van chef-kok Henri Eksteen,

met als heerlijke hoofdschotel

hachee

'

| |:• 11
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Strooi een beetje zout en peper over in blokjes gesneden doorregen runderpoel et. Braad het ■

I vlees langzaam bruin in 1/3 rundvet en 2/3 boter (margarine). Fruit 2a 3 gesnipperde uien \

mee, met een stukje laurierblad en 2 kruidnagels. Water en azijn toevoegen en de hachee
21 uur laten sudderen. Daarna het vocht binden met een dessertlepel bloem. Een heerlijke
variatie op dit recept is: goulash. Bij het poelet in debraadpan doet u nu: lui, 4 tomaten en
2 gesneden verse paprika's (of paprikapoeder). Op dezelfdemanier klaarmaken als de hachee.
Opdienen met gekookte aardappelen ofdroge rijst. Wéér is uw hoofdschotel lekker en gezond!

HOOFDSCHOTEL ? VLEES!
BINNENKORT WEER 'N TIP! ' Publicatie van Voorlichtingsbureau Vlees, Vleeswaren. Vleesconsetvem ,

Bü onze administratie hebben wy plaats IÉ
voor onderstaande vacatures: |J

STENOTYPISTE I
moderne talen ||

TYPISTE NEDERLANDS B
FACTURISTE I
MEDEWERKER(STER) 1

met praktische ervaring voor afd. |
loonadministratie. H
Sollicitaties aan de Personeelsafdeling, ra
Stadhouderskade 113, Amsterdam-Zuid. |1
Telef.: 730867. |

■ DE(ÜURANT

Wilt u een goed
vak leren?
En heeft u minstens 2 jaar LTS of
2 jaar Mulo of daarmee gelijk te stel-
len onderwijs gevolgd?
En bent u plm. 21 jaar?

WIJ LEIDEN U OP

tot handzetter/opmaker
in de dagblad sector

Inlichtingen by de Personeelsafdeling, N.Z. Voor-
burgwal 225, Amsterdam. Tel. 211411, toestel
2312.

DE JONG'S
MACHINEFABRIEK N.V.
HAZEIiSWOLDE

vraagt een

VERTEGENWOORDIGER
voor de verkoop van bouwmachines in de
provincie Gelderland. Gegadigden dienen
woonachtig te zijn in bovengenoemde pro-
vincie.

Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeels-
zaken, Rijndijk 2.

<^uid"cAmerika
Reist met de

, snelle luxe schepen van de

ROYAL MAIL LINES
Oeneraal-vertegenwoordiger

KUYPER, VAN DAM & SMEER
Van Vollenhovenstraat 50, R'dam

De NEDERLANDSE DAGBLADPERS — de
werkgeversvereniging van de Nederlandse dag-
bladen —, Joh. Vermeerstraat 14, Amsterdamj
zoekt een '

ervaren secretaresse
'

,■" ■ V ,>.v•.nt-v»k;4 . ■•, C ' • ■ >

Haar taak zal bestaan uit het, optreden- als
secretaresse van de algemeen secretaris van de
vereniging, het notuleren van de bestuurs- en
ledenvergaderingen en het leiding geven aan het
secretariaat. Onze gedachten gaan uit*,naar een
ervaren, eventueel wat oudere kracht, met eind-
diploma middelbare school, die zelfstandig kan
optreden. ,

Opname in pensioenfonds is mogelijk.* , . -
*

Eigenhandig geschreven brieven aan" boven-
staand adres. '

v. ■

| ■ . ■ '

. ■ •»■■■.

Handelsonderneming ALCOSO N.V., Taaistraat' 99, Vught
roept sollicitanten op voor: ....

•

a. de functie van directeur -

.

b. ingevoerde fextielvertegenwoordlgers
Voor beide functies is de minimum leeftijd ± 40 jaar.

Brieven met uitvoerige inMchtingen gaarne aan boven-
staand adres.

Wïmmmmm ga

I INVESTERINGSBANK AMSTERDAM N.V. |
vraagt voor spoedige indiensttreding M

Leeftijd 20-25 jaar. |i|
Schriftelijke sollicitaties Keizersgracht H

•' 203, Amsterdam-C. pI
Telefonische inlichtingen nr. 220969. j||

''pftMëgu
_ J HILARIUS'

,

DRAAD INDUSTRIE & HANDELMIJ N.V.
Haarlem, telefoon 02500—18718

vraagt

all-rouml adm. medewerker
voor de boekhouding.
Leeftijd tot ca.' 30 jaar. Gewend zelfstandig te werken.
Mulo-opleiding en boeh. kennis vereist.
Sollicitatie schriftelijk of mondeling na telefonische af-
spraak, Hendrik Figeeweg 4.

1 Lees hoe schilderwerk buiten meer dan 20 jaar mooi en gaaf kan blijven! i
■Pil / , » ' ' V Ifl -y

H ER IS EEN ONDERHOUDSSYSTEEM DAT UW ' LEES, OORDEELIIn het gratis Sikkens-boekje "Pas " §1
H BEZIT TIENTALLEN JAREN ONBERISPELIJK IN DE .

op de Verf" wordt het Periodeschema uitvoerig be- periodeschema geeft zekerheid en rust. ||Pi x/CDC unnnTvnnn MlKinPohpi nnAMIITHAMQ schreven. Dat boekje is verplichte lectuur voor elke Het Periodeschema wordt gedekt door de naam van 13f VERF HOUDT VOOR MINDER GELD DAN U THANo huishezitter die zonder verfzora leven wil! Sikkens. Uw schilder is de man die dit systeem voor u EI
|| BESTEEDT. DAT SYSTEEM HEET: huisbezitter die zonoer verrzorg leven win k«. toepassen. Hij^eeft uhetsikkene w^aspoort^rin. M
1 SIKKENS PERIODESCHEMA • Vraag het aan uw schilder of aan □"eYwart'op-wft zekerheid is uniek • zoiets bestond nog BM - • rl:muu"unt,v,,l SIKKENS VERKOOP NEDERLAND N.V. SASSENHEIM 01711-111 niet. Lees alles over het Periodeschema in het gratis I j||

J Het Sikkens een zak
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Landelijk
comité voor
cadeau
„Keessie”

Van onze correspondent
ROTTERDAM, woensdag.

¥

UIT geheel Nederland
stromen in Putters-
hoek reacties binnen
om Kees Verkerk over
enkele weken bij zijn

aankomst in Nederland te
huldigen. Burgemeester A.
Schreuder, voorzitter van
het „Huldigingscomité Kees
Verkerk" heeft onder deze
lawine van telefoontjes en
brieven besloten de inzame-
lingsactie, die aanvankelijk
alleen plaatselijk zou zijn,
een nationaal karakter tc
geven.

Het comité heeft bij de plaat-
selijke Raiffeisenbank een bank-
rekening geopend onder de
naam „Huldiging en Cadeau
Wereldkampioen Kees Ver-
kerk". „Op deze wijze kunnen
we de inzameling coördineren",
zo zegt de burgemeester, „en
kunnen we Kees namens het ge-
hele Nederlandse volk iets ge-
ven waar hij iets aan heeft. Als
de actie slaagt zal het cadeau
uit een spiksplinternieuwe auto
bestaan. Die heeft de nieuwe
wereldkampioen echt nodig",
vindt burgemeester Schreuder,

OUD
„Kees heeft een oude Merce-

des en als je ziet wat zo'n wageh
die jongen kost, dan schrik je.
Hij rtfdt jaarlijks alleen al zo'n
60.000 kilometer om de trainin-
gen te bezoeken".

In Puttershoek wordt de inza-
melingsactie, die zaterdag
plaatsvind, door de plaatselijke

harmonie muzikaal omlijst. On-
danks de spontane medewerking
van alle kanten ziet het huldi-
gingscomité zich nog vóór één
levensgroot probleem geplaatst:
men weet. nog steeds de datum
niet waarop men Kees kan hul-
digen.

KEES VERKERK
...nieuwe auto?...

TOUW
„Die jongens zijn maar steeds

niet te bereiken", zegt burge-
meester Schreuder, „we hebben
wel contact met Anton Huiskes
gehad, maar ook hij weet niet
precies wanneer ze terugkomen.
Er is'2o langzamerhand geen
touw meer, aan vast te knopen.
Morgen zal vader Pleun Ver-
kerk Kees echter per

_

telefoon
spreken. Misschien weten we
dan meer."

Intussen ls de opwinding in
Puttershoek over de wereldtitel
van Kees Verkerk nog nauwe-
lijks verminderd.Kapper Snaay-
er heejt aangeboden Kees een
jaar gfatis te knippen. De post-
bode sjouwde gisteren weer een
complete postzak met meer dan
1500 brieven naar „Het Veer-
huis", waar vader Verkerk als
een veldheer de telefoon han-
teert.

De communicatie vanuit ge-
heel Nederland met „Het Veer-
huis" wordt bespoedigd door een
notitie van Pleun Verkerk's te-
lefoonnummer op de bureaus
van alle telefonistes van de in-
formatiedienst telefoondistrict
Rotterdam....

ENGELSE LEAGUE — Voor de
eerste divisie zegevierde Chelsea op
eigen terrein met 3—2 over Sunder-
land.

HORIZONTAAL:
1 gewestelijk
8 open plek in bos
9 keur ..

10 dichter
11 familielid
13 touweind
16 vrouwspersoon
13 buiten dienst (afk.)
19 voertuig
20 eens
21 nare lucht
22 pers. v.n.woord
24 bijwoord
23 Europese hoofdstad
27 hemellichaam
29 houding
31 geeuwen
32 vioolanerk
33 lichaamsdeel
35 verhaal ■
36 plek

i.
VERTICAAL:

1 verdediger
2 verdovend middel
3 als voren
4 nummer (afk.)

5 kledingstuk
6 stadion
7 literator

12 boom
14 verzoekschrift
15 ten eerste
16 dagaanduiding

17 hemelbrood
I! 3 jcheepsgerei
SVÖ jagrand
58 «iersteen
29 meisjesnaam
30 strook water
34 boom

Prachtig
Met het selecteren van ln

totaal dertien sportbeoefenaars
uit negen verschillende takken
van sport bereikte het Sport-
fonds Leo van der Kar een
„record" in het in de Neder-
landse sport niet meer weg te
denken werk, dat deze instelling
thans sinds een aantal jaren
verricht. „Alle hulde, alle lof
ook voor d© motivering van de
keuze. Het is in één woord praoh-
wat hier nu al zo lange tijd door
het fonds wordt gedaan", zei
NOC-dlrecteur Ir. A. Paulen in
enkele gloedvolle woorden giste-
ren bij de bekendmaking van de
namén van hen, wie ditmaal de
eer te beurt is gevallen. '

Die gelukkigen zijn:
• badminton: Lily Termetz (16)
uit Haarlem, en de gebroeders
Buud (17) en Huub van Glnne-
ken (18) uit Tilburg, die een
trainingscursus bij de Wimble-
don Badmintonclub zullen mee-
maken en die zullen deelnemen
aan de Engelse kampioenschap-
pen;
• cricket: Frans Spits (19) uit
Amstelveen, die twee weken
naar de crieketschool van Alf
Gover in mag;
o worstelen: lichtgewicht Cor
Bosman (20) uit Utrecht, die
veertien dagen aan de;, sport-
hogeschool in Bad Henz gaat
oefenen;
• kunstrijden: Arnoud Hendriks
(16) uit Den Haag, die zich in
Chamonix zeven weken onder
de hoede van de bekende train-
ëter mevrouw Vandecrone (die
o.a. Gilettl en Calmat trainde)
kan stellen;
• schermen: florettist Jeroen
Giltay (18) uit Zandvoort, die
ln Melun van de kunde van
maltre Revenu gaat profiteren;
• wielrennen: Wlm Koopman
(18), uit Amsterdam, die van mei
tot september» ; 0.1.v. coach , Jan
Derksen komt; . • -v
• tafeltennis: Carel Deken (20)
uit Amsterdam, die \'an v 3l juli
tot 7 augustus naar een tralnings-

kamp in het Zwp' se Falken-
berg mag;
• atletiek: Els van Noordduyn
(20) uit Amsterdam, die twee h
drie weken een cursus van de
gerenommeerde Oostduitse werp-
sters zal volgen;
• schoonspringen: Thea Pelten-
burg (16) en Han Fe'.s (18), bei-
den uit Den Haag, die in Keulen
samen met trainer Mussert' het
springen van de tien-metertoren
ibel?ngrijk onderdeel in verband

met de komende Europese kam?
pioenschsopen in Utrecht) kun-
nen bijslijpen.

Doordrongen
Voorzitter A. C. van Swol van

de keuzecommissie stelde de uit-
verkorenen Tlemen Groen, Tom
Ükker, Carry Geyssen en Jan
Jiskoot ten voorbeeld, die allen
in vroeger jaren ook tot de ge-
selecteerden van het fonds heb-
Den behoord en die later met
Hun prestaties hebben aan-
getoond hoe gerechtvaardigd hun
keus was.'

„Toch", aldus de heer Van
Swol, „blijkt het in alle ge-
ledingen van de Nederlandse
sportbonden, die de voordrachten
nun ons moeten doen, nog altUd
niet geheel te zijn doorgedrongen

wat ons voor ogen staat, öf de
suggesties komen te laat, óf uit
de voordracht blijkt dat onze
doelstellingen niét zijn be-
grepen."

Niemand
Rn dit verband memoreerde de

heer Van Swol de houding van
de honkbalbond, een „vaste
Klant" van het fonds, maar dit
keer niet met een kandidaat
gekomen-„omdat niemand daar-
voor in aanmerking kwam"-
Daarentegen was de tennlsbond
wel met twee kandidaten op het
tapijt verschenen, doch deze
Banvraag werd afgewezen, om-
dat het hier louter om het spelen
van een aantal wedstrijden In
Zuid-Frankrijk van de betrok-
kenen „En daarvoor Is het
fonds niet", aldus de heer Van
Swol.

Het sportfonds hc"»»>t volgend
jaar ook een passende manlijk-
heid te vinden om de Neder-
landse IJshockey Bond tegemoet
te treden.

Oranje-elftal—
Elek Schwartz

DEN HAAG, woensdag
Eintracht Frankfurt, de club

van Elek Schwartz, zal woens-
dag 2 maart in het Olympisch
Stadion tegenstander zijn van
het voorlopig Nederlands elf-
tal. Deze oefenwedstrijd voor de
ontmoeting Nederland—West-
Duitsiand, die voor 23 maart is
vastgesteld, wordt bij kunstlicht
gespeeld.

Eintracht bezet thans met 23
punten uit 22 wedstrijden de
achtste plaats op de ranglijst
van de Duitse Bundesliga.

Voetballer tien
jaar de cel in

MOSKOU, woensdag
De bekende voetballer Joeri

Sevidov, een voorspeler van
Moskou Spartak, ls tot 10 jaar
gevangenisstraf veroordeeld. De
rechtbank heeft'vastgesteld dat,
toen hij op 18 september in
Moskou de atoomgeleerde prof.
Dmitri Ryazchikov doodreed,
hij dronken achter het stuur zat
en met grote snelheid reed.
Voorts had Sevidov zich niet om
zijn slachtoffer bekommerd.

Voetbalstrafamnestie
Van onze sportcorrespondent

NIJMEGEN, woensdag
Op de agenda van' dé be-

stuursvergadering van de KNVB
afdeling Nijmegen, die op 2
maart wordt gehouden, komt het
volgende punt voor: Het bestuur
stelt voor, alle gestrafte spelers,
die minder straf hebben dan zes
wedstrijden, algemene amnestie
te verlenen, ter gelegenheid van
het huwelijk van prinses Beatrix
en de heer Claus von Amsberg.

RECORD VOOR LEO v. d. KAR-FONDS:

Dertien jongeren gaan
hun talent scherpen

Elf man
naar het
buitenland

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag.

ELF veelbelovende jon>>e
Nederlandse sporters
krijgen de kans in het
buitenland hun talent
te scherpen en erva-

ring op te doen. Eén jeug-
dig sportman, die bewezen
heeft over kwaliteiten te
beschikken — wielersprin-
ter Wim Koopman — is de
gelegenheid geboden de ko-
mende maanden op' de Am-
sterdamse stadionbaan van
de wijze lessen van coach
Jan Derksen te profiteren.

De mannen van het Sportfonds
Leo van der Kar (de initiatief-
nemer en de vUf leden van de
keuzecommissie) hopen dat dit
twaalftal net zulke goede vruch-
ten van hun aanwijzing: zal pluk.
ken als de zestienjarige scliaat-
senrijdster Elljr van den Brom
deed. Het onlangs voor rekening
van het fonds met de nationale
damesploeg naar Noorwegen uit-
gezonden "Amsterdamse meisje
benutte haar verblijf in Scandi-
navië zó goéd, dat zU al haar
persoonlijke records op de vier
afstanden aanzienlijk verbeterde.

6 Daar staan zij dan: tien van
de dertien uitverkorenen, die
door het Leo van der Kar-fonds
in staat gesteld worden, hun
talenten in het buitenland nog
verder tot ontplooiing te bren-

gen.

Cambuurwil
voetbalschool
in Leeuwarden

Van onze snortcorrespondfcnt
LEEUWARDEN, woensdag

Vandaas zal de gemeenteraad
beslissen over het voorstel van
B. en W., In Leeuwarden een
voetbalschool te stichten, waar-
van de leerlingen in de toe-
komst voor aanvulHns moeten
gaan zorgen voor de betaalde
teams van SC Cambuur. De
voorzitter van de SC Cambuur,
drs. Prange, ontvouwde gis-
teravond de plannen voor een
dergelijke school, In aanwezig-
heid van tal van afgevaardig-
den van Friese amateurclubs.

De school, die onder leiding
zou komen te staan van de heer
S. Westra, heeft ruimte voor 60
leerlingen, 15 in de leeftijd van
16—18 jaar, 15 van 13—15 jaar
en 30 van 10—12 jaar. De school
staat open voor jongens uit de
gehele provincie. Gelijktijdig zou
een nieuwe vereniging, „Cam-
buur 1966", moeten, worden op-
gericht, om de jongens gelegen-
heid te geven aan de competitie
'deel te nemen. Een stichting,
zoals SC Cambuur, mag slechts
met een eerste, een tweede en
een jeugdteam aan de KNVB-
competitie deelnemen.

Drs. Prange vindt de school
de oplossing voor een betere
aanpak van het betaalde yoet-
bal in Leeuwarden. Te zijner
tijd kan het eerste elftal dan
aangevuld worden met „eigen
gekweekte" krachten, dip aan-
zienlijk goedkoper zijn dan
spelers, die op de transfermarkt
moeten worden gekocht.

Tegen Fransen
ROTTERDAM, woensdag.

Maandag 7 maart zal bokspro-
motor Theo Huizenaar Neder-
landse en Franse profs tegen el-
kaar uitbrengen. De nog onge-
slagen weiter Aad Jansen komt
over acht ronden uit tegen Da-
niël Mousseau, Gerard Berkhout
eveneens over acht ronden tegen
de bantam Gerard Macrez en de
halfzwaargewicht Jan Lubbers
over zes ronden tegen Aime
Relin.

O'Kelly arbiter
MOSKOU, woensdag.

De Belgische grootmeester Al-beric O'Kelly is aangewezen als
hoofdarbiter voor de schaaktwee.kamp om het wereldkampioen-
schap tussen titelhouder Tigran
Petrosjan en Boris Spassky, die
op 11 april begint.

Post leidt nog steeds
ANTWERPEN, woensdag

Na een zege van Van Steenbergen-
Lykke in een koppelrit en een over-
winning van Peter Post in een rit
achter deries heeft het ! trio Post-
Janssen-Pfenninger nog steeds de
leiding in de Antwerpse zesdaagse.
Men vergaarde 716 punten tegen Van
Steenbergen-Van Looy-Lykke 401.
Op één ronde volgen Sercu-Merck-
Bugdahl op de derde plaats. De Roo,
Kerstens en Zoet zijn negende op
negen ronden.

Revanche van
Stiansen
ÖSTERSUND, woensdag

De Noorse schaatskampioen
Svein Erik Stiansen heeft giste-
ren de internationale schaats-
wedstrijden in het Zweedse ös-
tersund gewonnen vóór zijn land-
genoot Magne Thomassen. Kees
Verkerk eindigde als zesde en
Ard, Schenk als negende.

De uitslagen 500 meter: 1.
Thomassen 42.0; 2. Stiansen 42.1,
3. Schenk en Per Ivar Moe
(Noor) 42.8; 5. Nilsson (Zweden)
43.3, 9. Kees Verkerk 43.8. 3.000
m: l. Stiansen 4.31.4, 2. Maier
4.32.4, 3. Guttormsen 4.32.7, 4.
Thomassen 4.37.2, 5. Nilsson
4.41.5, 6. Verkerk 4.41.8, 9.
Schenk 4.57.8. Eindklassement:
1. Stiansen 87.333; 2. Thomassen
88.200; 3. Guttormsen 88.950; 6.
Verkerk 90.733; 9. Schenk 92.433.

Ierse tennisploeg
DUBLIN, woensdag.

lerland heeft Jackson, Ar-
thurs, O'Brien, Hickey en
Buckley geselecteerd voor de
Davis Cup-wedstrijd tegen Ne-
derland, die 29 en 30 april en1 mei gespeeld zal worden.

STRAF WERD
BERISPING

Basketbal-
bestuur
in het

ongelijk
Van onze basketbalmedewerker

AMSTERDAM, woensdag
De'commissie van beroep van

de Nederlandse Basketbal' Bond
heeft de 6traf van Landlust-spe-
ler Freek Witte — voorwaarde-
lijke schorsing van een half jaar
met een proeftijd van een jaar
wegens overtreding van de ama-
teurbepalingen — gewijzigd in
een berisping.

Aangezien kortgeleden met
Witte alle spelers van het eer-
ste herenteam van Landlust de-
zelfde straf kregen Opgelegd,
mag men aannemen dat de straf
van die andere spelers — alleen
Witte tekende beroep aan — ook
in een berisping omgezet zal
worden.

OOK BESTUUR
Het Landlustbestuur zal dien-

aangaande een schrijven naar het
bondsbestuur zenden, waarin het
ook zal terugkomen op de straf,
die tegen haar zelf is uitgespro-
ken: Voorwaardelijke schorsing
van één jaar met een proeftijd
van twee-jaar.

Bestuur en spelers waren ge-
schorst, omdat het Landlustbe-
stuur aan zijn spelers een ver-
goeding van 125 gulden per sei-
zoen had betaald ter bestrijding
van onkosten, als aanschaf schoe-
nen. consumpties en vervoer van
en naar de sporthal' in Amster-
dam-Noord, waar Landhut haar
competitiewedstrijden speelt. Het
bestuur had het totaalbedrag in
zijn boeken geboekt als onkos-
ten. zonder dat er gespecificeer-
de rekeningen tegenover stonden.

NIET VOLDOENDE
De commissie van beroep, die

er op stond, dat Witte deze reke-
ningen zou overleggen, kwam
tot de conclusie, dat hij daartoe
niet in staat was. Daartegenover
staat echter, dat de bewijsvoe-
ring voor de straf van het bonds-
bestuur volgens de commissie
van beroep niet voldoende was.

Russen vooraan
DAVOS, woensdag

Ludmilla Belousova en Oleg
Protopopov hebben op de eer-
ste dag van de wereldkampioen-
schappen kunstrijden, bij de ver-
plichte figuren van het paar-
rijden de leiding genomen.

Het Russische duo heeft een
voorsprong van 1.1 punt op de
tweede Russische combinatie
Titiaqa §huk—Alexander Goer-
lik. Protopopov en Belousova
namen weinig risico's, waardoor
één van de juryleden hun het
plaatscyfer 2 gaf.

Na de eerste twee verplichte
figuren by de heren leidt de
Oostenrijker Emmerich Danzer
met 332.3 punten vóór de Ame-
rikaan Gary Visconti 'en de Oos-
tenrijker Wolfgang Schwarz. die
beiden 316.4 punten verzameld
hebben.

Huldiging Stien
Van onze sportcorrespondent

•DELFT, woensdag
Stien,Kaiser, voor de tweede

maal in successie derde op de
dames-wereldkampioenschappen
schaatsen, wordt , vrijdagavond
op het stadhuis door burgemees-
ter mr. J. W. Ravesloot, ont-
vangen. Zij,rijdt naar het stad-
huis in een fakkeloptocht' met
leden van de Delftse IJsclub.

Acht Willem II-ers
DEN HAAG, woensdag.

De prof-wielerploeg Willem II
(Ton Vissers) zal voor het ko-
mende seizoen definitief uit achtrenners bestaan. Als kopman is
Michel Stolker aangetrokken. De
overige leden van de ploeg zUnAndré van Aert. Adri van Til-
burg, Jan Fransen, Nico Lute,Henk Koopmans, Maarten Breu.re en Cees van Amsterdam.

Hoofdrol voor Carlos
Pluto op Sterrebeek

Van onze paardesportmedewerker.
... . _ ;

.
STERREBEEK, woensdag.

> Met Jan van Leeuwen met C Alkestis van E heeft op de Brus-selse Sterrebeek in de Grand Prix d'lllver een van de hoofdrollengespeeld, maar Abe Sideriua met Carlos Pluto. ZUn rol In dezemet 600.000 francs gedoteerde draverU was niet alleen verrassend,maar zelfs van zulk. een allure, dat de duizenden bezoekers metangst en vreze hebben toegezien of de huizenhoge favoriet PetitAmoy F het wel zou halen.
Nu, de Franse hengst haalde

het wel, maar hij-moest tot aan
de bodem van zijn reserves gaan
en zelfs een nieuw courserecord
(1.18.9) vestigen, om het ih ;hem
gestelde vertrouwen niet te be-
schamen. Maurice Riaud en
Petit Amoy legden de basis voor
de overwinning "in feite ar aan
de start. De handicap, van deze
combinatie, die in de Prix

d'Amerique vierde werd, bedroeg
maar liefst 60 meter.

Toen de start viel, vloog Petit
Amoy als door een raket afge-
schoten op het voor ihem liggen-
de veld van 16 paarden af. Mau-

•rice Riaud had hierbij het geluk
dat hij bij, zUn opmars vrijwel

: ongestoord aan de railingzijde
kon blijven en geen meter*meer

■behoefde te lopen dan noodzake-
lijk was., .

De Belgische sprinter Unité
had inmiddels de leiding geno-

' men met daarbij in zijn kielzog
Carlos,Pluto, Ultimatum en de

~tgen' reeds op de vierde plaats
'belandde Petit Amoy. Toen voor

de tribunes Unité door een fout
terugviel, nam Carlos Pluto de
leiding over, vele meters vóór
Ultimatum en Petit Amoy F. • j

In de laatste bocht bewerkstel-
ligde de Franse combinatie de
aansluiting. Bij het uitgaan van
de bocht werd op het scherp van
de snede geduelleerd. Tot op 150
meter voor de finish hield Carlos
Pluto stand, maar moest toen
zijn tol betalen voor het zware
kopwerk. Petit Amoy F nam de
overfhand, maar Carlos Pluto be-
hield zijn verrassende tweede
plaats vóór Ulrica en Uranus. Al
met al van Carlos Pluto een for-
midabele prestatie. '

TENNISHUWELIJK
Nog wat nieuws uit de ten-

niswereld.
De Australische Davis Cup-

speler John Newcombe en.de
Duitse tennisster Angelfque
Ffannenberg zün gehuwd.
Angellque Pfannenberg uit
Bermbek !In 'de buurt van
Hamburg ontmoette John
Newcombe toen zij in Austra-
lië aan verschillende toernooi-
en deelnam. Zij verloofden
zich in september vorig Jaar.

Zaterdag na hun huwelijk
vertrokken John en Angell-
que uit Sydney naar Zuld-
Amerika, waar zij hun witte-
broodsweken zullen doorbren-
gen, met het tennissen in
verschillende toernooien.
Lang zoeken naar een partner
voor het gemengd dubbelspel
zullen John Newcombe en
Angelique Pfannenberg niet
behoeven të doen.

ZONNIGE PRIJS
Jonny Niison heeft meer

aan het wereldkampioenschap
hardrijden op de schaats
overgehouden dan een bron-
zen medaille.

Niet alleen won het Zweed-
se schaatsidool aan de voor-
avond van de strijd een tele-
visiequiz, hij tüon ook een
gratis vakantiereis nadr Mal-
lorca. Deze reis was in uit-
zicht gesteld voor de Zweed,
die beslag zou leggen,op'één
der drie hoogsté'plaatsen in
het eindklassement.

Of Jonny tijdens zijn 10 ki-
lometerrit aan het zonnige
Mallorca dacht en hieruit in-
spiratie putte, is niet bekend.

SPORT EN KUNST
Volgens de opvattingen van

World Boxing Associatlon is
niet Cassius Clay wereldkam-
pioen der. zwaargewicht bok-

sers, maar Ernie Terrell. Om-
dat deze W.8.A.-kampioen
vindt, dat hij buiten de ring
ook zijn brood wel kan ver-
dienen, treedt hij sinds enige
tijd op met een rock 'n roll-

, orkestje, dat hij dirigeert.
Het heet zeer terecht „The

Heavyweights" ( „De Zwaar-
gewichten"), want het bestaat
geheel uit zwaargewicht bok-sers in ruste. Nu er echter een

•match Clay—Terrell om de
wereldtitel op 29 maart lis <•

vastgesteld, heeft de boksende/,
dirigent "of de dirigerende •«

bokser zijn musici op staands^voet ontslagen. Wanneer Cas^' J isius Clay inderdaad In dlensV'imoet, gaat de
pioensstrijd niet door en dan -

kan Ernie zich weer aan de
-kunst in plaats'van aan de
sport wijden.

Engelse ploeg
LONDEN', woensdag.

Het Engelse voetbalelftal dat van-
avond op Wembley ral uitkomen
tegen West-Duitsland, ij ala volgt
samengesteld: Banks," Cohen en
Newton; Moore. Jack Charlton en
Hunter;BaU, Hunt, Stil es, Hurst en
Bobby Charlton. Hurst, Hunter en
Newton zyn debutanten.

„Lucky Stroke”-volgens
statistiek - de beste

Maar het blijft
maar reken-
spelletje

Onze voetbalstatisticus
de heer Frederikstadt
blijkt, met zijn cijfers uit
en rond de voetbalsport,
inspirerend te werken op
mensen met dezelfde in-
teresse in andere sporten.

In de tennissport zijn nu ook
al mensen aan het' rekenen
geslagen, met als verrassende
resultaat dat blijkt, dat de
Haagse Tennis Club ( „Lucky
Stroken de sterkste tennisver-
eniging van ons land Is.

De mensen van „Lucky
Stroke" kwamen op dit idee
toen zij in „Lawntennis" een
artikel zagen, waarin een
ranglijst was gemaakt van een
aantal aan de tenniscompetitle
deelnemende clubs. Deze
ranglijst was gemaakt aan de
hand van een puntenwaarde-
ring per : team, dat aan de

competitie deelnam. Van 1
punt voor ieder sde klas team
tot 9 punten voor een team in
de Hoofdklasse A. „Lncky
Stroke" bezette de zestiende
plaats met 25 punten.

Maar in datzelfde „Lawn-
tennis" kwam ook een lijst
voor van de ledenaantallen
van de grootste 50 .clubs.
„Lucky Stroke" kwam niet
bij de groten van de
wereld (zoals Rapiditas-Nij-
megen 875 leden) voor.

Een arr ateur-statisticus zet-te het spelletje met .cijfers
voort en ging eens na uit
welke hoeveelheid spelers de
verenigingen vermeld op de
puntenlijst konden putten.
Daarbij werd het gehele aan-
tal — dus van crack nummer
één tot kruk nummer één'
genomen. Om een juist beeld
te krijgen vermenigvuldigde
men voor iedere "club het
puntenaantal met 10, waarop
men het aantal clubspelers
deelde. Hieruit kreeg men een
spelpeilgemiddelde. De uit-
komst was meer cJan verras-
send vooral voor- ..Lucky
Stroke".. Maar het is-v maar
een cijferspel zeggen de rekq-;naars van de Haagse
club.

Aantal .

, . ... ,
leden Ponten Gemidd."1. I.ucky Stroke 102 2502. T#er. Hillegersberg 212 499 2.31 - £

7 ®,®;sh 299 310 1.04 {V
4. Thor Uw 518 530 1.03 V*• Or*nJe T.c. 403 330 0.81 m
»• Alta 375 . 280 0.757. llllverhelde 352 260 0.738. Oud Wassenaar 390 260 0.679. Metselaars 604 370 *

06110. TC. Tilburg 435 260 Hl11. Nljmegen-Qulck 439 260 0.5»
\\- XW» 490 280 OJ7
"• D.D.V. 723 400 OJS14. Lelmonlas 620 330 05315. Elndh. L.T.C ' 664 290 04416. Het Spieghel 868 330 0J» ,

EUSEBIO’S
SUPPORTER

Een twaalfjarig jochie uit
Madeira wilde zo graag zijn
favoriet Eusebio in levenden
lijve op het voetbalveld aan-
schouwen, dat hij als verste-
keling aan boord van een naar
Lissabon varend schip sloop.
In de Portugese hoofdstad
werd hij prompt gearresteerd
en in het politiebureau opge~
sloten, totdat de s boot terug
zou varen. Onder geleide van
een levensgrote politieagent
mocht hij wel een Wedstrijd
van Benfica bijwonen, zodat
hij getroost , weer naar zijn
geboorteland kon terugkeren.

OPLOSSING VORIGE
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O John Newcon.be en Angelique rfannenberg
(zie tennishuwelijkj

(Advertentie)

Snelle verlichting
van pijn in spieren

en gewrichten
Dringt direct door tot aan

de haard van de pijn
t>eumatlsche pijnen, spit, zenuwpij-

nen, verstuikingen, stijve nek en
ledematen : niets werkt sneller, niets
werkt aangenamer ter verlichting van
pijn dan Algesal-balsem. Onmiddellijk
in de huid doordringend, werkt Alge-
sal diep op de weefsels in tot aan de
haard-van de pijn (zonder opper-
vlakkige warmtesensatie of irritatie
van de huid te verporzaken) en
"doorstraalt" verlichtend weefsels
en spieren tot In de gewrichten. Reu-
matische pijnen en stijfheid maken
spoedig plaats voor een durend gevoel
van verlichting en welbehagen.

Wacht niet tot de pijn uitbreekt!
Zorgt dat U thuis altijd een tube
Algesal bij de hand hebt om zodra
het nodig is de pijn te verlichten.
ALGESAL bij alle apoth. en drog.

(Advertentie)

HBS-ER, VIERDE KLAS. SCHRIJFT Ai-S
VEEL SCHOLIEREN MET EEN PELIKA-
NO VULPENHOUDER VAN PELIKAN.
OMDAT EEN PELIKANO ZO DUIDELIJK
SCHRIJFT. EN ZO HANDIG IS DANK ZIJ
DIE INKTPATRONEN. EN VOORAL ZO
GOEDKOOP, SLECHTS f9.50. GEKOCHT
WAAR ANDERS DAN BIJ AKKERMANI

SPORTDAG INDAG UIT

(Advertentie) '. : j .

Haliplus
•' verhoogt uw weerstand 111l
•

tegen griep, vermoeidheid, stapte, t lv
» nervositeit, verkoudheid. <.VKu '
• N..m nu ,|V. d.9 io'n Ueln._ eapwfe Heliplu. ,|||| fJgM
• die bovendien zo gemakkelijk I» In te nemen. *< /

+
<* >>v

• U komt dan gezond de winter door. ob**■■■*' $||||||a
\ Halipïus

MUITI VITAMINEN
«MM •

_
VOOR HET HELE GEZIN

_

•

100 cipMtiH fs 10 # a
•OuHmIUI 9

®00 0 • •

Vraag uw wijnhandel
wat betekent r

fV |u/|
s«i.c..k - zo m-

Partner altijd bij de hand

13



BEURS VAN AMSTERDAM DINSDAG'
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•
= ged. en bieden l = ged. en laten S = bieden t = laten e = ex div. x = ex cl. a = aand. ga = sew. aand.

HYPOTHEEK»ANKEN
H erkzaara to Nederland

Alg.Frlesche 3 71%* 71
Alg. Hp. KL 3J 72? 72
Dordr. NP 31 72% 72%
nordr. KL S t»% 71%
Fr. Gr. a. J. 61 100 100
Kr.-Gr. b.nrs 6 93% 93
Fr.-Gr. N54 90% 5 91%*
Fr.-Gron. 88' 2 RB*
Fr. Or. Ffl 86% 86%
Fr .-Gr. X4l 86 85%
Kr.-Gr. DU 44 83 84%
Vr.-Gr. Z 44 84 Va 84
Fr.-Gr. Y4l 82* 81'2
Fr .-Gr. DT4 80% 80%
Fr.-Gr. DB 34 75 75
Fr.-Gr. DM 34 81 % 5 82
Fr.-Gr. DE 31 73% 73%Fr.-Gr. DC3 75 74 %

Gron. Hp. F34 765 76
Hyp. Nd. QS3I 71 Va' 71
Hyp.Nd. V3} 71 71
Nat. Hyp. G34 785 78
Nat. Hyp. E34 73 li 5 73
Ned. Hyp. G3l 735 73
Ned. Hyp. BS 71% 71%
Rott.Hp.ZBE 3 70% 70%
Utr, Hyp. Z 61 100 100
UtrJHyo.bnk 6 95% 94%
Jtr. Hyp. 5 86%. 86%
Utr. Hyp. U 4f 86 86
Utr. Hyp. V4l 81 Va 81%
Utr. Hyp. PP 34 76L 75
Utr.Hyp. KL 3* 72% 71%
Utr.Hyp. EF3 71 Va } 72%
Utr.Hyp. AB3 72% 72%
WestlJïp. V 54 90% 90
Westl.liyp. &1 88 Va »6%t
Westl.Hp. S 5 86% 86%
WesÜJlp. U 5 86% 86%'
Westl.Hp. V 41 86 85%
Westl.Hp. T 44 84% 84%
Westl.Hp. H34 72% 73%
Westl.Hp. F 31 81 81
Westl.Hp N3l 72% 72%
Westl.Hp. E 3 70%? 71%
Westl.Hp. B 3 70% S 71%
Werkzaam ln bet buttenUnt
Nw.PJlyp. 51 88 Vat 8&t

ScbeepsverbandmUe»
E.N.Sch.v.stafï 71 71

Nd. Sch.hp. 5 86 86§
Rott.Sch.hp. 3! 81 81
R-d.Schhp.A34 73% 73

Veenkol.Bk. 6 91t 91t

HANHKL EN INUUSTKI(t
A.Heijn '56 4 118% 108%
A.iieijn '69 4 119% 119%
AmsttJrumvo 93 90
Batenburg 44 90 Va 90+
Bergh&J. 3» 95 % 95 Va
Blaauwhoed 51 91 Va 91%
Blaauwhoed 41 89% 89*
Blydenstein 5 85 Va * 83 Va *

Blydenstein 4 83% 83%
Blydenstein 32 81 81
Bredero V.G. 6 96 % t 96%
Bredero 5 88% 88
Brit. Petr. 6 ftB 97%
Brocades 41 875 87f
Brocadea'47 34 94 § 94 5
Brocades'4B 34 945 945
Brocades '55 34 805 805
Bijenkorf 6 99t 985-%t
Co-op-Ned. r> 106% 106%
CMC 1957 5 97 Va 87V2 5
CMC 1960 44 87 V a 87 >2
CMC rsp '65-'75 96% 96%
Dr Ov H 4 87 87
Glessen v.d. 5 88 88
Gruyter&Zn 5 92 V» 925
Hellingman 34 77% 77%
Indola 51 96| 96
lndola 44 91 Val 92
KN.Pap.-55 31 89Va t 89t
Kon. Z.-KetJ. 6 98 97%
Limb.St.lt. 34 94 94
Meelf.Ned.B 34 94% 941
Nat.Gr/56 5 915 915
Nat. Gr.*s7 5 98 Va 5 »«%§

Nat.Gr. '59 41 87%§ 875
Nat.Gr.' 60 41 84§ 845
Nat. Gr.'6l 44 81 Va 5 61 §

Nat. Gr.'63 44 80 Va 5 »0%5
Nat.Gr. '61 41 80%§ 80% 5
Nat.Gr. '37 34 70% 5 70 %§

Nat.Gr.'42-3 34 685 685
Nat. Gr.'ss 34 73f 78t
Nat.Gr. '46 3 70Val 70 %{

Ned. Gasunie 51 93% ' 95%
Overz. Ga» 54 96% 96%
Ph. $ 100 4 Bil% 81%*
Phs2so-1000 4 82 Va 83
Pb. S5OO-1000 3 1 92 92%
PEGEX.I 6 96 96
PEGEM 54 91 Va 91%
PEGEM 5 891 90
PEGEM 44 93% 93%
PEGUS '57 6 98 98
PGEM '57 6 97% 97 Va
PGEM '64 6 98Va 98
PGEM'SI-52 44 98% 99
PGEM '59 44 8ó 83
PNBr.El.'sl 44 93% 93%
R -RtjrtPijpl. 51 93* 93
Scholt. Hon. 54 92' j 92%
Scholt. Hon. 51 93? 055
Scholt. Hon. 41 93% 5 95 Va
Scholt. Hon. 44 91% t 91'.2
Unllever 6 97 96'2
Ver Glas 5 89 89"
V.Glasfabr. 34 93 93%
V Mach '58 5 89% 89%
Vrom&Papt 6 99 98t
Wap. A'dam 4 81 Va 82
Werf Gusto 44 93% 95%
Werksp '44 34 93% 5 94
Zwan.bOrg. 44 89 87 Va
Zwitsal '60 8 93% 93%

KERK. EN LIEFD. INSTELL.
AntoniusZ. 5 84 Va 841
Bronovo 61 97Va • 97fa
Gerard.MaJ. 64 99 98%
J.G.Gez.h.2. 6 99 Va 5 99%*
Joseph Zkh. 5 83 83f
Jozef-Pavlij. 5 915 915
Luc. Sticht. 5 90%! 90 %t
Lucas Zkh. 5 87 87
Martas. H'1.6% 96»/. 96*
RKVr.Bethl. 54 885 905
RKVr.Bethl. 5 85 84f

SCHEEPV. EN LUCHTV.
KL.M. .5 90% 90%
K.LJH. "41 89 88%
KX.M. 41 92Vat »2t
V.N.Tankv. 44 94% 94%*

SPOOR- EN TRAMWEGfcN
Ned. Sp. 41 90% 90Ü
Ned. Sp. 34 88 % 88%
N.I.S. 1902 34 3Va 3%
NI.S. Ie '37 34 3Va 3Va
N J.S. 2-4'37 34 3% 3%
Rott.Tr. '6o 5 88 87 %t

PKEMIELENINOXN
Alkmaar 24 80% [ 80%
Asd.'33 100 » 116% 117%
Asd.'33 1000 3 109 Vat 109^
A»d. "5110Ü 24 81 Va* 81%
Aüd/56 1 24 79% 79 ü
Asd.'s6 11 24 86 "4 88 >4
Asd. '56 111 24 84% 86%
Asd. '69 100 24 80% 79%
Breda 100 24 73% 74%
Ensch. 100 24 75,», 765
's-Grav.'s2 124 89% 89
•s-Grav/521124 88% 89%
R'dam '52 1 24 85% 85%*
H'dam's2 U 24 90% 88 \2
R'dam '57 <24 87% 88Ü,
Zd.-Holl. '57 24 89 Va [ 89%
Zd.-HoU. '59 24 85,', 83

CONVERT. OBI.ICiATIK»
A.K.U. 1000 44 114% 113
Amst.Brw. 51 121% 120%
Apeld.Nett. 5 150 145
Bergh. Pap 44 91% 90%
Beirgoss Tap. 6 125% 126
Blaauwh. 61 115%* 115"?

*

BoerDr. B 112» i 113>i
Dekkers 5 715 71>a
Dr.-üv. Hh. 41 IOOt 99t
Drie Hoet. 6 116% 116%
DuCr.&Br. 51 92%
Elsevier & 136 t 133 Va
Enthoven 41 99 99
v.GelderZn. 41 87%* 87 Va

Grinten 100 6 126V* 123%
Grinten 1000 6 127% 126%
Hatéma 54 111% Ui
Hoek's M. 5% 116 116
Hoogovens 51 110% 108%
lndohe«m 51 100% 100%
Indola 8 90%* 905.
K.F.A.Adam 5 81 80%
KoudUsVoed4l 99* 99
Llndet. Jac. 8 99% 98'i
Llpi&Gtap.S 93',a 94%
LijmG.Delft 4! 97t 07f

ACTIEVE
OBLIGATIES

STAATSLENINGEN
NEDERLAND

V.K. L.K.
1000 1966 61 9818*9[ 98
1000 16651 5J 95-% 93%
1000196311 5ï 95-% 94-ü1000 1964 1 51 90V* 891-ï
1000 196111 51 90,', 89 %
1000 1964 5 88 % 87 3*
1000 1958 44 88% 87
1000 1939 44 86 85 Va1000 19601 44 87% 87%
1000 196011 44 85% 84%t1000 1963 44 84 3

» 83%*
1000 1964 44 93% 93%
10000 1964 44 9511
1000 1939 41 86i*-i 85%
1000 1960 41 83 % 82%
1000 1961 41 83 % 82%
1000 19631 41 82% 81 3i
1000 196311 41 82% 81%
1000 1961 4 833

« 83»,«
1000 1962 4 81% 81 %
1000 1953 3! 79",« 79%
Grootb.-obl. 34 61% —

1000 1947 34 7511-11 75
1000 1951 34 88>i 88%
1000 1953 34 82% 82
1000 1956 34 81% 80%
1000 1948 31 74 7315-Bt
Belegjj.-cert. 31 71*
1000 1950 31 73% 73%1000 1954 31 77 »4 77
1000 19351 31 75% 75%
1000 105511 31 79% 79%
Grootb.-obl. 3 52' k
1000 1937 3 80% 80%
Gr.b.'46 1000 3 81«« 81,',
$ 1000 1947 3 89 % 89%*
Invest.-eert. 3 96 % 96
Bel.c. 1000 21 99'
Bel.c. 10000 2ï 99!
Grootb.-obl. 24 44% t

NEDERLANDS-INDIK
10001935 34 92
1000 1937 3 97%
10001937 A 3 87% 87%
INSCHRIJVING GROOTBOEK
Nederi. '46 3 82%'
BANK EN KREDIETWEZEN

8NG1957 6 97 96%
BNG '58-'59 44 85 84%
BNG 25-j.'59 44 86% 86%
BNG '60 3-5 44 86% 86 3 s

OBLIGATIES
STAATSLENINGEN

NEDERLAND
V.K. L.K.

10019641 51 88' i 88%
100 1964 11 31 88®4 88%
1001937 3 80% 80% :
500 1937 3 80 3,i 80 Va
Gr.b.'46100 3 81% 81,',
Gr.b:*46 500 3 81% 81,»,

' NEDERL. ANTILLEN
Ned.Ant.'6o 5 83»,4 5 83»',
Ned.Ant.'s9 44 90,', 90,',
Ned.Ant.'62 44 855 835 ,
PROV.. GEM., POLDERS ENZ. ]
A'dam's3 4 87% 87%! .
Asd. 1000'47 34 86 86%
Bloemend. 41 86 Va 83
Delft '56 41 81 82%
Devt/56 41 83 82»' a 1
Dordrecht 4 96 96 % |

Geld.'s 2 4 89 Va 90
Geld.'49 11 3 931 95%
's-Gr. *521-II 34 75% 75 % |

Gron. '56 41 83% t 83%
Haarl. '59 41 83 83(

Haarl. '47 3 905 89t
H.st/51 1000 4 835 895
R'dam '65 51 94% 93Vil
R'dam's9 41 83 83t
R-damW IV 34 79% 80
R'dam'37 VI 34 79% 80

BANK-, KRED.-, VERZ.WEZ.
Alg. Bk Ned. 102 Va 102%
AlgJVl.v.Bel. S» 98% 98%
Avista-Fin. 5 86 Va 86% ■BNG '57 100 6 95 95
BNG'S7 500 6 96 93% i
BNG 1965 6 96% 96
BNQ 196511 6 96% 96 |
BNG 1964 Si 93% 93% I
BNG 19651 5Ï 93% 93% |
BNG 1965 II 51 93% 93% 1
BNG 1965 54 91 90 3 i I
BNG'SB 51 91% 91% l
BNG 1964 51 89»* 883

« I
BNG 1965 51 89 % 88% |
BNG '58 5 87% 87% i
BNG'64 I 5 87% 86%
BNG'64 II 5 87 »* 86 %

BNG'SBI-111 41 86% 83%
BNG'6OI-11 44 863, 86%
BNG'62I-111 44 8112 80» a ,

BNG'62IV 44 8112 80%
BNG4O-J. 1 41 83 83% <
BNG4O-J.il 41 83 83% >
BNG 30-j. 41 86% 83», a 1
BNG N.won. 41 89,', 88%
BNG '56 I-U 41 84,», 84
BNG'6O 41 84% 84%
BNG'6I 41 84,», 83%
BNG'63I 41 80 79
BNG'63II-111 41 80 79
BNG'6I 4 79% 78 % '

BNGrsp.br. '52 167 167%
BNG rspsoo '57 146% 146%
BNG rspbr."s9B 121* 121
BNG rspbr.'s9C 1125 112
BNG rsp. '62 1 103% 103
BNG rsp. '62 II 102%! 102%!
BNG rsp. 1964 101 %. 101% .
B.N.G. rsp '65 98% 98% '
Bk.Onr.Z. 51 88% 88
BOZ wbw. AA 69 69
BOZ wbw. 'AB 94 93
BOZ wbw. B 293 t 290t
Exp. F.M. 54 86% 96%!
Exp.F.M. 51 95% 95 %|

Exp. F.M.'57 5 94% 95
Exp. F.M.'sb 5 95 95
Fr. Holl. Bk. 51 96% 96%
Fr. HoU. Bk. 34 78f 76»/<i
Gem.Adm.k. 31 77 77
Gr.lnd C '65 51 91 91%
Gr.lnd.Cr.'sB 51 : 83Vat 85 %t
Gr.lnd.Cr.'ÖS 5 89 89 «i*
Gr.lnd.Cr.'s9 5 83 Va «5%
Gr.lnd.Cr.'63 41 84 83 3 i
Gr.lnd.Cr.'s3 44 865 861
Gr.lnd.Cr/56 44 86% 5 86%!
GrJnd.Cr.b. 4 84% 84»/a
Sr.lnd.Cr.'ss 31 80Vt 80», i
3r.lnd.Cr .'56 31 83§ 85!
„11aba" '55 44 86 86
„Haba" '56 44 83 83
Holl. Disc. 54 97% 97',2
Holl. Disc. 4 95% 95 Va
Mavic 44 87 87
Mavic 4 83 83
Midd.Cred. 4J 98 Va 98 Va
Midd. Cr. '56 41 98% 98%
Midd. Cr.'62 41 93 3 * 93%
Midd. Cr. 4 98% 98%
NatiLM.Kr. 51 94% 943

«

Nat. Inv.bk. 51 94%
Nat. Inv.bk. 4J 87Vai 87'»
Ned. Bkinst. 4 72* 72*
Nemafi , 4J 92 »/* 92»,4
Rijnl. D. bk. 5 87 87

RUITEALIIVDSE
\A.\I)ELEN enz.

BELGIS
Belg.Sp. w.sß 114 113

• t*v*eit 159 158
Wagons-Lits 131

DENEMARKEN
Burin & Watn 1105 110!

DUITSLAND
Hamb.El.w. 185 ' 189%!
Huecnst Asd. c 4605 462
Hoechst Du» c 4605 462
HoeschWerke c 148 146
Mannesmann c 163 162
Kft-Westt.El 471 470
Siem.& Halske 523 531

ENGELAND
Elliott. Aul c 310! 310!
Great Univ c 256 235
linp. Chem. c 220 220
Rank Organ c 770! 760{
ranganyika C 67* 69'

t 1 KAN K. HUK
ü de °aru 186 186
Pechlney 164 163
Peugeot 200 200

riAUUt
Montecat. (50) 577.50 577.50

CU XKMb uRG
Ar bed pa 330! 330!
EUiott Aut. 765 78[

CANADA
Aluminium 3« s * 37
Asbestos 23 J 4 23%
iiell leieph 57563 «

Jrit Am Otl 31 'i 31
Can. Breweries B,*, 8%
Can. Pacitic 56(2 61»«*
Cuns. Mining 48 47%
Cons. Paper 40 3

* 40
üum Tat 6/ Ch. 21% 21
Gunnar Mining 2®* 2%
Hiram Walker 36 36
Imperial OU 53% 52%
lndustr. Accept 23 23
Inl. Nat. Gas 9|Je 9,%
Int. Nickel 106% 105%

mt Pipe Line 85a
* 85%MacMilian 28% . 28 %•

.Ylasse»-t erg 33 33
jliellUilCah 2c 22% 22%
ShellOuC. IUC 22 3

* 22\'ü

NOORD- AMERIKA
ABC Consoiid 26' i 23%
\CF lndustr. 51% 50
Admiral Curp 111% 109%
Air Reduction 74% t 74t
Allegh Ludlum 49% 49 3

*

Allegh.Power 24% 24%
MUed Chemie 49% 49i*.
Am. Cyanamid 92 90%
\m Enk* 3W.
Am Metal 57\ 2 57
Am. Motors 9,'. lO[
Am Radlutur 20/. 20,*»
Am. Sm & R 78% 783»
ATT (Trk.J 1 c 61T» 62
ATT (Trki 5-10 62'« «2%
ATT (Hope) lc 61'* 62
ATT(Hopeis-lo 62% 62%
Ampex Corp. 25U 24'«
Amsted Ind. 49 Va 48t
Anaconda 91?«* 92%'
Ark. Louis G. 44% 44>a
Armco Steel 69 68 V«
Ashl Otl Ret. 57 3 i [ 56%
•\tchison. Top. 40 3«

* 40%
Autom. Cant. 34,', 33 3 i
Bayuk Cigars 123

,*

Bell Intercont. 13% 13%
Bendix Corp. 76t 73
Bethlehem St. 38 39%*
Bueing Comp. 168' i I©s
•Irirfgs Man 5 C 4»»5 4 S

»

Burroughs 62 l/«* 61 T«
CelaneseCorp c 80% 80>i
Cerro Corp. 525 52%
JhadbourD 7'i 6'g
Chesap & Ohio 80Ta 80 7 »

Chic Milw. 62 60
Chrysler 56% 55%
Jlt Serv. lOC 51% .W&,
Colgate 29 28' J 4
Colt Ind. 71 3 4 76
Coluinbia Ga* 29%
Comrn. Edison 51'4* 51Va
Cons Edison 40% 41%
Cons Eiectr. 37 'a* 36 3 4Cons Nat Gss 71'aü Tl' 4 5
Cont. Can 74%* 73 %•
Cont Motors 14%[ 14%
Contln Tel 28 3 4 28%Corn Products 52% 52'ï
Curt Wright 23 3 4 23%5Douglas Aircr. 109 103
Dow Chemical 76 1 '» 76 l j
Du Pont 1 c 236 232
Uu Pont 10 c 233 230
t-Jast. Air Lines 82 83%§
Sastm. Kodak 125 124%
Cl Paso Nat. G. 2020%
Fed Pac. El. 1R 3 4 J8 1

.

First Nat. 52 3 4 52>4
Florida Power 49 47%
ford Motor lu c 5-i 3 « 55 V».-'ruehaut 32 32
3en Am. Ind. 15% 15^
jen. Am Tr. 43% 44den puble 67 3 4 07'i
Gen. Cigar 32% 32<4i
-Jen. Electric 113V« JlO'i
Gen Foods 77,« 77%Clen. Motors 101 100%
Gen. Teleph. 46 3 i 46%
Gillette 36% 36%
iimbel Broth. 56 575Goodyear lire 48% 48
Grace & Co. 58 58
Sreyhound 20% 21
Hilton Hotels 16% 16%t. Busin Macn. 530 525
tnt. Flavors Fr. 50% 49'/t
Int. Harvester 51' 2 50'«Int. Paper 34' g 34%
int. T & T. 73% 73%
lones&L. 68 3 4 68
Kansas Power' 25* 23[
Kennecott 131% 136%
Kroger 34 % 34'/*
Lanvin-Charl. 30% 29%
LehighCoal 6»i 6 3i
Libby 14% 14%
Lockh. Aircr. 62% S 3
'jone Star 18>j 183i
Louisville & N. 99 f 4 99
Marshall Meld 54% 5 54{
Mart. Marietta 22 22
May Departtn. 50 50%
MCA lncorp. 58 59%
MCa Inc. cp. 32 32%
Merck & Co 76 % 76
Minnesota Min. 68% 67%
Monsanto 80 81%!
Vlonlgom. W. 32% 32%Vat Biscuit 52% 54%
Nat. Cash 76% 77%
Nat. D.iirv 81 % 81 %

Nat. Distillers 34 3; 34 %
Nat.Gypsum 36% 37
viat. Lead 70 V a 70%
Nat. Steel 59", 59*
Nat. Tea 15,», 1511
Northern 111 G 42 39
Olin Mathieson 63% 62%
P4C Gasfit (Cl 34 34%
?ac. Lightlng 27% 27e
Pennsylv.Rr 69% 69'i
Peoples Gas 42','a '42'2
Pepsi-Col* 81 Ts 80%
Ph. Dodge 77Val 775
'Jtiilip Murrls 94% 94"a
Procter At G 65Va 85%
fmiio Curp 52 51
Rayonier ine. 42 % 42
tepublic Steel 44,', 43%
Rev Copp Br. 47% 48
lexail Drug 46 44%
flichlleld OU 75' i 75
Sears Roebuck 58% 57Ti
Shell Otl 62 % 62%
Socony Mobil 91! 91!
Southern Cy. 59% 60
South Nat Gas 34 34t
Southern Pac 44'/« 43','a
Sperry K«nO 19%[ 1912
St. Brand* 5 c 75% 76%.
M Otl NJers lil 7876 3,i
StU'lebaker 37|-ï[6^'a*-%
Studebaker p 106Va 105
sunr DX OU 31% 31%
l'exaco 80 79 3 i
lt'Xas lnstrum. 195%* 194%rexas Uttllttes 58 57 %t
Thompson-St. 6% 6%|
rtdewater 47% 46'iToledo Ediaon 36 36 %

AAXIIELEN
DEPOTFR ACTIE BE WIJ iIBN
NEDERLAND

VK I.K
Z.-Afr. Goudm 215 217»

PARTICIPATIKHf WIJ / >■ N
Alg.F.bez. 1/10 126 126
Alg.F Bei 1/2 617.50 617.50
AlgF.Bez 1/1 1235 1233
Americafllty 975 966
America-Fund 221.50 220
Converto 1/8 229 228
Converto 1/11130 1125
Dep.Air trust 915 915
Goldmines 751 748
Goudw. 1/8 200 200
Goudw. i/1 984 985
H.BB. 1/8 161 161
H.B B 1-2 795 795
Holland F. 1/5 95.60 95.60
Holland F. 1 473 473
Holland F. 10J730 4730
lnterbonds 658 658
lnterga» 1 96.80 96.60
Intergas 8 478.60 477.60
Rente-Fonds 875 873
Uraniumfonds 620 615
Vastg.Bel.Ned 737.50 757
Wereldenergie 276 276
Aandelen ln bele"e'"
Amstßel-Mi). 140.50 140.50
Dutch Int.Fund 133 132.50
Interunie 194 193
Ir.terwaarden 141 140
Mijbeb 527 527
Neto 99 50 98.50
Robeco 229 223
Rolinco 182 181
Uni-lnvest 65 64
Unitas BeI.MIJ. 493 490
Ver.Bez. 1894 117 117

NEDERL. ANTILLEN
Int.El. Curacao -10% 10%

DUITSLAND
Adiropa 10 p 440 440
Atlantictonds 312 312
Concentra 275 275
Europaf. lpb 48.50 48.50
Europaf. lOpb 487 495
Fondak 30 30.10
FondU 34.50 34 60
Fondra 73.50 73.60
Tresora 393 393
Unifonds spb 132 132
Unifonds 20pb 528 528

FRANKRIJK
France-Invest. 74 5 74 5

LUXEMBURG
Eurinvest. 1 66 67
Eurinvest. 8 330 335
Eurinvest. 251630 1675
Eurunion Ipb 122.10 122.10
Eurunion 10pb1221 1221
Finance-Union 381 381
Interltalla 448 448
Valeurop 1 prt 64.20 64.40
Valeurop 10 prt 642 644
Valeurop 25 prt 1605 1610

ZWITSERLAND
Universal F. 1 90.50 90.50
(Jnlversal F. 10 900 900

ZUED-AFRIKA
Am.-S-Alr.lnv. 71 701

CANADA
Can.lnvJ*. 3% 3U
Canatund 533,4! 535
First Oil & Gas 6 6

VER STATEN
Atom.Ph.&Sc. 6,*. 6%
Can.Gen.F. c 20 % 20
Chem.Fund c 17% 17%
Col.Growth c 16 16,3,
Fidellty Fd. c 19% 19 %

Invest. Mut. c 11% 11 %
Japan Fund « 10% 10',4
LehmanCorp c 33 33>'4
Massach. IT. c 18 17!*
relev. Elec. c .10A 10,®, 1

lIYPOTIIEEKBANKBN
Werkzaam in bet bultenlan!

Northw.P. BE 107% 106t
NorthwJ».2e 103 t 102t

CULTURES
Asd. Rubber c 99 99
H.Vj\.-MUen c 142% 143
Javasche Cult. 3! 3
Ngombezi 90 85 Va
NgredjoCult. 2% 1
Pasir Maiang 20', a 20%
PaslrNangka 27 % 27t
Sedep Cultuur 55f 543

,*

Serbadjadi 73 73
TJllongkrang 305 30
Transatlantica 40[ 39*
VicoßubbMJU 4 4
Watoetoelis 90! 90

SPOOR- EN TRAMWEG» W
Dell Spoor 3%* 3

Meteoor 5» 114 114%
v. Ommeren 5J 111* 111
Pont Houth 5Ï 107% * 107
Proost&Br. 4J 115 115!
Scholt. Hon. 41 99+ 99 [

SmitTransf. 6 111 Va lll'/i
S.-sp.Twente 44 76' a 76','a
Tilb.Waterl. 5J 100% 106
VihamtJ 6 110110
WiltJ-Brw. 54 103% 103%
BUITENLANDSE
O SS MisATIES

INTERN. INSTELL
Eur. l.b.k. '65 5} 92'/«» 93
Eur. Inv.b. 44 84»'» 84%!
Int. Bk'62 44 81+ 80% t
Int. 8k.'54 34 97% 97%
Int. 8k.'55 34 87% 87%
1nt.8.'47 1000 3 87% . 87 %

KSG 1964 5 i 94'2 94%
KSG 1965 5Ï 9211
K.S.G. $ 500 54 96 985
K.S.G. 1000 5i 95% 985
K.S.G. '62 41 88! 88t
K S G. '61 44 87! 87t

BELGIS
Antw. 1954 3! 79! 79!
Antw. 1887 24 87 87*
België 1961 4« 90! 90%Belg. Petr. ft 90% 90%Petr. $ 1000 74 111! 110%

DENEMARKEN
Kopenh. '61 8 88% 88

DUITSLAND
Oortm Hörd. 7 100% 100%
Gelsenk. B. 7 101% 101%tMannesm. 5J 101 li 100%
Ver. Sa El. 44 855 835

ENGELAND
Eng.Fund « 4 91% 91%1932 50-200 34 52,J

, 52,',
iO-100 eert. 34 52 52,',
Imp. Ch.lnd. 64 93%§ 93%*
Reed Paper 5J 90% 90 : U

FRANKRIJK
Cére Hydro 4 4 97* 975
C.F.d.Pétrol 5 90% 90%Naphtachtm 4J 94 94
Pipeline 5 88% 88%

ITALIË
Enel Europa 6 94,T

, 94A
NOOKWBÜEN

Oblig. 1955 44 89 89%•
NorgesKom. 54 98'it 97%
Oppl.kr. '65 61 f» 7'

h 96f
Oslo 1961 5 87% 88 •

Oslo 1937 44 96 96
VOORM. OOSTENR.-HONd

Gdl. '81-'93 4 2 2
Gdl. '76-93 4 2,', 2%

ROEMENIE
Mon. Inst. 74 405 605
Mon.l bep.ns. 7 31 45
Mon.T. o. st. 7 35 45
Goudl. 1913 44 2%! 3
Geün. ara. 4 3* 3*

ZWITSERLAND
Eurofima 41 90 89 Va

ZUin-AFRIKA
Unie 1955 4 91% 91%

ZUID-RHODESIM
Anglo Am. 44 88 V* 89

AUSTRALIË
Austr.Comm.s 885 88t

CANADA
Can.P. in $ 4 67% 67%
Can.P. in £. 4 55,*, 55^*

VER STATEN v N-A
C. Rr N.J. 34 46* 465
CerrcCorp. 54 1835 184§
NY Centr 44 77% 75%

URUGUAY
Uruguay '37 44 75t 7it

A\l»-CBS
KÖEKS INDICES

Xnt.conc. Industi. Sch v.
1938 68 58 59
1953 100 100 100
1955 263 157 152
1P57 292 145 149
1959 425 215 153
1961 584 377 192
1963 524 344 150
1963 477 313 136
1966
18 febr. 495.3 316.8 133.7
21 febr. 4935 316,3 132.8
22 febr. 491.1 315.0 131.5

Banken Ttandel Alg.
1938 75 185 81
1933 100 100 100
1955 147 124 215
1957 114 92 205
1939 170 124 294
1961 236 166 421
1903 246 156 381
1965 180 163 343
1966
18 febr. 178 3 166.8 351.8
21 febr. 177.8 166.6 350.8
22 febr. 178 0 166.0 349.2

ACTIEVE AANDELEN
Div. boekj. 19.. CULTURES vor. k. Ie tapt» 2e tap* 3«,tape 4e ttn» 8e tap» , («tape 7c tape i
64 7 Amst. Rubber 97 —

"
'*

—- 96%
64 11 H.V-A.-MUen. 142% i—— 142%

HANDEL. INDUSTRIE EN DIVERSEN ' '

64 18+ 10» t a A.K.U. 365%-366 364%*-5%[ 364%-365[ 383-385%[ 364%-5% 365 364*-385
64 ƒ 7.— Deli-MU. eert. 109.— 107.50
64 20 Hoosovens nrc 450 — < — —-— ■■ 446
64 ƒ4+s ita Philips G1.G.8. 123.80-4.00 C 123.30'-3.70[ 123.60 123.50 123.50* 123.50»-3.70[ 123.70 123.60-124[
64 ƒ4.18 Unilever eert. 112.10-2.30 112.30*-2.50 112.50-2.60 112.50 112.50 112.60-2.80 112.70-2.80 112.20-2.60

PETROLEUM
65 34 Dordt. Petrol. 734% i 727%
65 34 Dordt. Petr. pr. 732% 726», i
64 ƒ6.25 Kon. 01. 50 è1 20 159.80-160 158.40-8.60 158.40 158.40 158.4J) 158.40 158.40*-8.50 158.40*-8.50

SCHEEPVAART EN LUCHTVAART
.

,

64 8 Holl-Am. Lijn 121 120,-120%[ — — lifl%»-120 120%-20>i
64 11 J.-Ch. Pakv. 190% ——

64 11 • J.-Ch. Pakv. nrc 190% .—~ —- . 191%60 ƒ 5.— K.L.M. 343 —
' 343 —

64 8 K.N.S.M. NB. 112 110%*-111[ lilt Ul[ lilt 110%*-111*
64 9 Kon. Pakv MU. 206 1 203
64 8% Ned.Stv.Mlj. 133* —— f
64 5 NieveltG. nrc 107»,i-108%[ 106
64 14 Ommeren eert. 210 ■ ■ ' * — ■■ ■ ■ —— 208
64 8% Rotterd. Lloyd 156% ■ —— —— ■ 155
64 8.7 Sch.v. U.. Ned. 144% 142%» 142%-143[ TT. 143C

IIANK-. KREDIET»' RN VEKZ.WÏZES

Oiv. boekl 19 . VJC. LK.
64 14 Alg. Bank Ned. 261 »,4 260*
64 16}+2} at. Alg. Mij Verz. C 765 765
64 ƒ 2.80 AMRO-Bank 51.50 51.70
64 4+ 10 «t. a. Ass.con.St.Rott. 475* ——

64 12 Bank Onr. Z. 420 420f
56 5 Cultuurbank 90 89
56 5 Cultuurbank c 88 ——

64 7 Gilissen's Bank 299 298
64 10 Gr. Ind. Cr. 165tt 165\4
64 10 Gr. Ind. Cr. c 16514 165»,4
64/65 12\4 Holl. Bk-Unle e 208»4
64/65 12»,4 Holl.Soc. Lev. 210 210
64 14+10at a Holl. Bk-Unie 680 678
64 8 Kas-Associatie 131 130
64 8 Mendes Gan* , 220 ——

64 3i Nat. Invb. pr.B 83>/4 835
64 13' Nat. Ned. c 586 585
64 11 Ned. Banklnst. 237»,4 237»,4
64 B+2 at a Ned. Credietb. 201* 201»,4
64 ƒ4.50 Ned. Midd.bk. 102 102

N.Midd.bk. d"66 —

64/65 11 +10a N. Overzee Bk. 186 184Va
64 6 Rohypßouwk. 115 ——

64 5 < Rott. Dlsc. Pw 93f 92t
64 7J + 2|gt Rott. Verz.S. c 520 524
64 8+ 2 sta Slavenb. Bk. 198 196»,4
64 B+2 st a Slavenb. Bk. c 168 196' i •

64 10 Ver. Bankbedr. 178»,4* 178
64 18 Zeven Prov. c 390 t 385f
1' -v •:

* ;;: , '\

HANDEL, INDUSTRIE EN DIVERSEN
64 14 Alb. Heijn 7305 736
64 14 Alb. Heijn c 74ü 739
61/62 10 Alg. Comm.A, 130
61/62 10 Alg. Comra. Ac 130
64 6 Alg. Hd.Onr.G. 182 192»4
64 18+10 sta A.KU. c 365 362»/»
64 f 4,60+6 at Algem. Norit C 223 222
62/63 5 Alg. Vr. Imp. 1575
64 23 American Hotel 475582 t ——

64 14 Amstelbr. nrc 381 380
— Amstelbr. verw.

64 11 Amstel Hotel' 270580 t
64 5 Amst. Gd.verv. 133 f
64 16 Amst. Ballast 452 447
64 7 Amst. Droogd. 101 3i 101*4,
64 5 Asd. Drgd. cpr 100',«
64 6 Asd.Leder 150»,4 —.

64 10 + 5 sta Amst. Rijtuig 310 310
56 3 Aniem 40
56 5 Aniem pr. wd. 85
56 3.08 Aniem N.B. 38»,4 37»;
56 3.08 Aniem N.B. e 39 37»i
64 18 Apeld. Netten 368 363»4
64/65 10 Arnh.Sch.b 136 t
64/65 10 Arnh.Sch.b. c 150 148
64 8 Asselb. IJz.ind. 102 102
64 15 Autom. Screw 410 ——

64 25 Aut.lnd.R'dam 460 462
64 25 Aut. Ind. R'd c 471 468
19 8 Avis Verffabr. 53 53
64 18 BammenaPl. 270 t 270t
25 8 Banda Cred. 3'4 ——

28 7 Banda Cred. pr Wi
64 22 Band. Kininef. 11201 1130J
64 16 Bat. Aann. Mij 360 356
60 4 Bat. Marg.fabr. 131 132
64 12 Batenburg 220 218
64 10 Beek. A.L. v. 175 175>4
63 7 Beeren Tricot 77 76
64 30 +50 st Beers'Zn. 374
48 4 Befo 66} 665
64 8 Begcm.Mach. 153 152
64 16 Bensdorp Int. 41,9
64 13.6425 Bergh &J. 100 2161 218
64 13 6425 B.&Jur{> 250-D 225* 225 »4
64 5J Bergh&Jurg. p 90§ 91
64 12 Bergoss Tap.f. 289 292
64 12 Berkel'sPat. 220* 224
64 12 Berkel's Pat. c 226 226
64 1? Bernet 192»4 192
64 i 0 'r 3l/3 st Blaauwhoed 40lVa 400

— Blaauwboed '66 ——

64 10-t-3 1/3 st Blaauwhoed c 401 »4 400
64 6 Blydenjt. 100 c 112»4 U2»,i
84 6 Bl.vdenst.looo e 112' a 112»,4
64 124 BoekeHuidek. 207*
64 12Ï BoekeHuid.c 215*
64 8+ 4 sta BoerDrukk. 2845 28314
64 f 4.6O+lostßols c 235 232
64 10 +5 st Bontekoning 234 234
55 6 Bors.-Wehry 825
55 6 Bors.-Wehry c 75* 73
64 19 Braatßouwst 320' i 321

— Br.B. <idiv.'6s> 321 t
64 20 +10 st BraatM. R'dam 675 t
56 7 BraatM. A'dam 55 55

— Brakke Grond 28 (4* 28»45
64 14 Breda Mach. 272 269
64 20 Bredero 479',4

—

' Bredero id. *65 460 f
64 20 Bredero nrc 471

— Bred. id.'6s nrc 461 461
64 20 + 5 sta Brocades v 897 895
64 20 + 5 sta Brocades c 897 893
64 12+30st BUhrm.-Tett. 680 679
64 12+30 st Bührm.-Tett. c 680 679
64 14 Buttinger 296 296
64/65 17 Bijenkorf 557*1

— ld. (i'6s/66) 555 »/4
64'65 17 Bijenkorf nrc 557 »/3

— id. ( »4'65/66) 555
64/65 6 Bijenkorf pr 103 102}'»
64/65 6 Bijenkorf cp 102
64 32 Calvé-Delft 806*
64 32 Calvé-Dclft c 812 >4 815
64 8a« Calvé-Delft p 156»,4
64 8,6 Calvé-Delft cp 156»,4 156»4
64 23i +29 st Caros' Garen 302 302
63/64 14 Centr. Suiker 385 382

64/63 ,8 Korenschoof 205
64/65 10 Koudijs nrc 160? i 160!64 19 Krasnapolsky 303* —

64 4 Kromb Mot. 148 147
64/65 IA KVT 448 410
,84/65 9 4/5 KVT pr 147 14»
64 8+ 5 sta Kwatta 324 323
64 15 Leeuw Pap w < 270 2695
64/65 15 LeidscheWolsp. 370[ 338
64 10 LUldeteves 153*4 154
64 10 Lindeteves e 155 155
64 5 Llnt's Beh Mi] 84»,4
64 12 Lips & Gispen c 184 184
64 10 Lijempf • 217 215
64 8 ' L Gel Delft c 140',4 140
64 /«.— L Ge) Delft RB 124
64 16 Macintosh 442+ 440t
«4 22 MahezMach. 483* 485*
64 8 Maintz Hand. 182
64/65 10 Matubel 178*4 179
65 13 MeeLf N Bakk c 357*4 356
64 10 Mees Bw mat. 195 194*4
64 13+5 sta Metaverpa B 306 308
64 s+B st a Meteoor Beton 245[ ■
64 32} +50 it Misset Uitgmij 396* 397*
55 6 Moluksche H 31* 33!
64 29 4-40 st a Mosa Porsel 393 383
64. 4+ 4 sta MuldßollM 135 133t

— MuIcLRM d.'66 126'.a
64 20 Müller.N B 318 318
64, 6 Müller spr. 96 97
64 16 Mijnb. Werk. 300{ ——

64 61 +61 sta Naarden Ch. 450 450
64 7* Naeff Gebr. 148 148
04 9 NEDAP 180Va 181*
64 22 NederhorstV.B. 303| 500

— Nederh V.8.65 495
64 *17 Ned Aannem. 345 ——

64 5 Ned, Bontwev. 107*,4 107
64 12 Ned Dagbl. U 212 ailt
64 6 Ned Dok 74* • 74*4
64 6 Ned Dok e 74' i
64 53sta Ned Exp.pap.f 130[ 130t
64 70 + 200 sta Ned Huistelef 7005
64 16 Ned Kab.fabr. 332 Va 330Va
64 16 Ned Kabel c 337 335
64 1 265,— Ned Kabel wb 60Ó0 —

64/65 9 N Melk Unie C 280 280
64 6 Ned Scheepsb 72 72 *,4
64 8 Ned Springst. 223+ —

64 9 Ned Veem 353{ 333} '

64/65 15 Ned VlasSp. 345 —"

64 10 NelleVan 264Ï4 263
64 10 NelleVan e 261 261
64 10+30st Netam B 221 *4 220
64 7 N'ieaf 128 127
64 7 Nieaf • c 126»
64 6 Nierstrasz 104 ——

64. 15 N-Eur. Houth. 211* 211
— N.-H Expl. 1301

64 6 . N.-H Expl. Cp 104* ——

60 6 Nyma on 87 *,4 -

60 6 Nyma nrc 76 75*
64 7 Nljverd.-t.Cats 124*4 123
63/64 14+10 a Oranjeb. nrc 367*4 365
• — idem 65/66 nrc 366Vat
63/64 14 +10 a Oranjeb. c.nrc 370 360

— 1 idem 65/66 enre
64 20i + 25st Orenstein&K. 273 273
64 3.75 + 14Ï/7 a Overz. Gas 89 88.50
64 375+ 142/tB Overz. Gas NB R 9 88.50
64 12 +5 sta Oving 230 t

— Oving c 235
54 4 Padang Porti. 10*41
64 10 Palembang Ind. 125|
60 10 Palthe 91 »1 Vi
64 11 Philips 4105
64 ƒ4 +ssta Philips pr 112.40
6-\ f 2 + 1 sta Philips GB 12.20
6( ƒ 4+5 sta Parkhotel 123.90 123.80
64 /4+5 st a Philips GBc 133 60 12350
64 /2+ 1 Sta PhilGßso-100 6 43.10 43
64 ƒ2 + 1 sta Phil GBIOOO 6 43.10 43
6A 4 Pietersen 110 110
6aV 10+5 sta Pont Houth. 271 370
64 6,8 +ISt a Pont Hth.cpw 123*4 1245
62 2+4 st Poorter 45*. 45 Va
64 9 Porcel. Fles 248 248
64 11 Proost&Brandt 228} 2305
64 8 Rademakers 12S 126*4 .

64 10 Reesink Sc Co. 171 ITI
64 24} +60 st ReeuwijkWon. «31 640
64 10 Reineveld 159 152
64 6 Reineveld pr 99 98t
64 120 Reineveld Rb 280
641 7 Reiss&Co ■ 149 149[
64 11 . Rhein. Kohl. 400 f 400t
64 16 Riva 272 272
64 16 Riva nrc 272 t ——

64 6+lo St Rohte & Jisk. 159 U 160
64 20 Rommenhöller 527 525
64 13 Rott. Drgd. 190& 190*
64* 13 Rott. Drgd. e 195 187
62 3è+sst Ruhaak&Co. 135 133*4*
61/62 10 * Rijnstaal 66J 64*
64 12 Rijsdijk-Holl. 167
64 12 Rijsdijlt-Holl.c 166
64/65 6 + 10sta Sanders 302 301*4
64 12 Schelde 207
64 12J ' Schelde N.B. 191*4 192
t — Sch. (div. '661 N ——

64 121 Schelde N.B. c 200
64 5 Sch. NB 5% pre 188
64 15 Schev. Expl. 203 203*
64 4+ 10 sta Schokbet. B 26« 266H
64 4 +10 sta Schokbet. cB 262 26614
64/65 12 Scholt. Carton 550 355'e
63/64 ƒ2,50+ 10Scholt. Honig 99.80 98[

— SchOlt.H.i 64/5 99.10 97.50[
64 8 Schuitema 133}
64/65 7 Schuppen 170}
64 8 ' Schuttersveld 133 134
64 9 Simon de Wit B 225* 225

\ _

63/64 14 Centr. Suik o.n. "

—

63/64 14 Centr. Suik. nrc 385 382
64 10 Cham Unie 2155 —-

64 10 Cham Unie pr 185 —.—

64 7 Crane Nederl. 80 84
64 4 Crane Ned pr. 65*
64 14 CuragH-MiJ 141»,;
64 14 Curac H Mij C 1411/4 142», i
64 12 Daalderop 237J4 ,

-

— Daalderop »'65 231 229'4
64/65 3+ 5 st» Dagra 275* 273
59 10 Dekkers 32f 31®i[
55 7 Deli-Atjeh 45 »/4 46
55 7 DeliDrukk. 96 955
64 ƒ7,— Deli-Mij o.n. Ü8 40
64/65 13 Desseaux 282 282
64 7 Dikkers & Co. 144 142»,4
64 14 Domus 4455 451
64 51 Dorp & Co. 119[ 119
64 9 Dr.-Ov! Houth. 163 .163
63/64 ƒ 3,50 * Drie Hoefijz c 93 94.50

— Dr. Hoefijz. '/4c 93
63 10 Dröge Woll St 138 138t
64 211+25 «t D R.U.(Diep) 377 3.70«V

— D R U. (Diep > c 380
64/65 8 Du Croo &Br BSt
64/65 6 Du Croo & Br. C 85»,4 88
64 10 Duiker Appi. 263 267
64 10 + 2 ita Duyvis 285 282*

■ 61 8 Edy Emailleert, 117 114
62. 5 Electrofact 448 450
64 15 Electrolasch 280
64 ƒ 3.40+4 st Elsevier 205 203
64 ƒ 3.40+4 st Elsevier c 204.70 202.70
64/65 12 EMBA 237 235
64 10 Enkes 180 180
64 12 E.NO.T. 270 275[
64 8 • Entcomayer 97* 98
64 11 Enthoven Plett. 195 185
64 40 + 100 St Erdal 445 446
55 6 Europa-Azië B 12»« 13»4
64 8 Europe Hotel 2115 2105
62/63 4 Excelsior Met. 103» i 103»,i
64 7+5 st FigeeMach. 150 152
64 7 + sst FigeeMach. c 148 150
64 16 Fokker 270* 267[
64 16 Fokker C 274 272[
64 25 Ford Autom. 930* 9305
64/65 14 Gazelle 264 263
63 6 Gelder (v.) 111»i 111*V
63 fl Gelder (v.) e 110' i 110
63 6 Gelder (v.) pr. 105»,4 105
64 27 Gelderl-Tlelens 460 455
63 4 , Gelderman&Zn 64 64»,4

— General Band. 66 64
64 121 Gerofabriek 2905 290
64 12è Gerofabr. NB 2905 290
64'63 7.8-*-4st h Gerzon pr. 133 t 132f
64 12+20 st Geveke 640 638
62 5 Giossen v d 90* 90»,4
64 10+ s»i>/,7sta Gist & Spirit. 363 360
64 10+s'»/usta Gist & Spirit c 368»« 364*i
64 10 Goudsmit 177 177»4*64 5+5 sta Grasso's Kon. 181 180

— Grasso 4. '6'5 178
63/64 50 + 100 stGrlntenCh. F. 776

— Grinten 65/66 767 770
64 3 Grofsmederij 117 118
64 6 Gruyter pA 100?4 100»,4
64 8 Gruyter pB 123 124
64 25 + 5 sta Hagemeijer 496* 495
49 6 Halberg 47 V» 48
64 16 Handelscomp 2®2 290
64 8 Hart Instr. 133 132
63/64 10 Hatéma 204»» 203
64 s+lo«t Havenwerken 250 248
64/65 14 Heinek.'s 88. 491 490
64/65 14 Heinek.'s Bier 499 498
64 11 Hellingman 316 ?H5
64 10 Hensen Mach. 124 122'4
64 9 HeroConserv. 220
64. 9 Heybr. Hand. 120 122
64 17 Hoek's Mach. 535»4 531
64 14 Holec 260* 255
63/64 4 Holl Kattenb. 108'a* 108*
64 5+ 10 sta Holl Beton 3533« 35a
64 s+lo st a Holl. Beton c 348 348
64 26 HollConstr. AB 348
64 12 Holl Melksuik. 227 2»6
64 18 Homburg 353 353
64/65 12 Hoogenbosch 247
64/65 7} • Hoogenstraaten 148 1 x 149
64 20 Hoogovens 440
64 4+4 sta Hooimeyer 128*4 128
64 ƒ 3 60 Indolieem 48* 49*

— IHC Holland 154 154
64 31+61 st Industr. Mij. 311 312
64 25 IndMZutph. 590 f 595
64 8 Ing.b. Bouwn. 133?; 135»4*
64 21 Interlas 445
64 14 Interna tio 282 2821 64 14 Internatio c 288 286 .
64 18 IntGewßet. 480 480
64 15+ 5 sta Inventum 340 t 340f

— lnvent. ( è'6s) 330 32ft
63/64 12 Jean Heybroek 190 190

— Heybroek 65/68 177 —

64 13 Jongeneel 423 422
64 20 KemoCorsetf. 030 033
64 7 Kemp & Beg. 186* ——

64 16 Kemp Zink 458* 4«3
64 8 Kempkes'Mb. 140 136»,4
64 14 Key Houth. 246 247
64 7.8 KeyHth. 6%p. 120 t
64 12+5«t. Key & Kramer 442 444
64 12 Kled Smits -?.0 —

64 10 Kiene 220 218
64 13+5 st Kloos&Zns. 230* 230
64 15 Kondor 295 290
63 6 Kon FA Adam 82'4 ——

64 12 K N Papier 245 243
— Kon. Ned.Text. 86»464 20 + 5 sta KZKetJen 825

64 20+ 5 sta K Z Ketjen nrc 803 800

Oansamerlca 38% 39%
ün Carbide 71 69%
I)>1. Pacific 46% 44
ün. Air Linat 120 117%o'n. St Llne§ 40% 40%
Un. St. Rubber 81 3 i 80%ün St Steel 51% 51%
WaU&Ttern. 41% 41%
vVarner-Lamb. 41% 41%
Western B corp 36% 36%t
Western Union 52% 51%
Westingh El. 66% 65%
Wilson&Co. 53'/* 55»i
Woolworth 31 30%

AFRIKA Kongo
Un. Min. 1/10 63.50! 63 50}
Un Min. 1/1 6355 603!

UNLE v. ZUID-AFRIKA
Anglo Am Co. c 1510}1310!
Cona. Otam. 22."05 2220$
Sub. NtgelßlO 61$ tils

LNDONESIE
Atme 231 205
Z -Bantam Ui! 1%5
CLAIMS en STOCK-
dividenden
Banq. de Pari* 44.50 44.50
Gerzon 66 66
Intern. Flavors 36.50 36.50
Ned.Overzeeb. 18.50 18.30
Overz. Gas 12.60 12.55
Overz. Gas NB. 12 60 12.55
Sanders Beh. 30* 30*

United Aircr. 1570 15305

VOOHMIPIG
fiR>OTEEKD

OULIUATIKH
B.N.G. '66 6* 99% 9«%
Geveke 6} 125 124

DlVfcttttKN
Bred VastGoed 1610 IÖIO
Bred VastG c 1610 IÖIO

Voor financiële annonces

64 9 S. de Wit nrc 221 223,
64/65 7 Simons'Emb. 116J4 11614
64/65 13 Smit Transf. 238 232
56 8 Soerabaja Dr.d. «16% 16?4
64 271+100 tt Spaarnestad 590* 585
64 7 Spaarnest. nep 118 118
64' 11 Stokvis 180 176
64 11 Stokvis c 176 175 >4
61 6 Stmspinn.Tw 60',4 60',a
64 9+5 st Swaay 328 - 328
64 8 * Synres nrc S 189 185 ',4
64 4+4 st Tabak Phil. 177 177
64 4+4 st Tabak Phil.e 177 177
64 3 332 + 3.2 stTab. Phil. prw 120 J
54 10 TandJ. Priok 12} ——

64 12 TB Marijnen 232 230
64 17 Techn. Unie 317 312

_ 'ech. Un. div.'66 303
— Techn. Un. wb 325{ ——

55 8 Tels& Co. 60
55 t 22.— Tels . BvD 30
64 10 Texoprtnt 125*4 12314
64 9 Texoprint pw 98*,4 93*4
64 14.— Thom. & Dr. ƒ 91' 90.40

— Thom & Dr. *66 8750 86.90
64 20 Thom. & Dr. c 455 452
64 8 Thom Mf 100 c 183 ——

64 8 Thom Mf 500 c 182 182
64 10 Thoms. V.B. 191*,4 191
64 10

' Thoms. V.Bc 191V« 191
64 2+B st Tilb. Waterl. 330 325
61 7 Tricotbest 80* 80*
61 7 Tricotbest e 80f 80|
64 24 Tw.Kabel 529 528
64 7 Tw.Ov. Hand. 86»,4 86
64 6.8 Twijnstra 129t
63 13 Übblnk-Davo 97* 93t
64 8 Udenhout 187 189*,4
64 / 4.18 Unilever

"

114, Ti—
64 ƒ4.18 Unilever c 112.60 113
65 7 Unilever 7% cp 124 T —

65 7 Unil. 7 100 cp 117*4 —

65 7 Unil 7 1000 cp 116 116»',
65 6 Unil. 6 100cp 99% 99*4
65 6 Unil 6 1000cp 100% 100*4
64 4 Unil. 4 100 cp 67 67*i
64 4 Unil. 4 1000 cp 70|
64/65 10 Union RHw.f. 146*4* 147
64 12 Utermöhlen 402* 407

— Utermöhl. d.'66 •

64 8 Utr. Asphalt A 26# 263
64 8 Utr.Asphalt B 350 245t
64 10 Varossieau B 242 244}
64 5+5 st VeenStoomsp. 175 ——

64/65 12 Veneta 202 202
64 8 Ver Glasfabr. 202
64 8 Ver. Glasf. NB 209*4 208
63 5 Ver.Hand Sch. 133 134
64 4+ 5 «ta Ver Machinef. 145*4 144'4
64/65 5 Ver. N. Kleerm. 1731
64 211+23 st Ver. Touwfabr. 317 —

— Ver. Touwf. c 340. ——

63/64 13 Vettewmkel 357 356
64 8 Vezelverwerk. 156 156
64 8 Victoria Bisc. 225* 220t
64 11 VihamlJ 180* 17814
64 11 Vihamij c 181 178Ü
64 16 Vlismar 335 335
63 20 Vorst Cult. Mij 222 222
64 10 Vredest.Rubb. 140}
64 .10 Vredest. c 130 130
64 <14 V.R.G.-Papicr 279* 279!
58 $ 445 c Vries & Co. 75f
64/65 5 Vries Uzerh. 106 106
58 10 Vulcaansoord 97'4 94
64 6 Wabo Bouwmij 2771
60/61 6 Walvisvaart 89* 88»i*
60/61 8 Walvisvaart c 88 88
61 7 WaverenGr. 102 t IOOt
65 .20 Wereldhaven 385 380
64 11 Wem. Beton 170' i 170',4
64 12 Wessanen 490. 489
64/65 9 Wessem Hout 162 161
63/64 12.8 Wester Suik. 336 —_

64 12 Wilt. F Bronsw. 154 * 133>i
64 12 WUtJT.Br. c 154 153!'«

— Woon-W.h. Am, 235 —-—

63/64 20+10 st Wyers 600 595
— Wyers (1965i66( 582 578

63/64 20+10st Wyers c 602» i 591
62 3 Wijk & Heringa 121 Va 121
56 10 Zaalberg 83 83>465 17*4 Z.Confectie 233 250+
64 8 Z.-Afr. H.h. 95% 94»4
64 8 Z.-Afr. H.h. C 97 97
64 ƒ3.—+2ost Zwanenb.-O. 180 179.80
64 ƒ3.—-f2O st Zwanenb.-O. c 180 . 179.80

Sm MIJNBOUW EN PETHOLrïJM
64 ƒ6.50 Alg Explor 405Ö 41J50
36 1 Am Rembang * I' 439 4 Bengkalis 3} 3',i[
64 22 Billiton le rubr 485 ——

64 17 Billiton 2e rubr 408 404>4
64 17 < Billiton 2e r. c 405'4 404

— Boeton Mi.inb. 3*« 3H
63/64 6 Domaniale M. 190 —:—

65 34 Dordtsche c 734 727
65 34 Dordtsche cp 732 726

— Gaboes Petr. 6U ....

64 ƒ6.25 Kon. 01. 1420 158 156
64 ƒ6,25 Kon. 01. 5a20 159.50 158
64 ƒ6.25 Kon. 01. IÓ2O c 158 156
64 ƒ 6.25 Kon. 01. 5420 c 160
65 ƒ6.80 « Maxw. Hold. . 137 ».. 133.50
63 93 J3/15 Moeara Enim. 1780 1775
65 93 13/15 Moeara E. c 897
65 ƒ 1528.— Moeara E. opt ) 28000 27600
65 ƒ 152.80 Moeara E copr 2810 2730*
65 ƒ 163.— . Moeara E Iwb 3002.50
65 ƒ 163,— Moeara E. 4wb 3000 3020
65 ƒ 32.60 Moeara E. cwb 615
40 6 O-Borneo 79 78
64 8 O-Borneo cpr. 99t 98>4|
39 21 Perlak Petr. 10 1,4*

— Peudawa Petr' H5-2èt
— Sarakreek 24 23

64/65 9 Singkep Tin . 192

SCHEEPVAART
64 30 Furness 500 498» i
64 4 Hillegersberg 293* —■—

64 8 Holl.Am.L. 121 123
63 4 Houtvaart 1351 —

64 R K.N.S.M. NBc 114 U 112
64 9 K.P.M. c 206 , 205
64 BVs Ned.Stv.Mijc 131 \
64 5 Nievelt Goudr. 132 —

56 4 NoordzeeSt.Mij 140*4 v——

64 14 Ommeren c 211 212
64 8 Oostzee St. Mij 115 114*i
64 8} Rott. Lloyd c 154 153
64 8.7 Scheepv. Un. c 141ïi 142',4
64 9 Wijklijn St Mij 15064 1713-12} st Zeeland St. Mij 290 288
64 5 Zeevaart 90t 835i

* ;
... ; • ' ;

NED. ANTILLEN EN SURINAME
63/64 101 Antill. Brouw. 150

— AntiU. Verff. 75| 75
64 9 EIJMiJ Aruba 13514 135 1 !

— Surtn. Brouw. 309*

Amsterdamse wisselmarkt
Cont. koersen 21 febr. 22 febr.
Eng. ponden 10.15-15 fa 10.141-154
Vrije dollars 3 62>*-62>,i 3.62A-62.V
Canad. dollars 3.36iV36,7

, 3.36>/s-363,i
Franse frank. 73,924-974 73 914-964
Belgische tr.. 7.28Ü-28?» 7.28>i-28»,i
Duitse marken 70.091-144 90.24-90.29
Zweedse kron. 90.234-284 70.114-164
Zwitserse fr. 83 534-584 83.51-83.56
Italiaanse lires 57.984-8.034
Deense kron. 52.50-52.55 52.491-544
Noorse kron. 50.664-711 50.66-50.71
Oostenr. schlll. 14 011-024 14.014-021
,Portug. escud. 12.65J-674 12.65-66Ü

SCHEEPSTIJDINGEN
Abbekerk 21 v. Aden n. Suez
Achllles 22 p. Azoren
Allee» 22 v. Shat «1 Arab n. KarachJ
Alnitak 22 110 m. w Kreta
Amstelland 22 te Hamburg
Angolakust 22 65 m. w Flnisterre
Annenkerk 22 400 m. zo Suez
Arendskerk 22 60 m. wzw Oucssant
Argo» 22 17 m, nnw Vilano
Attis 22 te San Pedro de MareorU
Avedrecht 22 100 m. ono Aden
Balong 22 t/a Barcelona
Banggai 22 te Mena
Barendrecht 22 270 m. n Azoren
Baljan 22 480 m. w Colombo
Bomeo 22 140 m. no Madeira
Caltex Amsterdam 22 60 m. rinw Oran
E»o Oen Haag 22 10 m. X Gibraltar

Caltex Eindhoven 22 30 m. z Rasalhadd
Caltex Naples 22 te Kopenhagen
Uoelwijk 23 te Bonny
Oorestart 22 v. Stanbow n. Avonmouth
Kmo ltotterdam 22 110 m. nw Alexandria
Foresthtll 23 120 m. iw Resfartak
Fureotlake 22 305 m. ono Azoren
Geeststar 22 255 m. w Azoren
Gulf lianta 22 100 m. O Aden
Guit Italian 22 15 m. no Pantellaria
Itler»ura 22 75 m. wzw Landsend
Kaap Iloorn 22 275 m. o Oahr&in
Katendrerbt 23 20 m. z Aden
Kermla 23 200 m. nw Glasgow
Koplonella 22 45 m. w Cochln
Koudekerk 22 p Purim «

Laarderkerk 22 315 m. zo Suez
Laertes 22 p. Finlsterra
I.eto 22 450 m W Vlgo
Mentor 22 to Mutzuria
Minos 22 43 m. w Manko

Oldekerk 22 70 m. w Napels
Oo«t kerk 23 160 m. ozo Massa «ra
Philldora 22 63 m. wnw Bone
Polyphtrau* 22 230 m. wnw Minicol
Prevenierssingel 22 50 m. o Tripoli
Radja 23 100 m. wzw Mlnlcoy
Rna Shah the Great 23 03 m. wzw

Ouessant
Rond» '23 p. Finisterre
Siraonskerk 23 v. Hamburg n. Bramen
Sloterkerk 22 250 m. w Malta
Stad Zwolle 23 123 m. no Airier»
Straat Ball 23 v. Panang n. Mauritius
Straat Chatham 22 v. Freetown n. Dakar
Straat Futaral 22 te Buenos Aires
Tamara 23 170 m. zzo Hongkong
Telamon 23 300 m. nw Finisterre
Tero 21 v. Santos n. Salvador
TJlkampek 22 v. Mombasa a.

Port Swettenham
Zeeland 23 93 m. no Muscat

Alcetas 21 te Rotterdam
Artemi» 23 v Pto Sucre
Attls 21 v St. Maarten n Jackaan villa
Ameland 22 v Rotterdam n Singapore
Amerikrrk 21 te Kotterdain
Andyk 21 te Rotterdam
Aerdenhout 21 30 m o Oland
Arnrai 21 dw Schevaningen
Arhon 21 230 m zzo Djeddah
Ardtto 21 Beachyhead
Alblatserdyk 21 te Charleston
Alchlba 21 330 m wnw Madetra
Amntion 21 70 m w San Mieuel
Anuteldyk 21 540 m w Kp. Finisterre
Arca 21 240 m w Bermuda
Acteon 22 30 m n L*kkadiven
Rrrnard John 21 S m dw Brest
BUllton 21 v Kaapstad
Haam 21 35 m n Flores
Randa 21 160 m zw Bermuda
Breda 21 210 m wzw IJssabon
Hlntang 23 110 m zo Muacat
Caltev Pcrnii 22 173 m ozo Ceylon
Chlron 21 v Brldgetown n Antigua
Colytto 21 480 m zo New York
Caltex Gorlnchem 21 te Rotterdam
Cornells-B IV 21 30 m w Kp. Dagata
Corrie Broere 21 Newarp va
Caltex The Hague 22 te Ballkpapan
Crania 21 120 m zw Flores

,Deo Gloria 21 10. m no Sandettje 1*
Dinah 21 Teocel vs
Duurt 5 m z Dungeness
Danla 21 te Amsterdam
Iltogcne» 23 v Botterdam n Tripoli
Dabni» 21 v Hamilton n Port of Spain
Drilt 19 v Kopenhagen 21 te A'dam
Echo 21 460 m zo Kaap Race
Eos 21 te Genua
Esso Rotterdam 21 v Port Soedan n Lansand
Falcon 21 Falmouth
Ganymedes 21 v Bremen
Guit Hollander 21 200 m w Kp. Verd, El.
Gulneekutt 23 150 m w Lissabon
(lathor 22 te Amsterdam
Hollands Diep 21 900 m wzw Tristan da C.
Helicon 23 v Curafao n Aruba
Hagno 22 v Rotterdam n Dublin
Hercules 21 te Port of Spain
liunze 21 Lizard
Ilunseborg 21 Skagarak
Hermes 21 120 m zrv Sao Miguel
Hollands Duin 21 260 m z Jamaica
Houtman 21 230 m w Madagascar
Hilversum 22 SSO m no Bermuda
Isis 22 te Guanta
Inca 31 130 m nw Guayaqull
Jaion 21 te'Antwerpen

Straat Madnra 23 te 'Auekland verwacht
Sarpedon 32 v Georgetown 'n Savannab
Solon 23 v La Guaira n Maxaeaibo
Stentor 23 V Thessaloniki
Schledyk 31 380 m wzw L*ndsend
Sliedrecht 21 3SO m z Bermuda
Stad Maastricht 31 340 m wzw Madetra -

Stad Utrecht 21 ts El Ferrol
Sloterdyk 31 250 m zzo Halifax -
Spaarnckerk 32 te Aden
Straat Rle 31 350 m nw Tri»tan
Tallta 21 50 m n L>aa Palmae
TJttarura 23 v Sydney
Tara 21 90 m » Vitorta
Thnredrecht 31 30 m w» Ml»mi
Trim 21 60 m w Oporto ; <

Tuskar 21 Sunk vs "i i
Twla 31 30 m I Ouessant l
Thaletas 21 v Gartagena
Theron IS v Port of Spain ,

Vuum 23 v Bahrein n Ras-Tanura
Van Neck 21' v Kuching
Van Riebaeck 21 v Beira
Vlieland 23 130 m zw Goa
Woensdrecht 21 500 m zo Kp.. Farvel
Woltersum 21 430 m w landxnd
Willle Böhmer 31 IS m o Charleston
Wonerato 21 te Rotterdam '

Wonosari 22 te Karachi ver*.-acht
Waterland 21 75 m z Santa Marta Grande
Waardrecht 21 350 m zto Los Angeles
Wltmanum 21 17 m o MUmi
Zeevaart 21 Wandelaar vs ; <

Zwijndrecht 21 240 m,zzo Montevideo

Beurzen buitenland
LONDEN LÜSTELOOS

18 febr. 21 febr. 22 febr.
2i %. Coiuolt 38», 38» i >38*447» Funding 84®* 94U 94%3 % Br. Tr. 59,*. 59% 59%
3i % War. U. 53533« 63, T

.

4» % Young 178>'2 178V,. 1781i5 % Diw« 97% 97 1 i 97%Brit. Petrol. 71% 71 >i 71 ',i
Mexit.. Eagle 4', 4% 4%Royal> Dutch 18U 18% .18,',
SheU Tranap: 4lji 413, 40%
Vtcker» 25 24%E M l 29% 29:»'»
Gen. Electric 50»; 50 50%
Unilever Ltd. 32», i 31»« 31
1.C.1. *3% %/M\t' 43»,»
Imp. Tobacco «3 '. f:2 7

» «a 3
»

Courtauids 21% .21V» 21Distilleri Co. 21% 20Ti 20%
Woolworth 21 '.« 20»» 20»,
Rio Tinto 33*4 33' i 33%
De.Beer» Co. 9,». 9»; 9iJ
Select. 58', 58 >» 58
Un. Corp. 1071» 107»k 107li
Unilev. N.V 7% 7»; 711Verenigd Bez 13% 13% 13%
Tanganyika 14V» 14V, 14*5
Cons. Goldf. 113®» 113% 112 Ti i.
Burraab Oil 60>«
GUS 49%

BRUSSEL ZWAK
18 febr. 21 febr. 22 febr.

Soc.Générale 16450.—16450.— 16475.—
Electrobel 5100.— 5090.— 5120.—
Softna 10025.— 9800.— 9870 —

Un Min. H.K. S9B.— 876.— 880.—
Pétrofina 1934.— 1932.— 1962.—
Royal Dutch 2240.— 2234.— 2206.—
Gevaert 2130.— 2126.— 2120.—
Englebert 5000.— 5000.— 5000.—
Cock.-Ougr. 1640.—<1650.— 1632 —

Mét. Hobok. 5750.—' '5720.— 5690.—
Union Chim. 2104.— 2090.— 2080,—

WENEN RUSTIG
(Opgave Oesterreichische Landerbank)

18 febr. 21 febr. 22 febr.
Int. Uofall 449 .

Kab 81 Uraht 180 180 180
Leipnik L. 320 321 320
Oesterr. 81. 358 358 338
Perim. Zcm. 484 484 484
Reiningsü.Br 548 545 538
Schwech Br. 526 530 .

Semperit G. 502 502 504
Steyr Dml. P. 466 467 466
Veitacher M. 308*. 310 310
7 K Oeit. '59 100% 100.70 101

GENÈVE VERDEELD
. '»

* ■ 18 febr. 21 febr. 22 febr.
Cr. Suiise 2495.— 2520.— 2500.—
Soc. B SulJ«e 2245 — 2270.— 2260.-Ü
Un B Svn**e 2790 — 2820— 2845.-i
Mot Cplurob 1215.— 1190— 1180.—
N'Mtle 2830.— 2810— 2820.—
Brown BCO 1850 — 1850.— 1840.—
?ven«ks K T 260.—' 261.-t 263.-t

QUSSELDORP KALM
17 febr. 18 febr. 22 febr.AEG. 490 491 488

Bad Anilin 468 469 468%Commerzbnk 428 435 441/
Daimler 516 524 527
Deuuche B. 483 483 483
Df»rtm H 101% 102% 100
Farb Bayer 361 364 363%Frb Hoechst 459' i 463 464%Gelsenberg 158 158% 157Hoesch W. 148 149 148%Kaufhof 566 570 ' 571
KJöckn. W. 131% . 135 133
Mannesmann 164 165% 165
Philipa 139% 138% 137.35Rb.W.f.Qjl. 446 446',2 443
Rh.W.fXl. 457 459»; 459
Royal Dutch 179 178>i 176
stemens &H. 523 523% 522%
Unifondi 28% 28.80 29
Unilever 125»; . 125>;
VEBA 197 199 198%
Ver. Glanzst. 470 465 468
Volkswagen 48S 426 490
VVinter*hall 488 425 425

PARIJS lETS TERUG
'li • 18 febr. 21 febr. 22 f®br.

Cttruén 194.70 197.— 198.—
Peugeot 144.— 144.80 144.80
Franc, d Pétr 198.— 199.— 196.—
Kühlmann 227.— 225 50 224.—
Pechinev 225.— 227.50 225.—
De Beer* C. 130.50 . 128 80 128.80
Royal Dutch 219.10 217.90 212.50
Rio Tinto ' 23.55 23.05 23.35
Saint Gobain 187.— 192.— 191.50
Ugine 289.60 288.— 283.—
Rente 3 % 70.20 69.30 69.—
Philip» 168.30 168.— 167.50
AJC.U. 497.— 503.— 499.—
Unilever 152.10 152.— 15150
Goud p. kg 5570.— 5570.— 5565.—

.46.10 46.20 46 20

MILAAN ONREGELMATIG '/V:
(Opgave: Banca Comm Itailana)

, 18 febr. 21 febr. 22 febr.
Edison 3100.— 3105.— 3160.—
Fiat 2951.— 2938.— 2921.—
Finiider 957.— 960.— 954.—

, Italsider 1220— 1236.— 1243.—
Inve*t. 3766.— 3849.— 3818 —

Lu Centrale 10700.— 10790,— 10690.—
Montecatini 2003.— 2026.— 2029.—
Pirelli SpA 4149.— 4150.— 4139 —

Snia VUcota 5105.— 5101.— 5119.—
•
= god. 5= biea t-Uttn esexdiv

Incourante fondsen
VRIJBLIJVENDE BEED KOERSKH

EIND VAN DE DAO
VerzekerinjsmlJen. 21 febr. 22 febT.
Amstleven ........ 505 500
Eertte Nederl 460 455

Idem 20% gett. .. 1850 1850
Ned. Lloyd 310 310
Ned. Lloyd 25% («at. 900 910
Nlllmij ............ 515 510
Hypotheekbanken
Frlescb-Gron. 20% st. 755 760
Utrecbtsche 10% gest 715 715
Westlandsche 10% st. 850 850
Indnstrle en diversen
Bel.fonda Ine, W. .. 1200 ' 1200
Bervoeta 170 170
E.P.U. ............ 210 210
Etna 755 735
Euromast 240 240
Groenpol •' 485 435
Immofund '62 .1240 1240
Immofund '83 970 965
Immofund '64 A .... 980 980
Immofund '64 B .... 1000 1000
Katwijk Papier .... 90 90
Kon. Ned. Textiel U. 80 80
I,andré Glinderman . 180 186
Meelf. Ned. Bakkerij 340 e 340
Molijn & Co 230 230
Mouton St Co 230 230
Nat. Gr.be*. 271% at. 930 , 940
Nat. Gr.bes 335 335
Prins .

••••••••••••• • 128 126 I
Prudentia (Vastgoed) 500 500
VAT (REM) 10%: ,10%
Rubatex .......... 105 105
Sphlnx 148 . 148
Wilson Limonade ... 210 211 .

B O G. (part.) . 1475 1481
Binnenl. Vastgoed .. 1255 1255,
Wegener con. obl. .. Vll3 113
Zanen P. C mm. 280 280

Passagiersschepen
Jaierifontein 22 Amsterdam
Maasdam 22 Cobh
Vleuw Amatrdam 22 St Th om»»
Oranjefontein 22 verw Kaapstad
Oranje Nassau 22 dw Kingston '

Oranjextad 22 verw Maden»
Prln* der Nederlanden J 3 verw A'dam vPrime» Margriet 22 New York *

Randfootcln 22 vrw Kaapstad
■ Rotterdam ï! vew Combo
■ Ryndam 22 HO m 'tv* .Aden

• Statendam 22 St Coix
■ Wilkmnlad 22 Paramaribo

(Advertentie)

Door onze tussenkomst werden
heden verhandeld
• ' _• " \ . ■ it*

claims voor 6 eonv. obl.
PRINS N.V.

te DOKKUM

a ƒ 25,- g.b.
Broekman's Commissiebank

voor Incourante Fondsen N.V.
Amsterdam, 22 februari 1966.
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Teruggang scheepsbouw
lijkt tot staan gekomen

Japan weer op
eerste plaats

Van een onzer redacteuren
AMSTERDAM, woensdag.

DE forse teruggang in de
Nederlandse scheeps-
bouw schijnt tol staan
gekomen te zijn. Vol-

gens een overzicht van
Lloyd's Register of Stopping
werd in het afgelopen jaar
233.000 ton te water gelaten.

Dit is weliswaar nog een
triest resultaat vergeleken
met het naoorlogse topjaar
1959, toen 007.000 ton . «Ie
Nederlandse scheepshellin-
gen verliet, maar toch ein-
delijk een lichte verbetering
van 7.000 ton t,o vv. 1964.

Er is echter nog geen enkele
reden tot juichen. Integendeel,
want relatief ging de positie van
de Nederlandse werven verder
achteruit.

De fractionele verbetering in
Nederland staat namelijk In
geen verhouding tot de stijging
van de activiteit in de wereld-

* fceheepsbouw met ruim 18 pro-
cent. In totaal gleed namelijk
12,2 miljoen ton te water, verge-
leken met 10,3 miljoen ton in
J964.

Van deze stijging sleepte Ja-
pan weer het grootste deel in de
wacht. Er werd daar 5,4 miljoen
ton te water gelaten, wat een
toeneming van 1,3 miljoen ton
betekent t.o.v. 1964. Daarmee is
het aandeel van Japan in de
wcreldscheepsbouw opnieuw
aanzienlijk omhoog gegaan tot
44 procent, vergeleken met 40
procent in 1964 en 28 procent in
1963 en*l962.

De tanker „Tokyo Maru" is voorzien van een t.%. „bulb-steven". Deze dient om de
weerstand onder water sterk te verminderen, waardoor een aanzienlijke brandstofbe-
sparing optreedt. Op de waterlyn dient de boeg echter weer scherp te zün om door
de golven te klieven. (CALTEX FOTO)

Energiek
— O

Japan dankt dit succes mede
aan de energieke wijze, waarop
de bouw van zeer grote schepen
wordt aangepakt. Van de 19
schepen van meer dan 50.000
ton, die over de gehele wereld
te water gleden, werden er 12
gebouwd in Japan. •

Naast het grote succes van
Japan valt in de.Lloyd's cijfers
ook een opmerkelijke prestatie
van Zweden op. dat Engeland
van de tweede plaats heeft ver-
drongen door 150.000 ton meer
te water te laten dan Vorig jaar,
namelijk 1,2 miljoen ton. Zwe-
den is in enkele jaren tijds
sterk als scheepsbouwland naar
voren gekomen en levert het
bewijs, dat het succes niet al-
leen voor Japan (met zijn le-
gendarisch lage lonen) is weg-
gelegd, maar dat ook een wes-
ters land met hoge lonen bij-
zonder goed kan meekomen.

Succes
De Zweedse werven danken

hun succes aan het streven naar
een groots opgezette fabrieks-
matige bouw. Dit is iets waar-
aan bij voorbeeld de Nederland-
se werven nog steeds niet toe
zijn.

Het naar de derde plaats
verdrongen Gemenebest behaal-
de een kleine verbetering in de
te water gelaten tonnage, name-
lijk 30.000 ton tot een totaal van
1,1 miljoen ton. Relatief ging
het Gemenebest echter achteruit
tot 10,98 (v.j. 11,86) procent van
het wereldtotaal.

Een veel opvallender verbete-
ring ontstond bij een land als
West-Duitsland, waar 1 miljoen
ton (+ 133.000) van de hellin-
gen gleed. De afstand tussen de
derde plaats, die het Gemene-
best inneemt en de vierde plaats
van West-Duitsland is nu zeer
gering geworden.

Italië
Veel schecpsbouwactlvitelt

vond voorts plaats in Italië (6),
dat 75.000 tin vooruitging naar

442.000 ton, Polen .(8) met
73.000 ton naar 334.000 ton,
Spanje (9) met 76.000 ton naar
295.000 ton en Joegoslavië (11)
met 96.000 ton tot 264.000 ton.

Zij alle streefden Nederland
de afgelopen jaren voorbij,
waarna ons land nu op de
wereldranglijst met een der-
tiende plaats genoegen moet
nemen. Dit steekt tragisch af bij
de eervolle vijfde plaats, die
Nederland innam in de jaren
vijftig.

Vervoer Van Gelder
gereorganiseerd

AMSTERDAM, woensdag
Nadat Van Gelder Zonen

reeds eerder in het kader van
de efficiency-maatregelen het
eigen vervoer van de fabrieken
te Renkum en Velöeh | aan
expediteurs had overgedragen,
heeft thans als laatste fabriek
ook dc vestiging Apeldoorn hét
eigen wagenpark afgestoten en
het gehele vervoer vanV< papier
opgedragen aan twee te Apel-
doorn gevestigde vervoerders.

Het transport zal geschieden
niet speciaal voor papiervervoer
gebouwde vrachtauto's, waarbij
nog als bijzonderheid valt op te
merken dat deze, voor wat de
papierindustrie betreft, voor het
eerst in Nederland uitgerust
zijn met laadkleppen voor pal-
lets. Deze kleppen maken het
mogelijk snel en zonder gevaar
voor beschadiging het papier bij
de drukkerijen af te leveren.

Winstmarge
DE WINSTMARGE van het

concern blijkt het afgelopen jaar
gedaald te zijn van 7,4 procent
naar 6,5 procent.

Op levensmiddelen is de winst
gestadig en belangrijk toegeno-
men, zo merkt het bestuur op.
Dit geldt ook voor de toiletarti-
kelen. Deze vooruitgang heeft
echter de daling van de winst op
margarine en wasmiddelen
slechts gedeeltelijk kunnen goed-
maken.

De kosten zijn blijven stijgen,
terwijl de druk, die o.a. van de
zijde

k
van de regeringen wordt

uitgeoefend een nadelige in-
vloed blijft hebben op de winst-
marges. De concurrentie, vooral
op het gebied van wasmiddelen
is bijzonder scherp gebleven.

Belasting
DE NAAR de winst geheven

, belastingen vallen in 1965 bijna
ƒ 70 miljoen lager uit, namelijk
/ 519 (588) miljoen. Dit is voor-
al te danken aan de Ltd., die
ditmaal ƒ 235 (287) moet beta-
len. De winst na belasting valt
daardoor voor het gehele con-
cern uit op ƒ 667 (669) miljoen,
wat dus praktisch onveranderd
is.

De balans slaat ten slotte naar
de positieve kant over door de
post buitengewone winsten en
verliezen. Deze wijst ditmaal
een voordelig saldo aan van f 3
miljoen, dank zij een overschot
van f 14 miljoen bU NV. Vorig
jaar daarentegen was er een ne-
gatief saldo van ƒ 7 miljoen,
voor f 2 miljoen afkomstig van
NV en ƒ 5 miljoen van Ltd.

Hierna resteert een geconsoli-
deerde netto-winst van ƒ 647
(635) miljoen, wat een stijging
van ongeveer 2 procent bete-
kent. Hiervan wordt ƒ 412 (397)
miljoen in bedrijf gehouden en
ƒ 235 (238) miljoen als dividend
uitgekeerd.

Dividend
IN DE winstcijfers van Limi-

ted is tot dusver steeds begre-
pen geweest het aan een onder-
horige maatschappij toekomende
aandeel in het inkomen van de
Leverhulme Trust. Dit inkomen
bestaat bijna geheel uit dividend
op de door de Leverhulme Trust
gehouden gewone aandelen in
Limited.

Do betrokken onderhorige
maatschappij heeft thans afstand
gedaan van haar aandeel in het
trustinkomen, dat afkomstig is
uit het slotdividend van Limited

over 1964 en uit het interim- en
slotdividend over 1965, waarte-
genover de Trust op zijn beurt
jegens Limited van een over-
eenkomstig gedeelte van ge-
noemde dividenden afstand ge-
daan heeft. Het is de bedoeling
aldus belastingmoeilijkheden
met betrekking tot als inkomsten
terugvloeiende dividenden te
vermijden. Hierdoor is bij Limi-
ted in 1965 als winst voor be-
lasting ƒ 13 miljoen en als ge-
consolideerde nettowinst ƒ 8
miljoen minder opgenomen dan
in 1964. Hiertegenover staat ech-
ter dat bij Limited voor de uit-
kering van het gewone dividend
over 1965 nu ƒ 8 miljoen minder
benodigd is.

Hoogovens
verstoort
obligatie-
markt

Van onze beursredacteur
AMSTERDAM, woensdag

I)E AANKONDIGING van
Hoogovens om met een 654%-
lening op de markt te komen,
terwijl de toewijzing op de
614% -staatslening nog niet eens
bekend is, heeft gisteren op de
Amsterdamse beurs verontrus-
ting en verontwaardiging tot ge-
volg gehad. Dit heeft geleld tot
een flauwe stemming voor de
staatsfondsen en de overige
obllgatiemarkt. De nieuwste
staatslening daalde een volle
punt tot 97?4 — bijna twee pun-
ten onder dc emissiekoers —

terwijl de uit-
kwamen op ongeveer 84.

De aandelenmarkt lag er, als
gevolg van het verhoogde rente-
peil van de obligaties, verlaten

' bij. Doch de stemming is hier
nogal meegevallen. Hoogovens
was na de flauwe stemming op
de nabeurs van de vorige dag
weer aangetrokken tot 446, het-
geen een daling van vier pun-
ten t.o.v. dinsdag betekent.

Verder was Unilever op gun-
stige verwachtingen van de
jaarcijfers, die tijdens de beurs-
uren nog niet bekend waren,
goed prijshoudend op 112,40.
Kon. Olie was echter anderhalve
gulden in reactie op 158,50.
AKU daalde een puntje tot 363.
KLM was onveranderd 343. |

Hogor 20 <"c
Lager 38 T«, '

Onv. 22 Te
Unilever 45J0 *t.
Kon. Olie 3150 st.
Indoheem 2933 st.
Philips 2800 st.
Hoogovens I 63.900
AKU / 36.000
EMS 1 33 000
Rijnstaal ƒ 24.000

In de lokale markt waren de
meeste aandelen iets lager. Zo-
daalde EMS twee punten tot
203. In aandelen Rijnstaal kwam
een notering tot stand van 64,
dat is twee punten beneden de
vorige laatprijs en acht punten
beneden de laatst gedane koers

Elsevier daalde twee gulden
tot 270 en aandelen Bols drie
gulden tot 232. Norit verloor een
gulden op 222. Mosa was acht
punten lager op 385. Voor Smit
Transformatoren werd zes pun-
ten minder betaald op 358.

Een open hoek ontstond weer
in certificaten Studebaker. Ge-
handeld werd tussen 365 s tot 37
met het slot op het laagste punt.

Verder daaMe Leldsche Wol
met . twaalf punten tot 358.

OVER GEHELE JAAR 1965:

Winst Unilever vóór
belasting 4,7% lager

Van een onzer redacteuren
ROTTERDAM, woensdag.

ONDANKS een omzetstijging van 8 procent tot ƒ 23.586
(v.j.'21.749) miljoen heeft het Unilever-concern in het
afgelopen boekjaar een 4,7 procent lagere wimst

' vóór belastingen geboekt van ƒ 1.186 (1.257) miljoen.
Dit heeft de raad van bestuur van het concern gis-

teren meegedeeld.
Dit lagere resultaat is geheel toe te schrijven aan een ongunstige

ontwikkeling In het tweede halfjaar, waardoor de winststijging van
het eerste halfjaar ruimschoots teniet ging. Zo was de winst voor
belasting in het derde kwartaal 14,7 procent lager en in het vierde
kwartaal 11,2 procent. Het is
voornamelijk aan een sterke da-
ling-van de verschuldigde be-
lasting (vooral in Engeland) te
danken, dat de van
het 'concern uiteindelijk nog 2
procent hoger uitvalt op ƒ 647
(635) miljoen.

De verkopen aan derden be-
liepen ƒ 18.466 (17.115) miljoen.
Deze verbetering is vooral te
danken aan de Engelse tak van
het concern, waar ruim 9 pro-
cent meer werd verkocht dan in
1064. Bij NV was de verkoopstij-
ging 6,8 procent. Na aftrek van
kosten beloopt de winst voor be-
lastingen ƒ 1186 (1257) miljoen,
wat een daling van 4,7 procent
betekent. Ook hier steekt Ltd.
iets gunstiger — beter gezegd
iets minder ongunstig — af bij
NV, aangezien daar een daling
te constateren valt van 4 pro-
cent tegen hier 5,3 procent.

Totaal
Het bestuur voegt hieraan toe

dat een slotdividend van ƒ 1,69
per aandeel van ƒ 20 zal worden
voorgesteld. Dit is dus een cent
meer dan in november was aan-
gekondigd. Dit houdt verband
met de stijging van de koers van
het pond sterling. De slotdivi-
denden Limited en N.V. moeten
namelijk overeenkomstig de in de
egaiisatieovereenkomst voorge-
schreven berekenigswijze in
geldswaarde gelijk zijn.

MET INBEGRIP van het inte-
rimdividend wordt dan in totaal
over 1965 ƒ 4,22 gegeven, verge-
leken met ƒ 4.18 over 1964. Het
slotdividond zal vanaf 10 mei ver-
krijgbaar zijn. Het jaarverslag
verschijnt 6 april, waarna de
jaarvergadering wordt gehouden
op 27 april.

Het vierde kwartaal van het
afgelopen jaar is voor Unilever
— evenals het derde kwartaal —

slecht verlopen. De verkopen aan
derden waren slechts 4,8 procent
hoger op ƒ 4.778 (4.558) miljoen.
Hiervan bleef een ruim 11 pro-
cent lagere winst vóór belastin-
gen van ƒ 278 (317) miljoen over.
Na aftrek van ƒ 127 (130) mil-
joen belastingen resteert een
winst van ƒl5l (187) miljoen,
wat een teruggang van zelfs
18,4 procent betekent.

Danlczy een bate van ƒ 12 (ver-
lies van ƒl6 min.) .uit de post
buitengewone winsten en verlie-
zen blijft over het vierde kwar-
taal' de daling van de geconsoli-
deerde netto-winst beperkt tot
3,1 procent op ƒ157 (164) mil-
joen.

Activa: 14 febr. 21 febr.
Goud 6.327.708 6327.708
Vord. buit. geld 783.360 786.188
Buitenl. betaalm. 194 101
Buitenl. Ruiden* . 46.860 48.188
Wissels etc 10 000 19.060
Ttidel. schatk.pap. 749.200 749.200
Voorsch. In r.crt. 257.928 114.051
Voorschott Staat
Nederl. munten 20.934 21.348
Belegg. v. kap enz. 167.543 107.469
Gebouw en lnv.. —

Div. rekeningen 30.013 30.303

Totaal 8 393.749 8.263.706
Passiva:

Bankbiljetten ... 7.143.631 7.244.898
Bankassignaties .. 135

. ~~7Z.Saldo Schatkist . 716.187 448.665
Saldi Banken /.. 178 163 190.574
And. ingezetenen 25.167
Buitenl. banken . 43.655 43.756
And. s. niet-injzes 4.724
S. in bultenl.gelda 12 299 12.449
Kapitaal . ... 20.000 20.000
Reserves ..

.. 165 084» *«?'??«
Div. rekeningen . 86.702 94.110

Totaal . . 8 393.749 8 263 706

Twee maatschappijen
voor werkzaamheden

op zee opgericht
IïEN HAAG, woensdag

De baggermaatschappü Bos
en Kalis, Van Ilattum & Blan-
kevoort, de Hollandsche Beton
Mij samen met de Hollandsche
Aanneming Mij-. De Bagger-
maatschappij ..Dirk Verstoep"
en de Koninklijke Maatschappij
tot het Uitvoeren van Openbare
Werken hebben te xamen met
de Nederlansche Beton Maat-
schappij Bato de N.V. Neder-
landse Aannemingmaatschappij
van Werken Buitengaats 1 (Ne-
therlands Offshore Company)
opgericht.

Deze vennootschap heeft op
haar beurt op 2 februari j.l.
samen met do Southeastern
Drilling Inc., Dallas. Texas, op-
gericht de N.V. Nederlandse
Zeeboor Maatschappij (Sea
Drilling Netherlands), afgekort
Sedneth.

Deze maatschappij heeft tot
doel het aannemen en uitvoeren
van boorwerken, die verband
houden met de exploratie van
gas en mineralen in of onder
water, hetgeen een aanvulling
betekent op het doet van de
eerstgenoemde maatschappij.
Deze namelijk heeft tot taak het
ontwerpen, aanhemen en uit-
voeren van werken in zee.

Het maatschappelijk kapitaal
van de Nederlandse Aanne-
mingmaatschappij van Werken
Buitengaats bedraagt ƒ 15 mil-
joen, waarvan ƒ 6 miljoen is
geplaatst. Van Sedneth bedraagt
het kapitaal ƒ 5 miljoen, waar-
van ƒ 1 miljoen is geplaatst.

Nillmij koopt Flevo
DEN HAAG, woensdag

De schadeverzekeringmaat-
schappij Nillmij heeft" een bod
uitgebracht op de aandelen van
de Verzèkerlngmaatschappij Fle-
vo in Amsterdam. Vrijwel alle
aandeelhouders hebben dit bod
geaccepteerd.

Door de verwerving van dit
belang breidt de Nillmti haar
werkterrein uit tot de verzeke-
ring ter beurze van brand- en
transportrisico's. De Flevo zal
onder eigen naar haar werk-
zaamheden voortzetten. Haar
premie-inkom enbedroeg in 1965
circa ƒ 1 miljoen.

Wall Street
gesloten

Dc beurs in Wall
Street en de meeste
Amerikaanse goederen-
markten bleven gisteren
als gevolg van Wash-
ington's Birthday ge-
sloten. In verband daar-
mee was er ook geen tele-
fonische avondhandel.

Winst Unilever-concern in miljoenen guldens
4e kwart. 4e kwart,

1965 1964 1965 1964
Onuet 23.586 21.749 6.143 5.891
Verhopen aan derden .... 18.466 17.115 4.778 4.558
Winst voor belasting 1.186 1.257. 278 317
Belasting 519 588 127 130
Winst na belasting 667 669 151 187
Buitengewone baten/lasten +3 — 7 4-12 —16
Aandeel derden —23 —27 — 6 — 7

Gecons. nettowinst 647 635 157 164

Grote betalingen
uit schatkist

AMSTERDAM, woensdag
De geldmarkt is recfds vroeg

'krapper geworden door een ver-
groting van de geldcirculatie met
het oog op het eind van de korte
maand. De weekstaat van de
Nederlandsche Bank per 21 fe-
bruari laat een uitzetting
zien met ƒ 101 min tot ƒ 7245
min. Gelukkig voor de banken
stonden daartegenover betalin-
gen van het RUk. Vorige week
verviel circa ƒ 90 min wegens
rente en aflossing op gevestigde
schuld, terwijl ook circa ƒ 200
min werd uitgekeerd aan de ge-
meenten.

De schatkist zag hierdoor haar
saldo dalen met ƒ 268 min tot
ƒ 449 min. <

De banken hebben van de
verbeterde positie gebruik ge-
maakt door ƒ 144 min aan dure
voorschotten af te lossen, waar-
door deze rekening daalde tot
ƒ 114 min.

Het tegoed bij de banken bij
de centrale bank geeft uitein-
delijk een verhoging te zien met
ƒ 14 min tot ƒ 191 min. Van dit
bedrag moeten de banken ver-
plicht renteloos bij de Neder-
landsche Bank aanhouden ƒ 113
min. De geldmarkt is aan de
krappe kant. Geldkrlngen ver-
wachten voor de komende da-
gen een toenemende verkrap-
ping in verband met verdere
ultimo-opvragingen.

Onderhandse
lening AKU
Van een onzer verslaggevers

. ARNHEM, woensdag

De A.K.U. onderhandelt
op het ogenblik over het opne-
men van een ondershandse le-
ning die enkele tientallen mil-
joenen groot is. De rentevoet
zou 6V2 procent zijn, terwijl de
ultglftekoers in de buurt van
98 V 6 procent zou liggen.

Het A.K.U.-bestuur wilde ech-
ter nog geen details geven.

Onveranderd dividend
Ned. Credietbank

AMSTERDAM, woensdag
De Nederlandsche Credietbank

stelt over het boekjaar 1965 een
onveranderd dividend voor van
10% op de officieel genoteerde
aandelen B en van 12% op de
aandelen A, waarvan in beide
gevallen 2% in aandelen uit de
agioreserve.

Het bedrijf heeft zich in 1965
weer bevredigend ontwikkeld.
Het resultaat was hoger dan in
het vorige boekjaar, zo deelt de
directie mee.

BRITISH ENKALON
GEEFT 7 PROCENT

LONDEN, woensdag
British Enkalon, waarin de

AKU een belang heeft van 62%,
zal over 1963 een interim- tevens
slotdividend uitkeren van 7%.
Bovendien zal op rekening van
het boekjaar 1966 een interim-
dividend van 4% worden be-
taald. Over 1964 werd het divi-
dend gepasseerd.

De resultaten van 1965 rullen
w orden gepubliceerd op 24 maart.
Verwacht wordt dat de netto-
winst wat hoger zal zijn dan die
in het voorgaande jaar.

Wellicht nauwere

samenwerking
Philips-Indoheem

DEN HAAG, woensdag
Philips en Indobeem bestude-

ren momenteel de mogelijkheid
om de produktie van radio-,
televisie- en elektronische appa-
ratuur in een gemeenschappe-
lijke dochteronderneming onder
te brengen.

Philips en Indoheem werken
op dit moment reeds samen op
het gebied van de stofuzigerpro-
duktie in de N.V. Ver. Stofzui-
gerfabrieken.

Wanneer de hechtere samen-
werking tot stand mocht komen
zal Indoheem haar volledige
zelfstandigheid behouden.

Zoals bekend is Philips de
laatste tijd ook met verschillen-
de andere bedrijven tot samen-
werking gekomen op het gebied
van de elektronische apparatuur.

Zo heeft men een belang ge-
nomen in Electrologica, terwijl
onlangs overeenkomsten werden
gesloten met-de Duitse Siemag
en de Amerikaanse Westing-
house.

Winst Am. Tel. & Tel.
met 8% gestegen

American Tel Sb Tel, 's werelds
grootste particuliere onderne-

. ming, heeft in het afgelopen
jaar een netto-winst geboekt van
S 1.850 miljoen, overeenkomend
met $ 3,41 per aandeel, waarvan
het enorme aantal van 527, mil-
joen uitstaat.

In 1964 beliep de >netto-winst
$ 1.710 miljoen of $3,24 per aan-
deel. De totale inkomsten stegen
met $ 765 miljoen tot het enorme
bedrag van $ 11,3 miljard.

Met haar netto-winst van
$ 1.850 miljoen heeft A.T.T. zich
echter nog verder laten voorbij-
streven door General Motors.

CANADESE FONDSEN
21/322/2
Asbestos24+241Bell Tclepbone....57» iS 7»«
Canafund37.14f57.04t
Can.Inv.Fund....4.55k
ConsolidatedPaper39U, 39
Dom.Tar191,4;20>fc
FirstOil..6.61t6.60t
GunnarMinei...... ,2042.02
tnd.Accept....... 22>'« 22,
Inl.Nat.Ga* ...... 9'i
MacMUlan.27'.j27«iMassey-Ferguson...31*4 31»i
ShellCan........... 22',422*4
SteepRock6406.40 '
ShellWarr7.10 7.00

GOEDERENMARKTEN
WINNÏPEG21febr.23febr.
Rogge.Mei.. 139»i 139»41
JuU138'i 138»ii
Oktober 140»,4t14CV«t
december....lil»,it 14J"
Haver,Mei.. 93Vi831!»!
JuUOu,ü9134
0kt0ber......80V«I89J»
december....86»ü86
Gerst.Mei.. 338%f I3B^iJuli..137|137»
Oktober134«,4C 134«4december133*4t 133«4
Lijnzaad. Mei311%310»'*Juli308J307|
Oktober309*4308*41
december....306*41 306%
LONDEN
Tilt.Loco.... 1379-13811363.13663maanden 1373-13741333-1356
Koper.Loco.689-690676-677
3maanden666-667634-636
Lood.Loco.. 104-4%104-104*4
3maanden 103T4-104103li-3}«
Zink.,Locov; 109*i-9*4108»;-109
3maanden107*i-7?i107-107*4
Rubber.Maart21A-21*4 20.V21
LOCO........ 21*4-21%21 >«-21
Cacao.Maart 176-176*4 176-176*4Mei 181>,2-182 181-182
Juli 184Va-185184'/j-185
September..IRB-188>4 187*4-188
December.... 190*4-191101-191*4
Maart....... 194-194*4193*4-194
Mei 196*4-197 196-196*4
Juli.... 199-199*4lPB'i-199
O'u/.et2791 1557
Maïs.Maart,.23.823.7
GerstMei...23.323.3

Sisal. VK-EurC 84t 84t
Wol. Maart .; 105.60-5.80 105.60-5.70
Mei .

... . ... 107.10-7.20 107.20-7.40
Kopra.. Maart 209»i-10t 210* i

LIVERPOOL
Katoen. Maart 22.20 22.20
Mei . 22.20 22.20ANTWERPEN
Wooltop. Mrt. 139[ 138«,it

HOUBAIX
Wol. Februari 14.301 14.25-1435
Maart 14.35-14.40 14.35-14.40
April 14.40-14.45 1440-14.45

AMSTERDAM
Cacao. Maart 173J50-3.73 178-177
Mei 176.50-7.50 179-179'i
Juli 179.50-80.00 182-182>j
September

.. 182.50-3.50 184Vi-s>aDecember .... 185.50-6.00 188-189
Maart 188-189 191.192
Mei 190-191 193-194
Juli 192.50-3.30 195-196
Omzet ... 68 140
Robber. Febr. 1.93 1.92
Omzet .... . —

Kopra. Maart 75», fc 75',4
April

... 751 i 751S
Peper. Witte lo 430-440 430-440

Zwarte 10. —— —.

ROTTERDAM
Katoen. U.S.A 2.29' i 2.29>i
Mexicaanse .. 2.2911 2.29»i
Peper. Witte lo 430-440 430-440,Zwarte 10. ——

,

SINGAPORE
Rubber. Maart 70<!i.70*« 70W.70»,»
Mrt (sheet 11) 70ft-70»i 69%-70»i
f bieden t laten * eed. [ nom. » verk

(Advertentie)

REW^^GING
MET

TERUGWERKENDE KRACHT!
Een hypothecaire obligatie van het

BELEGGINGSFONDS BINNENVAART
biedt gecedeerde zekerheid

en Ingaande 1 juni 1965.
7<>/o rente.

Prospectus verkrijgbaar bij banken,
commlaalonalre en het Beleggings-
fonds. Den Texstraat 25, Amsterdam,

telefoon p 221812*

AAL jÈL

15
(Advertentie)

1 ~

■

„Waarom
ik bc,c 9 in

fl| ALGEMEEN
FONDSENBEZIT?"
„Ik wil mijn bezit bescher-
men tegen'uitholling'door
geldontwaarding. Daarom
kies ik eersteklas aande-
len. Met aan participatie-
bewijs A.F. ben ik mede-
bezitter van een zorgvul-
dig beheerde, ruim ge-
spreide" portefeuille van
Nederlands» en Ameri-
kaanse aandelen. Een rus-
tige, veilige belegging
dus".
Inlichtingen bij elke
commissionair of binkier

■ r

De feestelijke tewaterlating van de 150.000 ton metende tanker „Tokyo Maru".

(Advertentie)

Voor elke
belegger

is het aandeel DIF - een be-
legging in de vyfNederlandse
internationale ondernemin-
gen - interessant. Vraag in*
lichtingen bij uw bankier of

commissionair over het

Dutch
,

;

Internationals
Fund

Kwartaalbericht op aanvraag.
Postbus 853, Amsterdam.
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DE TELEGRAAF

Vlieg naar Zuid-Afrika
voor een andere vakantie!

* ■ •

U vindt er 20 veeï, 20 héél veel onge- tabe! over prachtige autowegen, of per wat Zuid-Afrika 2elfs bij een relatief
kende ontspanning en plezier. Gastvrije luxe-trein. En de reis erheen per kort bezoek te bieden heeft. Zeker als
eteden met winkelcentra, theaters, Boeing 707 van de Suid-Afrikaanse U van te voren een reisplan opstelt
nachtclubs en restaurants waar Ude Lugdiens is misschien wel de grootste
typische (en heerlijke!) gerechten van belevenis! q VLUCHTEN PER.WEEK
het land leert kennen. Wildparken vol , O VOORKEURVERBINDINGEN
non'vffilnkjn' REIZEN IN ZUID-AFRIKA. Europa-Johannesburg via Londen (6x),
sche badplaatsen met palm-boulevards De Suid-Afrikaanse Spoorweg Admïnl- ? X

p
3"

7- h' 3M°aH5 i5"onder een fluweèlblauwe hemel, voor strasie onderhoudt - behalve de lucht- J® ïlfo
zonnebaden, onderwatersporten en verbinding tussen alle grote steden met' nfitïr„surf-riding". Het berglandschap van snelle, moderne vliegtuigen - een uit- * U"*

n
U 3?*eJZ®®r

Natal en Transvaal. Een ritje per riek- gebreid net van aansluitende spoor- steden door-
shaw. Een bezoek aan de goudmijnen, en wegverbindingen door de gehele Dren9en'
ruim 3000 meter onder de wolken- republiek en naar de aangrenzende Inlichtingen bij uw reisbureau of bij
krabbers van Goudstad Johannesburg! landen. Met deze moderne en komfor- de SUID-AFRIKAANSE LUGDIENS,

-Er is zoveel te zien en te beleven in tabele diensten kunt Uer zeker van Leidsestraat 19, Amsterdam-C.
Zuid-Afrika. U reist er snel en komfor- zijn, dat U alles zult zien en genieten, Tel.: 020-248003.

r - ■ f - .

I .. - . - '
' ■ . " •"

i I SMIT'S BOUWBEDRIJF N.V.
J Beverwijk

|| vraagt voor spoedige indiensttreding;

b ASSISTENT-BOEKHOUDER
EfUfi in het bezit van het diploma M.B.A. en bij voorkeur enige
KStljj ervaring in de bouwsector.

"

Geboden wordt een interessante, goed gesalarieerde functie,
ojn. omvattende:

het zelfstandig voorbewerken der administratieve
beseheiden;

sje het bijhouden der materiaal- en materieeladmini- ,
stratie;

* het assisteren bij het samenstellen van periodieke
overzichten.

Na gebleken geschiktheid volgt t.z.t. opneming in het (pre-
mievrije) bedrijfspensioenfonds.

Schriftelijke sollicitaties met duidelijke gegevens omtrent op-
leiding en ervaring te richten aan het kantooradres, Wyker-

B meerweg 24. •

\ '1

AANNEMINGSBEDRIJF
ERVEN J. F. P. JANSEN N.V.
Venneperweg 563 Nieuw-Venncp
vraagt een:

directie-secretaresse
Zij dient een goede vooropleiding te heb-
ben genoten, alsmede vlot en accuraat kun-
nen stenograferen en typen.
Geboden wordt een goed salaris en reis-
kostenvergoeding.
Schriftelijke sollicitaties aan de directie
van bovengenoemd bedrijf.

Wij vragen:

EEN ASSISTENTE
van onze cheffin de bureau
Onze gedachten gaan uit naar een jongedame die:
# MUIX) en/of Handelsavondschoolopleiding heeft:
# De Nederlandse taal beheerst en hierin eventueel

stenografeert;
# Enige kennis heeft van de Duitse taal;
# Inzicht in boekhouden heeft;

• Wij bieden:
# Een afwisselende, maar tevens verantwoordelijke

functie;
# Een aantrekkelijk salaris aan iemand, die aan boven-

genoemde eisen kan voldoen.
Br. onder nr. Cm-33438 bur. blad.

...H1..1—......n, i -i' \.^.iiy.:^i^

Deze 15kappers bewezen: 1Schick Stainless Steel mesje
scheert minstens 15keer achtereen onberispelijkglad!

• # _ _ '■ \ 'TT ( " "... ' • •*'

'Ik kan het bevestigen,' zegtkapper v. Stippen.

|| i (zegt de kapper, die hetwetenkan)

Morgen meteen zo'n luxe dispenser met Nu bent u ook tos
~

5 SCHICK Stainless Steel mesjes voor aan 'n echt goed
slechts f 1.95 halen. Er zit nu een 6e mesje |^®®^PParaat | j
apart bij. Gratis. Om zelf eerst de proef te precisio tot in do P 'KSssBSl
nemen met dit gerieflijkste, langst scherpe perfektie. Nu 2.95
scheermesje dat ooit een baard te lijf ging. ff ® WJT"
Niet tevreden? Do ongebruikte dispenser ffajj Wj B|L * §?v\
terug •u uw geld terug. SM HL VmMÊPM m.

15kappers schoren zich onberispelijk gladmetlmesje
———I*————————— in i ii —■—. i ii. n n ■ n « ■ i . — . i i —

Voor diverse afdelingen in ons bedrijf vragen g
wij: n
PLAATWERKERS 1
AUTOSPUITERS g
MAGAZIJNBEDIENDEN |
LOSSERS I(met rijbewijs) ■

WAGENWASSERS fWAGENPOETSERS
CORVEEËRS
Sollicitaties aan de Personeelsafdeling, Stad-
houderskade 113, Amsterdam-Z. Tel. 7308G7. (

MERREM & LA PORTE N.V.
Technische Handelmaatschappij
vraagt voor de afdeling Boekhouding

een ASSISTENT
met praktijkdiploma boekhouden of met gevorderde studie hiervoor.
Gunstige studiekostenregeling.
Sollicitaties aan afd. Personeelszaken, Keizersgracht 473—479,
Amsterdam-C. Telef. 221344.

' -

INGENIEURS- EN ARCHITECTENBUREAU VOORHEEM
% J. VAN HASSELT EN DE KONING

Berg en Dalseweg 61, Nijmegen

waagt voor spoedige indiensttreding een

CONSTRUCTEUR-TEKENAAR
"«et opleiding H.T.S. (Weg- en Waterbouwkunde

v of gelijkwaardig.

De werkzaamheden zullen omvatten het voorbereiden, uit-
werken en detailleren van waterbouwkundige- en utiliteltswerkeo
ia binnen- en buitenland.
Bij indiensttreding opname ia ouderdom*-, invaliditeit»-, weduwe-
en wezenpensioenregeling en ongevallenverzekering.
Brieven met volledige inlichtingen te richten aan bovengenoemd
adres, Postbus 151, Nijmegen.

■■;>P® . in liet grootste *. I
' proef waaaroi» 6 vers.Van-liet-vel veel verser. |tMft| I\QI is. «M-* Iglo eaWel,keu- Ul© J |

ïifiS3^; -r^r lël EVenKOfee»-;- K;Jd lijk in pnj® verla *

'nnicuW idco i
IS ***&» «****"«*" Idéugp^ pe

asoGBAMO.96 * I
SOOGBA^ 0'66 * 4 1

4

■ VRIJSTAAND WOONHUIS TE KOOP |
op enkele kilometers afstand van de TfieuwkocpM B

met 320 m 2 vrije grond. IWrect leeg te aacr S
Telef. na 19.30 u.: 01723—406. Jaw—mmm—#

MIELE MAATSCHAPPIJ N.V.
In ons snel groeiend bedrijf is plaats voor:

Ie ASSISTENT
VAN DE MAGAZIJNMEESTER
Gevraagd:

• correcte omgangsvormen
• leeftyd 18—30 jaar
• enige elektrotechnische kennis strekt tot

aanbeveling.

Geboden:
• . . * (

• goed salaris
• goede sociale voorzieningen
• vrije bedrijfskleding.

Sollicitaties te richten aan: Miele Mij. N.V.,
le Oosterparkstraat 92 te Amsterdam, tel. 946990.'
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Groothandel ln levensmiddelen vraagt zo spoedig mogelijk

magazijnbediende
Aanmelden Fa. K. v. d. Boogadrd, Haarlemmer Houttuinen
92 C-E. Telef. 241247.

. C5
N.V. MODEMAGAZIJNEN

■: • Krause en Vogelzang
Kalverstraat 114, A'dam, telef. 241214 vraagt voor spoedige
indiensttreding

ervaren coupeuse
Leeftijd tussen 23 en 35 jaar.
Tevens plaats voor

ass. controleuse
op ons veranderateller.

Leeftijd tussen 17 en 20 jaar.
Gunstige arbeidsvoorwaarden o.a. romer- en wintervakantie.
Met reeds gemaakte vakantie-afspraken wordt rekening ge-
houden.

■ es
| Hotel A. de Haas N.V.

Tesselschadestraat 23-29, Amsterdam, telef. 126876, vraagt voor
. zo spoedig mogelijk

receptioniste
moderne talen spreken en schrijven

kamerwerkmeisje
keukenwerkster

Inwoning mogelijk.
• • CS

Suyver & Roosen
elektrotechnisch installatiebureau

vraagt voor spoedige indiensttreding

elektromonteurs
hulpmonteurs

voor de aanleg van diverse elektrische Installaties ln kantoren,
fabrieken enz.
Voorts ervaren en hulpkrachten voor de uitvoering van de
elektrotechnische werkzaamheden en nieuwbouw woningpro-
jecten.
Vast werk.
vergoeding van eventuele reisuren en -kosten,
goede regeling voor gereedschap en kleding,
met eventuele vakantieplannen wordt rekening gehouden.
Melden dagelijks Runstraat 21, Amsterdam, telef. 020-63977,
(donderdagavond tot 20 uur).

- v C5

Centraal Hotel
i Leidsebosje Amsterdam vraagt!

buffetjuffrouw-toumante
en

kamermeisjes
Schriftelijke sollicitaties aan de directie of mondeling na
telefonische afspraak. (Telef. 185765).

' • ■ C5
Gevraagd

A. worstmaker
; B. 2de worstmaker

; C. jongen
voor hulp in worstmakerij. Aanmelden J. Oudeboon, Relnier
Claeszenstr. 114. Telef. 81532 van 9-11 u.

C5

N.V. Boekhandel Jan Haverman
vraagt voor zijn CENTRAAL MAGAZIJN:

jongeman
16-20 jaar.

Soll. na telef. afspraak 721315.
"

s. C5
N.V. DAKDEK, Smedemanplein 8, Amstelveen, telef. 02964-
12470 vraagt:
le. VOORMAN-DAKDEKKER.
2e. DAKDEKKER.
3e. HULPDAKDEKKERS.
Hoog loon.

nx

Bekwame machinezetter
vindt in ons modern geoutilleerd bedrijf een' prettige werk-
kring. Wij vragen een-accurate ei>? zelfstandige vakman, die
tevens de opleiding van een leerling kan verzorgen.

Drukkerij M. Lindenbaum & Co. N.V.
Adm. De Buyterweg 345, A'dam-W. Telef. 186668.

_ CS
Darahotel, Damrak 31, telef. 240943 vraagt

assistent van de directie
met goed» praktijkervaring voor het restaurant.

Buffetchef
met gevoel voor verantwoording, van goede getuigschriften
voorzien.

2 kamerwerkmeisjes
cs

Mnl. en vrl. schoonmaakpersoneel
gevraagd voor hele dagen voor Amsterdam en omgeving, ver-
goeding van reistijd en reiskosten. Ook nog plaats voor de
avonduren.' .

Aanmelden donderdag 24 februari a.s. van 18.00 tot 20.30 uur,
in gebouw De Ark, Van Ollefenstraat 9. Slotervaart. C5
Gevraagd

h.c.r.-kelner
Kennis der moderne talen gewenst.
Voor ambitieuze bekwame vakman bieden wij:

jaarbetrekking met zeer goede verdienste
IN INTERNATIONAAL INDUSTRIEHOTEL. PRETTIGE
WERKKRING. INTERN MOGELIJK.

Hotel Verwiel, Waalwijk
Telef. 04160-2330.

C5
~~

Fijn dicht bij huis werken
Later van huis weg, vroeg thuis, dus meer tijd voor uzelf.
Dit (en nog meer) biedt

'if N.V. Biscuitfabriek
„Patria"

Haarlemmerweg 485, Amsterdam-West aan:

enkele gehuwde dames
leeftijd tot 40 Jaar

VOor dezen zijn een tweetal mogelijkheden wat de werktij-
den betreft: 1

a) voor hele dagen van 7.45-17.15 uur.
b) halve dagen van 7.45-12.45 uur of

12.45-17.15 uur.
Verdere inlichtingen en gegevens zijn dagelijks (van 8.30-
17.00 uur) te verkrijgen by de Personeelsafdeling van PATRIA
(Ingang Nieuwpoortstraat).

Ook donderdagavond
(van 19.00-20.30 uur) zullen wij u graag te woord staan. CS

N.V. Biscuitfabriek
„Patria"

Haarlemmerweg 485, Amsterdam-W.
vraag voor direct

meisjes
voor div. inpakwerkzaamheden

WIJ bieden u een prettige werkkring, goede beloning en
sociale voorzieningen.
De afdeling PERSONEELSZAKEN (ingang Nieuwpoortstraat)
zal gaarne alle gewenste inlichtingen verstrekken, dagelijks
van 8.30-17.00 uur.

. Ook donderdagavond
(van 19.00-20.30) zullen wij u graag te woord staan. C3
Gevraagd

leerling-monteur
liefst met diploma L.T.S.
Garage Pijper, A'dam. Telef. 797841.

C 5
KONINKLIJKE DROSTE FABRIEKEN N.V., HAARLEM
vraagt:

meisjes en dames
voor verpakkingswerkzaamheden. Eigen busdienst of reiskos-
ten worden vergoed.

Gehuwde dames
kunnen hun etgen werktijd kiezen (minimaal 20 uur per
week). Leeftijd tot 45 jaar. Medische keuring vereist.
Aanmelding dagelijks bij de afdeling Loonadministratie te
Haarlem. Harmenjansweg 129 (vlak. bij Prinsenbrug) van
9.00-16.00 uur.
U kunt zich ook aanmelden op donderdag 24 februari, don-
derdag 3 maart a.s. 's avonds van 19.00-20.30 uur in gebouw
De Zuidpool. Vasco da Gamastraat 19, Amsterdam-West. De
Arend, le Breeuwersstraat 13, Amsterdam-Centrum. De Lanße
Pier, Govert Flinckstraat 64 te Amsterdam-Zuid.

-• CS

Aank. of gerout. uitsnijder(ster)
zelfstandige werkzaamheden, 1 loon is altijd meer dan elders

i (te regelen ln onderling overleg).

i Sportkledingbedrijf Pantalux
WEESPERZIJDE 16, telef. 944040 of na 18.00 uur 944306. C5

De Telegraaf/
De Courant Nieuws van de Dag

vragen

hulpvakarbeiders
voor de rotatiedrukkerij
Leeftijd tot ±. 35 jaar.

Sollicitaties aan de Personeelsafdeling, mondeling of na tele-
fonische afspraak (211411, toestel 2312).

Musici en artiesten
1 Meisje, TWEN, zoekt contact Moderne BIGBAND vraagt
met meisjes om samen een alt- en tenorsaxofonist. Br. nr.
beatgroep te vormen. Brieven C6-33432 bur. bl.

. onder nr. C6-33394 bur. bl. ORGANIST, solo. slag en bas
, gevr., kunnende zingen voor

Circus Toni Boltlni, Soester- bekende beatband ln Duits-
berg. vraagt voor tournee SA- land, per 1 maart vast con-
XOFONIST (alt-tenor). C 6 tract. Telef. 020-122570. C6

Onroerend goed en woonruimte aangeboden
; Wie kan snel beslissen?!

NIEUWKOOP en goedkoop! V. bona flde bemldd. v. kam.-
Ruim middenhuis, 3 slaapkam., zoek. v.a. ƒ 60 al een kam. v.
zolder, tuin op z., parket, dame of heer. Ook v. echtp.
luxaflex voor, flinke ver- woonr., et. of wlnkelh. Bur.
warmde keuken, ƒ 39.500 k.k. ..HORTUS", G Koers. Telef.
Te aanv. in overleg. Telef. 224278. Hortusplantsoen 7 11,
01725-878. A'dam-C. C7
TE HUUR AANGEBODEN (VOOR SCHONE INDUSTRIE)
In overleg te bouwen .

bedrijfshal met kantoren
Opp. bedrijfshal 2000 m 2 (40x50).
Opp. kantoor 600 m 2 (2x4ox7Va).
Indicatie huurprijs ± ƒ 75.000/Jr.

, Brieven onder no. C7-53832 bur. blad.

• De handel in onroerende goederen
kent geen grenzen meer!

De handel ln onroerende goederen is sterk internationaal
• georiënteerd. PartlcuUeren en industriële eigendommen vinden
■ hun kopers in binnen- en buitenland. Juist in deze Interna-

tionale handel spelen de lezers van dagblad DIE WELT een
! zeer belangrijke rol. Als koper en als verkoper. Zij zijn het

4ie over voldoende vrij kapitaal beschikken om in het bui-
tenland investeringen te doen. Zij zijn het ook, die — als
topfunctionaris in het Duitse bedrijfsleven — gewend zijn
dagelijks beslissingen te nemen over Investeringen in het
buitenland. .

De ontwikkeling van de Internationale handel in onroerende
goederen weerspiegelt zich geheel op de advertentie-pagi-
na's van DIE WELT. .ledere zaterCag vindt u in DIE WELT
zes of meer pagina's met aanbiedingen van onroerende goe-
deren uit alle Westeuropese landen en van overzee.

DIE WELT — dagblad en zakenblad voor Duitsland — wordt
, in 8.000 plaatsen van de Bondsrepubliek, incl. Berlijn en in

131 landen over de gehele wereld, gelezen. Met de zaterdag-
i uitgave — oplaag 330.000 exemplaren — bereikt u rond 1

■ miljoen lezers. Lezers, die voor uw aanbieding belangstelling
kunnen hebben!
Plaats uw advertentie daarom ook in DIE WELT. Voor on-
roerende goederen geldt een sterk gereduceerd tarief van
DM 2.30 per mm hoogte per kolombreedte van 45 mm.

Die Welt
UNABHANGIGE TAGESZEITUNG

: FÜR DEUTSCHLAND
Advertentie-opdrachten kunt u zenden aan onze Nederlandse
medewerker:
N. BOLDINGH - International Advertislng. Brederodestraat
118 - ZANDVOORT/ZEE - Telef. 02507-2964, die voor een
correcte Duitse vertaling zorgt en u desgewenst nadere
inlichtingen zal verstrekken.

C7
KAMERS, etages, flats voor
direct en later te huur (kosten
na slagen). Vraag vrijbl. inl.
C.8.8. Bur. Amstel, telef.

" 55100-921002. CTA
Mevr. THOOLEN (lid C.8.8.)
biedt gestoff./gemeub. kam./
flats/etages. Comm. na slagsn.
Willemsparkw. 26a, telef.

i 738042. C7A
ICAM., et., flats v. dir. Kosten
na slagen. Bur. Zuid, C.8.8.
Telef. 731710. Kuiperastr. 14 hs.
KAMERCENTRUM 727428,
Milletstr. 50, heeft gem7gest.
kamers v, ƒ 80-/ 160 p.m. C7A
Aangeboden centrum A'dam,
KANTOORRUIMTE plus wo-
ning. Totale opp. 60 m2. Huur
ƒ 250 p.m, Br. nr. C7A-53822

1 bur. bi. |
Aangeb. voor jong echtpaar
WOONRUIMTE met keuk. Br.Succes. Telef. 65493. Ilerengr.
57; C7A
Te k. prima beleggingshuis
PALESTRINASTRAAT. Huren

1 ƒ 3747 p. j. Lasten pl.m. ƒ 448
p. j., eigen grond. Koops.
ƒ50.000. Inl. telef. 729990 tus-
sen 12.00 en 1.00 uur. C7A

■ Bur. SOitRENTO in A'dam-Z.
heeft gem./ongem. kamers,
v.a. ƒ 80, ook v. verlofgangers
et. en f»ats. Parnassusweg 17
11. Telef. 797107. C7A
ONDERSTUK aangeb., ± 90
m2. Keizersgracht bij Brou-
wersgracht. Telef. 725632. C7A
Te koop ben.huis, direct vrij
te aanv. met 3 afz. verh.
bovenwoningen a. d. J. M.j
Kempersir. 108. Huuropbr.
bovenwen. / 1460 p.j. Prijs
/ 18.000. HUISMAN. Tel<ïf.
724424. C7A

Te huur
250 m 2 moderne
magazijnruimte

aan de Keizersgracht te Am-
sterdam.
Huurprijs ƒ 7.500.- per jaar.
Makelaarskantoor

Paul A. Bettings
Weteringschans 108, Amster-
dam-C. Telef. 020-237176-
239698.
Aangeboden gemeubileerde
KAMER met gebruik van dou-
che en klein gebruik van
keuken. Goede stand in Zuid.
ƒ 160 per maand. Telef. na
19.00 nr. 735914. C7A

Amsterdam
Op een gunstig gelegen punt
in Slotermeer komt zeer bin-
nenkort beschikbaar een mooi
en gezellig

I eengezinshuis
' Zeer goed onderhouden. Zon-

nige tuin. Koopsom ƒ 52.000.-
incl. stoff. Hypotheekgeld be-
schikbaar.

"w. Fris N.V.
Makelaars, A'dam. Telef. 020-
67041».
ONDERSTUK direct ingaand
te huur ± 60 m2. Br.
Acc.kant. N. Scheepmaker, PI.
Middenlaan 3. A'dam. Telef.
223912-231990. C7A
Aangeb. per 1 april v tijdel.
FLATJE v. rustig echtp. z. k
Telef. na 6 u. 729738 of br nr
C7A-53839 bur blad.

Kantoorpand met magazijn
te

Amsterdam
! aan de De Ruijterkade, oostelijk C.S. Vraagprijs ƒ 235.000.

Spoedig ledig te aanvaarden. Grondoppervlakte 230 m2. Bevr.
Mak. J. van Campen, Kerkstraat 23, Amsterdam. Telef.
23X4C3.

. C7A

Amstelveen
Te koop

luxe 2-kamerflat
Aan de AMSTERDAMSEVVEG.
voorz. van c.v., groot balkon
en bergschuur, leeg te aanv.
Dir. gel. bij winkels en bus-
halte. Koopsom ƒ 38.000 k.k.
VRIJE VESTIGING. Inl. bij
Vlak.kant.

S. DE BOER EN
A. DEN HARTOG.

Surinameplein 72, A'dam. Te-
lef. 020-188366.

C7B

Amstelveen
Te koop MODERN HOEK-
HUIS. met c.v.-olie. IND.:
Eng. kam., 9 x 3.75 m en 4
slaapkam., vr.pr. / 72.000. Inc.
dubb. ramen, luxcflex en ged.

1 pestoff.
' Telef. 02964-32163. Gel. Rot-

tummerstr. 17, hoek Laan Ro-
zenburg. Garage apart te koop
of te huur.

C7B
Te koop aangeboden te AM-
STELVEEN. Ruime 4-kamer-
flat op goede stand. Vrije
vestiging! Prijs / 61.000. Br.
ond. nr. C7B-53833 bur. blad.

Amstelveen
te koop

, verzorgingsflat
Bev. 2 kam., keuk., badk.. hal,
balkon op het zuiden. Het ge-

i bouw is voorz. van c.v. Centr.-
keuken, recreatie-zaal, 2 lif-
ten. garages, logeerkamers etc.
Koopsom ƒ 63.000, opl. feb.,'66.

' Inl. bij makelaarskantoor,
S. DE BOER EN
A. DEN HARTOG

Surinamepleln 72, A'dam. Te-
lef. 020-188360.

Amstelveen
Herenhuizen m. voor-achter-

[ tuin en schuur. Bev.: woonk.,
3 sl.k. badk. m. extra toilet
enz. Vrije vestiging. Koopsom
/ 59.000 k.k.

. FA. G. H. VOORMA & ZN.,
Makelaars, Mr. Bardeslaan 20,
Amstelveen. Telef. 02964-
18694.

. C7B

Diemen
i

(bij Amsterdam)
■ 3-KAMERFLAT m. c.v. en
' berging. Koopprijs ƒ 35.000 k.k.

; Aanwezige lening / 13.500.-.
! Inl. mak. P. J. W. Kaskens.

telef. 50122. Hartveldseweg 37,
< Diemen.

Amstelveen
Te koop in Bankras, prachtig
vrij gelegen herenhuis a/d
Kathlecn Ferrierlaan 19. Be-
vat: part.: gar., 2 kam. Ie et.:
woonk. m. keuken, 2e et.: 3
sl.kam., badk., c.v. (olie), Di-
rect leeg te aanv. Koopsom
I 85.000 k.k.
Fa. G. H. Voorma & Zn.
Makelaars, Mr. Bardeslaan 20,
Amstelveen. Telef. 02964-
18C94.

C7B

Amstelveen
Te koop in Bankras luxe

herenhuizen
voorz. v. c.v., 6 kam., badk.,

far., 2 toiletten enz. Koopsom
105.000, v.0.n., geen makel.-

kosten. Hoge hypoth. beschik-
baar.
Fa. G. H. Voorma en Zn.
Makelaars, Mr. Bardeslaan 20,
Amstelveen. Telef. 02964-18694

. C7B

Amstelveen
te koop

royaal herenhuis
met voor- en achtertuin, voorz.
v. c.v., bev. woon-eetkamer, 4
sl.kam., badk., keuk. Koopsom
ƒ 68.000. Vrije vest. op korte
termijn te aanv. Inl. bU Ma-
kelaarskantoor

S. DE BOER EN
A. DEN HARTOG

Surinameplein 72, A'dam. Te-
Jef. 020-188366.

C7B

Bussum
HOEKHUIS met tuin, schuur
en GARAGE, 3 slaapk. en
badcel.

ƒ 70.000.
Alle inl., ook over aanbiedin-
gen elders: VLAANDEFiEN,
Hoogstr. 35. Weesp. Telef.
02940-3566/2480.

C7C
CASTRICUM. In villapark te
koop mod. villa's, met c.v. en
vrije vestiging. Zeer mooi en
zonnig gelegen. Mak. P.
Schouwstra. Duin en Bos 45,
Bakkum. Telef. 02518-2868.

C7D
7 km van Schiphol, 2 gestoff.
KAMERS met gebr. v. douche
en keukon. Na 19.30 uur Hugo
de GrooMaan 14, Uithoorn of
na schrift, afspraak. C7D

MUNSHEERENLAND. Het
Wassenaar van R'dam. Riante
bungalow (mlddelgr.) Prachtl-

i Re tuin en uitzicht. 15 min. v.
R'dam. Pr. ƒ 85.000. Br. C7D-
-53191 bur. bj.

Wilnis
Te koop VRIJSTAANDE WO-
NING met gar. Ind.: woonk.,
ruime keuken met bijkeuken,
4 slaapk.; mooie tuin op het
zuiden; 1. o. 1. leeg te aanv.

Te bevr. Kon. Jullanaatraat li-,
Wilnia.

C7D
Te koop omg. UITHOORN,
pracht, vrijst, woonhuis met
aangeb. schuur. b.j. 1965,
bouw voor garage aanw. Bev.

' gr. w.k., keuken, betim, hal, 3
sl.k. plus badk., balkon en
terra» plus kelder. Alles met

' w.- en vl.tegels. Pr. n.o.t.
komen. Brieven on. nr. C7D-
-53823 bur. bl.

1 LEIDEN. Riant modern heren-
t huls, 6 slaapkam., douchecel

. (hoekhuis). Vrije vestiging.
Prijs ƒ 65.000. Inl. Mak.kant,

i „Zwaan", Hoofdstr. 88, Sas-r senhelm. Telef. 02532-8100.
C7D

• HAARLEM-ZUID. Voor lnstel-
-5 ling, kantoor of derg. prachti-

ge villa m. 2000 m 2 grond. 15
1 kamers, keukens, etc. Olie c.v.

Grenz. aan Haarlemmerhout.
Koopsom ƒ 360.000. W. Bos,

■ Makelaar-Taxateur. Telefoon
02500-85013. C7D

■ Te huur van , 1/3-1/7 luxe
. 4-kamerflat ln ZANDVOORT.

. Direct aan zee. Inl. 02968-
. 3235. C7D

; Helft
: dubbel landhuis

' met ca. 1000 m 2 tuin en
boomgaard in landelijke om-
geving te Laren-N.-H. te koop
aangeb. voor / 98.000. Bev.:
woon-eetkamer, sl .kam.,
douche, keukentje. Boven: 2
grote sl.kam., en douche, berg-
zolder, schuur, garage kan bij-
gebouwd worden. Aanv. mei/
juni 1968. Inl.: RONK, make-
laars, Bussum. Stationsplein 3.
Telef. 02959-19251, na 6.30 U.

£ tevens 30078.

Badhoevedorp
j Voor directe aanvaarding een
J zeer mooi onderhouden

eengezinshuis
op zeer goede stand. Royale
indeling. Voor- en achtertuin.
Koopsom ƒ 57.000.-.
Bezichtiging in overleg met

W. Fris N.V.
Makelaars, A'dam. Telef. 020-
67041».

_

PURMEREND. Gem. zit-sl.-
kam. met gebruik van douche
en keuken voor heer of dame,
ƒllO p.m. Telef. 02990-1632.

C7D
Te huur aan de weg A'dam—
Purmerend PAKHUISRUIMTE
met zolder, pl.m. 85 m 2 vloer-
opp. .A. J. Molenaar. Den lip
111. Post Landsmeer. Telef.

> 02908—1264 ■ C7D

Vinkeveen
I ROYAAL MODERN HOEKHUIS, met vriJe tuin, nog praktisch

nieuw, spoedig te aanvaarden. Ind.: ruime entree met open
trap, grote zlt-eetkamer. keuken, 3 slaapk., badk. en zolder
met kamer. Vraagprijs ƒ 67.000.

Nederhorst den Berg
HELFT VAN DUBBEL VILLAATJE, met garage en olie-c.v.

' Bouwj. 1964. Ind.: zit-eetkamer, keuken, 3 slaapk., badk. en
zolder met kamer. Prijs ƒ 65.000. Inlichtingen.

Fa. H. Ciiristiaan Smit
Makelaar, Stationsstraat 6 A, Hilversum. Telef. 02930-47341-
42356 na 19.00 uur 12035-17649-10540.

; C7D

De Rijp
(23 km ten noorden van Amsterdam)

In aanbouw:
luxe 5-kamerwoningen met garage

; met o.a. vestibule, hardhouten open trap tot aan de 2e
verdieping. Keuken uitgevoerd met luxe keukeninrichting.
Alle slaapkamers zijn voorzien van kastrulmte. Complete bad-
kamer met toilet. Centrale oliestookverwarming. Eigen grond.
Koopsommen vanaf ƒ 54.750.- k.k. Nu nog lage overdrachts-

' kosten.
Inlichtingen:

„Scholten Oss" N.V.
i Kruisstraat 38, Oss — Telefoon 04120-3541».

(Doorlopend telefonisch bereikbaar)
_

, C7D

Te koop te Bodegraven
' in zuid, nabij het station, riant gelegen aan de DRONEN-
-1 SINGEL, direct uit de bouw te aanvaarden, luxueus afge-
■ werkte

moderne woonhuizen
MET SCHUUR OF GARAGE.

Royale zlt-eetkamer met riant erkerkozijr, 3 slaapkamers, w.v.
, 1 met groot-balkon; 2e toilet, douchecel met wastafel, vaste
• trap naar zolder. Op eigen grond of erfpacht.

KOOPSOMMEN V.A. ƒ44 500 V.O.N.
Geen overdrachtskosten: geen notari/Jkosten; geen aankoop-

-1 kosten; maar wel VRIJE VESTIGING.
! DESGEWENST ZEER RUIME HYPOTHEEK MOGELIJK.
, Inlichtingen dl., do. en zat. van 13.30—16.30 uur in de

directiekeet op het bouwplan aan de DRONENSINGEL en
bij N.V. UMACO, WILHELMINAPARK 58, UTRECHT, telef.
030—11877. Na 19 uur: 02950—45982 en VERL. HEREWBG 25,
GRONINGEN, telef. 05900—50036. Na 19 uur: 05900—31984.

/ C7D

Te koop
Harderwijk

NIEUWBOUWWONINGEN in aanbouw v.a. ƒ 32.500 k.k.
Diverse woningen direct te aanvaarden v.a. ƒ 35.000 k.k.

* Riant herenhuis met pl.m. 2.200 mtr tuin, w.o. een bouwter-
- rein voor 3 è 4 woningen, gelegen nabij de Leuvenumse bos-
a gen ƒ 115.000 k.k.

i .
Elburg

* Diverse middenstandswoningen met garage vji. ƒ 33.000 k.k.
Riante bungalows in aanbouw, zeer modern in-

" gericht met vrijblijvend uitzicht, gelegen op
pl.m. 5 min. afstand v. h. Veluwe-meer ƒ 120.000 k.k.

Inl.: Makelaars- en Assurantiekantoor
•

, J. W. Stoffer
NASSAULAAN 24-26, HARDERWIJK.

TELEF. 03410-2015-3944.
< . C7G

- Driebergen
- HELFT VAN DUBBEL LANDHUIS, met 2 garages, en ca.

650 M 2 GROND, IND.: entree, woonkamer (L. model),
keuken, BOV.: 3 kamers, balkon, badkamer, bergzolder.
PRIJS ƒ 75.000. Zéér gunstig gelegen naby de bossen.

Omg. Driebergen
VRIJSTAAND HERENHUIS, met garage, schuur en grote tuin.

[ In dit pand is gevestigd een
dameskapsalon

' die om gezondheidsredenen van de eigenaar moet worden
: verkocht. Totaalprijs voor pand. winkelinventaris en goodwill
- ƒ 85.000. Woonhuis ook afzonderlijk te koop.

Makelaardij Rijpstra
Driebergen

Hoofdstraat 181. Telef. 03438-2987.
C7G

Kapitaal PAND ln havenstad
Groningen leeg te koop. Ge-
schikt voor zwaar magazijn of

• industrie. Inl. Mak.kant. L.
• Treskes N.V., Amsterdam. Te-
• lef. 020-238817-120558. C7E

In PEIZS, vlak bij veel na-
-1 tuurschoon en vlak bij Gro-

ningen, komen zeer comfor-
tabele oungalows op royale
bouwterreinen. Totale kosten

' v.a. ƒ 67.900 (incl. centr. verw.
I en garage). Ruime BG-finan-
' clering mogelijk. Inl.: N.V.
'• Bouwfonds Ned. Gemeenten.

1 Peizerweg 68/62. Groningen,
■ telef. (05900)-37246. C7E

Landelijk BUITEN en waarde-
vaste ieidbelcgglng. Circa 4

■ ha weiland, aan 2 verharde
, wegen, voor een deel te be-
. planten met houtopstand, bin-

nen 3 jaar, ln het land van
1 Maas en Waal. Direct vrij en

" pachtvrij aanvaardbaar door
koper. Prijs ƒ 40.000 k.k.
Brieven onder nr. C7F-53819
bur. blad.

_____

Garderen
i Mooi wonen, prachtig en ge-
- heel vrij in de bossen gelegen
- rustiek vrijstaand landhuis m.

oliest.-c.v., garage en ca. 15000m 2 bos/hei/tuln. Unieke aan-
• bieding. Koopsom ƒ 150.000.-.

i Amstelveen
I Modern middenhuis met
• schuur en tuin, voorzien van

aardgas c.v., 5 slpk. Koopsom
ƒ 69.500.-.

Maartensdijk
Te bouwen blokje van 6 riante
woningen met schuur en tuin,

• huurgarages aanw. Middenh.
1 ƒ 44.500.-, hoekh. ƒ 46.500.-.

; Nijkerk
- Nieuwbouw gereed gekomen

mod. ruime middenhuizen met
sch. en tuin. Koopsom ƒ 47.750
en ƒ 51.750.-.

Soest-Zuid
> Riant vrijstaand landhuis m.

sch. en tuin, (gar. mogel), na-
bij nat.reserv. Vr.pr. ƒ 85,000.-.

Soestdijk
Nieuwb., bijna gereed, ruime

r helften van dubb. villa's m.
1 aardgas c.v., gar. en tuin,

/ 77.500.- etc. etc.
MAK. & ASS.KANTOOR

- ..RASCH", Burgemeester Gro-
, thestraat 53, Soestdijk. Telef.
. 02955-2002.

C7G
; Prima BELEGGING.'Te koop
- te Utrecht op goede stand een
| solide gebouwd en uitstekend1 onderhouden blokji boven- en
• benedenhuizen. Jaarhuur
• 1 4297. Koopsom / 59.000.

: Eigen grond, bouwj. ± 1936.
' Verhuurd aan zeer nette
. huurders. Hypotheek & s'/»%
i beschikbaar. Per 1 Jan. 1967
> worden deze huren nogmaals
f verhoogd. Br. nr. C7G-53544
) bur. bl.

RODEN, Landhuizen, bunga-
lows, eengezinswoningen, enz.,
In praktisch alle prijsklassen.
Rolde. Dubbele woningen,
bungalows. Leek. Dubbele wo-
ningen efl flatwoningen. Peize.
Bungalows. Assen. Bungalow».
Zweclo. Dubbele woningen.
Jarino, Roden. Telef. 05908-
9233 (6 1). '(Avonds 9527 of
9273. C7E
Uit de hand te koop zeer goed
onderhouden WONING van al-
le gema teken voorzien te
Wieuwerd 40 (Fr.). Ideaal voor

, hen, die ln een rustige boe-
renomgeving willen wonen,
prima busverbindingen met de

' steden Leeuwarden en Sneek.
Vraagprijs ƒ 6000. Verkopar
wed. M. de Vries, Wieuwerd
40. Persoonlijk bezoek alleen
's zaterdagsmiddags. C7E

, Aangeb. zakenpand met flinka
• woning te koop of te huur.
Centrum Goes. Br. nr. C7K-

' 53785 bur. blad.
Te koop IJsselmuiden (direct
te aanvaarden), prachtige

MIDDENSTANDSWONING,
beneden gr. woonkamer, keu-
ken, w.c., douche en kelder.
Boven 3 slaapkamers, grote
vliering plus tuin met schuur.
Gloednieuw ln de verf. Prijs
slechts ƒ 32.000. Telef. 05782-
1765. C7G

Twello
In bosrijke omgeving tussen
A'doorn en Deventer,
RUIM HOEKHUIS m. schuur:
Mogelijkh. voor een garage.
Ind.: vestibule m. garderobe,
hall, woon-eetk., keuken, 4
sl.k., douchecel m. vaste was-
tafel. Koopsom ƒ 47.5000 k.k.
incl. stoffering, vloerbedekk.,
luxaflex, balastore, geiser etc.
Vestiging gegar. Uitv. inl. bij
Makelaarskant.

Penners
Brediusweg 80, Naarden. Te-
lef. 02959-17019; na 17 uur
11979.

C7G
Bungalowpark De Spar, Lage
Vuursche, compleet Ingericht
ZOMERHUISJE, voor 5 pers.
t. k. ƒ 9500. Br. C7G-5385
bur. bl. of telef. 162990. '

Te koop aangeboden te ZEIST
op goede stand, plm. S min.
van bos, ruim huis, geheel
gemoderniseerd met een vrije
als aparte flat ingerichte le
etage (gescheiden Ingang).
Prijs / 60.000 k.k. Op goede
winkelstand, woon-winkei-
pand, waarvan de winkel di-

. reet beschikbaar is. Prijs
140.000 k.k. Br. ond. nr

C7G-53834 bur. blad
Te koop aangeboden te DRIE-
BERGEN Dubbel woonhui»,
beide bewoond. Totale grond-
opp. pl.m. 1500 m2. Prijs
/ 45.000 k.k. Br ond nr
C7G-53835 bur blad.

T. k. te De Meern mod.
EENGEZINShaIs mef voor- en
achtertuin en evt. garage,
prijs ƒ 49.500 k.k. Inl. ' 020-
66760, b.g.g. 181924. C7G
Te koop. Vrije vestiging. Mo-
derne woonhuizen, royale so-
lide bouw met 12 maanden
volledige bouwgarantie. Te
GENDRINGEN. Koopsom na
aftrek rijkspremie vanaf
ƒ 26.000. Indeling: woon/eet-
kamer, 4 slaapkamers, ruime
zolder, hal, gang, toilet, bad-
oel, ruime moderne keuken,
kelderkast, schuur. Inlichtin-
gen: N.V. Bouwbedrijf Holland
te Ede, Kerkweg 39. Telefoon
08380-2564. C7G
GIETHOORN. Te koop stuk
grond aan het water ln Giet-
hoorn, pl.m. 1900 m 2 ƒ 3500.
Er mag niet direct- op ge-
bouwd worden. Zeer geschikt
voor caravan en boot. Br. ond.
nr. C7G-53827 bur. blad.
Te koop aangeboden groot
HERENHUIS, centrum Utr., 11
kamers, 3 keukens, 3 tollets, 4
wastafels en douche, plus zol-
der en tuin. Alle leidingen
vernieuwd. Prima onderhou-
den, zeer geschikt voor ka-
merverhuurbedrijf. Prijs
ƒ 80.000 k.k. Poortstraat 23,
Utrecht. C7G

Zuid-Zwitserland
Te koop op S km van Lugano
(per tram te ber.) 3 kleine

dubbele villa's
met groot terras, dubbele ga-
rage, centr. verw., tuin.

Prijs Zw. fr. 120.000 en hypo-
theek van Zw. fr. 80.000.
Case Postale 41, Lugano 4,
Zwitserland.

C7H

Te koop
spoed

wegens hoge leeftijd.
IN HET HARTJE VAN

Twente
4 HA. ZEER MOOI, VLAK
DROOG

recreatieterrein
100 m breed, 400 m diep, bos-
rijke omgeving, vrije wande-
ling. Br. o. nr. C7G-53847 bur.
blad.

Baambrugge
.

Landelijk gel. bungalows met
dubb. garage/bedrijfsruimte,
met 530 m 2 eigen grond en
vrije vestiging. Vr.pr. ƒ 82.000.
Inl. makelaar A. J. Koper,
Koppeldijk 24, Abcoude. Te-
lef. 02946-1508.
Complex AUTOBOXEN aan-
geboden te Utrecht. Zeer gun-
stig rendement. Inlichtingen
Makelaarskantoor Fa. Ben
Drost en Zn., Oude Gracht 355
bis. Utrecht. Telef. 030-23521.

Zonnige belegging
in Spanje

Salou, 12 km Tarragona, com-
fortabele flats, goede beleg-
ging door verhuurdlenst, 2
sl.k., 1 woon-zitk., keuken,
badk. en zonneterras. Koop-
prijs / 21.250 en ƒ 22.750 k.k.
Inl. vrijblijvend. B. Cats Lek-
straat 82, Amsterdam. Telef.
718296, na 18 uur.

Onroerend goed en woonruimte gevraagd
KAMERCENTRUM 727428 Secretaresse zoekt tegen 1

vraagt voor werkend echtp. maart ln Amsterdam-Oud-Zuid
kamer pl.m. ƒ 150. C 8 of centrum gestoffeerde of
Keurig J. ECHTP. z. k. vraagt gemeubileerde ZIT-SLAAP- cl
vrije etage, gem. met alle zit- en slaapkamer met ver-
comf. aanw. Liefst op stand warming, kook- en badgele-
Zuid of omg. ƒ 360,- p. m. genheid, met mogelijkheid tot
Telef 731710 C 8 pianostudie. Zal meer op ac-
rr

' ——~rr —:———commodatle dan op prijs geletVerlofg. zoekt per 1 maart wor<j en. Bezigheden buitens-
FTArr" «n A'Ham tot ÏV™ hui*• Brleven Ban J- Poppe.FL Ad*™.\Jot !*. Tramsingel 17, Breda. C8p.m. Bur. Amstel, teler. -- - — 7 r-i921002-948816. C 8 £r^?*aa"d ®chtpaa*

r*** ■> rrrrr-T— r~—— WOONRUIMTE. GedachtHJ wA wordt aan halve woning, sou-
winnftf terrain of zolderverdieping.

Alle verbouwkosten en derge-
-921002 948818* ' ró liJke worden «raa& vergoed.921002 948818. C 8 WJe j, ejpt ons? BeJt u a.U.b.
Keur. meisje z. dlr. m. Telefoon 02968-3182. C8Ktli 1" ' Echtp. zonder kind. zoekt v.Amstel. telef. 921002-948816. p j m 3 j_ ongemeub. 3-KA-
Echtpaar zoek' dringend MERFLAT ln Amsterdam. Br.
WOONRUIMTE. Telef. 245762 CB-4429 bur. bl.
Keurige dames en heren 20*- 2 heren zoeken WOONRUIM-
ken een KAMER. G. Koers. TE, liefst 2 gem. kamers met
Telef. 22.42.78. Cf» keukengebruik, max. ƒ 250.
Wie heeft WOONRUIMTE Telef. 81229. C8
voor echtpaar? Overn. geen Roe. Marketing Nederland
bezw. Telef. 224278 C 8 N.V., zoekt voor haar asslsten-
Mevr. THÖOLEN (lid C.8.3.) * e een, gestoff. KAMER met
vr. gcitoff./gemeub. etages, gebruik van) keuken. Telef.
flats. kam. v. haar geselect. 244920 (tot 17.30 u.). C8
cliënten. Willemsparkweg 26a Student vraagt rustige KA-
Telef. 738537—738042. C 8 MER. Telef. 947550. C8
Gevr. KAMER in A'dam of Te koop gevr. HUIS en eigen
omg. voor jongedame. Bij water voor boot. Br. nr. CB-
- ongemeub. en met 53831 bur. blad.
vrije opgang, m.i.v. l-3-'66. KANTOORRUIMTE gevraagd,Telef. 132362. C 8 ten minste 2 vertr. liefst c.v.,
2 analisten (vrl.) zoeken 2 goede stand. Brieven onder
KAMERS + keuken, liefst nr. C3-53792 bur. blad. •

Irh•hl^aSthUlS■1
r
h •hl^aSthUIS ■ Br' HERENHUIS gevraagd, be-CB-53828 bur. blad. woonbaar door 2 gezinnen, in

In A'dam (geen nieuwbouw) Amsterdam; direct leeg te
te huur of te koop gevr. aanvaarden. Brieven onder nr.
BEDRIJFSPAND bij voork. 4- CB-53793 bur. blad.
lCal^i2?,r

.

tfat V00r
„ ,

t££ Hir Mik: HELPT!<ZO J?d- won")- Br ' C- Gezin best. uit 4 pers. moet 2853144 bur. bi. febr. gem. w. verlaten, 3- of
Wanneer u een WOONARK 4-kam.w. gevr., ing. 1 maart,
nodig hebt, plaatsen wij uw Huurpr. mag boven / 200 lig-
Speurder gaarne onder de gen, in bez. v. urg. verkl. Br.
■laarvoor bestemde rubriek CB-5392 bur. bl.
VAARTUIGEN en WATER- Voor directeur van houw»SPORTBENODIGDHEDEN. C 8 SatscSij vragen wij te
Bur. „CONTACT"', Wetering- huur een
schans 38, telef. 65576, vraagt /viArlramArflntkamers v. d., h. en echtp. cs twee/vierKamerriat
KAMERCENTRUM 727428, vr. In Amsterdam of omgeving.
KAMER v. J.dame, pl.m. /110 gemeubileerd of ongemeubl-
Dm C 8 leerd. *

F' ' ■ MakelaarskantoorHeer zoekt KAMER m.o.z. maKel«;irs «-arltoo

pension ln A'dam. Br. CB-4388 M. A. Van BeerS
bur. bl. Herengracht 545-549, Amster-
Echtp. z.k. z. vrije gem. ETA- dam. Telef. 235413-235671.
GE of flat met douche. Hoge C8
huur geen bezw. Br. CB-4453 Nette j man zoc!rt KOSTH..bur - D'- ± fOO p.w. met hulsel, verk.
KAMERS GEVR. v. 1 of 2 Br. - 1554 bijkant. Adm. De
HEREN. Telef. 237992. C 8 Ruyterweg 129. C8

Arch.bureau Ir. F. W. de. Vlaming en
Ir. H. Salm

O.Z. Achterburgwal 173, telef. 020-221973 zoekt met spoed

kantoorruimte
(1 kamer 10 & 20 m2) voor boekhouden beslist dichtbij O.Z.
Achterburgwal 173 (tegenover achterkant stadhuis). Hoge
huur geen bezwaar.

C8

Woonschepen
Moderne WOONARKEN met Aangeboden WOONSCHEPEN,
ligplaatsen, nieuw «jn 2e- met ligplaats A'dam en omge-
hands. Beekveld's Scheeps- ving. Inl. telef. 020-133603. C9
bouw, Zoeterwoudscsingel 102, t. k. • WOONSCHIP Friese
Leiden, telef. 01710-21830. C 9 tjalk. Bev. kamer, keuken, 2
DE BOUWER, Keizersgracht slaapk., hal en bergruimte. Te
505. C 9 bevr. 't Singel-
Steeds te koop gevr. nette gracht. Muiden na 19 u. C9
WOONARKEN met ligplaatsen Steeds in voorraad ijzeren en
door geheel Nederland of al- betonnen CASCO'S, voor
leen ligplaatsen. Beekveld's woonarken, v.a. ƒ 1000. Beek-
Scheep9bouw, Zoeterwoudsc- veld's Scheepsbouw, Zoeter-
slngel 102, Leiden, telef. woudsesingcl 102, Leiden, te-
-01710-21830. C 9 lef. 01710-21830. C9

Woningruil •

Wij bemtdd. bij uw woning- WONINGR. van A'dam naar
ruil. Bur. „SECURA", inl.: Bussum. Inl. telef. 02959-
Ilortusplantsoen 7 11. A'dam-C. 30047. ClO

£1? Aangeb. ben. 4-K.FLAT Rijs"
Aangeb. te R'dam nieuwe 5- 9

|„
P Avïiim'n'fKAMERWONING.'keuken, bad- bt,r hicel, girage, v.-ena.tuin. Gevr. om%- Hr - ClO-538j9 bur. bl.

4-kamerflat met c.v. te Nieuw- Aangeb. 4-K.WON.. zonn. war.,
West of Amstelveen. Br. ClO- 3e et., in Zuid. Gevr. halve
53817 bur. blad. won. Ie et., in Zuid. Br. ClO-B
AANGEB. ben.huls, 3 kam., 232 bljk. Celntuu.rbaan 268.
badkam. enz. Gevr. 2- of 3 Aangeb. 3-K.WON. (Concertge-
k.won., ook lid Eigen Haard, bouwbuurt). Gevr. grote 3 of 4
Telef. 714435. ClO k.woning, A'dam-Z. of tuin-
- steden. Br. ClO-4428 bur. bl.
Aangeb. te SCHOORL woning Aangeboden geheel vrij HUl£>,
m. 3 slp.k., douche, enz. Hr. met tuin en schuur, veel zon.
ƒ65 p. mnd., ged. overn. dlv. te Deventer. Gevraagd vrij
art. noodz. Gevr. w. te A'dam. bovenhuisje te Amsterdam.
Br. ClO-4402 bur. bl. Br. ClO-53848 bur. blad.

Zaken en financiering
WINKEL m. bedrijf of lnvent. Ink. BOEKEN. Telef. 184920.
ln A'dam t. k. gevr. Br. no. « ï <1 .

bur. bi.
t
— Geldleningenhnancienng

van al UW aankopen NV - Financiering,bank

VOOR PERSONEN IN LOON- 1111111113.DIENST. ZELFSTANDIGEN »

EN BEDRIJVEN. Van der Helstlaan 6. Hllver-
Geen kosten vooruit Teief. 02950-40357.

Uiterlijk ln twee dagen ge- r- \r 1
—

reed, geen Inform. werkgever . Lpe - V eIUWe

Tevens tophypotheken. café-bedrijf j
Bel 020-230580 I Zeer gunutig gelegen aan

. drukke verkeersweg. Koopsom
�* lncl- gebouwen, 2800 m 2 grond

i7nn inventaris, goodwill, vergun-sterdam, Postbus 1708. —. ningen enz. / 85.000.-.
Bevr. A. H. BUITENKAMP,ueeigenooi Makelaar en taxateur, Quick-

Gevr. 20/30.000 voor financle- bornlaan 6, Epe. Telef. 05780-
ring van orders voor Duitsland 2552.
van pracht artikel. Voldoende Cll
orders roeds aanwe;d«. Br. KENNISGEVING. Het café DeH.G. 504. De Telegrsaf, Den Boerenschuur blijft gevestigdHaag' op het oude adres Amstel '36,
J. W. Koopt overtollige win- niet te verwisselen met ver-
kei- en magazijnvoorraden. plaatsing De Schuur. Mogen
Telef. 020-186113. Cll wij u na 2 Jaar afwezigheid en
AGENTUUR gevraagd vöör restauratie over enige dagen
Amsterdim en omgeving van verwachten. Aanbevelend
ingevoerd artikel. Br. nr. Cll- mevr. A. Bakker. -11
53818 bur. blad. AGENTUUR of kleine han-
Weg. zletcte aangeb. CHOCO- ter overname
LATERIE, tevens geschikt gevraagd. Br. Cll-53616 bur.
voor frituur, in volksbuurt v. ?!: i.
Geleen(L.). Pr. kansen, vaste Mooie won'ng en geld verdie-
pr. ƒ5OOO. J. C. Vink, Borneo- nen. WASSALON annex sto-
str 8. Geleen. Telef, 04494- merlj zeer billijk te koop.
3960. Cll Brieven Cl 1-4430 bur. blad.

Voor ABONNEMENTENWER-
VING tussenpersonen gezocht
o.a. sigarenzaken, stof-, boek-
handels etc. Zeer hoog hon.
Inl. postbus 1033. A'dam. Cll
Jonge herenkapper zoekt in
de binnenstad v. A'dam BE-
DRIJFSRUIMTE of zaak ter

. overn. Enige cont. aanw. Br.
■ Cl 1-53858 bur. bl.
Winkel met woning voor
WASSALON gevr. Br. Cll-
-4425 bur. bl. .

■ 80—90% flnanc. v. modern en
. veilig BEDRIJF gezocht. Br.
. Cl 1-4426 bur. bl.

. FABRIKANT ' zoekt samenw.
m. Ie klas firma of handcis-
agent (omg. A'dam). Moet
toonkamer, telef.. enz. aanwe-

, zig zijn. Geen flnanc. deelna-
[ me. Br. nr. Cll-D24942, Rijk.

j Overtoom 264.
Wegens dubbele zaken te koop

, SIGARENZAAK te A'dam-W
. Omzet 1965 ƒ 160.000. Koop-

prijs goodwill plus Invent..
■ ƒ 28.000. Goederen tegen* fac-

tuurprljs met vrije woning.
[ Br. nr. Cl 1-53840 bur. blad.

i Te koop aangeb. Indisch-Chi-
i nees CAFETARIA-RESTAU-

. RANT. Goodwill en inventaris
■ ƒ 40.000. Huur pand plus wo-

ning ƒ 60,- p.w. Wet contant
ƒ 20.000 te aanvaarden. Telef.
02243—585. Cll
OVERTOOM t. o. winkel-
zaak, 100 m2, 3 kam., dou-

. che, gesch. v. elk doel.
■ /20.000. Br. Cll-5367 bur. bl.

! Uniek voor etalages, beur»"n
, en shows, org. spotlights neon

■ LICHTRECLAME, met verwis-
• selbare tekst. Sarphatipark
■ 109. Telef. 713392. CU
• Te huur gevr. WINKELRUIM-
TE. onderstuk of souterrain.

, Br. Cll-51174 bur. bl.

Financiering
voor al uw aankopen tot
ieder bedrag. Geen inforxa.
bij werkgever. Geen bemidde-
llngskosten. In 24 uur gereed.

Krefina
Uithoornstraat 191 (t>U da
Berlagebrug). Kantoor dag.
van 13-21 uur geopend.: Telef.
738061. '

, ■ Cll
T. o. WINKEL met invent. en
kleine woning.. J. P.' Helle-
straat A'dam. Prijs voor In-
vent. en goodwill, ƒ 25/)00.-.

T. o. dameskapsalon, zonder
woning, in zijstraat'Ferd. Bol-
straat A'dam. Prijs voor In-
vent. .en » goodwill \ƒ 18.000. •

Betaling te regelen. T. o.
dameskapsalon., - met woning
A'dam-Z. Prijs voor invent. en
goodwill ƒ 25.000. Betaling te
regelen. T. o. kantoorboek-
handel A'dam-W. met woning
of bedrijfsruimte: Prijs voor
Invent. en goodwill; ƒ 14.000.
Te bevr. Zakenbureau „Excel-
lent", v. Hallweg-26,-Amstel-
veen. Telef. 02964-15617. Cll
Gevr. SIGARENZAAK . in
A'dam met geschikte woning
voor 4 pers. Br. nr. Cll-53786
bur. bl, " ■ *■ *' .

Te koop gevraagd PARFUME-
RIEZAAK op le - stand. Br.
ond. nr. Cll-53843 bur. bl.
Geldleningen tot ƒ 1500.
Het solide adres kant. „FT-
KA". Ravellaan 31, Utrecht.
Telef. 030-31666. Agent N.V.
Voorschotbank,, v/h R. C. B.
Inf. kosten vlg. wetV tarief.

Cll
RAADHUISSTR. hypermod.
winkelzaak t.o. gesch. •�. elk
doel. ƒ 32.500. Er. • Cll-5366
bur. -bl. w : • •

Wegens gevorderde leeftijd te koop in Amsterdam; r.

schoonmaakbedrijf
i Omzet ■és / 600.000. Accountantsonderzoek toegestaan. Koop»

! sora n.o.t.k. Br. nr. S 2234. Bljk. Joh. Hulzingalaan 286.
Cll

• BHa|BiaHaaaHMHaBaMaHaHaHHHMH MvaurnmammÊÊmKÊmmÊÊmmÊÊÊÊÊmmi g
[ Voor bedrijf en kantoor

■ BRANDKAST. Llps, Chatwood Voor uw oude SCH3UJFMA-
. o.a. gevraagd. Kaptino. Zijl- CHINE ƒ5O terug bij aankoop

1 weg 53. Telef. 20018, Haarlem, van een nieawe kofferscnrijf-
Cl 2 machine. Alleen bij Van d.

ADRESSEERMACHINE ƒ95. *02■ handmacbine. prima staat. PI. 240789 en zat, geopend. Cl2
• Parklaan 1. Telef. 223810. Cl 2 Bankierskantoor vraagt voor
• q.j>/ 1 mp* a /~*xiTNPvp r— de balie ccn tiental klok—Schrijf- en TELMACHINEver- BRANDKASTJES tot ca.
' huur. Wilson, Utrechtaestraat go cm 15 van Umi 133. telef. 238395. A'dam. Cl 2 ™st

°™ f»*1* ™n
ter

UfS
Een C.V.-KETEL, compleet hoog. Liefst met birinensafe en

• met regelapp. en branderunit, type P. 100. Mag ook Tar. 4
20.000 cal., in staat van nieuw. zijn. Br. niet bur. blad maar

' Telef. 01720-4434. Cl 2 Postbus 408, Amstedam. Cl2
' Middelgrote technische handelsonderneming - to Amsterdam

vraagt:

i a) facturist
i leeftijd 25-30 jaar, met Mulo-opleiding en enig administratief
• inzicht. ' ~ :Y." : ■ ! '

t Beschikbaar is een interessante functie met afwisselende
• werkzaamheden, waarbij echter accuratesse en zelfstandig

I kunnen werken als voorwaarden worden gesteld.

[ b) medewerker
1 VOOR DE VERKOOPAFDELING

leeftijd 21-25 jaar, met Mulo-opleiding en bekend met Duitse
. handelscorrespondentie.
, Geboden wordt een afwisselende commercieel-technische
, werkkring met voor een energieke kracht aantrekkelijke
f mogelijkheden. < -

Uitvoerige sollicitaties te richten onder nr. C2-33395 bureau >

blad.
» Cl2
5 1
é i ■ '' *■ 'Y' Y " •JF :i!

. Auto's en autobenodigdheden
f r\U ___fI,SMCA IOÓO dT,Lï«ei\.bouw-L/lt Zijn pas SpOtkOOpjeS jaar >63t km-stand 35.000, ver-

FÜRD TAUNUS 12 M. br. pijn. 1:14, div. access. en 4
aug. '63 ƒ 3100 nwe. banden. *Téléf,v;-03404-

PEUGEOT 404 Station- 16154. Na 17 n. ? V Cl3
car '63 /1 3075 iguzU Bellel diesel -64, zeerï eil t,r' ZP?g

: 5® geschikt v. taxi.* Ster-garage,
kade 98 111. Telef. 020-163021, siuisstr. 42-48. Telef. 724548.b.g.g. 39416. Cl3

_ ;
——

; DAF de luxe, type '61;!mooiRuilschokbrekers ?»•Jf:
TRIX, Quellljnstraat 159. 02959-15418. - Cl3

Telef. 723946. 's Zondags ge- Aangeboden FORD Taunus 12
sloten.

* * M, 1964, 50.000 km gelopen, i.
Het KNEUSIE. Ink. v. loop~ën ÓVnfU Bt' Telef. 020-

- sloop. Velserw. telef. 135663. ' 1 ' _— ■
02907-5072 en &366. Cl 3 NSU PRINZ de Luxe .1964.

I =r—s—:—n ï Automobielbedrijf Occasion,■ Kuiischokbrekers £e Jan Steenstraat 80.,A'dam.
1 Telef. 020-792730. GeopendAristo, 1 jaar garantie. van. 9-21 uur * • ci2i Quellljnstr. 145. Telef. 723156: 1. " T ~

? '

—

013
I Cl 3 OPEL Kadett 1964. Automo-

FIAT 1800 B, sept. '63. met steeïïïïurtradio, kl. rood, 42.000 km. ooiwagen is nieuw. Telef. 02500- 020-792730. Geopend van 9-21
14267. na 18.00 uur 14274. Cl 3 : ; S?
PIETJE koopt alle automobie- *

i#»n va TAiaf .v*»neiliivgen, Automobielbe-va' 59' Telef' 02°-88«2' drijf Occasion. 2* Jan Steen-
straat 80. A'dam. Telef. 020-V.W. de Luxe type '58. kleur 792730. Geopend van 9-ai uur.

, rood, zeer gaaf. ƒ 1250. Zeer "-Cl3gemakk. bet. MariniersDl. 44, TAUNUS 17 M •Sfl-'Rn" t" 1 nr'Adam. Telef. 223975. ?£Tldfu"™t weglnbei. Pen
, fT... u

: ri? verzek. ƒ 1650. Fin. mog. He-
FIAT Sportcabr., mot. 100%, renmarkt 14 I. telef. 020-ƒ 2850. Zeer gemakk. 230902. , Cl3
rlnierspleln 44, A'dam. Telef. vw de Lu*.223975. Geop. v. 9-9 u. Cl3

; SUNBEAM Rapier 1960. 2-drs.. ■ ■' ' ci3

i v.V»": ctl
• VAUXHALL Viva '64, zuinig teken 5450 tv. Telef. 020-83432.

! en snel. Deze wagen is in staat na 6 u.' - Cl3
! v. nieuw, ƒ 3850. Zeer gemakk. "ri köëp t.z.ej|t. PEUGEOTbet. Mariniersplein 44, A'dam. 404. lets apaits. met zee?v«i

• Telef. 223975. Geop. v. 9-9 acc . Te bezichtigen Gar Im-
' Cl 3 mers, telef. 02560-8085. Sant-
" T. k. RENAULT Major nov. Poort-Z. Cl 3

: '64, km.st. 9000. Pr. ƒ 4000. MORRIS 1000, mooi en goed1 Westerstr. 14 11. Cl 3 met radio, ƒ 875. Fin. mof. KI.
Van part. t. k. een EEND (2 aanbet. Zeeburgerdijk 210 hs*
C.V.), blauw, '60. ƒ 750. Te Cl3
bevr. Tussenmeer 3. Cl 3 FIAT 600 D '65. 18.000 kta
V.W. de Luxe '63 met roldak PrlJ» t 3250. Telef. 03484-

. en windscherm. Ultst. st. Prijs 5"- Cl3
. / 3150. Financ. mog. W. Pvr- Gevraagd OPEL Rekord Cal-
- montlaan 22, Soest. Telef. avan '65. Telef. 02500-60535
' 02955-5721. Cl 3 C\3

: AUTOREPARATIES. Bel eens Eén TELEFOONTJE en—ÜS
, 720283, na 6 uur 718731 Erv. auto ls onmiddellijk

, verze-monteurs. vakk. en billijk. Cl 3 kerd. Tevens verhalen wij uw
• Gekeurde treklnstallaties voor schade door schuld van éen
• alle merken, ook met mon- ?r*P£r .. ont«t*an. ALLE-

tage. Van der Zwaart. Maalde- NANCIERmGEN EN, .VEU-
rij 34, Amstelveen, telef. ZEKERINGEN door '„Krefl-

. 02964-13096-17714. Cl 3 na' telef. 738081, Uithoorn-
[ Bagage-aanhangwagens, vanaf LL . Amsterdam, Cl31 / 440. Van der Zwaart, Dorps- Aangeboden VOLKSWAGEN

" straat 67. Maalderij 34, Am- 1600 van dec. '65, 5000 km
stelveen, telef. 02964 i309- gel..in ruil voor., Chevrolet

. 17714-13258. Cl 3 65/66. Br. • onder nr. Cl-
; Voor AUTOSCHADE. Van der °3?94 bur. blad.

1 Zwaart, Maalderij 34. Amstel- Te koop FIAT 1100 1962.veen. telef. 02964-13096-17714- km.stand 65.000. Ié eig..
13258. Cl 3 slaapbanken, geh. In ;pr. st.

, Voor CITROEN - EYZINGA. r V ®

TeUf
eUning

A'veen. Telef. 02964-19657. imlm/ f c?3
, Voor alle BORGWARD-onder- 'Wodelen automobielbedr. D. Jon- TebevrTeenEl Wnfffs tr«at??gerius, Utrecht. Telef. 030- ,

r
t
e Devra2etl E - wolffstraat 71

27833. Cl 3 Cl3
uw auto vakk. gesp. v.a. ƒ 75, Automobielbedrijf
ook plaatw. Telef. 120984- _

* Jl
. 137301. Cl 3 DéGé

Ruilschokbrekers Bellamystraat 32-34
Rev. auto-instrumenten A'J-1. QA7CQmet bew. bedr. G. v. d. Bo- Adam. lelet. 04/OÖ

gaard, Bart. Enthesstr. 5, Am- OPEL 1700 CARAVAN '.'. '63■ sterdam. Geuzenveld. Telefoon OPEL 1700 REKORD '63135762. OPEL KADETT .. ..
. .ï: ; '63Cl 3 OPEL 1500 .........

.< 'KS
—fjr n ï TT OPEL CARAVAN '61Vrarhf fn hpstel S? 110 fairlane 500 . < -62ViaL.UL Cll UCOLCI nAT URANIA ...; '63
Karperweg 40, telef. 795117. RENAULT R 8 .;. ..... '63

ankle^ e?00d
NS

In ALLE AUTO'S VAN IE EIG.feu. SO EVT- INBUIL
Autobedrijf H. de Boer N.V., —— ; :—

GorredUk. Telef. 05130-1421. T lIAfl
v,„ citroen M

c;, 3 iaunus lzM
Prijs ƒ 1600. Kan gefinanc. <A/4 TP ifworden. Telef. 03420-3217. Cl 3 I UKA IV Ik
Weg. omst.h. v. part. BARKAS '/V T X I J

, B. 1000 '63.J.4.MQjkm, in «t Slechts 23.000 km gelopen, in1 ïèsch zeer mool
.

e staat- Met volledi-
: tl? Aertszstr I

P
2I 7T g Cl 3 g,ËS£%£:: e?litueel "

i Aangeb. DA.F. bwjr. '61, i. z. r> \ ni g. st. / 1450. Byenschans 17. Uebr.' DrOUWer
i Bussum. Cl 3 «

opïXi kadett *65, ïo Uvertoom ZoI, A dam.
maand., van le eigen., 2700 Telef. 86254. big.g. 724014.
km gelopen. Deze wagen mag Cl3door elke instantie gekeurd vtat mnn "

worden. Wegens omstandlghe- vw> ,500 g;;':';;;;;;; •

den slecnts ƒ 4975.—. Inr., vw Vnriantfinanc. mog. Wibautstr. 41, CONSUL CortiruiA'dam. Telef. 949260. Cl 3 uOKmS MO .vX !»jv*-. '62
MORRIS 850 combi dec. '62, VIVO GARAGE. Tollensstr. 97,
t.e.a.b. Telef. 235956. Cl 3 telef. 020-124645.
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proef Hfc
Egteclaer K«i

SmniHn" HIMb„jongs mk
en u proeft
hoe een jonge klare

eigenlijk f||
moet zijn.

Egteclaer !s de eerlijke KryV
jonge klare, puur uit jyjq9l
graan gestookt - U

otromltaa. Egteclaer aill.'M*! j.'Mitl
„Jonge" eenzaam aan de
top, in smaak -in zacht- ffimfëgSf4Eè*ÊË^
heid - in zuiverheid.
Egteclaer „jonge" is
aoed nieuws voor ken-
ners, die van hun borrel
ieté feestelijks verwach- >wTtrittrsT*i
ten. Let op het opvallen-
de etiket en vraag er Uw ,

IËTEOLAER Jonge"
NÉT lETS ZACHTER - NÉT lETS BETER!

Zoekt 11 nieuwe afnemers iii West-Duitsland?
2 toonaangevende Duitse vakbladen voor uw exportreclame:

IXDUSTIUE-AIVZEIOER
reeds 85 jaar één der grootste en meest vooraanstaande technische
vakbladen in Europa.
Verschijnt iedere dinsdag en vrijdag in een gecontroleerde oplaag
van ruim 25.000 exemplaren (I.V.W -garantie) en wordt over geheel
West-Duitsland verf/preid.
Mede door naast haar uitgaven ..Werkzeugmaschine und Fertigung-
technik", jaarlijks met een groot aantal speciale uiteaven, zoals
hefwerktuigen en transportmiddelen, akndrijftechniek en pneuma-
tiek. gieterijen, kunststoffen, lastechniek, industrie en bouwbedrijf,
verwarming en ventilatie, enz. te verschijnen, stelt de INDUSTRIE-
ANZEIGER u in staat, die tak van industrie te bcreïlcen, welke bij
het. gebruik van uw produkten het meest geïnteresseerd is. Daar-
door uitstekend geschikt voor het uitbreiden van uw afzetgebied
rn het aanknoDen van nieuwe handelsbetrekkingen, alsmede in- en
verkoop %-an gebruikte machines.

ELEKTRO'AXZKIGEK
verschijnt 3 X Der maand in een gecontroleerde oplaag van 14.000
exemplaren (1.V.W.-garantie).
Betrouwbaar, ratione-el en economisch wordt de weg naar nieuwe
afnemers in de Bondsrepubliek voor u geëffend door de mogelijk-
heid tot adverteren in één van Duitslands grootste vakbladen voor
de elektrotechniek.
Al naar gelang uw produktiepregramma, staan 2 uitgaven te uwer
beschikking, welke enerzijds door hun redactionele kwaliteit en
anderzijds door hun lezerskring en verspreiding ideale mogelijk-
heden scheppen tot een succesvolle uitbreiding van uw afzetgebied.
liet zijn da tweemaal Der maand verschijnende uitgaven voor de
algehele elektrotechnische industrie en de maandelijkse uitgave
voor handel en installatietechniek.

VERLAG \\. GIRAKDET - ESSEN
Zendt u s.v.p. uw opdrachten op vrijblijvend verzoek om
toezending van een proefnummer, abonnementscondities en ■*«

advertentietarieven aan onze alleenvertegenwoordiger voor
Nederland.
P. A. ZWIJNENBERG, Pr. Hendriklaan 6, Amsterdam. Tele-
foon 7370G0.

: ■ 'J.^ :

EEE

| TRIP BOUWMATERIALEN N.V. fj
=§j Onder verwijzing naar het Bericht van 3 februari 1966 deelt ondergetekend* =§

H namens principalen mede, dat het bod op de aandelen en oonverteerbare ~

■TT"? : 1 4

Hl obligaties van Trip Bouwmaterialen N.V. gestand wordt gedaan. =§

Ü De aangemelde aandelen en converteerbare obligaties dienen uiterlijk donder- |f
fH dag 3 maart bij ondergetekende te worden gedeponeerd, waarna vanaf maan- 3=

Hj dag 7 maart 1966 aan de xiders van de aangemeld® stukken het hun toe- I|
§= komende bedrag ter beschikking zal worden gesteld. Ü|

H De gelegenheid om van het bod gebruik te maken blijft openstaan tot f§§
H 31 mei 1966. §§

Ü UTRECHT, 22 februari 1966. §J
1 VLAER & KOL 1

! s
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lERLAND ZOEKT NIEUWE INDUSTRIEEN NIEUWE VESTIGINGEN OF UITBREIDINGEN VAN INDUSTRIEEN DIE IN OVERBEVOLKTE
GEBIEDEN ALS NEDERLAND GEEN EXPANSIERUIMTE MEER KUNNEN VINDEN. OM DIT TE STIMULEREN, STELT DE lERSE REGE-
RING ALLE EXPORT-VERDIENSTEN VAN DEZE NIEUWE INDUSTRIEËN VRIJ VAN INKOMSTEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING.
MAAR DEZE BEDRIJVEN MOETEN NU REAGEREN OM NOG TE KUNNEN PROFITEREN VAN DE VOLLE 10 JAAR VRIJSTELLING!

WAAROM lERLAND? er het volgende van:
Waarom zijn er in de afgelopen vijf jaar meer dan 125 »°,! S bedrijf heeft nu ongeveer 1.500 man peisoneel op

nieuwe fabrieken in lerland in bedrijf gesteld? Nieuwe uurloon in de Corkfabrieken en hun prestaties verhouden
vestigingen van maatschappijen in Engeland, Amerika, gunstig tot die van het personeel in de overige

Denemarken, Nederland, Duitsland en vele andere gun op fabrieken over de hele wereld. Sterker nog: de
landen Dunlop Groep heeft in de afgelopen jaren lerse Dunlop

De grootste trekpleister voor buitenlandse industrieën employees van alle kategoricen - operators, opzichters,
is de 10 jaar belastingvrijstelling Voor de nieuwe indus- uitvoerders-tijdelyk ini dienst gesteld m overzeese landen,
trieën betekenen deze faciliteiten een onbetaalbare rugge- met het doel plaatselijke arbeiders op te leiden, speciaal
steun in de eerste jaren van ontwikkeling en groei. waar nieuwe bedrijven in gebruik worden genomen •

Een even onbetaalbare steun zijn de financiële bijdragen HOE ZAL UW EIGEN LEIDINGGEVEND PERSONEEL
(die niet behoeven te worden terugbetaald!) tot twee- REAGEREN OP lERLAND?
derde van de vastgelegde activa, zo j*lsJcosten van Leidinggevend personeel, dat wordt overgeplaatst naar •

nen, gebouwen, machinepark e.d.
nftn(i„ n f:n i Jerland zal daar uitzonderlijk komfortabele behuizing be-

deze bijdragen tot een kwart ■ 8P "

t '

schikbaar vinden, onverschillig in welk gebied het gesta-
sommige gevallen zelfs nog aanZl^' y- *8 *

c_p
. , tioneerd wordt. Zij kunnen profiteren -en zo voordelig -

Voor bedrijven m het Shanno ge ï J 8 P van rekreatiemogelijkheden temidden van de onge-voorkeursregelmgen getroffen op g i -

rept e natuurgebieden, terwijl ook het artistieke, akade-
vracht, verhuur van bedrijfsruimte, u^5e B misch en sociale leven kan wedijveren met dat van debelastingvrijdom periode tot 1983, als ook speciale tege- ]l t ontwikkeide West Europese landen.
moetkommgen in de kosten van machmerieen en de op-
leiding van personeel. Vele Nederlandse bedrijven ves- MAAR IS lERLAND, GEOGRAFISCH GEZIEN,
tigden zich reeds in lerland. Zodoende genieten o.a. NIET EEN STAP IN DE VERKEERDE RICHTING?
Philips, Rippen, Wavin en v. Heyst van de genoemde 0u de vestiging van een nieuwe industrie in lerland u
voordelen. verder verwijderen van uw potentiële afzetgebieden?

Integendeel! lerland is ideaal gesitueerd, centraal gelegen
!S HET EKONOMISCH VERANTWOORD OM IN lERLAND EEN

.

ten opzichte van de Engelse, Amerikaanse en Europese
NIEUW BEDRIJF TE STARTEN? warkiten. Er worden dagelijkse scheepvaartdiensten on-
T ,

« *
>

. T ,
• derhouden tussen Dublin en de belangrijkste Britseï£a^r T?V^ZlCht

-

Va?- lerse ekonomie over 1962 zegt de havens, terwijl er tevens regelmatige diensten zijn vanuitO.E.C.D. (Orgamsation for Economie Co-operation and ancjere lerse havens naar het kontinent en Noord Ameri-
Development)

_

,
.

. ka. Dagelijkse luchtdiensten verbinden Dublin, Shannon
„De ekonomische struktuur blijkt een gunstige basis te cn met ajje belangrijke kommerciële en industriële
zijn voor groei. lerland is een van de weinige tanden in Van Europa, Groot Brittannië en Noord Amerika.West Europa, die op het ogenblik een ruim aanbod heeft E het binnenlandse transport staat in lerland op eenvan personeel. Toch is het land m andere opzichten gelijk . «

v *

te stellen met ekonomieën van hogere ontwikkelings- ®P •

_

graad, met name waar 't betreft onderwijs, publieke en lERLAND OPENT NIEUWE MOGELIJKHEDEN.
partikuliere houding ten aandien van sociale en ekono- Als u ook van deze nieuwe mogelijkheden wilt profi-
mische problemen en de aanwezigheid van een uitgebreide teren zoucien we graag eens met u van gedachten
infra-struktuur. Voorts is het land geografisch gunstig wisselen.
gesitueerd ten opzichte van de belangrijke Europese en Mr John O'Sullivan van de lerse Industrial Develop-
Amerikaanse afzetgebieden. De mate waarin lerland in ment Authority zal u gaarne nader inlichten. Een
staat is geweest gedurende de afgelopen jaren buitenlands afspraak is te arrangeren voor 7 t/m 16 maart op de
kapitaal aan te trekken en de export van agrarische, en Jaarbeurs, Croeselaan, Hal C, stand 2095, tel. (030)
in 't bizonder, industriële produkten te doen toenemen, 2 2372, of bij de lerse ambassade, Dr. Kuyperstraat 9,
bewijst wel de belangrijkheid van deze faktoren". Den Haag( tel. (070) 11 19 85.

OF ZEND DE COUPON OP VOOR UITVOERIGE BROCHURES
WAT ZAL ER GEBEUREN MET DE lERSE ARBEIDSKRACHTEN IN -—

—:
.

DE KOMENDE 10 JAAR?
' Aan de Industrial Development Authority, I

lerland is het enige Noord-Europese land met een over- I PM lerse Ambassade, Dr. Kuyperstraat 9, Den j
schot aan arbeidskracht. Op dit moment is er meer dan | Haag. Zend mij s.v.p. gratis inlichtingen over de |

voldoende arbeidskracht beschikbaar om binnen een 1 mogelijkheden voor nieuwe ondernemingen in j
tiental jaren de lerse industrie te verdubbelen. j lerland.

Resultaat van lerlands plannen de industrie in bewe- |
. I

ging te brengen is, dat de emigratie is teruggelopen: vele 1 Naam: .

lerse arbeiders zijn zelfs reeds uit het buitenland naar huis J Bedrijf: 1
teruggekeerd. '

•

Maar hoe staat het met de lerse arbeider? Is hij gemak- j Adres: , j
kei ijk te scholen? Heeft hij een aanpassingsvermogen? . Woonplaats: j
De General Manager van de lerse Dunlop fabrieken zei — — —

« ,r
'

:»•

■'t I < '■ ■ > * • j. 1 -: r■; *"■■ ' ' ] Oi- •>:.) Y *

: •

* e- * ■ , '• - ' i.'i ' \ 'V' -■ .v. - c. V;:' -

||^gÉÉ :

.' . Dé Ftjnê

mm F. Engelse Melange

'

*

ZET EENS THEE
OP DE ■§

ENGELSE MANIER laffi?*
*

. Douwe Egberts Piek wiek Thee! U proeft ~

Doe wat meer *

. het zo: dat is een tliee met een eigen Min de pot, en
karakter. De smaak is bijzonder fijn en een scheutje melk-
verkwikkend, de geur zeldzaam krachtig. in de k°P>
Een verrassing apart is wel de afsehenk:
diep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet smaakt en geurt!
voor niets heeft deze fijne Engelse melange
zich bij zo vele gezinnen als een echte
tractatie ingeburgerd . . .

Douwe Egberts
.

ctoi«
. €^v^oq«^.^ov^

DE TELEGRAAF WOENSDAG 23 FEBRUARI 1%6



Koop uw occasion
bij Ford-dealer

Autex
CORTINA '63. weinig bereden,
rood met beige dak. in uitzon-
derlijk: goede conditie.
TAUNUS 12 M '63, grijs met
lichtgrijs dak.
TAUNUS 17 M Super '63. 2-
deurs, bljz. go<ïd. cond.
TAUNUS 17 M Super '62. 4-
deur*, kleur blauw.
TAUNUS 17 M Super '81, 4-
deurs. kleur wit.
FORD TAUNUS 17M '60. 1500
c.c. motor, 2-deurs.
V.W. DE LUXE "62, kleur gr.
AUSTIN A4O Combi '63.
AUSTIN A4O Combi '62.
RENAULT Dauphine '61. bil-
lijk in prijs.
RENAULT L4, luxe comfort
'62.
RENAULT R 4 '63.
PEUGEOT 403 Combi '60. bil-
lijk in prijs.
Alle automobielen verkeren in
goede conditie. Financiering.

H. . Dirks „Autex"
L. Leldsedwtorsstraat 26-34, tè-
lef. 235888 tot 18 uur. Tevens
na 18 uur telef. 133970, le Jan
van der Heijdenstraat 99-103.
Telef. 718199, tot 22 uur.

Cl3

Ruilschokbrekers
v. d. Meer's Autoshop

Linnaeuskade 11, telef. 52440.
Cl3

INRUILKOOPJES: DAF LUXE
'59 ƒ 975. DODGE '58. zwart
ƒ750. TAUNUS 17M station
'59 ƒ 875. Taunus 17M bestel
ƒ 975. Consul '6U L-P.G.-gas
ƒ 1375. CONSUL '58 / 875.
Amerik. Ford ƒ 975. DKW 3/6
"59 ƒ 1375, enz., enz. Garage
Oud Zuid, Gov. Flinckstr. 194-
196. Amsterdam. T. 732455. 8-22.
Zon. 12-17 uur. Cl3
Alle AUTOVERZEKERINGEN,
accept. 15-j. auto's, W.A. z.
keuring. F. Koster, Joz. Is-
raëlskade 3 bel. Telef. 716909.

Cl3
Zeer mooie SAAB. type 96*.
'63, kleur l.groen, werkelijk
iets moois. Km.st. 57.000,
ƒ4OOO. Telef. 02959-15418. Cl3
RENAULT L 4 de Luxe "62*,
kleur t»eige. prima wagentje.
ƒ 1650. Telef. 02959-15418. Cl3
Voor llefaebbers iets speciaals,
LANCIA Flavia, type '63,
kleur metall.grljs, voorz. van
radio, gordels, slaapbanken,
pas»eerhoorn enz., enz. Km.st.
55.000. Deze wagen Is niet van
nieuw te onderscheiden,
f 5000. Telef; 02939-13418. Cl3
Bijz. aanb. Tpzrt. aan part.
FORD Cortina, > rood/zwart
dak, prima accu en banden,
met radio, trekh., kokosmatt.,
veiligh.g.. rolh., mlstl. enz. In
topconditie. Telef. 02500-
15894. _Cl3
Te huur een ZOMERHUISJE,
tevens te koop een stukje
bosgrond, pl.m. 1000 m2. Te-
lef. inllcntingen 's avonds na 6
uur. Telaf. 05753-1590. Henge-
lo Gld. ■ ' ClB
Alle REPARATIES rev. rem-
men en frictie worden door
ons vakkundig, snel en billijk
uitgevoerd. Telef. 920782. Na 6
uur 39998. Cl3
Een le KLAS autoverzekering
met overname 30 % no-clalm
va. ƒ 78. W.A.: of ƒ 227 A.R.
Alle verzekeringen, financie-
ringen. geldleningen en hyp.
Ass. Zweep. Boutenburg 347,
A'dam (Osd.). Telef. 194348.

Cl3
T. k. M.G. T.D. Deze auto,
welke in ultst. st. van onderh.
verkeert, is voorz. van nor-
maal Holl. kentekenbew.. z. g.
». nwe. banden, kap, chroom
en lak*'Motor-is pas gerevi-
seerd, waarvan rek. ter Inz.
Pr. ƒ 3150. Te bez. van 18-21
u. in autobox. Dolhaantjes-
•traat 67. A'dam (Geuzen-
veld). Cl3
OPEL. Rekord 1700 *64, kl.
gebr. wit, in zeldz. goede
staat, f 4650. Zeer gemakk.
bet.. Marlnlerspl. 44. A'dam.
Telef. 223975. Geop. v. 9-9
u. Cl3
Academicus biedt aan:

Fiat 1500 Sport '65
10 mnd. oud, kl. zwart, ƒl5OO
onder nleuwpr. Telef. te bevr.
na 6 u. 56561.

rj_ Cl3
M.G. B-tvpe '64. i. pr. staat,
prijs ƒ 6830. Telefoon 03490-
17500 Cl3
STER-GARAGE. Sluisstr. 42-
43. Telef. 724548. Fiat 1100
'59. Fiat 1100 '58. Dodge
Kingsway '60. Reeds met
ƒ 90.- aanbet. Cl3
PANHARD P.L. 17 Grand Luxe
'61, m radio, in uitmuntende
staat, ƒ 1875 Groeneweg Te-
lef ClO-231210' • Cl3
MERCEDES 180 D 1959. Auto-
mobielbedrijf Occasion, 2e Jan
Steenstr. 80, A'dam. Telef.
020-792730, Geopend van 9-2t
uur. ' Cl3
FIAT 1100 D 1962. Automo-
bielbedrijf Occasion, 2e Jan
Steenstraat 80, A'dam. Telef.
020-792730. Geopend van 9-21
uur. Cl3

Aang. AUSTIN 2-tons truck,
slechts 3 mnd. oud, origln.
8000 km gereden, nieuwprijs
ƒ 12.600, nü al. ƒ 8.000. Marnix-
straat 164. Telef. 243087 of
67242. Cl3
Aangeb. v. part, OPEL Rekord
'58, in pr. st. ƒ 1200. Telef.
921377.■ Cl3
Ford ZEPHYR '59/'6O. Leuke
auto, ƒ 975. Telef. 134302. Cl3
RENAULT Dauph. '60. mooi
en goed, ƒ 825. Telef. 134302.
Een goede PRIJS voor uw
auto? Bel 134302-231658. Cl 3
Alle REPARATIES rev. rem-
men en frictie worden door
ons vakkundig, snel en billijk
uitgevoerd. Telef. 920782. Na 6
uur 39998. Cl3

TAUNUS 12M '60, mech. pri-
ma ƒ 1150. Inr., flnanc. Heide,
,Corn. Anthonlszstr. 29. Telef.
710059. A'dam. Dagel. v. 10-21
U. Cl3
TAUNUS 17M '60 m. rold. on
radio, prima auto. ƒ 1650. Fl-
nanc., inr. Heide, Com. An-
thonlszstr. 29. Telef. 710059.
FORD Zephyr '59, ln g. st„
slechts I 1450. Inr., financ.
Helde, Corn. Anthonlszstr. 29.
A'dam. Telef. 710059. Dagel.
v. 10-21 u. Cl3
V.W. 1500 '62, kl. blauw,
km.st. 56.000. schadevrij.
ƒ 3750. Flnanc., inr., gar. Hei-
de, Corn. Anthonlszstr. 29
Telefoon 710059. Cl3
V.W. 1200 '63 m. rold., slechts
ƒ 2950. Flnanc., Inr., gar. Hel-
de, Corn. Anthonlszstr. 29
Telef. 710059. Cl3
TAUNUS 12M T.S. '64, wit m
zwart dak, slechts 40.000 km
ger. ƒ 4350. Flnanc., Inr., gar.
Helde, Corn. Anthonlszstr. 29
Telef. 710039. Cl3
Tl k. V.W. bestel 732 m.
ramen. Ook rullen. Telef. 020-
728511. Cl3
SKODA tourlngsport 1963,
36.000 km. PrUs ƒ 2750. Telef.
159246. Cl3
MERCEDES 220. nov. '62.
nieuw model met schuifd..
radio, witte zijvlakken op
banden, lederen bekleding,
ƒ 5750. In bijzonder mooie
staat. Kan ƒ 3000 op geflnanc.'
worden. Inr. mog. Dr. Schaep-
manlaan hoek Laarderweg,
Bussum. Telef. 02959-13246 of
19284. £13
RENAULT Dauphine '61 met
radio en schuifdak. ƒ 1350. Inr.
flnanc. mog; Dr. Schaepman-
laan hoek Laarderweg, Bus-
sum. Telef. 02959-13242 of
19284. Cl3
T. k. DAUPHINE de Luxe '60.
zeer mooi. Bevr. mevr. Schin-
kel, St. Janslaan 96 I, Bussum.
Telef. 02959-31002. Cl 3
Aangeb. PEUGEOT Stationcar
403 '62. ƒ 2150. Telef. 020-
240344. Cl3
SLOOPAUTO'S te koop gevr.
Telef. 128813. Cl3
CTROttN 2 C.V. de Luxe '59,
verk. ln z. g. st„ nwe. banden.
L. Holleeder, Noorderdwarsstr.
9 (bij VlJzelgr.). Telef. 246135.

Cl 3
PORSCHE m. nwe. bekl. en
stoelen, I 1450. le aanbet.
/ 200. Inr. auto of motor
mogel. Telef. 02500-19303. Cl3
FIAT 850 type '65, 21.000 km.
schadevrij, z. g. a. n. ƒ 3830.
Telef. 02959-17665. Cl3
T. k. Phlllps-AUTORADIO, 6
volt, ƒ9O of rullen voor 12
volt. Trekhaak Opel '60-'62,
ƒ 50. Imperial ƒ 20. Telefoon
946311. Cl3
OPEL Rekord 1700 1964 . 4
versnellingen. Automobielbe-
drijf Occasion, 2e Jan Steen-
str. 80, A'dam. Telefoon 020-
792730. Geopend van 9-21 uur.

Cl3
OPEL Rekord 1500 1963 met
schuifdak. Automobielbedrijf
Occasioni 2e Jan Steenstr. 80,
A'dam. Telef. 020-792730. Ge-
opend van 9-21 uur. Cl3

Automobielbedrijf
H. v. Poelgeest & Zn.

biedt aan; • «•

SIMCA 1500 .
'64

SIMCA ' 1000 GL . '63
SIMCA CAf/TEL '61
RENAULT DAUPHINE . . '60
FORD TAUNUS 17 M 4-d. '61
Stationsstr. 7-11. Te!ef. 02964-
10051-12740. b.g.g. 12658.

Simca-hoofddèaler
■ . Cl3

SIMCA 1000 de Luxe 1965.
Automobielbedrijf Occasion,
2e Jan Steenstr. 80, A'dam.
Telef. 020-792730. Geopend
van 9-21 uur. Cl3
RENAULT 4 de Luxe, type
1965. Automobielbedrijf Occa-
sion, 2e Jan Steenstr. 80,
A'dam. Tele:. 020-792730. Ge-
opend van 9-21 uur. Cl3
FORD Zephyr 4 1963. Auto-
mobielbedrijf Occasion. 2e
Jan Steenstraat 80, A'dam.
Telef. 020-792730. Geopend
van 9-21 uur. "

, : Cl3
CITROEN Ami 6 1964. Auto-
mobielbedrljf Occasion, 2e Jan
Steenstr. 80. A'dam. Telef.
020-792730. Geopend van 9-21
uur. Cl3
Voor loop en sloop naar OME
JOOP, telef. 180335. Cl3

Automobielbedrijf
F. B. Richters

'OFFICIEEL RENAULT-AGENT
SPECIALE AANBIEDING DEMONSTRATIEWAGENS:
RENAULT 8 Major, rood, / 4850
RENAULT 10 Major, beige,

...

( 5930
ZEER LAGE KM.STANDEN, 6 MAANDEN VOLLEDIGE GA-
RANTIE.
RENAULT OCCASIONS:
RENAUDT Dauphine 1964. met schuifdak. 38.000 km ƒ 3150
RENAULT 4 Exportmodel '64, 35.000 km / 2850
COEDKOOP INGERUILD:
MORRIS 830 bestel. 1962 ƒ 1000
A'damseweg 400. A'veen. Telef. 02964-31376.
Goed geoutilleerde werkplaats, modem servicestation, ook In-
lichtingen bij ons filiaal Meerstraat 91. Hillegom. Telefoon
02520-7097.

. Cl3
Opel Kapitan, 1962, de Luxe

Zwart, -witte banden, slaapstoelen, 70.000 km., banden prima,
alleen voor echte Opelrljders. Voor slechts 1 3875.
INL. HOLT. „PORT VAN CLEEF". van 9.00-20.00 uur. Telef.
244860. •

Verhuur van auto's, scooters enz.
V.W.'» '64-'63, ƒ 17.50 p. d MENIST v.a. ƒl4 luxe V.W.'i,
Onbsp. rijden. Telef. 187465. busjes/bnstel. Telef. 731019.

Cl 4 OPEL en V.W. verh. H. v.
Chevrolet. Mercedes, Opeis. Vliet, Hogeweg 10, t. 946291
V.W. Luxe en bestel. KUPE- Cl4
RUS N.V.. Middenweg 82A. TT TTT/Amsterdam, telef. 58790, Cl 4 VarU IN.V.
Opel REK. en V.W. '64, met Taunusbusjes en bestel,
radio en roldak. Telef. 225342 Stationcars, luxe auto's.

Cl 4 TcU-f. 020-797503-798469.
VENI. 50 nwe. V.W.'s. Taunus, Hartlief AUTOVERHUUR. Vei-
Opels. 2e Oosterparkstr. 147- lig en niet duur. Telef. 794202
149.*Telef. 51446. ' Cl 4 of 420127. Cl 4
V.W.'s, Simca, Taunus, bestelwagens, 9-pers. busje

„Drive-Yourself"-autoverhuur
Thans gevestigd' Blasiusstraat 121-123. Telefoon 92 23 66.

150 nieuwe luxe en bestelwagens
Diks autoverhuur N.V.

.

Van Ostadestraat 278-280. telef. 714754-723366.

Motorrijwielen, scooters* en (brom)fietsen
IN- EN VERKOOP VAN ALLEr> /-\1 MERKEN NIEUWE EN GE-Lor Uly BRUIKTE MOTORRIJWIELEN

""kW rijwielen J°.°P V. WeeS
tegen lage prijzen, compl. v.a. 188*„ 2A 2«J£N ?44 '

/ 129 -.
Telef. 234550 en 230495, Am-

MAGNEET - RS - sterdam.
LOCOMOTIEF Y. k. SOLEX / 150. Telef.

KINDER 5-8 jaar v.a-, ƒ 73.- 151172. Cl5
KLEUTER ƒ 39.- Te koop gevr. SCOOTER min.

A. 150 cc. Na 6 uur Oocterholt,
Inr I ll\r Prinsengracht 479. Telef.V_Ul \Jiy 236469. Cl5

3. v. Galenstraat 58-62-64. Nwe., gebr. en door de bant»
J. P. Heijestraat 108. teruggen. BROMF., gar. en
Ferd. Bolstraat 87. gem. Detal. Merkrijw. zond.
Breestraat 108, Beverwijk. aanbet.. v.a / 3,50 p.w. „Bro-

Cl 5 mo", lepenpl. 38. t. 59178. Cl3

MAGNEET '62. In pr. »t. / 225.
Rex voor nieuwe overjarige Batavus Whippet '63, dubt},
en diverse teruggenomen uitlaat, tn at. v. nw. van ƒ 950
BROMFIETSEN. De Clercqstr voor M95. Financ. mogel.
74, telef. 83906. v. Woustr. 61. Bromfietsservice K. Zwarts,
telef. 716466. Cl? Wagenaarstr. 33-35. Telef.

50922. Cl5

Vaartuigen en watersportbenodigdlieden
ll«;«plrTn»f»rlrriiKf>r Nw< Polyester BOOT 3.60 xijsseimeerKiuiscr 150 mi 3 b.b.motor.

bouwj. WÖS. ± 12 x 3.3, x ƒ 850. Telef. 020-725753. Cl6
0.9 m (gemetalliseerd), ±; 18 y hoort zoveel over die nleu-J .

P
i

P H®nonJa« /D - we EVINRUDE-motoren, maardubb. besturing. 9 slaappl. u het zelf wel
Pr ' over * willen ondervinden? Wij ko-

ley. men gaarne demonstreren cn
Te koop v. part. nw. casco geven u vakkundig en tech-
MOTORKRUISER, glasdicht, nisch advies. Inruil en voorde-
gezandstraald enz. ƒ 6500. lige betaling mogelijk. Gratis
Scheepsmotor 25 pk met as en uitvoerige folders op aan-
schroef enz. / 1500. Singel 20, vraag. Fa. Bobumo, Mulder-
Bussum. Telef. 02959-1811>]. straat 18-20. Telef. 223018,

Cl 6 Amsterdam-C. Hoofd Rayon-
Te koop van part. WEEKEND- dealer. ANWB Bondsbootmo-
boot „Westlander", 10 x2l torherstellers. Cl6
m. met motor. Opbouw man. T. k. aangeb. 4-pers. SPEED-
hechthout 1965, 8 schulmpl. BOAT, l-j. '65, met of zonder
bedd., veel glas, moet binnen motor, te.a.b. Telef. 02949-36.1
nog afgetimmerd worden, na 6 u. Cl6

' ' 1750' Telef. 01726— Bouwtekeningen van snelle2253. sport- en skiboten en week-
Wegens omst. t. k. aangeb. een endkruisers. Elk beslag voor
nw. motorkruiser . CASCO, 1. zeil- en motorboten. Zend t 1
9.30 m, br. 3 m, norm. sta- aan postzegels in enveloppe
hoogte, geh. gemetalliseerd, voor catalogus 1966. Water-
met een Perklns, 6 cll. diesel- sportcentrum Herman Lieven,
motor. Br. ond. nr. Cl6-53835 showroom Oostwal 2, Den
bur. bl. Bosch, telef. 04100-31763. Cl6

Watersportliefhebbers
GRATIS HISWA-KAARTJE als u zich NU abonneert op het
maandblad „WATERSPORT", het blad voor de zeil- en mo-
torbootsport. camping en waterski. • Ab. / 12,50 p. j. Losse
nrs. / 1,23. Verkrijgbaar bij kiosken en tijdschriftenzaken en
bij ..Watersport", postbus 188, Amstelveen. Telef. 02964-17807.

Vaartuigen in opmars
op de Duitse markt

Na de auto-rage is in Duitsland nu ook de BOOT-RAGE be-
gonnen. Om echter als stuurman zijn boot door het water
te kunnen laten klieven, moet men als zakenman toch wel
iets hebben bereikt. Zoals de lezers van DIE WELT! Een
voorbeeld: 67% van de leidende functionarissen in het Duitse
bedrijfsleven leest DIE WELT.
DIE WELT — dagblad en zakenblad voor Duitsland — wordt
in 8.000 plaatsen van de bondsrepubliek, incl. Berlijn, en In
131 landen over de gehele wereld gelezen. Met de zaterdag-
uitgave — oplaag 330.000 exemplaren — bereikt u rond 1
miljoen lezers. Een belangrijk afzetgebied „naast de deur".
Uw advertentie in DIE WELT zal dan ook met belangstel-
ling-worden gelezen.

Die Welt
UNABHANGIGE TAGES&EITUNG

FÜR DEUTSCHLAND.
Advertentie-opdrachten kunt u zenden aan onze Nederandse
medewerker: '

N. BOLDINGH - International Advertising, Brederodestraat
118 - Zandvoort/Zee - Telef. 02507-2964, die voor een cor-
recte Duitse vertaling zorgt en u desgewenst nadere Inlichtin-
gen zal verstrekken.

Caravans
Huur uw nieuwe caravan bij Aangeb. vaste STAANPL. voor
garage v. d. ZWAAN, o.a. caravans op terrein, onmiddel-
Tlroler en Sprlte 400. v. Osta- lijk gelegen aan de Kagerplas-
destr. 298-300, A'dam. Telef, sen. Camping-, en watersport-
-725528, na 18 u 02974-249. bedrijf L. de Haas, Sweiland-
CARAVANVERHUUR-verkoop P°'^r

.„

1
„

OA' Warmond. Telef.
Van Wauenaerstr. 16, Huizen. 01712-462. Cl7
Occasions. Telef. 02959-3329. A'FOORTSE Caravan Centrale

Cl 7 Verhuur Kip caravans. Ver-
Te koop gevr. 5- of 6-persoons £®°j£?nrui1

; ,5 rk " -r/w*CARAVAN. G. Willemsen en 41' A foort- Te l e
.

f
_

Zn.. Herenstraat V2. Telef. 18478; «-17
2380 Rhsnen. ' Cl 7 Part. vraagt 4-pers. CARA-
Te koop ALPENKR. Sr. po- met toilet. Telef. 070-
lyester, z. g. als nieuw, slechts 858148 - ril
2 a 3 weken gebr. Geh. compl. Div. CARAVANS 4-6 pers., 40
met voort, en invent., ƒ 2000. stuks, ƒ 2000-/ 2500. N. Haven
Br. on. nr. Cl7-53825 bur. bl. 408, telef, 070-638102. Cl7

Met vakantie
Te huur modern ZOMERHUIS. T. h. vaststaand ZOMERH.
centrum Oosterhout N.-B. Zit- Garderen. 8 slaappl... ga» en
kamer, 2 slaapkamers, moder- elektr. Nog vry mei. laatste
ne keuken, douchecel, ver- week aug. en sept. Ook week-
warming, parkeerterrein, bos- ends. Nieuwllchtstraat 8.
rijke omgeving, natuurbad. In- Utrecht. ClB
lichtingen: J._A. Broeders. ZANDVOORT. Cem. kamers

A Oosterhout. Te- vrije keuken v»n Isalf meilef. 01620-0049. ClB tot e jnd jun j
| 4 per g, Br. o. nr.

BLARICUM 't Gooi. te huur ClB-53853 bur. blad.,)
v. ca. 10 '7*—3o/7 vrije woning Te huur luxe 4-pers. CARA-met alle • comf.. ƒ 150,- p.w. VAN op Ameiand , H . D. Roor-Brleven nr. ClB-53820 bur. d# Leeuwerlkstr. 128. Leeu-
Unieke VAKANTIE, speciaal warden. Telef. 05100-24854.
voor gezinnen niet/ kinderen! jr jn prachtig mooi bos.Zomerhuisjes, inclusief pony om g, Arnhem, nieuwe Spriteen wagen. Zwembad, speel- 4.pcrs . CARAVAN, met gcsl.tuin, Irampollnepark enz. voortent, ƒ73 p.w., evt. ook
Meer dan 200 pony s. Vraagt rijdend te huur. Telef. 02939-prospectu» (30 ct. aan postze- 19450 ClBgels bijsluiten) Shetland Pony '

' *■ " u.......
Park slaeharen (Ov ) ClB NIJVERDAL. 6-pers.huisje,park, siagnaren (uv.). 018 en J 6 uBagage-aanhangwagens, vanaf 4.pershu j sjei vrij voor 16 juni

» 1 X^a
>*»

r £wa
w ói en na '3 aug. Rustige enstraat 67, Maalderij 34, Am- bosrijke omgeving. Beide huis-ïï»lv,e.e,ï,a«.Je f" 02964-13036 jes verwarming. Ook kinder-

-17714-13258. cih iedikantje en box aanwezig. K.
Gekeurde treklnstallaties voor Meijer. Eversbergweg 26A.
alle merken, ook met monta- Nljverdal. ClB
ge. Van der Zwaart. Maalderij Te jtoop gevraagd: een ZO-?oAft^^,eiveen *

02gAó MERHUIS of vakantlebunga--13096-17714. • ClB low* aan zee: uitvoerige be-
ZANDVOORT.. Gemeub. etage schrijving en uiterste prijs,
te huur t/m mei '66, ƒ 350 p. Br. onder nr. ClB-33842 bur.
m. c.v., licht, gas en water blad.
inbegr. Telef. 02507-3454. ClB zandv oort-Z C.v. gem. FLAT-
Keurig vak.HUISJE te huur .te te huur aan de duinboule-
voor 3 è 4 pers. Bedden boven vard van mei-september p. m.
elkaar, ƒB5 p.w. Vel.zoom. Br. Br. nr. ClB-53836 bur. blad.
on. nr. ClB-53824 bur. bl. Emmen . ,<Centrum). VAKAN-
Nieuw TENTHUIS te koop TIEWONING, 4 slaapkamers,
met inventaris, met staan- gebr. van keuken. Prijs ƒ 100
plaats voor één seizoen. Prijs p, maand. Joh. Hollen, 03910-
ƒ 1730. Telef. 221197. na 6 1364. Spoorstr. ,17. ClB
HHL ZANDVOORT. Voor direct
TENTHUISJE te koop. ƒ 350. aangeboden tot 1 mei nieuw
Telef. 53912. ClB gemeubileerde 3-kamerflat
PAARDRIJDEN leren en aan boulevard, lift, modern
kamperen. Rijpaarden en po- comfort, ƒ 380 p. m. Inl. telef.
ny's met wagentjes te huur. P. 02307-2524 (na 4 uur*. Clfl
dag of per week voor onze ZANDVOORT, fraai gemeub.
gasten. Inl. Camping Zorg- ] Uxe 4-kam.flat aan duinrand,
vliet. Postbus 2. Diever (Dr.). balkon, garage, mei / 750, juni
In Midden-BRABANT te huur ƒ 900 (incl.). Telefoon 070-
gedeelte van landelijk gelegen 246337. CU
boerderij. Volledig gemeub., -r
str. w„ pl.m. 3 min. van i e KOOp
zwembad en recr.oord. Z. pen- verplaatsbaar
sion ƒ 23 p. p. p. w. Br. A. v.
Vuuren, Tilburgseweg 17, Hil- ZOmcrnUISJC
varenbeek. (Telef. 04242-3212). j n de Achterhoek. Br. nr. CIS-
RECREATIE Nog enkele stuk- 53838 bur. blad. •

jes grond te huur (aan Boom- Te huur 4-pers. CARAVAN
gracht 100 m2). Voor caravan aan zee . Vrij tot 0 juli en na
of tent, 1 km van. Tjeuker- 2l aug. Velef. 08340-3639. ClB

of
lz/°2OO DP? 4 "P ZOMERHUISJES, n. vr. v.

n?™ ?fi2o fMR 23/6 na 13/8. ƒ63p. w. Mevr.jaar. Telef. 03130-3620. ClB G Roelofj 10,
Maar eerst een RIJBEWIJS bij Niiverdai. ClB
rijschool De Nljs. Sinds 1937 -

de rijschool van Oost. Telef. Te koop VAKANTIEHUISJE, 4
54815. ClB pers. Telef. 263805. ClB

Vakantie in buitenland
SPANJE. Te huur 6-pers. bun- ITALIAANSE Rlvlera.' 'Onze
galow bij zandstrand. Mrt. hotelsets „Llgure" en „Adrla-
ƒ 200, apr, ƒ 300, mei../ 430. tlca". 1966 zijn verschenen. 4;i
juni ƒ 600, juli ƒ 800, aug. hotels/pensions vanaf Ventl-
ƒ 900, sept. ƒ 600, okt. ƒ 300. miglia tot Salerno en 25 vanai
Mak. Chr. Pluylaar. Wiering- Venetië tot Ancona in alle
str. 1. A'veen. Telef. 02954- prijsklassen (vanaf ƒ99 p.w.).
32863. Cl 9 Direct uit voorraad leverbaar
—; —pr —r"j Vraagt geïll. hotelset betr.

Luxemburg Bourscheid gebied: Eerste Nd. Automobl-
V

rEES
N
CHTERBERG

M ISwiTfion ™
Telef. 234741 & 239128. (ZatMooi panorama, 490 m hoogte

, .

op Eifel, Ardennen en Moezel- ges '-' d '• -tir
streek. Nieuwe 6-pers. mobile ZONNIG Italië, tussen Nice
bungalows, alle comf., douche- en San Remo. 4-pers. huisje te
rivierbaden en een goede huur. Dir. aan zee. Ook voor
speeltuin. paas- en pinkstervakantie. Van
Te bevragen Geurtsen, Van 't /60 tot ƒB5 p.w. Bezet van
Hofflaan 23, Amsterdam, telef. 1/o—3o/8. Inl. schrift, of telef.
020-940229 en 59606. W. Smit. Bertelmanplcin 1,
J.man zoekt REISGENOTE, 18 A dam. Telef. 020-796764. Cl9
•24 jr. om samen per auto op LAGO MAGGIORE-STRESA!
vakantie te gaan. Doel n.o.t.k. Volop zon! Bloemenselz. aprll-
Br. nr. 8082 Telegraaf, Oud»« mei: ƒ9. Hoogs.: IJ2 m; ontb.
gracht 203. Utrecht. ClO AII ln, Geen groepen. Eigen

SAN REMO Italië -Vak.won. «trand. Schr. res. Hotel Baltl-
Dir. a. h* Compl. üig«r. Ulorc» Damrak 18.- Adam én
Prosp. KBB. Ravelljnstr. 132, Stresa. Ingang Aglp. Cl9Maastricht. Telef. 04400-31670 J.man zoekt REISGENOOT

Olfl vcror zomervakantie. Leeftijd
Zonnig ITALIË.. App. van tot 28 .jaar. Br; Cl9-33816 bur.
villa's te huur in Levlco, SPANJE, gevraagd van* 16/7—•
Caldonazzo en Lldo dl Je»olo. 31/7 een villa of bungalow
Prijzen v.a. ƒ5O p. w. Inl.: a/h strand tussen Salobrefia
Villatalia, Wijsmullerstr. 44, en Malaga. Brieven met opga-
Amsterdam. Telef. 231849 en ve vin prijs nr. Cl9-53821
124004,, Cl 9 bur. 01. '

Te huur van particulier a/d '

Costa Brava
10 min. v. zee,

luxe bungalow
voor 6 personen. Indeling grote zitkamer met open vuur. 2
slaapkamers, badkamer en keuken, prijs ln hoogseizoen ƒ 250

[ p.w. Incl. gebruik elektr., butagas. gasoven en koelkast, in
' hoogseizoen nog enkele weken beschikbaar. Telef. 08388-2967.

Ontspanning, lessen en lectuur
TENNISCLUB Gold Star, over- Echtp., pl.m. 30 J., z. k.
dekte en open banen. vr. beg. middenst., zoekt contact met
en gev. v.a. / 3,50 p.m. T. 794402 echtp. v. schouwburgbezoek
TENNISCLUB m. trainer, veel etc. Br. nr. C2O-23266 bur. blad-
spelen, vr. 1. 728802-727802 BERLAGE rijschool, prlvéles
Eerste Amst. Vamorautorij- P*5 *7, ,??'
school „DOKLAND", 25 les- £°r t.. Simca 1000,, V.W•• DAK
auto's. Gratis halen en br. R U nstraat H. Telef. 707263.
Desgew. fcpoedopl. J. v, Len- C2.y
nepkade 17, b.d. Nassauk., Meisje, 32 jr., zoekt VRlEN-
telef. 89128. J. Huizingalaan DIN. Br. C2O-5401 bur. bl.
?2

i
9

#
a,^f/i?n..lst?713, M?aiBtr; 1' AUTORIJLES ƒ 5 per les.iew Toomo' Voor #utom- j"1 - Cok cursus tot rijbewijs.telef. 122073. C2O Beguin. KNAC-lnstr.. v. Baer-

Rüschool » „VAN MIERIS" iestr. 104. Telef. 717536. C2O
autorijles, gratis geh. en gebr., CITROEN rijschool Olthoffvol lesuur. Prima onderricht N.V., Bos en Lommerweg 373,
door jarenl. erv. Telef. 729412. Amsterdam, telef. 124303 en

C2O 87971. C2O

Charles Montaigne
speciale cursus

mannequin-fotomodel
voor grote maten (42. 44, 46)

vraagt prosp.. v. Baerlestr. 6. telef. 718517.

Schriftelijk praktisch onderwijs
dokters- en tandartsass.. med. secretaresse, dierenartsass..
leerl.-analist, laborant (baslsex.), apothekersass., med. en
chem. laborant, amanuensis, artsenbezoeker, kinderverz., pe-
dicure, sportmassage, vooropl. v. verplegenden, analist enapoth.ass. Gratis studiegids bij 1.Me.V0., afd. A, Baijuwenlaan
22, Amstelveen. Telef. 02964-31840.

Danslessèn
SPOEDDANSCUUSUS _BEGINNERS •>n*e b»J*antoren en agenten

BIJ.. . WIM VAN BEEK R"

Sarph.str. 159, telef. 52487. 3EROPDRACHTEN aan en
C2l •or *eD �OOT snelle plaatsing

Huwelijk en oproepen
Geen Inschrijfgeld INTER- HUW, Weduwn.. financ. on-
VENTUS, Postbus 5175, Am- afh., wil s.k.m. dame, ook
«terdam-Z Absolute discretie, financ. onafh., tot 66 J. Br.
HUW. Militair z. k. m. jonge J532. bijkant. Adm. De
vrouw uit Arnhem of omg. »r. terweg 129, Adam. 122
0. nr. 64 bür. Telegraaf Nij- HUW. Mijn man is mij d. de
megen. C22 dood plotseling ontkomen.
HUW. Besch. dame. 51 J.. 11. Mijn levenstaak is erg «waar.
post., zoekt kenn.making met bfn ,50 J., acad. gevormd. Wie
besl. keurige heer, goede pos. staat mij ter zijde, bd. opv. v.
of zakï.vm. Alleen ser. br. ml Jn 3k -

• Zomers leven wij
onder nr. C 22-33401 bur. blad. y«l op 1 water omdat mijn
1, —

: — k. de watersport, zeilen, be-HUWi bl. j .vrouw zoekt se- oefenen Huw inst mevrrieuze kennismaking met Leoni nr. 1, O.Z. Voorburgwal
tlef, evenw. emand tot 48 j. iB9 Te]ef 2 48489. C22met ruime alg. ontw. en be- •

„ rr— :—r-r -r
langstell., natuurliefhebber. HUW. Ben 22 J., heb z. goede
Liefst weduwnaar. Br. nr. C22 P°f> als vertegenw., in bez. v.
-33403 bur. blad. 1> 1-85. P.G., wil beginnen
Een ïïïïïw begin. HUWE- !LCOr

rr
m' V

g DLIJKSBEMIDDELING. Uitslul-
"

eh maar wl» Ned Kraagtïï? "k V
N

jb
H

JVCPosbus' 780 v
W"een e

m„
AMam

Postbus 760, j( om samen aan ecn toekomst
" aam - ; te bouwen, die beiden voldoe-
HÜW. Sy;mp. knappe Jonge- ning schenkt. Ben donker
man van 24 jaar. muzikant type. 1. 1.80, heb z. beh.
van beroep en leider van heel werkkring. Huw. Ben geen
bekend trio, wil graag in adonis, 28 j., heb woning in de
contact komen met lief en «er. Zeilstr. en een koffiehuis ge-
meisje of jonge vrouw tot 28 erfd i. d. omg. v. Breda, ben
jaar. Jongeman heeft eigen werkz. 1. d scheepsbouw, z
huis en auto. is groot 1.77 en eenzaam. Welke J. vr, wil met ,
sportief tiguur. Br. liefst met mij 't leven delen? Huw Ben
foto, welke op erewoord wor- fijnwerker in "t metaalbedr..den behandeld, onder nr. C2- werk reeds in een'eigen zaak,
33389 bur. blad. heb 't heel goed, ben 28 j.,
HUW.. Een nette heer met heb een z.v. 10 j. Welke j. vr.
winkel en mooie woning, wil mij ter zijde staan en een i
zoekt langs deze weg kennis- begripvol moeder zijn. Huw.
making. Leeftijd 54 j., p g., Welk beschaafd meisje, wit m.
ben geen avonturier. Br. ond. mij corr. Ik ga over 2 mnd. n.
nr. C22-;>5392 bur. bl. Canada, waar alles gepland
HUW. Jongeman van 30 jaar. |lgt

L
V '

uoeen best beroep, dragline-ma- * rf® nr io7 1chinist. zoekt kennismaking voo-burgwal 189 imet een goede vrouw, 1 of 2 24s4nsi no<ikinderen geen bezwaar. Hoeft ij C22
niet knap te zijn. Als ze maar Weduwnaar, 62 jr., z.k. zoekt
een vrouw is met een goed nette vrouw, A'dam. Br. C22-
hart. Toe schrijf mij eens en 4394 bur. hl.
maak mij gelukkig. Alle brie- HUW. Jongeman, 38 J., 1. 1 68i>en worden beantwoord. Br. met zacht kar., z. s. k. m. 1nr. C22-33397 bur. bl. sport, meisje of J. vrouw. Br.
Huw. Ser., beschaafde heer, 27 C 22-5315 bur. blad.
Jr., vriendei. v aard, alg. Huw. Bent u ook EENZAAM?ontw., z. pers. k. m charm. Vraag de oplossing aan „Inter-melsje, door „INTERNATIO- cedent", Llnnaeusstr. 31NAL". Het ser. en betrouwb. A'dam. Telef. 94.64.34 (NedInst. Voorburg. Postbus 3002. Verb. v. Huwel. Bemid.). C22Telef. 070-863194. C22 •

-■„„.i— r r-j—-3 Kennismaking-Huwelijk.HUW. Chaim., bereisde dame. Bem.bureau , L'AVENIR"55 jr.. jacht kar., i. b. v. poB tb. 03. Ede (Gld.). Hetleuke bungalow. z. k. m. bekend staand bur. dat al
vriendei.. ser. heer. Pers. ken- jaren geheel kosteloos serieu-nism. dior het ser. en be- Z e bemidd. verleent aan damesJ?5?- ••I *frEKNATIO- uit alle standen, leeftijden en
NAL . Edef. Jullanalaan 12. geloofsovertuiging. OnderTelef. 08380-9547. C22 vrouwelijke leiding, strikte
HUW. Dame. 38 jr., sportlich, geheimhouding verzekerd,
elegant, aus ersten Krelsen, Geen oemlddellngs-, lid- of
sehr sprachgewandt. gute fi- inschrüvingskosten. Vraagt
nanzielle VerhÜltnjsse, vrijblljvnd inlichtingen. C22
wünscht Heirat mit Hollfin- HUW.-Nette weduwe, z. kind".der iJ3I.AV. t r̂

„

P
w
Sltio ïl; Brieven 45 j.. boerenstand, wonendenr. bur. bl. prov. Geld., zou gaarne ken-

HUW. Nette werkman, 45 jr., nismaken met een nette man
zoekt langs deze órjsymp. weg uit de - boer.- of arb.stand.
cont. met nette jonge vrouw, Kind. geen bezwaar. Brierfti
kinderen geen bezw. Br. C2- onder nummer C22-33304 bur.
5395 bur. bl.
HUW. VrljC., 34 J„ sport., d.bl. HUW. Net PERSOON. 57 J.. z.
versch., !. 1.90 m. auto, top- langs deze hem onsymp, weg,
functie, beschaafd, z. k. m. kennism. Het alleen zijn moe,
goed ontw. j.vr. Br. met foto, Br. nr. C22-4436 bur. blad. 4 'discretie verz.. nr 1775 Te Ie- HUW. Heer. 37 Jr., metselaar'gr. Zeist, Steynl. 45. C22 rockt kennismaking met se-
HUW. Hr., «3 Jr..- vaste pos., rieus meisje of vrouw, kind-
m. auto en eig. won., z. k. m. (eren) geen bezwaar. Br. nr
nette vr. Bn B-228 bijk. Cein- C22-33423 bur. b|ad.
tuurb. 288. C22 HUW. Welk net meisje, z.k.m.Gescheiden man, 60 Jaar. Wo- met nette Jongeman, 49 jaar,nende omgeving Heerenveen. n.-h. Brieven onder nr. C22-
zoekt nette alleenstaande 33412 bur. blad.
wo£nW,Br° 0

o HUW. Jongedame, leeftijd 20
.

nr
.-

C22-33433 Jaar r,k 70ekt kennismaking
HUW. Heer, i.b.v. kleine wo- met vlotte r.-k. jongeman. '
ning. z.k.m. dame. tot 40 j.. 1 Leeftijd van 20 tot en met 25kind geen bezwaar. Br. A664. jaar. Amsterdam of omgeving.lo Van Swindenstr. 24. C22 Brieven liefst met foto oe r.
HUW. 2 minder valide jongens, ond. nr. C22-33413 bur. bl.
20 en 22 jr, beide in bezit van HUW. Keur. heer, 49 jr„ uitauto. z.k.m. 2 nette meisjes, keurig milieu m. goede be-foe.r. Br. nr. C22-33421 bur trekk.. z. k. m. alleenst. dame.
HUW. Represent. j.man. 30 jr, mog. met woning. 1 kind
Ned., zou gaarne in contact geen bezw. Br. Amazonenstr.
komen met Ind. of Surinaamse 12 hs. C22

HUW- Jman
.

™ U bez. V.
3070 Haarlem C 22

puto
' z- k - m- besch. meisje.3.70. "aarlem

... £?3 20 è 25 jr oopd mllieu nr m
HUW. Heer. 48 j. zoekt ken- foto no. 1556 o. e. r. Bijkan-
nism. nette vrouw. Leeft. 35- toor Adm. De Ruyterweg 129.
45 jaar. Br. C22-4449 bur C22

Voor woning en gezin
Ink, BOEKEN, telefoon 184020. C J. de Roolj. Aanleg en

>»PT"! onderhout! van OLIE- en ko-liaskfl prtra lenhaarden. Geitiers, fornui-\jaai\UlCClia
, zen etc Boodschappen telet123123. C2.T

Uihif)fliain<y HEEFT u iets te koop? Bel JUlinoaiging W. even 186113. \ C23
' '""J Alle «oort. meub. STOFFEREN

met de nwst. mach. en de
• • beste materialen. Bel 947293

|:■ t .' i of 56488 en wij komen directvoorlichtingsavonden ook •*avonds. 023
De KUIPER' koopt alles. Telef.

i; donderdag 2 - 36387
-— £2.3

Wegens OPHEFFING. olie-.Z.T reoruari kolen- en aardgasconvrctors. '
_ 1

_

w.o. Jaarsma, Beckers, Bocal.maandag Vroling en Davo. Ver beneden
90 winkelprijs, ook op gem. bèta-Zö rebruari ling. Marnixstr. 277, telef

van 7.30 tot 10.00 uur 238078. Geopend 11-5.30 .19.30-21.30 uur. C23
in het NW. BOX / 17.50. Kinderstoel

/ 19.75. Ledikantje / 30. CombT) 1 * stoel / 39,75. Wandelwagen .navnhlll<; / 29.95. Wieg. commode, kin- JL/UV vllUlu derwagens enz. Alles voor uw
C ..

. <■) baby. Dit kan alleen bij „Het 1oumatrastraat Z gesloten huis op de le etage",
AMSTERDAM-O. J,2ojt^|terstraat 6' telefg^

Dank zij de medewerking »an BEHANGEN • irn WITTENR. S. Stokvis N.7. Cluwen. Telefoon 89836. C23

Enorme collectie WANDEL-WAGENS, alle merken en mo-
dellen v.a. ƒ 37,50. Ruilt uw

* . moderne kinderwagen ln. Ba-
ls-a »lAn by-Comfort. Joh. lluizingalaanKliril U Z6 Zien 87 - W. de Zwijgerlaan 89. C23

, ,
Bel mair 921159. Een mooi1 J ZACHTBOARDPLAFOND inbranden één dag klaar. C23

* Voor uw kl. VERHUIZINGEN 3
\T \T /"* 1 1 . Besteldienst De Blauwe Bus. ,iN.V. uaskolectra «3

, -
__ ■■ T. k. bijzonder mooie SCHE-T 1 £ 11 17 7\ MERLAMP 80 cm hoog. Oos- '

■ plpf // / j J I.m ters voetstuk ƒ 250. Chln. 6-
* • # «>«/•/ • del. theeservies en 12-del. ge- (

_ « — f>. /\ . bakstel. Verder bljz. mooi i
/ I /U I a/I Perzisch kleed, 140 x 130. I
/ I ./7.114. > 1800 ea. Perz. kleden. Telef. I" ' " 020-725339. C23

If KONINKLIJKE NEDERLANDSEN
¥ ffITIU TEXTIELUNIE NV, HENGELO 1

m '•jWr' Voor het hoofd van één van de concern-staf- n
]|| II diensten zoeken wij: H1 ü EEN ERVAREN I
ij SECRETARESSE I
IJ I Behalve de In deze functie gebruikelijke werk- JS!M zaamheden wordt ook verwacht, dat zij haar

lH chef assisteert bij de organisatie van het toe- tga»
_< | zicht op de onder deze stafdienst ressorterende JSHBMi functionarissen middels rapporteringssystemen BE»

||§g|| bij overige organisatorische werkzaamheden.

rnmik In verband hiermede zijn behalve een zeer goede
algemene ontwikkeling, veel initiatief en inven- KStlltiviteit noodzakelijk.

Gedacht wordt aan een secretaresse, die erva-
ring in een soortgelijke functie heeft opgedaan, Hm

fSï ten minste een opleiding heeft op H.8.5./Gy- B9HH
ÉflÉÉt nasiumniveau, vlot stenografeert en niet ouder HwbM

is dan 35 jaar. ■

Brieven te richten aan de secretaris wan de Raad van
j Bestuur van de KNTU, Postbus 38, Hengelo (0.).. BHB

T. k. mah. LINNENKAST.
Rustenburgerstr. 50 hs. C23
Aangeb. kapitaal CHIPPEN-
DALE bankstel, klauwpoten,
geheel bekleed met oud roze
velours d'Utr. Iste kl.fabrl-
kaat, pracht staat, / 650. Br.
C23-4301 bur. bl.

Beem concurreert en u
profiteert

Gordijnvelours, zeker 4, 5, 6
gulden goedkoper. Honderden
meters (w.o. coupons / 6,95
p.m.). Prachtige streepvelours.
Kostprijs ƒ 17.95. Nu ƒ 9.98. Ef-
fen velours, zw. kwal, ƒ 8.93 -

/ 9.95 enz. Alles ln moderne
tinten, 120 breed. Alle Ve-
lours Dorée (m. kl. schoon-
heidsfoutjes).

Beem, Haarlemmerdijk
2&—30

Aangeboden gebruikte BABY-
COMMODES va. / 35. Te'ef.
192452. C23
Nw. zig-zag NAAIMACHINE
in koffer, spotkoopje, Fasen.
Oude IJselstraat 18. C23

i

. Vert. ruimt op VLOERICLE-
I DEN en vloerbedekking tegen
. spotprijzen. Telef. 132656. C23

, STERK voor le kl. timmer-
werk. Speciaal in houten wan-
den.' Vrijbl. prijsopg. Telef.
949747. C23
T. k. z. g. a. n. hoge Eng.
KINDERWAGEN merk Koel-
stra. Prr ƒ 100. Commellnstr.
45 I.

_.

C23
T. k. aang. in zeer goede sta»t
4-ZITSBANK. Telef. 421553.

: na 18.00 uur. C23
Zeer mooie klassieke BANK
met losse donskussens, enige

, aparte fauteuils, verder klein-
meubelen enz. Dagel. ook des

, avonds en zondags. ■ Roemer
Visscherstr. 38. A'dam. C23
LINNENKAST ƒ 60, mod.
bankstel ƒ 165, st. halklok
ƒ 150, 2-pers. kantelbed m. bl.
ombouw ƒ 65, boekenk. / 35,
clubje» ƒ 22.50. dressoir ƒ5O
enz. Ger. Doustr. 109, telef.
726481. C23
Te koop aangeb. Iglo DIEP-

I VRIESKAST, nog 4 termijnen
. te betalen. Br. C23-334U bur.
I blad.

__

Alleen al in Amsterdam kopen meer
dan 10.000 gezinnen bij A. F. de Boer:
Bankstellen, klassiek en modern. ,

Eethoeken v.a. ƒ 125, .

Bergmeubels in teak en palissander,
Salonkasten.
Complete woninginrichting, ruime keuze kamerbreed tapyt,
Slaapkamers,
Bedstellen,
Dekens, laken* en slopen.

In onze aparte toonzalen.
Het staat voor u klaar bij

A. F. de Boer
Bloemgracht 77, Amsterdam.

,
.

,Dagelijks geopend van 9-6 uur, ook zaterdags, ben. 's maan-
dags van 1-6 uur. ■ "

,
Lift naar alle etages, telef. 222877.

Kleding en kapsel
200 leld/aam chique Weense Uw KAPSEL verzorgd aan
MANTELKOSTUUMS-. luxe huis door gediplomeerde le
rijkdom, nerts-, marter-, her- kapster. Br. ond. nr. C24-
melijn colliers. Voorjaarsman- 33429 bur. blad.
tels, complets, avondmantel

_______

met platina vos. suède-, nappa -'■ ~ „ T , .

————

(ook naar maat). Wiener Cou- <3eel oil trw SPEURDEROP-
ture, Sarphatistraat - 79, ook DRACHTEN s.v.p. Altijd duid*-
's avonds, telef. 225742, v.a lijk op Speurder of Reg*l>
f 20. per maand. Ook alleenst «peurder. {

gph. Nflderl. C24 . ■
Alleen al in Amsterdam kopen meer
dan 10.000 gezinnen bij A. F. dé Boer
v.a. 2 gld. per week. > ;

.

-

Herenkostuum». regenjassen, sportcolberts, blazers, pantalons,
herenmode, overhemden en weekenders.
Zomermantels, mantelkostuums, japonnen. Plueo Tergal regen-
mantels, deux-pièces,. rokken en blouses.
Grote aparte klnderafd., ruime keus in dames-, heren- en
kinderschoenen, tassen en koffers.

A. F. de Boer
Bloemgracht 77, Amsterdam.
Dagelijks geopend van 9-6 uur, ook zaterdags, beh. 's maan-
dags van 1-6 uur.
Lift naar alle etages, telef. 222877.

Muziekinstrumenten, radio, televisie

//4CA TELEVISIE met 2de progr.
J\J nieuw, gebr.. door de bank

teruggen, met gar., gem. bet
voor uw oude t.v. bij aankoop Verhuur en . rep. ' „Bromo"
v. d. NIEUWSTE 59 cm-t.v. lepenplein 38, telef. 59178-
met 2de kan. en vollfc gar. 63160. ' C25
Zonder aanbet slechts / 9 p.w. gebruikte grootbeeldOff. dealer Phil ps, Aristona. T.V.'S ƒ 250, met 2de netErres enz Service van Pool , 325 Sma„e kagten met ga.

w
oo!,' a i

eenstrC. rantie. Radio' „L.'Avenir",bij Ferd. Bolstr. De gehele Oostenburgergracht 67, telef.dag geopend, tevens demon- 236206 en 948424. C25stratics op de wo -, do.av. van — —

"- 10 "ur - Nieuwste Firato
Nieuwste Philips T.V. te huur i %/s
niet recht van koop bij Reska modellen OO- O/
Radio, Javastr. 137, telef. r irm . r /aa
50291. Siolerkade 183, telef. J ZUU,- tot J OUU,-
170501. C23 is uw oude T.V. waard bij
Het 2e net in iedere t.v. Inge. aankoop van een
bouwd -f antenne geplaoüt. PHILIPS, ARISTONA, >
Compleet ƒ 123.—. Radio GRUNDIG
L'AVENIR. telef. 236206 en of ander wereldbekend merk.
948424. C25 Garantie, financ.

BERLIJN'S TELEVISIE
- DETjIONSTR. 'S AVONDS

Let op! 59 cm t.v.'s. Thans .
• r, MTSI 475. 's Avonds demonstratie. la' m * l

Bar., financ. Telef. 120212, v Kinkerstraat, hoek Nassau-
Spilborgenstr. 2 (hoek Post- kade. telef. 185174. Filiaal le
lesweg). Levering door geheel v. d. Helststraat 72 (b. d, Alb.
Nederland. C25 Cuyp).
MONOPOL v. bliksemsnelle -— x - i~~T-
t.v.-rep. Telef. 726327-87603 Je koop gevr. elektr. ORGEL

vr- Philicorda. Na 5 uur telefoonr.V, defect? Bel SNEL, die C25
komt wel. telef. 429187-123126. 0=«500-fi3BZJ. ■ ,

rechn. Bureau BAUER repa- sfaa? SS S
ï>lef T

RHi e e'"137589 h
C2S bet *

plano ®f vleugel, 'wordtrelef. 81855 b.g.g. 137589. C25 eventueel Ingeruild. Firma
Solide RADIO-T.V, reparatie Melcher Tiemes. Brederodestr.
Mways Succes, Leliegr. 34. 2 Telef. 85888 (vlak bij het
relef. 240187. Lid NVRD- Wllhelminagasthuls). Ook ba-
MAVO. C25 bypianos. C25

Foto, film en optiek '

Aangeboden WERRA 1, z. g. a.
ï pasfoto's binnen 6 min n.. lensnr. 6729087 en v.k.-lens
ïereod (geen automaatfoto's) 23 cm en gcelf. Samen / 60.
STUDIO HENO, Kalverstraat. Id.bewijs aanw. Telef. na 19
iock Muntplein. C26 uur 920319. Br. nr. C 26-33435

bur. blad.

Dieren en planten '

Te koop korth. TEKKEL'mét OPGELET! Dierenhandel
stamb., 7"w. Mendelssohnlaan Rianza. Al onze honden zijn
57. Apeldoorn. C27 Ingeënt, alle soorten rashon-
DWERGPOEDELTJES. Eng. den ' n voorraad van Pincher

T" e,oon a.%asrs&sssas:
(Franse herder), elegant, goed D
kar.. betrouwb. v. .kind.. I3r3QISO
kamp.afst., 7 wkn. oud. Kennel
de la Jole d'Elise, mevr. E. W, Belgische herder, 6 mnd. ƒ 100.
de Metter, Marggraffstr. 27, Fox-terriër 9 mnd.'/ 85. Dwerg-
Vught~ Telef. 04100-39617. C27 poedeltjes, zwart ƒ 100. Goud-
Te koop nest prachtige langh. gele Boxers, zeldzaam mooi.
BELGEN, geb. 21-12-1965. Va- ƒ95. : Schotse Collies / 75.
der imp. Frankrijk res. kamp. Pracht Duitse herders ƒ 55. Pe-
Tevens te koop de moeder, 22 kineesjes ƒ '125. Goldspaniëls,
mnd., pracht fokdier. lief voor ƒ 95. Leuke krulsinghondje*
kinderen. Mej. P. Lluyten, ~'t v.a. 'ƒ 7,50. Enting wordt be-
Heihuis", K 46, Wezep. Tel»f. rekend. Telef. 030-19461. HAR-
-03253-578. C27 TINGSTRAAT 18A,UTRECHT.

sswsa; jü^ssisïa
blik. Ceintuurbaan 268. C27 -

" ■ tzl
Aangeb. DALMATINER. 7 DWERGPAPEGAAI ƒ 15.
mnd met stamb. Telef. 0492" wordt zeer tam. Valeriusstr.
—7509. C27 35. C27

V : Kunst en ahtiek
Cella Nlers. Gobelinweefster T.' k. antieke DEKENKIST,
en RESTAURATRICE. Nassau- Prinsenbolwerk 50 rood, Haar-
kade 342. C2B lem. C2«
SPEELDOOS met metalen pla- Gevr. 4 of 6 Biederm. STOE-
ten ƒ 425. Arüiek kornet, f75. LEN. Br. C2B-33434 bur. bl.
Telef. 070-836080. C2B
ÏÖ antieke 17de- en 18de- Aangeb. ovale BIEDERM. taf.,
eeuwse zilveren VOORWER- pr. st. Telef. 02968-3723, Bad-
PEN. I 850. Telef. 070-836080. hoevedorp. C2B

"■ f Diversen .

-

'

Verloren zwartleren porte- Bel 234457 Wor'uV TlMMER-
feuille met anker erop, ink. WERK. - ook r voor klassieke
rljbew., pasport, div. papleren, plafonds. . '

i. C29
pl.m. ƒ 95. Bij terugbezorging
behoeft de ƒ95 niet terugge- IlXDOSantengeven te worden. Gebeurd LiApuaamcn
omgev. Roderijs (vliegveld). \J * ï
Copernlcuslaan 80, Den V OOrjaarSDeUrS
Kleine BART koopt alles. Te- Wie heeft interesse, tegen rui-
Sef 222452. C29 «*e provisie, onze handgra-
cTrrjfir wrBK- .n.i

~ veermachine waarvoor veel
d
S

eT^C^lW7
E3^7o'nel T/9

WIM koopt alles. Telef geen tijd in beslag neemt, in
234601. C29 zijn (technische) stand te ex-
Voor ƒ 6.— uw GEISER schoon, poseren. Afmeting pl.m. 20x8
Ook 's avonds, Telef. 734495. nr. C29-

V/ * C29 33300 pur. Dlftu. •

-

Fa. FriUchy. kl. en gr. VER- helderziende, bel op
HUIZINGEN'door heel Neder- 65908 -

' ' C29
land. Telef. 020-84593. C29 SPELDJES van Beatrix en
WITTEN, behangen in één dag Claus, „totaal", nu,voor elke
klaar P»lef 71748 H "P20 «eUrS, 100 StUkS VOOT ƒ5O.klaar. Telef. 717465. Franco hull .

;
. N ieUwpoort.

Hee" u lETS;te koop»; Telef. Nleuw-Vennep (N.-H.). Telef.121016. : >

• ■ ■ y. C29 02526-923 of 925, C29
168236 voor TIMM.-, Voor al uw BESTELWERICwit- en behangwerk. C29 Besteldienst De Blauwe Bus.
Ink. POCKETS. Telef. *184920, Telef.'7lloB3, ook kl. verhul-

-: *
■- * ■' wcza zingen. - C29

Comités! < BALLPOINTS , met BALLPOINTS met naam.
Beatrix Cleus. Telef. 020- adres,, telef. enz., v.a. ƒ 0,15, p.
169028,' 5.U5.;: Postbus'Bo94. &t. Met onuitwisbare tekJt en
Amsterdam. • ; ; ' . C29 onbreekhiar ƒ 0,35 p.' st. Voor
Let op!-AB koopt alles. Ook v de band el.' J spec. - prijzen,
ongereg. goed. Telef. 39686. Nieuwpoort.

i
• Nj«wrV«mep

Mevr. LEONI. nr. 1. Telef. ®2S.
° 252*"®23

fi
2>,"f«4 ?,46 «frHTT SCHOONMAAKBEDRIJF t E.

nnis 1 n Hamers, Nieuwfcouwwonin-ïïcnl ™
gen'

*cholen en kantoren. Te-decor- en letterschilder. C29 02964-12650 ' " t C29

Overtoom
n

2M g®353™
?oa ns'uinf.k.Z" 1

5.
2—4 U Pr

C29 Te koop EncyclopaedU. Brltan-
— r—^——— nica 1962 met atlas. Telef.Occultist Bontan vli^' l,.WWW bMr" speSr'

PARAGNOSTISCH MEDIUM Po"bu s 5021, A-dam. Discretie
> INDISCHE •ERVARING >

verzekerd. - C29
Spr.u:* 11»9, 'A'dam. t. 798759. MEUBELTRANSPORT en kl.
Valeriusstraat * 145 bov. verhuizingen. Telef. 243375.
Lijn 2 of 16 tot Valerluspleln. SCHILDEREN, witten, behan-
——

CZ9 gen, moderniseren telef. 81647
IV* T* ' *• *•' 10 u- 'smorgens eniYleVr: Leoni .

s avonds na 7u. C29
. m ~

|.
. .

-

. . Kleurenfato-SPELDJES van het
Pr

;.
1 Helderziende, de beste huwelijk Beatrix en Claus

kp
P
mLiitfS«he nV Za f 2 50 P er serie van 12 «tuk«-

I*9 h \ Kon - hiJis per serie van 10oinasi?'«n'nJlvii»* 'in stuks ƒ 1.50 franco huis. Feest-
i

10* 10- comités en winkeliers hogeOok schr. Postbus 1148. korting. K. M. Spelde. Czaar-
'n Goed idee. BROODJE eten Peterstraat 115 hs. Amster-
bij Heyenorock. P.C., ook leve- dam. . C29
rf^vi^V«.' U *rhn«ïurre^v»*X Zwaar verzilverde speldjes

<a,nn' Keeß Verkerk WERELDKAM-
PC HMft.tr 86 telef 71M33' PIOEN schaatsenrijden en ArdP.C. Hooftstr. 86, telef. 718233. Schenk Europees kampioen,
GRATIE-verzoeken? Telefoon ƒ ij»s per paar franco huis. K.128382. f C29 M. Spelde. Cz. Peterstraat 115
Voor uw VERBOUW- en tim- hs. Amsterdam. Telef. 38959.
merwertt. Zeer bill. Telef. Giro 271154. C29
714677■ C29 Gekleurde SPELDJES „Glaasje
RELATIEGESCHENKEN o.a. op, > laat u rijden". 100 stuks
ballpoints, sleuteletuls. kunst- 17 cent per stuk. Bij meerdere
lederen knijpbeursjes met afname hoge korting. K. M.
naam. Telef. 020-220234. C26 Spelde. Czaar Peterstraat 115

KLEUR EN FLEUR MET ll^B™'8™' Telef * 3?ca>
rAlirriAï' Mevr. v. d. Beek-Voorn, erk.1 UIVUUI HELDERZIENDE-paragnoste.

» Paramaribostraat 125. Telef.
LERO LAK. DUIVENDRECHT. 12 08 20. ' C29
De DIRECTIE van de Alge- voor VERLOVINGS-, trouw-
meene Frlesehe Levensverze- of geboortekaartjes. Ja. allekering Maatschappij te Leeu- drukwerk! DrukkeriJ-boek-warden maakt bekend, dat in handel Zeldenthuls. J. P.plaats van de vermiste polis Hevestraat 172 C293A 238262 een nieuwe zal o wifi Fifrejrs (17 Ponnenworden afgegeven, waardoor ƒ 17. Poppen
de oude van onwaarde wordt. >ifiïlu. speelgoed!
Bezwaren van de houder van wilhelminastr. 64. C29
de polis dienen binnen één Mevrouw Helerfa. HELDER-
week ter kennis van de direc- ZIENDE, wetenschappelijk ge-
tle te worden gebracht. Br. nr. test, voorspelt de toekomst,
220 bur. Tel., Achterom 43, geeft advies ln zakelijke mo»l-
Delft. C29 lijkheden. Telef. 796176. Ww
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1 NU kunt u nog MÉÉR MI voor uw tanden doen W
II Een schoon gebit Is een,moó! bezltï Maar met' H
m schoonhouden alleen beschermt u tanden en |||3 tandvlees niet voldoende. ||
|| Nu kunt uuw gebit beschermen en het tege» Ii . ■i i h jiMiiw..-.^
| lijkertijd schoonhouden met ' ;

I De enige tandpasta met het dubbel-werkzame Aïumïnïumïactaaf
• ivoor gezond tandvlees dft» v-cx

\ o tegen tandbederf " «Elv '"-'Mi
V ziet het;

£ LACALUT reinigt grondig tot In de kleinst» ttßra»
r'* kieren, bevat geen krijt of andere schurende ; .

| bestanddelen en kan dus het tandglazuur ;1 niet aantasten. >5 1F
1 U merkt het: ï 3 'P EE> §1I het mild adstringerende Aluminiumfactaat * = j L §]
| verstevigt het tandvlees, houdt het gezond, 1
| geeft het grotere weerstand. \\\ I I 1

U proeft het: V |l|™|
het heilzame Alumlniumlactaat geeft aan V lij I
LACALUT, samen met andere werkzame be- I lilstanddelen. een heel bijzondere frisse smaak, jI 111 I
Deze frisse smaak is goed. want Él jl II
deze frisse smaak behoedt. lil U U

* Stuur een kaartjd

GMBH WIESBADEN KeïntmeTÖe!-
Maatschappij N.V,
NweKeizersgracht 5$ •

Amsterdam,voor

.Daarom... IACAIVT echt goed voor uw tanden 'we?I l^calut.8" 1
---''"- ■ - ■ -

—

'?f . ■Ijlf!Si••!!##••*•••#••£•»••••••!•!•••*•••••••••• ••!•••• «•••••••"••••*•••• •••»••B 1lil 1111li lil 7j

•
* x" J I een maximum ajn rendement, capaciteit en comfort.

OPII niPIIW De gezelligheid verloren zij,daarbij niet.uit het oogl
UUll lIIUUII IIjUUUI !%••• De prachtige gkielstenen verspreiden

*;'•'
...

'.. een warme gloftd. Zo past déze'gSskanvektor ge-
>•; heel bij dit nieuwe'tijdperk. Het tljdperklvan ruimte-

T '", vaart en... aardgas. Dit zijn ,de technische details:

19automatische bediening: elèktro-mag'n'etische ont-
steking en thermostatische regeling • chroomstalen

\
" binnenwerk.» verhouding . stralingswarmte- kon-

vektlewarmte als 30 : 70 • capaciteit brüto 12,5 kW
.(10.800 kCal) « rendement 80%. Prijs ƒ695.—.

Uw installateur of de fabriek heeft een folder |

•

;

Voor U f
KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM-BILTHOVEN 1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I Troef Voordeel
beeldschoon

Leacril twinset
* • - '• ,

1 22.- Praktisch Leacril. Klassiek twinset in nieuwe R
| kleuren. Maten: S-M-L-EL. Attentie: deze aanbiedingg geldt vanaf woensdagmorgen 9 uur tot en met vrydag
H 25 februari. Vriendelijke waarschuwing: onze TV's
n zijn soms al op woensdag of donderdag uitverkocht.
H Tot onze spyt niet telefonisch of per post te bestellen.

I méér variatie in gloednieuwe mode

p-nki-isa :vrvsaviirr "je

• i 's
*

Bij ons is plaats voor een

JONGE A.E.
met een .behoorlijke ervaring en op de
hoogte met de vele facetten van het re-
clamevak.

- Uitvoerige schrift, soll. te zenden aan-

M. Sanders Bureau v. Marketingadviezen
en Reclame N.V., Prinsengracht 775,
Amsterdam, tclef. C231Q1.

ITe koop in de provincie Zuid-Holland
Groot fabrieksterrein r

. inclusief bebouwing
Oppervlakte bijna 40.000 vierkante meter, uniek ge-
legen aan groot vaarwater en goede toegangswegen
naar Rotterdam.. Amsterdam en Utrecht. Officiële
industriële bestemming in geldig uitbreidingsplan.
Inlichtingen uitsluitend vertrouwelijk aan serieus ge-
interesseerden. Brieven worden ingewacht onder num-
mer Tg-33405 aan het bureau van dit blad.

' '' ' '' ' '• • • '

.
' * f *

- . ' « ' '•»

Emery Air Freight Corporation
vraagt voor spoedige indiensttreding:

OPERATÏONS AGENT;
Enige kennis van expeditie, zo mogelijk lucht-
vrachtexpeditie.

ASSISTENTE
voor de boekhouding. Leeftijd tot 21 jaar.

Schriftelijke of telefonische sollicitaties aan
EMERY AIR FREIGHT CORPORATION
Gebouw 145, Kamer 105 - Schiphol.
Telef. 72.47.49.

jgfiWafc-
.

.
,

'V,
. 4.!. ■ ■

•' '

> *�/

■ • .
*

'*; *r> *

�—<« ,

*'' *
a j«/\4-T
H -vrfl 11 .

l•' ' ; ■ -j' '•

: ', : ■* •■■'■_'■■ ■ ; -,' 1 : t>;> ü» 1 , I
' ' ' :

.
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, ,* ■ ii-ir:;, ■ - . j
Treft uop een Derby gezinsfles 'n kroonkurk met binnenin (onder het kurkpfaatle) '

■ :

de naam j up lof [ COLA. ] zend deze

vtüi/ : ■ /iIfÉF:!
kroonkurk dan op naar Hero - Breda. U ontvangt gratis 3 gezfnsflessen

tintelfrisse Derby Up Drink + 3 gezinsflessen lekker pittige Derby Cola Drink.

,V ' .
. ■ .; ' "- V V* .'- - ' ■ .'•''!

Ontdek hoefantastisch lekker die nieuwe Derby Drinh zijn.
*:s'-' Puur en als mixdrank.l !

DERBY DRINKS... PRODUCTEN VAN HERO BREDA 8
-V, ■ •�'- • ■ ' '

*

- ■ '
4. •

'
- • . 1 f ...tl' Ow # .'.M , < y.'«j *»•.?. » • • ' - ■ ,

' Rectificatie
In de annonce van 19/2 OPEN-
BAAK VERKOPEN van de no-
tarissen Wier-inga en Tjabbes
is abusievelijk vermeld:
Deze .kavels zijn in maart ge-
bracht. Dit moet vanzelfspre-
kend zijn: in KAART gebracht.

Bedorven maag
en diarree ?

Wat verkeerds gedronken of
gegeten, kou op maag en in-
gewanden... plotseling „loopt
u leeg", u voelt zich wee en
onpasselijk: een nare maag-
en darmstoornis.
ENTOSORBINE - witte aan-
gename tabletten - bevat 6
snelwerkende middelen die de
maag tot rust brengen en de
ingewanden zuiveren de
diarree stopt.
ENTOSORBINE helpt direct,
u is zó weer in orde en doet
weer normaal 'aan alles mee.
ƒ2.10.

ENTOSORBINE
zuivert maag en ingewanden

'■ '•*
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