
Al'15TE}\DAI1 SE 

• AÇ;l:>/0- c;tc-,s.~ ·. vf'?Sr. \I!J;s:: rv.;~~.~/7.C>ë Co/"//,,//)'/7T/ê. 

e ook: j \/ JV ~ 
' 



DOSSIER No.: 9~. 2) 3.? ...... NAAM: ~TERD.AMSE BUUR:rBLADEN .. QO~BINA~IE 

Uit I In I Uit In Uit In -- -~ -:A;n-- I Datum Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum 

I 
I 
I 

. 
. 

I 

I 

I 

. 
. 

I 

.. 

D 33. 50.000 ~ I 0873 - '52 (3783) 



MINUTENBLAD 
DOSSIER No. 2138 NAAM: AMSTERDAMSE BUURTBLADEN COMBINAT;rE 

1 Aangelegd op a~ nwijzing van ACD ddo. 11- 8-52. 

AVD 4b 

2 v~or zover van de geagendeerde •tukken (in dit OD geborgen) 
aanwezig was dit bijgevpegd. 

D 41 • ~000 (!} I 0869 • '52 (3756) 

het schutblad 
sept.~ 
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n.a.v . ~apport van KB aan BB 1109 13 z .co 
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ruN IS TER IE VAN 
BINNENLANDSE Z~REN 'etGravenhage; 5 Jûli 1951 

o.: 
B 

Ond., 

110913 • - ·---=...:2. ' .l# 

Ama terdame a .Buurtbladen 
oombi~atie (A.n.c.) 

... 
VERTllOUWELIJE. 

IIIi /h 3 Ter informatie moge ili. U berichten, dat volgene 
i een ontvangen meaedeling aan laraal ( Chr:Lá) 'COBÊU ( 14. 

9 .1907), Nico'laaa Guata.v ( Hle.as) S~A.PHORsT .( 8.10.1911) 
en uo~, allen advèrtentie-aoquis.itaura van de -Amater
dame~ Buurtbiaden Combinatie (A.B.c.)~ opdracht zou 
zijn ge~~ven zich ale acquisiteurs in tè aringen bij 
de aoncure.nende buurtbladen. . 

Getracht zou moeten worden deze bladen, die ge
financierd zouden worden door ~ijnhandel van NOORT, 
te torpedere~ en tot aansluiting ~ij de A.B.o. te be
wegen .. 

D~ A.B .c. zou ~illen trachten van Noort van de 
ooncûiifel~ende bladen wee tè trekken en halll r.iru:mci~el 
voor de A.B.o. te interesseren. 

Il. moge U tenslotte verzoeken mij j+l kennis te 
willen doefi stellen met de persónalia, politieke ante
cadenten en verder van belang zijnde eegavena betreffen
de ... !ol voornoemd. 

UE:T liDÖPD YAi: DÊ 'D!ENS·!I' 
namens daze: ~ r 

Aan de Ueer 
noofdoommisaaris van Gemeentepolitie 
-te 
~ m s t e r dam. 



No.6497j- l -' t\9 . 7 November 1951. - Uw schrijven No . ll0913, dd. 6. 7. 1951. 

Ond rwerp : Amsterdamse Buurtbladen 
Combinatfue, (A. B. C.) 

r 
6 /.J J' .3 ~ - /,r/ ./r 

VERI'OOUVI.ELIJK. 

fp.a 

I -l l .v 
\ '"J v· 

In antwoord op 
de bericht : 

bovenvermeld schrijven wordt het volgen-

Door de Winkeliersvereniging Van Woustraat en omgeving wordt 
uitgegeven ean advertentieblad genaamd "De Zuide:rcourant" . 
Van deze Winkeliersvereniging is secretaris de eigenaar van 
de Wijnhandel 1'Noord" ge"\E!Stigd va n Woustraat 29 te Amsterdam 
gena.ËDld : 

~osef N 0 0 R D, geboren te Amsterdam, 29 Maart 1908, houder 
va n een Slijterij , wonende ~an Luijkenstraat 31 boven . 

Tegenover de drukker van het blad , de drukkerij Het Kasteel 
van Aamstel te Amsterdam, heeft Noord zich garant gesteld 
voor de drukkerskosten. Verder heeft Noord geen financiele 
belangen bij bedoelde krant. 

De advertenties worden verzorgd ddor : 

Willam Herhard Matthias H U L F T E N geboren te Amsterdam, 
24. 10. 1876, reclame adviseur, wonende t e Amsterdam, ~ohannes 
Verhulststraat 170huis. 
Wulften is R.K. en voorheen advertentie- acquisiteur van De 
Maasbode. In verband met zijn invaliditeit , hij is zeer 
slecht van gezicht , heeft hij die betrekking op moeten geven 
en verzorgt thans de advertenties in de Zuiderkrant . Dit is 
een gemakkelijke betrekking , omdat de winkeliers aangesloten 
bij meergenoemde winkeliersvereniging bijLauto~ati sch adver-
teren in genoemd weekblad. \ 

Zowel Noord als Wulften komen dezerzijds niet voor en worden 
politiek volkomen betrouwbaar geacht . 

Voor wat betreft de poging tot torpederen van de Zuiderkrant 
en het onderbrengen van die krant bij de A. B. C. hiervan is 
tot nog toe niets gebleken . Wel komt de A.B. c . met zeer con 
remende tarieven uit, maar dit wordt niet alleen bij de uit
gevers van de Zuiderkrant geeonstateerd. Ook andere adverten
tiebladen ondervinden hiervan hinder bij het plaatsen van ad
va rtennies . 

De door U genoemde advertentie-acquisiteur Mol is identiek 
aan: Gerrit MOLL, geboren te Delft , 5 . 2.1913, U bekend. ----

P. 3 . 
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c RAPPORT 

~ No .: 

VAN KB 

AAN HB EN BIII 
2620 

OP KAAR! 
t . t.r .l.""~ 

b·tr/.t/. tJ.J 

ACD/ 

\
t~ JU --195-~-. -~ 

Äfu /10_~ 
DAT: 

( Betr.: AMSTERDAMSE BUURTBLADEN COMBINATIE 

r 1J ,z 1:1 ~ D Ch. \\\>y 

t I ·COHEN, Klaas ,STAPHORST en MOL (allen advertentie-acquisiteurs van l
'·~ l Uit goede bron werd vernomen, dat aan Chris 

~ de Amsterdamse Buurtbladen ComblÛat~e) opdracht gegeven zou zijn, 
-~Vt r)J.. -zich als acquisiteurs in te dringen bij de concurrerende buurtbla-
tJ 1 den. 

0 p,~ . J Getracht moet worden deze bladen te torpede-
~ · ren en tot aansluiting bij de A.B.C. te dwingen. 

Het schijnt, dat de concurrerende bladen 
~ gefinancierd worden door Wijnhandel VAN NOORT. 

De A.B.C . wil trachten VAN NOORT hiervan 
los te weken en hem financieel voor de A.B.C. te interesseren. 

KB, 6 Juni 1951 



UITTREKSEL 

Uit OD 974 Naam: C. P.N . FINANCIEN. 

• Voor OD 2138 Naam: AMSTERDAMSE BUURTBLADEN COMBINATIE 

• 

Ag. nr: 110289 Afz. : KB Datum: 24- 5- 51 

Aard van het stuk: NOI'ITIE over de financieele toestand 
C. P.N. en "DE WAARHEID". 

Uitgetr. door : JB 

Datum: 11- 8-52 . 

Het schijnt dat de partij een vr~J belangrijke bron van i nkomsten 
heeft uit de drukkerijHEIJERMANN, die door de uitgaven van de 

A.B.C.(Amsterdamse Buurtbladen Combinatie) behoorlijk geld schijnt 
te verdienen • 

Op 11anwijzing van: ACD 



Etage ·bewoners 
met baby 

lln ndll(t' \U UI\"'''~''"~ ,,.,.,.nH 
IIIUtdCh\1\gçn f 8·!.:>0 

In tlh•••r1ft1J~. ori'nu•, (>Hl'.· 
Jmpnl'f, b(>fl!'rl<t ft•\ ••rlliiiH · 

Weekblad voor Zuid r JÏV/ ' .. 101/",till 11 lOt Ow tlll~ 
tt, ïJ . F. .,,.n HORN 

niiiO.IO~TitUT ITIA'DAM 
l iJ OI ~ U. f n. 17114 

AMS'l'EIWAMS.B BUUR'l'BLADEN COM;BlNATl~: ~LANDSSTRAAT l47 - Rt.:OACTIE EN ADVERTENTIES TELEFOON 300U5· 
GEMEENTE GIRO: A 10 - OPLAAG 20.000 EXEMPLAREN GECONTROLlt:ERD DOOR DE BOND VAN ADVERTEERDERS 
Ie ,Jnar('IUIJr- No. liZ -IJ 1\fnurt 19GZ 

Uw meubelen biJ ons 
geslortccrd, komen nlll 

nieuw terug en ... garnnllo 

Ceintuurbaan 73 
'J'HLFlFOO;\ :!'!0"/IJ 

In Amsterdam bestaat de hoefsmid nog 
Dr:: ronuullll'l< en da arecr v11n ccn alacl 11111 Am!llcl'dnm ts 

opgebouwtl ult vel·· elementen: de grachten met hun ti'Otlle 
Ct'UWonoude hulzen, do Jordaan, het Waterlooplrln, do Oudo
manhulllpoort en de mcnsen, die er een eigen neeent aan gaven 
ot noR goven. ID6n vnn die elementen, dte Amsterdam 1n velo 
nondenh•n jnren a11n het atndsbeeld zo'n bokot•end accent ver. 
lN•ntl<' wns zeker niet In de laaU!to plaaWI h~t paard. Hllt panr<t 
vom· do zwtl.tl.t'beladcn sleperswagen, In onstuimige gulop tegen 
dt1 M111ng van een der ontclbtU'll bruggen, hel pnurd voor uo 
bmndHpUll, Wllàrvan b~ nvond hel flaltkerend Hc:hijn!ll)l der 
finmbouwen griUigo ellhouetten tegen do gcv<'IB joeg, mtuH 
ooit hel pt\at•d voor de IP'Oonlcl(ar en het doktcrKI<o<"tsjo ot 
nis <>nmllob11•·• hulp bij d<' moolaLL• en mcPsl ldo•slc dn~ In 
JrnlrrL' l.h•elllnn: h<'t JmwclUl< on d<' b••groft•nl". 
./unl!llll'Ûttlll hc<'rt v.Un paarden, nog nll•t CCJUI zo héól lung ge. 
ludcn, biJ c!ulzenden gt'lcld. Mnar de eeuw van voortrazende 
technici<, wnnrln zo bitter weinig pinots meer la voor sCcer 
en lmdllle, hcc(t het pnat·d meedogenloos vordrevm. 
.En mót het pnord gtng 1n Amsterdam t•en oud nmhacht met 
veel cl11umc verloren. Do hoefsmid, op wiens aambeeld do 
J'Ootlgloelendo ijzera om de vnardlge hnmcrldop vroegen, is 
ln.ngZllmerhand een man geworden, die een rijk vcrleden dreigt 
te ov~rlcven. Maar dat verleden Is %~ rljl<, dnt wlj ons haastten 
nwt een Amsterdamse boersmld te apreken, voordnt de moto
rlachc paardekrachten de dlcri\llte tot must>umstuk hebben ge
maa.ltl. 
Wnnr Wl\11 een betere plaaWI dnn In hel oudlito Am6lcrdam, 
nnn de Brouwcr~gracht, In een van die knrnlttorllltleke ponden, 
dlr. om het verglijden van de eeuwen ~tUl Aluun te gilminehen 1 
llln mct een man, die In Maart van hot volgend jaar - hij znl 
dnn 72 ?.ijn - een halve eeuw nan niet moet• t!J tellen paarden
b('non d<' lj?A>rs vastnagelde. Omdat zijn v1tt.lor, ?.ijn grootvadet• 
en ?.ljn OV!ll'grootvllder hetzolCde deden ... 

WILLEM NolLe ls deze hoef11mi<J, 
cllc volgcm1 eigen zeggen meet• 

pMrclen In zijn leven heeft beslagen, 
dlln hiJ guldens rljk Is. Al wilden 
wij dàt vnn die guldens niet In twlj-
1••1 lreltktn, een andere riJkdom, die 
vnn de hl'rlnncrlng ls btl hem stellig 
van een omvang, waarop weinigen 
ltunnen bogen. 

tll'r wiltie bekwamen in dit oude am
bacht. 

All! jon~<'n vnn w•ertlcn kw11m hiJ 
al In de hoefsmederij vnn zijn vndor 
In do Bloemstrant en toen hij deze 
wrloor 111\ een longontRtel<lng van 
cnlu•ll' dagen - zó van hot hele vuur 
muu· bult en gelopen in een sneeuw. 
l.lul In Fvbruarl - was het zljn oolll 
rrnncenhagcn, dlo de jonge Nolle ver. 

1•'1\lltenhng(~n ::>.àg wat In tlo jongen en 
In 1902 vond hij het ogenbUk geko. 
men om an.n de Brouwersgracht n~g 
<'en hoeftimederij te openen. Wlllem 
Nolle kreeg ct· met z'n twce-en-twln. 
tig jaren de lcldlng. Zijn oom hcr!t 
dMt'Van nooit spijt gehad. Ook Nol. 
t~ niet, die nu, met een levendigheid, 
die stellig niet bij zijn jaren patrt, 
Vl'rlclt, hoe zijn eerste klant een 
gt•ocntcboet· wa!l, wiens hit hlj gra
tis besloeg. 
Dat walt In de jaren, dat de Am~;tor. 
dnmse tram nog 800 llll.ltrden htvl 
lopen, do Amsterdamse Rijtuig 1\IIJ. 

IJAARVEUVEN 
m<'t wns~cn en water. 
, • .,Jr • f 6 .• 
Nassen en Wat erg. f 2 .• 
PERM. WAVE 

In 2 uur klaar 1 
Compleet . . • f S.· 

100 pct. garnntlc 
Ongelcendc servlee 

~· 

PECO 
C.ll:wrruurmAI\N 75 

(krul.~lnl( Fcrd. Rol~tlroat) 
Telefoon 07629 

le JAN STEENS'l'R 81 
(bij Ferd. Bolslroal) 

Telefoon 91076 
n Unicum 1n Nederland 

To bereiken met liJn 
s . Z4 - 25 • 16 

Radio 
van BAERLESTRAAT 24 Tel. 

29235 

Breedveld & Schröder 
De Speelallaten vonnf 1896 

Contnnt o! gemakkolijlter kopen 

Grundig: Aristocraat van de klank 
Telefunken: Muziek als nooit te voren 
Philips: 

Goede wijn bchoeH geen krans 

Uilgelezen toestellen met magneetband of -draad voor directe 
eigen opnamen, tape- en wire-recorders van klasse. 

DAT MOET U EENS HOREN! 

___ _".. ----
'rONEELCOSTUlll:US. 

'l'oncel- on ~pccltulnvcr
enlgtngen, heeft U cos
tuuma nodig, wendt U 
dnn tol Mevr. T. BAK· 
Kl!JH, AJb. Ct1J'It8tr, 268. 
Co~<tuummagn7.ijn vt>r
plnalst nnnr Gcr. Uou. 
etr. 2H. OOK COS. 
'rUt':\lS \ 'OOit KIN
Ili:.:ROl•ErtJo;'J'TES DAt ... 
IUAStlt16'~. ••ur. 
., .. 

V 
Palthe-flllalen zijn gevestigd 

AN WOUSTRAAT 36 • 
VAN WOUSTRAAT 231 
CEINTUURBAAN 348 

TEL. 23719 
TEL. 26471 
TEL ,26542 

~ 

1 Al• atm paard een pCUlr 
mewwe ,,rolcn" nOdig 
heeft, 1wcjt het ntei 
lang te wachten. De 
d1·1tkt6 !n de ILocfsnHI• 
der(l l3 verle!Wn tUc!. .. 

ooit niet voor 700 stults uJt de weg 
ging, do Mo.a.tachappij voor Ooedl).. 
renvervoer tegen de 300 paarden tel. 
de en velo brouwerijen tezamen en. 
kclo honderden In hun stallen hadden 
stann. 

HET AmBterda.m ult het begin von 
deze eeuw bezU ook tientallen 

bokwnmc hoefsmeden, die von vroeg 
tot laat de smederij vol hadden. 
"In m'n boste jaren hnd !Je wel v!Jt
cn-LwlnLlg paarden per dag. Mnar 
geleldelijl<, na de cN·sto wereldoor. 
log wet·tl het paard vet·drongen door 
de nuto. Nog niet .Hnel, want In het 
brgln hll'ld "do rljltdom'• voor de 
stad nog haal' rijtuigen, maar voor 
de gt·otc trnjl>cten dnnrbulten schaf
te zij zich <.'On auto ntul," vcrlelt 
Nollr, Letwijl ltU Lcrugbliltl. 
u""' t·JUI·~{·· J''"r ,_,...1·1 ·'l:t:• a::u,1, 
zow1·1 cl<- P"•·~onuu 11111.o a111 de 
vrachtwnr.en mM•annl de weg ging 
veroveren. Ilt zag m'n bedrijt hard 
nchlerull JopC>n en het N·g~tc was, 
(lal 11< vnnlt enkele keren pc1· dag 
werd opgebold door flnnnclerlngs
bureoux, die dnn vroegen of meueer 
dle.cn-dlc wel goed voot· z'n geld 
was. HU wilde namelijk een aulo 
kopen ... " 
Nü l<nn Wlllcm Nolt(', mrt de wijs. 
beid vnn zijn ouderdom en de we. 
tcn!IChap van hetgeen hem nog voor 

de ror~L van zijn dagen aan Zèkere 
klanten Is overgebleven, weer glim
lachen bij die herinnering. Want de 
Amstoa'damse polltlo met ~H, Van 
Oend on Loos met 80, enkele stnl-

... houdcriJon en do Amstel- en Hclnc
ke.n's Brouwct•ij veracharren hom nog 
een ldolno manr vMto basis, 

..- Eén perlade In ziJn loven als ltoof
amtd sloeg o.llo t'CCOt'<lll. Mnnt· het 
was con pe~lotle, wual'Ln hL'l puu\'ll, 
In Jnror;e j<u·l'n nt v••rt;u lHcl, nll<•cn toL 
glOJic lton horriJ;>;en, omdn.l de oor
l<>K do woreld uit zUn voc~ren trolc. 
,,Van 1918 Lot 10-tiS was het hnnst 
niet bij te houden. Om zes uur '11 mor
C'enJJ stonden ze som11 al voot· do deur 
en wus er ru?.lc, wlc er 't eel'Bt was. 
Buiten de normulo toewij<:lng aan 
ijzl•r, leverde do N.D.S.M. mo In dlo 
jnron nog ledero drie maanden vijf 
ton ijzer extra, die ze overhield vo.n 
acheepsplnten. En nog kwnm Ik M.n. 
den en ijzer tekort. Wij hebben toen 
wel nllemnnl geleerd, wellee rol het 
pnnrd ln het trnnsport speelde," zegt 
Noltc . .,Maar t~ch, ondanlcs die on
gekend,., drukte, zou ik zo•n tijd 
nlot meer willen meemaken." voegt 
hU er eerlijk ann toe. 
In do sm.edorlj, waarin zich In een 
halve eeuw do geur van pno.rdon. 
lijven en schroeioud hoorn hooft. vast. 
gezet lila een bijna t.aalbaar gelul
genis vnn het ambacht van do hoct. 
smld, hangen de ijzerA naar grote 

(Vervolg op pag. 2). 

Voorjaars-aanbiedingen 
ALLEEN In onze zaak op de 

Ceintuurbaan 218. 220 
N~·lon, 80 clenler , • 1 2.9tS 
Nylon, areheel ~remlnclerd 

t•xtra lang • , • , 1 4.111S 
l'ort;on, zeer soopclo 

nylon , , , , , 1 8.91S 
?olo~ofquo met lantaslo 

hlel, liS dcnlcr, z. tUtl 1 1.91S 

.llDtll baU11t ~llwm•l 
In ro'll' en bleu, lellito 

gr~~<·hulpto slul.wllcraag. 
m. blo()tntnotlefjo f IS.9tJ 

OOOOOOOOOOOOOOO.lOOOCOOOOODOOO 

Grote Sch oo nmaak 
Al onze SCHOENEN verkopen wü tegen schoonmaakprijzen ! 

Zeer a1'art Klndcrmoll. 21/23 . , • , • • 3 • 9 5 
L<luk beige leren molt Flexibel 21/28 , 5.2 5 
IJtcrlltcrl<c ZW. leren Jongons bottine 28/31 • . a. 9 5 

ENORME COLLECTIE DAMES· on liERENSPORTSCHOENEN 
EERSTE KLAS MERKEN 

Aliéén FERD. BOLSTRAAT 79 

.Laat ons U voorlichten, 
gelloci vrUblUvend, bU 
annkoop van OuqJmard, 
Gn~radlnlorcn, gt>YIII'rs 
on I!Unltalr. G!'br. lllol<, 
Ruy~dnt•l"traat 11. 
Erltcndc gaa. cu wnter· 
tlltcr11. Teler. 9964 9. 

UerHtolllngl'u en ver
nlouwlngNt ann Uw sa
nltnlr, gasfornuizen, enz. 
worden door ons vnlt
l<u:tdlg <>n ancl vut•t·Lcht. 

Vrangt pr!J~OPA'I\V~. 
Ot•br. Blol<, ltuyHclrwl. 
str. 11, A'dnm. l<•l. OIIU10 

ALLEEN 

VOOR 

.X"'](,.;.; 

motorrijders! 
Do R.A.I. mos'~ 
de auto
enthoustasten 
veel to bieden 
hebben, voor U 
motorrijders -
organiseren 
wij een speelnla 

tentoonstelling 
van 28 Febr. 
Lot ] 2 M:aart 

Vet-der: 

U zult bi.J oná nllca Zien, 
wnt U lnlorcsseort: 

• Do golwlo B.S.A .• 
serie: 250, 350, ISOO, 
600 en 6150 e.c. 

• Do populaire 2150 e.c. 
on 600 e.c. B.M.W. 

• De piontor van de 
lichte motor: do 1215 
e.c. D.KW./R.T. 

• ... en het Nederland
se antwoord: 200 en 
250 e.c. Sparta. 

• Oe 200 on 600 c .Q 

ZUndtlpp, de ocrd<'gc. 
lijlee bcdrijfsmaehlne, 

• en voot· Mevrouw: 
STIDIB zijapanA, 

Lcdoren kleding Complt,te ondol·dolcn·stooks 
11A0fl:f,J,JK8 VF.ltS Speelalo bctollnj:scond!Uc.q 

Uitgebreide servicepolis Alle vooriichllng 
OEnnANUE tWFl>'llll Motorvrienden, op naar UW tentoonstelling 11 

BIJ l(ortJc 21){) gr. lo lila~ H d 
tlll'c 1 1.11'1 of Jl.l'iU • Ve • MEER 1 

S 
en 4% lcortlng, nllN•ult\1 RIJWIEL- en MOTOitHANDEL N.V. 

DE ICOFFJJ~UltANDim l" kád ll 
VAN zum I .,Dol~~~~~~ootsto 1~er1ng l:~Ds~~~~a:e·r~::.~ 

Rustenburgerstraat 11'79 '---------- ----------1 

massief goud 
per paar 
zonder 

Inlevering 

Ferd. Bolstraát 25 
.............................................................................. 

HELMERS-COIFFURES 
Wij kunnen nnre nkkennb b<wijr.:o 

oncl de ruim 12 beh1lllde prljtcn 

Telefoon 97714- FERD. BOLSTRAAT 176 

................................................................................ 
V4n CDijfG~ 

1\'loderno 
Wildhandel 

Telefoon 64750 
\VU lt•Vtlr<•n 

het. Olllll'bl'll I 0 
t N:. n 111~ •nt•t•!l't 

COJlOU.r.rerNtdö prij:r.t•U 

WETERINGSCHANS 118 
Bezorgen ûoor tle gohel!l stud 

TIMMERHOUT 
TRIPLEX BOARD 

Eiken- en Beukenhout 
Alle machinaal werk 

v . OSTADESTR. 148-150 
biJ de Fet·d. lJolstrRut 

Telefoon 20481 

KUNSTGEBITTEN 
worden door ons gerepareerd 
TERWIJL U WACHT 

T.T.H. Alb. Cuypstr. 263 
Geen Hllaleo. Alle betaalzegels worden door ons aangenomen 

-.............................................................................. 

f 2.50 Brabants Bont 
binuw-wit 140 cm br. p. rntr 

Alleen In 

HET KLEUTERHUIS 
CEINTUURBAAN 201 ~~~ro~·nw~~~~at 

to bereiken 
met lijn 3 
cn4. 

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

• 
PHILI•SHA VE F.47.• 
~ Eerste betaling •.• f 10.53 • 
~ Ve rder per w eek • • f 1.5 0 ~ 

f. H. ten ROUWELAAR 
Elcctro-Tcohnlach Hnntlcls. en lnstallntlo-8ureau 

CEINTUURBAAN 426-428, Tel. 98503 
j VRAAGT DE~tONS'l'RATII!l 

• ...... ...................................................................... . 
Voorjaar en AFRATA 

DAMESHOEDEN 

Eén begrip! 
F erd. Bolstraat 156 Letopo:d::,~~~~:'ede . ~ ......................................................................... .. 

• DEZE WEEK: ~ 
150 gt·nm LEVERWORST .•.•.• ) voor 65 cant 
100 gram GELD. GEKOOKTE WORST ) 

BIEFSTUK 500 g1·um , • • • • • • • • f 2.·15 

LENDE 500 ~rum • • • • • . , • • f 2.15 

W. ZIIEJflMJAI\J ~ Zl\\f. 
LUTMASTRAAT 132 Telefoon 21375 

hOl' Ie Hcmdl'ik de K«:ijMtpleln 

• 



feeGtiJjj 
VISS HER 

~.--. 

KuNsTGEBITTEN , 
ZONDER PLAAT 

Gehéel pijnloos in 1 dag f s· 5 
Uw slechte tanden getrokken en · • 

een muurvast zittend kunst.gebit . • 
voor slechts • 

Door onze samenwerking met het Particulier Prothese-fonds (Sociale 
Tandzorg) lrrijgt U dezelfde korting, als bij andere Fondsen, zodat 
verplicht en vrijwillig verzekerden slechts f 55.- voor een volledig 
Kunstgebit betalen. De EVIPAN-VERENIGING Iaat zijn leden particulier 

door specialisten behandelen. I 
Geopend iedere dag van 9-18 uur 

WEESPERZIJDE 8 ~~-.~;:';~~!hotel Woensdag van 9-20 uur 
Zaterdag van • • 9-12 uur 

{Ve.rvolg van pag. 1). 
en gewicht bij ~hondérden prozaïsch 
aan spijkers. ,_ 
,.Die zijn voor de klanten, waar wij 
aan huis beslaan en van wie wij het 
model hier hebben," verklaart Wil
lem Nolte. De leek, die alijtd meen- 
de, dat een hoefijzer maar een hoef
Ijzer was, duizelt ervan, als een in 
het ·vak vergrijsd man hem spreekt 
over ijzers van anderhalf ons en bij
na 'twee kilo, die het renpaard en 
de zware .,Bels" dragen. Hij ziet er 
de fabrleksijzers uit Groningen en 
Zeeuws-Vlaanderen liggen in maten 
van 0 tot 9, die onder de hamer van 
de hoefsmid de vorm moeten krijgen, 
die de hoef van elk paard verlangt. 
Willem Nolte spreekt er met gTaagte 
over. Van ,,sleetse" paaTden - Van 

Gend en Loos heeft een kwaje rakke1·, 
die iedere acht dagen voor nieuwe 
,.zolen" bij Nolte komt - van de dra
vers van de stal Wagenaar, waarvan 
O'Nelly Zom, Leo Axkit en al die 
anderen de sierlijke ijzers worden on
dergeslagen. waar het gaat om gmm
men, die in de course van beslissende 
betekenis kunnen zijn. En wij lachen 
plptsèling niet meer om het begrip 
,,PaaTderi-schoen", dat de Engelsen 
trouwens :zeer reëel in ,,Hm·seshoe" 
kennen. 

DOOR Willem Nolte, de hoefsmid' 
aan de Brouwersgracht, is onze 

visie op het paard aanzienlijk ver
ruimd. Ook al heeft het bijna zijn 
rol in Amsterdam ten einde gespeeld. 
.,Er zijn er misschien nog vier of 

_vijfhonderd," zegtNoltemet iets van 

De Pauw CARBAA T voor 
Chern.~he Wasserij 

en Ververij UURWERKEN, GOUD 
ZILVER enz. van 7 tot 21 Maart 

ZOMERMANTEL 
chemisch reinigen 

VOOR REPARATIEN AAN UURWERKEN, 
GOUD en zn VER 

f 3.-
Bij costuum, jas of 
mantel DAS chem. 

reinigen en 
apretteren f 0.50 

Ceintuurbaan 261 bH Amsteldiik 

INRICHTING VOOR ALGI~HELE VOETVERZORGING 
1e v.d. Helststraat 21 

Telefoon 93652 

Mevr. B. H. van Koetsveld van Ankeren-Priem 

Albert Cuypstraat61 {tramhalte 16 - 24- 25, t.o. Kreymborg) 

PEDICUREN ......... 1 1.75 Dagelijks van 9 tot 6 uur. 

MANICUREN ......... 1 1.25 Behandeling aan huis 10% prijs-
GEZICHTSMASS. v.a. f 2.50 verhoging. Zend ons briefkaart s.v.p. 

"Opklapbeddenhuis" Telefoon 
22095 

Amstelkade 45 
OPKLAPBEDDEN - DIVANBEDDEN -
KANTELBEDDEN - DUBBEL DIVAN. 
BEDDEN - DUBBEL OPKLAPBEDDEN 
OMBOUWEN MET EN· ZONDER KAST 

MATRASSEN MET STALEN 
BINNENVERING • - KAPOK-, VLOK- eEN 

ALPENGRAS MATRASSEN 
VOOR BEDREPARATIE'S WORDT ·PRIMA 

JAVA KAPOK EN LINNEN DAMAST 
VERWERKT - IN ééN DAG GEREED -

ALLES MET GARANTIE 

Vooraf vrijblijvend prijsopgave 

~ 
Voor het opknappen van Uw Voorjaars
kleding ~s en blijft het JUISTE ADRES 

'\-YERY G0()0 
Vakkundige onzichtbare stoppage 

le klas reparatie-inrichting 
Hoeden stomen 

Chem. Reinigen Persen 
CEINTUURBAAN 119 

Telefoon 24104 Halen en bezorgen 

Het huis 
met de 2 kleine ramen 

CEINTUURBAAN lOl 

WIJ BRENGEN U DEZE WEEK: 

de nieuwe VALINE mantel 
in groen met zwart en zwart met groen 
voor de spotprijs van • • • • • 1 14.75 

HERENREGENJASSEN 
geh. dubbel vanaf • • • • • .. 1 89.90 

DAMESREGENMANTELS v.a. 29.75 
PANTALONS vanaf f 13.90 

Grote sortering Regenjasjes voor jongenS en 
meisjes 

Let op h!lt. juiste adres: 
Alle Betaalzegels worden aangenomen 

Ceintuurbaan 101 Tel. 22860 

liUI§Ii()UUW~~~ 
LAKENS, SLOPEN, "THEEDOEKEN, HANDDOEKEN en TAFELLAKENS, tegen 
zeer scherpe prijzen! - , ZIET ONZE ETALAGES ! 

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U: zware 
ongebleekte katoenen SLOPEN voor F.1.55 

Fa VROOM, Ferd. Bolstr. 59, tel. 23934 
Sigaren~ magazijn t POSTZEGELS 

R E 1 H A 100 verscbillenr)e, gehele 
~c.rC101 Port · ent 

.................. $ .................................................... ....... 

KI e e ~o'!!xt~! ~ou.!~e~g.0Z~s~~~~o:t· zJjde in , .. 

Woningruil 
Aangeb.: 2e etage in de 
Piet er Aertszstraat ( 3 
kamers, keuken, waran
da en zolder); f 32.
p. m.; telefoon 26447. 
Gevraagd 4 of 5 kamer
woning of woning met 
souster.; huur f 35.
tot f 65.- p. maand. 
Br. ond. No. 550 bur. v. 
d. blad. 

Z d CIB•ÈRYO 
0 0 3;:'S 2e Jan Steenstraat 89 

ooeope· nd {bij Van Woustraat) 
!!!!19 Uw loodgieter voor gas

en waterleidingen. Gebr. 
Blok, Ruysdaelstraat 17, 
erkende ·gas- en water
fitters te Am terdam. 
Bel op 99649. Prijsop
gave vrijblijvend. 

Alleen RIJNSTR. 2 1 6 
b. d. Rivierenlaan 
Enorme sortering 

div. kleuren, Pokketin, Keper, Hänzel, Perskussens, Wollen 
Kameelhaar, Garens in alle kleuren 98 cent. Naaisters en 
kleermakers 3 % korting. Rep.-inr. voor Dames- en Heren
kleding. Prima adres voor stoppage, stomen, verven en I 

CEINT~UsRnBeÁaAtN. 434, bij de R.K. kerk 

"DOREVO" 
RUSTENBURGERSTRAAT 843 
bij de Ferd. Bolstr. - Tel. 95961 

De reclame-winkel van Zuid. 
Alles voor Uw Paas- en 

Voorjaars-etalage 

................................................................................ 
AUREOOL 
OHEl\'1. REINIGEN VEltVEN 

le v.d. HELSTSTRAAT 27 
De RECLAME van de MAAND 

'Costuum of f 
Mantelco_stuum 3 • 00 
chem. remigen 
Alle goederen t;m Woensdag in 
behandeling gegeven, voor chemisch 
•reinigen, dezelfde week weer klaar! 
Stoppage - Repareren - Plisseren! 

DameskapsaLon 

, B.W.w.DRIEL 

PFAFF 
naaimachine 
winkel 

Tevens erkend reparjl.tie-bedrijf 
voor alle merken 

Ferd. Bolstraat 169 
b. h. RAI-geb. - Tel. 93642 

VOOR 

Prima 
PETROLEUM 

PER LITER NAAR 

OUD 
Rustenburgerstraat 86-88 

Telefoon 26560 

weemoed in 'zijn stem. "Het werk
paard heeft geen toekomst meer, het 
rijpaard gelukkig nog wèl." · · · 
Het is in elk geval ·nog een troost, 
ook al is het een schrale. -De hoef
smid zal met die paar paarden wel 
blijven leven. In de-- schaduw van d,e 
garages, waar een wiel vlugger 
wordt verwisseld dan een ijzer aan 
een paardenbeen. En door de Brou
wersgracht zal altijd het water van 
het IJ stromen langs de ranke g~
vels, als het koele chroom en staal 
van nog geraffineerder automobielen 
het laatste paard uit het stadsbeeld 
zal hebben verdreven. Maar tot dàt 
ogenblik zal Willem Nolte zJjn paar
den beslaan met a lle valtmanschap, 
die hij van generatie op generatie ih 
zijn leven meekreeg. 

Permanent Wave 
Blonderen- Haarverven 

Parfumerieën 
Ceintuurbaan 227, tel. 90989 

Desgewenst bet. in 12 term. Het beste adres voor: 

Gratis onderricht aan huis 

De Sleutelkoning 

Tabak. Sigaren of Sigaretten is 
P. SENTIS 

ALLE MERKEN 

SIGARETTEN voorradig 

................. ~ .. ! ..................... _ ........ ~. 

Kantoorboekhandel "DE BIE 8 •• 
2e v. d. Helststraat 7, tel. 20783 

· School-en 
Studieboeken 

COSTUUMS en JASSEN 
van zuiver wollen stoffen 

Het merk staat op het .,kopje" 

" 

Het a-dres voor het 
maken van Lips- en 
alle andere merl<-

~;;;~ sleutels 

Alb. Cuypstr. 190 A'dam-Z. 
ZT.ET ONZE ETALAGE 

KANTOOR-, TEKEN., SCHRIJF- EN 
SCHOOLBEHOEFl'EN - UITGEBREIDE 

BIBLIOTHEEK 

U loopt 
weer op : 

NIEUWE 
schoenen 
als ze bij 
SCHELUNGER 

• • 
• • 
• • • • • • 

• • • geweest zijn 

SchelUnger ,, 
Shoe Service 

• 

Station. 
·, 

betekent 

100°/o 
service en ... 
gewone prijzen. 

• .. 

l-
I 

tegen lage prijzen koc pt U alleen bij 

K. Heuwers 
GER. DOUSTRAAT 25 - TEL. 22878 
Goede prijzen voor gedragen Herenkl!lding 

Drogisterij "De Wringer" 
H. de Keyzerstr., hoek Rustenburgerstr., 

Telefoon 25932 . 

uurvoort 2.-
Gratis gehaald en gebracht 

Tevens- verhuur van Philips Infraphil 
. lampen 

Het GOEDKOOPSTE ADRES voor al 
Uw SCHOONMAAKARTIKELEN 

Zachte zeep 500 gr. • . . • 36 cent 
Overvette Huish.zeep dubb. st. 20 cent 
Bleekwater grote fles • • • • 18 cent 
2 pakken Waspoeder • , • , 35 cent 
Gootsteenboenders • • • • • 19 cent 

H. DE KEIJZERSTRAAT 18 
hoek Rustenburgerstraat 

I t . ' 
Hota.... ..de èdlte LO LA 

Verkrijgbaar bij iedere 
Drogist en zaak In 
Huishoud. artikelen 

I ~1,UPP AG~J 
In één week van meisjes die het lnmnen! 

Uit de eerste hand, dus .... 
UITERST LAGE PRIJZEN 

Reeds voor 65 ct per centimeter 
Dat is ~troep 5 . 
Grove tw eds en grove chevwts, kortom 

e ' grove kwaliteiten . 
Groep 4 

Tweeds en Cheviots 80 ct per centimeter 

alle 

G1·oep 3 
Grovere kamgarens, fijnere cheviots en fijnere 

tweeds 1 1.- per centimeter 
Groep 2 
Bijna alle regenjassenstoffen,. drape's, fijne ~~m
garens, rove stoffen waarm zee~ veel ZlJ_~en 
biezen v~ rJwmen b.v. enkele chevwts en biJna 

all~ vacuna stoffen f 1.25 per cm. . . 
Alle stoppages worden met de grootste amb1tle 

en nauwkeurigheid behandeld 
1e klas en...... totaal ONZICHTBAAR 

Alleen bij 
STEGJ.\ Lotmastraat 154-156, Telef. 92055 
Sedert 19S3• bij de Van Woustraat 

, Repareren en veran-
deren van alle soorten 

sloten 
Specialiteit in 

autosleutels 
HEl\IONYSTR. 66 

Geen filialen 
Mens erger U niet 
Geef elk gezinslid 

daarom een 
SLEUTEL 

· De Groentenhal 
UW ADRES voor aardappelen, 

, groenten en fruit. 
Wij bezorgen door geheel Zuid 

• J. N 0 0 R L A N D E R 
RUSTENBURGERSTR. 136a 

Nieuwendijk 
MODELSLAGERIJ 

Schoudercarbonade f 1.50 
Dik Vet f 1.10 

SAENREDAMSTRAAT 66 
bij de Ferd. Bolstraat naast Huf 

IJSBAR 
, , :ta X'liiAte. 11 

GEEN DROOM 
maar de fijnste Slagr(lom 

Bekers Slagroom 
f 0.45, f 0.65, f 1.-, f 1.85 

IJSTAARTEN 

v. WOUSTR. 44 
Telefoon 92719 

Vraagt 
uw winkelier 

1 Grote Weckpot sperciebonen, inJJ. 
gelijk een 8 pondsbus 
1 TomatenJluree {waarde 85 ct) 
Tezamen voor • , , • , • 1 1.10 
1 Grote pot ,.Kant en Klaar'• ( pers.) 

f u.tiu 
1 Grote fles Citroensap (75 cent) 

nuf 0.25 

Selecta 
1e Sweellnckstraat 22 



.......................................... 
Het enige butirtblad 

met geconll·oleerde 
oplaag 

Vaste verspreiding 

Lage tarieven 

• 

AMSTERDAMSE BUUR'fBLAUEN COMBINATl E: Elandsstraat 147 • Redactie en Advertenties 

se Jaargang - No. 51 - 9 Ja.n. '62 Tel. 30005; Gem. Giro A 10 Oplaag 18.000 Gecontroleerd door de Bond van Adverteerders 
.......................................... 
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Een weg van roem en 

HET Is de gewoonte om aan bet eind van bet jaar een blik achterom te 
' werpen en de vo ·naamste gebeurtenissen de revue te laten pa.ssereu. Dat 
laatste willen wij niet doen, maar wèl willen wij een billt achterom \verpen -
J;ij het dan een verre blik, want onze terugblik gaat zelfs naar het begin van 
deze eeuw en wij willen bet sportphenomeen Jaap Eden nog eens in het volle 
licht zetten. Niet zonder reden willen wlj dat doen. En niet zonder reden hebben 
wij Jaap Eden gekozen. De grootste sportman, die wij hebben geha<l in ons 
land werd wereldberoemd door de sport, maar ·bij ging ook ten gronde aan 
die sport. Het zijn sterke benen, die de weelde lrunnen dragen en het Is \l>cllicht 
goed om in deze tijd van sportverdwazing en -verering de schijnwerper te 
zetten op een man, die lettedijk t.e gronde ging aan zijn roem. De beroemd
heden veranderen van naam, het publiek blijft altijd hetzelfde: men aanbidt, 
men verafgoodt een groot sportman, terecht of ten onrechte, dat zullen wij 
in het midden laten, maar geen killer en onbarmhartiger oordeel velt" dat
zelfde publiek als zijn geliefde ongekroonde koning minder goede prestaties 
gaat leveren. Dan keert men zich van zijn afgod af en zoekt naar een nieuwe 
Held. En de held, die versleten Is? Een sterke kerel weet dat het zo gaat, 
bij bijt zich niet vast aan zijn roem, hU Is ervan overtuigd, . dat die roem ver
gankel\jk is, maar aan de zwakken wordt een onherstelbare klap toegebracnt. 

EN nu dan over Jaap Eden, die 
op 19 October 1873 te Groningen 

werd geboren. Hij zou opgroeien tot 
een reus met een prachtig lenig ge· 
spierd lichaam, dat onverwoestbaar 
leek, een ijzeren body. Töch kwamen 
de eerste slechte berichten over zijn 
sportcarrière reeds in 1&97! Hij was 
toen pas 24 jaar oud. Vergelijken wij 
dat eens met een Schulte, die nu op 
zijn 35ste jaar een serieuse training 
begint voor de stayersport. Waar
schijnlijk is het dat Schulte hierin 
nog iets bereikt, hoewel Gerrits li
chaamslengte en .gewicht he.m danig 
dwars kunnen zitten bij het stayeren. 
Maar keren wij terug naar Jaap 
Eden. Zijn vader was gymnastiek· 
onderwij_1!:er in Groningen. Daar zijn 
moeder bij zijn geboorte overleden 
was, verhuisde de vader gauw naar 
V elserend, waar hij nog andere fa. 

· milieleden had wonen. Jaap Eden 
was als jongen een echte ondeugd in 
de goede betekenis van het woord. 
Hij trainde zijn sterke lichaam zon. 
der dat hij dat wist: hij was altijd 
aan het klimmen en klauteren, hij 
liep \~c~ zijn p!e=:ie.l? kilorr.-ète':".:; hard 
en begon al vroeg met sport. Op zijn 
vijftiende jaar nam hij voor het eerst 
aan een schaatswedstrijd deel, die te 
Abcoude werd gehouden. Klaas Pan. 
der was zijn leermeester en het deed 
hem buitengewoon deugrl, dat zijn 
dicipel als tweede eindigde, terwijl 
hij een zeer goede tijd noteerde voor 
zo'n jong !;lroekie. Maar er •.vas niet 
altijd ijs in de Hollandse sloten en de 
sterke knaap moest de enorme 
kracht, die hij bezat, op andere wijze 
kwijt. 
Zo verpandde hij ook aan de wieler
sport zijn hart. Snelwieleren noemd<> 
men 'dat in die tijd en vooral in deze 
tak van sport zou hij triomphen gaan 
behalen. Voor het eerst verscheen hij 
op de weg in het voorjaar van 1893 
èn ... won! Wij zullen zijn snelle op. 
komst niet puntsgewijze gaan vol. 
gen - het zou ondoenlijk zijn en iè 
·Veel ruimte eisen. Maar het werd 
een bijna ongelooflijke carrière. 

JN Januari 1893 werd hij wereld-
kampioen op de schaats, de kam

pioenschappen werden toen in onze 
stad verreden. In datzelfde jaar werd 
hij wereldkampioen op de weg (snel
wielren!) en hij behaalde overal in 
het liuitenland belangrijl~e overwin-

ningen. De ster van Jaap Eden schit
terde aan de internationale sport· 
wereld. In 1894 kon hij geen bes.lag 
leggen op de wereldtitel schaatsen
rijden, want hij had wat pech, maar 
niettemin toonde hij zich de groot
ste, want wèl lukte het hem twee 
wereldrecords nl. de 5000 en de 
10.000 meter te verbeteren. En het 
record op de 5000 meter bleef 20 
jaar op zijn naam staan! 

De daarop volgende jaren bra.ch. 
ten succes op succes, zowel op 
het ijs als op zijn fiets behaal
de de jonge· kerel overwinningen. 
Op de fiets won de sterke ath. 
leet met machtige pedaalslagen, 
die hem vèr voor de anderen uit. 
joegen, op het ijs flitste de lan. 
ge lenige gestalte, gehuld in het 
zwarte tricot bijna onhoorbaar 

·over' de baan, in de bochten een 
tempo nemend, waarbij menig· 
een even met de ogen knipper. 
de. • • Hij fietste en schaatste 
zich naar de roem. Driemaal 
werd bij wereldkampioen op de 
schaats, tweema..l op de fiets. 

Helaas rriau~eide het de sterke kerel 
aan mentalekracht - dat mogen wij 
misschien niet zeggen, want wèl was 
hij voldoende van zijn kracht over. 
tuigd als hij op de baan verscheen 
Jaap Eden had een ar.dere zwakheid, 
hoewel wij ook dit niet mogen zeggen. 
De beroemde sportman werd op han. 
den gedragen, hij werd gehuldigd 
waar hij kwam, hij werd bewierookt, 
hij werd aanbeden. 
Vrienden verdrongen zich om de een
voudige Groninger, vrouwen klitten 
aan hem en schonken hem onge. 
vraagd hun hart. Men wilde hem 
steeds weer bejubelen, steeds weer 
eren, dan kwam er drank op tafel 
en er werd gerookt. 
En Jaap Ed'en deed mee! Dàt was 
zijn zwakheid; dàt hij deelde in de 
vreugde, die zijn komst verschafte. 
Helaas ontdekte hij niet, dat al die 
eer niet voor de mèns Jaap Eden 
was bestemd.!/ maar voor het sport. 
phenomeen Jaap Eden. Hij was ro. 
yaal, hij tracteerde en hij zwelgde in 
het plezier rondom zich. 

IN 1896 was Jaap Eden professional 
wielrenner geworden. Onder de ama. 

teurs waren geen voldoende tegen
standërs meer, die hem partij konden 
geven en de grote buitenlanders wa. 

CONFEtTI 
U w~;et llue llct in .l!:nge!and is op 

het ogenblik: èe rantsoenen 
verminderd ri1et ingang van het nieu. 
we jaar en de prijzen verhoogd. Geen 
beste vooruitzichten. Het Engelse 
volk schijnt er trouwens toch weinig 
aan gehad te hebben, dat in Enge. 
land het gezegde opgeld deed (nemen 
wij aan): England rules the waves 
(Engeland oeheerst de zeeën). Dit 
men~n ~j te m~ge.n conclvdel'en uit 
de Ultspraken, dte m de loop àer tij
den zijn g~odaan door vcrschillende 
staatslieden. Luistert U maar: 
In 18>18 zei Lord Shaftsbury Niets 
kan het Britae imperium me~~ van 
de schipbreuk redden." 
In 18~9 zei Disra{!!i: "In de industrie, 
de h:l.Ildel en de landbouw zie ik 
geen gat meer." 
In 1852 zei de Duke of Wellington 
op zijn sterfbed: "Ik danl~ God dat 
ik gespaard word om de voltooiing 
van onze ondergang bij te wonen." 
In 1801 had Wilberfroce al gezegd: 
"Ik trouw nicL, de tijden zijn mlj te 
ongunstig''... Hierbij zullen ·wij het 
dan maar laten! 

EEN vrijgezel heeft eens gezegd, 
wat hem zo hindert in -vrouwen 

(in sommige vrouwen, zullen wij dan 
maar zeggen). Het is niet mis: wat 
hij allemaal op zijn hart heeft: Zij 
zijn slordig. Als zij zich gar' kleden, 
lijkt hun slaapkamer wel een uit
dragerij. 
In schouwburgen hebben zij een ver. 
velende gewoonte om altijd in de ' 
gang of de foyer rond te hangen. 
.Als zij ièts dèden, zou ik het niet 
erg vinden, maar zij staan er alleen 
maar, om h japon te laten bewon. 
deren. 
Als zij t•o:~en maken zij mij te veel 
~verbodige en in het oog lopende 
beweginget~. 

Vrouwen hebben een misselijke ge· 
woonte om te lachen als er helemaal 
niets te lachen valt. 
En tot slot: Zij hebben de onmoge. 
lijke ingesteldheid, te menen, ·dat zij 
de enige vrouw in het leven van een 
man zijn. 
(Dit alles buiten onze verantwoor-
ding, d:.t b . grljpt U wel!) · 

NEERLANDS GROOTSTE 
-SPORTMAN ALLER TIJDEN 

ondergang 
ren profs. Dat betekende i}et einde 
van zijn schaatsloopbaan e het be
gin van een nieuw leven, nat hem 
in April '96 - naar Parijs voerde. 
Ach, hoe werd hij Ohtvangen in de 
millioenenstad, hoe werd hij aanbe
den, want zijn roem was hr,m voor. 
uit gegaan. Hij leverde de meeste tijd 
prachtige prestaties, maar zijn par
ticuliere levèn ging hem niet in de 
koude kleren zitten - zoals dat heet. 
Het zou nog jaren duren, ee1 er van 
·echte neergàng sprake was, maar op 
een leeftijd, dat een mens nog tot 
grote prestaties in staat moet wor
den geacht, waren er ogenblikken, 
dat men zich moest afvragen, of 
de ster van Jaap Eden reeds daalde ..• 
In 1903 nam Jaap Eden een jdar rust, 
het hielp niet: het jaar 1904 kfungelde 
hij in de ware zin van het woord door, 
het liep af met het phenomeen. Dat 
was duidelijk. Hij kreeg geen contrac
ten meer, waarbij hij fantastische be
dragen inde, hij kreeg tenslotte hele
maal geen contracten meer. Hij zocht 
een baantje, maar daar deugde hij 
niet voor, hij zocht een ander baantje. 
In het begin ging dat goed. Iedereen 
wilde hem hebben. Zijn naam was im
mers waarborg genoeg, maar hij mis
lukte steeds opnieuw. Was dat alleen 
de schuld van Jaap Eden? Nee, het 
was vooral de schuld geweest van het 
publiek, dat zich als een hyena aan 
deze man had vastgeklemd en dat hem 
zo hoog op de troon had gezet. Wie 
kan vrijwillig, zonder kleerscheuren, 
van zo'n troon afstand doen? .... Niet 
Velen. 
JAAP EDEN verscheen nog wel eens . 

op het strijdtoneel, maar het was 
ellendig om ·aan te zien, zelfs de :Zwak
ste broeders versloegen hem. Hij kwam 
terug als nununer in een variété-pro
gramma en de mensen lachten, sloegen 
zich op de knieën van de pret, toen 
zij Jaap Eden daar gek zagen doen 
<'I! &>er.. hon·.c-t::ili:.c=-
In f914 trouwde Eden, men dacht dat 

HAARVERVEN 
alle kleuren 

met wassen en water
golf t 8.- • 
Wassen en waterg. f 2.- · 

PERM. WAVE 
in 2 uur klaar! 

Compleet f 8.- · 
100 pct. garantie 

Ziet ons raambiljet 

het hem nu goed zou gaan, maar hij 
was voor zijn leven "verknoeid". Hij 
kreeg een erfenis, toen enige familie
leden stierven. De "vrienden" kwamen 
weer opduiken, :Wgen zich aan hem 
vast en Jaap Eden fuifde, tracteerde, 
en zwetste over zijn vergane glorie 
met de .,vrienden", die luisterden en 
dronken. En Edlm dronk mee .... 
De erfenis was er snel doorgejaagd en 
het ging nu ·snel bergafwaarts. Hij 
rolde van het ene baantje in het an: 
dere, hij mislukte de ene na de andere 
keer. Hij dronk zijn ellende weg, en 
kwam tenslotte na een deliriumaanval 
in een gesticht terecht. Hij herstelde 
hier weer, althans ogenschijnlijk. Ai 
en toe kon hij een kleinigheid verdie
nen, soms lukte dit niet, dan bedelde 
hij bij die of gene om een paar centen. 
Jaap Eden heeft die bittere kelk ge. 
lukkig niet te lang aan de lippen ge. 
had: hij overleed op 3 Februari 1925 
in <ie !eeftTjd 'Mln 51 jaax-. In Haarlem
ligt onze grootste sportman begraven. 

PECO 
CEINTUURBAAN 75 

""·-··' - ' -~ Ferd. no'lS1rrunJ 
97629 

1e JAN STEENSTR. 81 
(bij Ferd. Bolstraat) 

Telefoon 91076 
Unicum in Ne:derla.nd 

Te bereiken met lijn 
3 . 24 - 25 . 16 

Deze maand iedere cliënt 2 potten dag- en nachtcrême 
waarde f 3.- voor f 1.-

•••••••••••••••••••••••• 
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begint de nieuwe cursus 
Engels voor Emigranten 

INSTITUUT 

STRIE'l'MAN 
Lutmastraat 13-15 

A'dam b. RAl-gebouw 
Tel. 95325 

•••••••••••••••••e••••++ 

Sigaren Mag. 

TROMP 
De Uitverkoop is 

begonnen 
o.a. Pijpen • 69 ct 

ZEILSTRAAT 48 

....................... 
UW BEDORVEN 
KOSTBAAR HAAR 
te sterke permanent 

te sterlt geblondeerd 

te donker geverfd 

slecht geknipt, enz. 

wordt door ons volkomen 

HERSTELD 

LIONFRÈRES 

WIJ GAAN DOOR MET DE VERKOOP 

VAN ONZE ARTIKELEN TEGEN 

INKOOPPRIJZEN! 

MAUELI~ 
. ' ;;e;l& 

~otv . 

OLYMPIAPLEIN 154 Tel. 28650 

GROENTEN BESTELLEN: 

AART VEER bellen 
ALTIJD GOED ! 

Minervalaan 11 • Tel. 28729 • A'dam-Zuid 
Specialiteit in Diepvries Groenten en Fruit 

~!:!!!~e~~gÎ-~e!:!1~~ 5 
B. J. POT . Herenkapper 

ACHILLESSTRAAT 62 • Tel. 91724 ct 
ho!'k .Stadll!nweg • 

................................................. 0. 
Experts Haarverven, Onze Kousenreparatie staat aan de 

JANUARI 1952 Permanenten en spits,. w;an.t ZIJ is beter, goedkoper 
Vakkundig knippe::~ bin 

vangen onze nieuwe cursussen aan. en. • . • . nen 6 uur klaar 

Ru ton Stofzuigers 
Strijkij.zers 

vanaf f 2.50 per week 
ZONDER VOORUITBETALING 

J. VOORNEVELD 
VAN TUYLL V. SEROOSKERKENPLEIN 1 - TEL. 91590 
lt; KLAS REPARATIE-INRICHTING VOOR STOFZUIGERS 

Maak nu gebruik van SPECIALE 

KOOP JES in onze OPRUIMING! 
Textielhandel "De Knopenwinkel" 

STADIONWEG 291 ZIE ONZE ETALAGE 

Heropening 
fa ROSENTHAL 

Maat-confectie 
Ook voor moeilijke figuren 
Uitgebreide collectie·, Japonnen, Blouses 
Na tel. afspraak ook •s avonds 

Bern. Zweerskade 24 b. 
(hoek Beetbovenstraat) 
Telefoon 20231 

MEDICINALE LEVERTRAAN 

Schoonheidssalon 
Perfecte pedicure 

Pijnloze electr. belUUl
deling incl. voetmassage 

f 2.
Intensieve Hals.. en 

Gezichtsmassage, met 
masker, epileren, 

een hoog gehalte aan natuurlijk~ vitaminen 
A ~n D, inhoud 400 cc • • · i 1.40 
Scatt's Emulsion • i 1.85 per flacon 
Sinatran • • • • i 1.05 per flacon 
Sanostol . • • • • i 1.95 per flacon 
Wybert Siroop • • • • • i 0.95 pet: flacon 
Wybert tabletten • • • • 47 ct per doos 

make up f 3.50 
ARIANA V. BREEl\IEN 

Staatsdiploma 
STADIONKADE 131 I 

TEL. 99314 

Drogisterij Eldro 
KONINGINNEWEG 115 - TELEFOON 21889 

U belt - Wij bezorgen 

~ I. 

KUNSTGEBITTENO-
worden door ons gerepareerd 
TERWIJL U WACHT 

T.T.H. Alb. Cuypstr. 263 
Geen filialen. Alle betaalzegels worden door ons aangenomen 

Over filmsterren 
Er zijn niet veel actrices, die behal
ve hun talent ook de charme en 
schoonheid bezitten, die hen tot idea
le filmstars maken. Vivian Leigh, 
echtgenote an Sir Laurence Olivier, 
bezit deze eigenschappen wèl. 
Voor het eerst hoorde men iets over 
haar in 1935. Zij was toeri nog een 
onbeteltenend toneelspeelstertje. Een 
jaar later verscheen zij op het ·to
neel van West End in Londen. Al 
iets bekenJer! 
Een· ster van . wereldnaam werd zij, 
toen zij Scarlet O'Hara speelde in 
de film Gon with the wind (die hier 
nog maar steeds niet vertoond kan 
worden, omdat wij zoveel rechten 
niet kunnen betalen). Maar dat is 
een andece zaak. Om weer op de 
mooie talentvolle Vivian terug te ko. 
men: Zij hield het niet lang uit in 
Hollywood, te veel kitsch, te weinig 
kunst, vond zij en zo ging zij onder 
leiding van haar echtgenoot Sir 
Laurance Olivier weer toneelspelen 
in de grootste theaters van Enge
land. In hun privé leven zijn de Oli
viers alleraardigste mensen: zij heb. 
ben een ·zeer verfijnde smaak en 

streven nooit naar opvallen. Zij vor
men een prachtig paar: hun kunst, 
hun beschaving en een oprechte zui
vere liefde binden hen aaneen. 

_; ... 
Dit over Claude Rains. 

Claude Rains werd in een buitenwijk 
van Londen geboren. Om precies te 
zijn op de tiende November 1889. 
Willie werd hij toen genoemd en deze 
Willie verkocht kranten en zong in 

'het kerkkoor waarvoor hij een zakje 
Engelse drop ontving. Zijn debuut· op 
het toneel maakte hij op zijn tiende 
jaar. Hij moest het kind spelen in 
Lieve Nellie van de Oude Drury. La
ter kondigde hij nummers aan in het 
Duke of York theater en weer later 
nam hij zo'n zelfde baantje waar in 
His Majesty's Theatre, waar Sir 
Kerbert Beerbohm Tree regiseerde. 
Willie werd door hem opgemerkt, hij 
kreeg een uitstkende opleiding en 
Willle werd Claude en zelfs leraar 
aan de Toneelschool. Later werd hij 
zelf acteur. In de tijd, dat hij leraar 
was, heeft hij o.a .• les gegeven aan 
Charles Laughton I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alleen prima kwaliteit . vers Hollands 

vlees en toch lage prijzen ! 
500 gr. 

Prachtige zw. Kalfslappen f 1.35 
Runderlappen vanaf • f 1.48 
De mooiste Riblappen f 1.78 
'n Heerlijk stukje Rosbief f 1.95 
Biefstuk Tartaar f 1.90 
Biefstuk origineel . f 2.25 

Prima Rollade f 1.90 
Kalfslappen f 1.85-2.-
I..amsla.ppen • f 1.78 
Lamscarbonade • • • • f 1.58 
Varkenscarbonade • , • f 1.85 

Dik Vetspek • . 34 ct 100 gr. 

En dan bij f 1.50 aan vlees 
100 gram Peltelvlees of Ham en 
100 gram Gelmoltte Worst en 
100 gram Leverworst samen 

samen 

90 cent 
= 
= 

== 
DIK HOLLANDS VET, gesneden • 95 cent 500 gram 

J. F. VAN LEEU~EN 
Tel. 26i08 ZEILSTRAAT 22 Tel. 26108 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Opleiding pral<tljkexamens: Brahmsstr. 17, te!. 21787 S h 
Frans - Duits- Engels- Steno- Typen_ Nederlands_ 1e Wasloten buis b. d. C Oenenmagazijn .................. 
Boekhoud'un Beethovenstr. BINNENKORT ,,., 0 i gruil 
Emigrantencursus p t M t' VERSCIDJNT WW n n 
In korte tijd leert u Engels spreken en verstaan ........................ ee ers en or Ier HET CONCERT- \angeboden woning 1e etage, 5 kamers, Bos en 
Spoedcursu~ Nederlands Lommerweg b.d. Adm. deRuyterweg, bev. kamer 
in 3 maanden leert u zon&lr !outen Ned. schrijven Voor Advertenties GEBOUW en suite, 1 grote alaapkamer, 2 kl. slaapkamers, 
Vraagt prospectus • OLYMPIAPLEIN 142 _ TELEF. 20307 Buurtblad .ieuken, badcel, gr: zolderkamer. Huur incl. centr. 

INSTITUUT SIRIETMAN - Telefoon voor verw. t 60·- rer maand. Ook onze schoenreparatie getuigt Gevraagd: woning zelfde aançal kamers in Sta-
LVTlUASTRAAT 13-15 -Amsterdam- B" het RAI.geb. . . 3J00{} Vondel., Museum.. en di f B th _._ t hog huu g be' " van vakkennis on- o ee oveuuuur , er r een -
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VlCTORJA - ·THEA,.fER 

SLOTERKADE 162 . Teletoon 85303 
11 Jan. t;m 17 Jan. 
Peggy Dow en Arthur Keru1edy 

in ,.BRIGHT VIClORY" 
(Het licht dat verdween) 

Een der mooiste films der laatste 
jaren Toegang 14 jaar 

Dag. 2 • 7.15 - 9.30 ·uur. 
Zond. 1.30 - 3.30 • 7.15 • 9.30 u. 

18 t/m 24 Jan. 
Glnger Rogers, Doris Day, 

Ronold Reagan ln 

,.KLU KLUX KLAN" 
Toegang 18 jaar 

Dag . .2 - 7.15 . 9.30 uur. 
Zond. 1.30 - 3.30 • 7.15 • 9.30 u. 

M. Doorgeest De correcte boord Schoenbedrijf 
Overhemdim en 

Blouses naar maat .,Oe Adelaar" 
Radio Technicus 

Voor 
Radiotoestellen, 
Gramoioons en 

Gramafoonplaten 

Overhemden. 
reparaties REPARATIES 

in 1 dag gereed ! vakkundig en vlug 

MARCEL 
FR ENKEL 

GROTE SORTERING 
in alle soorten 

FOURNITUREN 
OLYMPIAWEG 29 

TELEFOON 99218 

SHIRTMAKER 
BEETHOVEN-

STRAAT '7b 
AMSTERDAl\1 

TELEFOON 94248 

Ziet onze Etalage ! 

Koninginneweg 263 •••••••• 
Besch. Echtpaar 

(60 jaar) zoekt dito v. 
BESTt.LDIENST JEKQ 
per motor-driewieler 

Met de handen in bet haar ? Bridge of Klaverjas 

Bel lt:KO maar! 
MARATHONWEG 58 ill, Tel. 22673 

Br, ond. No. 427 bur. 
v. d. blad. 

CHEMISCH REINIGEN 
f 3,25 

Van elke drie artikelen, 
welke u nu tegelijkertijd 
laat stomen, behandelen 
wij er één (het laagst 
geprijsde) gratis. 

Regenjas of 
regenmantel f 4.50 

(Incl. watarpr.) · 
Pantalon,rok of 
wollen deken f 1,50 
Vasle koslen per zending 

I 0.25 

STOMEN • VERVEN • 
Filialen te Amsterdam: N.Z. Voorburgwal 344, tel. 49850; P.C. Hooftstr. 37, 
tel. 25808; Ceintuurbaan 386, tel. 20066; Koninginneweg 271, tel. 23338: 
Beethovenstraat 39, tel. 90668. 

HET BROMfiETSPALEIS 
HOSBEMASTRAAT 8 · Tel. 20295 

Enorme sortering Bromfletsen o.a. 

AVROS- BERINI- CYCLE MASTER- JL.O.-
FUCHS - JOLLY - 1\IOSQUITO - SOLEX en VIUI'ORIA 
Rijwielen: keuze uit Fongers, Maxwell, The Dog, Burco, 
Norman, en~., in vele modellen en kleuren 

Uitgebl'eJ.dEI collectie LEDEREN KLEDING voor Dames en Heren 

DESGEWENST REGELEN WIJ DE BETALING MET U 

Geloof het of niet 
VROUWEN, zegt men, kunnen 

veel beter pijn verdragen dan 
mannen. Dat durven wij wel aanne. 
men. Intellectuelen, lezen wij ver. 
der, verdragen pijn minder goed dan 
,.anderen mensen. Er bestaat ook 
een kleln,e groep, • die in het geheel 
geen pijn voelt. 
Daartoe ber.oorde ook een rechter, 

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

MAATKLEERMAKERIJ 

"Londón Fashion" 
Meijer en Schmidt 

Het speelale adres 

voor 

leKLAS MAATWERK 

Alleen 

Ceintuurbaan 188 
b. d. Ruysdaelkade 

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

Onzichtbaar stoppen 
van brandgaten - Wlnl{clhal{en 
en 1\lotgaten ,ook in vloerldeden) 
Wij doen het zelf, étus sneUe 
bedlening 

REP AREREN en KEREN 
van Herenkleding 

HULSKAMP 
MAASSTRAAT 172 - TEL. 065'78 

die werkelijk niet wist wat · pijn was. 
Toen zijn vinger moest worden af• 
gezet - zo vertelt dit .verhaal, glim. 
lachte hij en beet dit lichaamsdeel 
zelf af. 

EEN geleerde man heeft uitge-
maakt, dat getrouwde mensen 

minder aan hoofdpijn lijden dan on
getrouwden. Over het algemeen, 
gaat deze professor in de medicij
nen verier, heb Ik geconstateerd, 
dat medische studenten rechters 
meer aar, hoofdpijn lijden dan andere 
mensen, die hoofdarbeid vèrrichten. 
Boeren hebben het minst last van 
hoofdpijn, terwijl jonge mensen he
viger pijn hebben dan ouderen. 

ALWEER. vrouwen, maar goed, 
vrouwen, zegt een statistiek, Zijn 

optimistischer dan mannen. Zij dur. 
ven vee~ meer risico t e nemen (dat 
geloven wij graag, denkt U maar 
eens aan een vrouw achlber het 
stuur ... ). 
Verhoudingsgewijs zij.l zij veel ster. 
ker dan mannen, t erwijl zij veel gro
ter weerstandsvermogen tegen ziek
te bezitten. 
En tenslotte vertellen wij U dit nog : 
(alweer statistieken liever gezegd!) 
Per dag slaat Uw hart gemiddeld 
103.389 maal, U ademt 23.040 keer 
en ademt hierbij 146 kubieke meter 
lucht in. Uw haar groeit 0.0071 cm, 
Uw nagels g roeien iets minder, U 
spreekt gemiddeld 4800 woorden en 
zet 7 millioen hersen .::ellen aan het 
werk, beweegt op zijn minst 750 
spieren. Het is toch geen wonder, 
dat U zich moe voelt aan het ein
de van de dag? 
U kunt het narekenen èn nameten ... 
U kunt het geloven of niet natuurlijk! 

Ook grote 

ARTIS-TAKKEN wandalen in Parijs en Kope~hagan A RTIS staat bij entomologen in bin- slakken rond, een purperslak en een 
nen- en buitenland onder meer be- kauri, die beide door een gezagvoer-

kend als hèt centrum voor het kweken der van de KL.M. op het strand van Januari. aanbiedingen '11 
van Reuzen Wandelende Takken, de Dakar in' West-Afrika zijn_ gevonden. 
uit Indonesië afkomstige insecten, die De purperSlak was in de oude tijden 
de naam zegt het al, zo wonderlijk ~en zeer bekend en gewaard~rd di~r; 
veel op echte groene takken gelijken, mun.ers, de slak leverd~ de prachtt~e 

Op al onze Thee-, Band- en Bad
doeken, Lakens en Slopen: 

Wat elders in Europa niet of nauwe- purper;kleur, waarmee m de oudheld 
lijks is gelukt, is in Artis de gewoon- allerlel l?ew_aden werden gekleurd. De 

bij aankoop van 6 stuks 10% korting 

ste zaak van de wereld: sinds 1938 purperwmnmg komt thans nog slechts 
kweekt men daar deze wandelende sporadisch voor aan de k-usten om de 
takken, zonder dat er nieuwe d ieren Middellandse Zee, waar men de kleur-

Op alle Tafelgoederen 10% korting # G,fA'/O(}Pfzy , 
SCIIPE#é#EEKS!H zijn aangevoerd. Wanneer men in aan- stof soms nog wel gebruikt voor het 

merking neemt, dat de dieren in totaal merken van wasgoed. 
ongeveer negen maanden oud worden, 
is het duidelijk, dat reeds vele gene
raties in het Artis-insectarium zijn 
geboren en gestorven. Het mannetje, 
de kleinste, is ongeveer tien centime
ter lang, het wijfje Js een goede vijf 
centimeter groter. Haar grotere ge
wicht is dan ook de oorzaak, dat zij, 
in tegenstelling tot haar echtvriend, 
haar vleugels niet kan gebruiken om 
te vliegen, doch deze, ten einde lagere 
regionen te bereiken, als een valscherm 
uitspreidt. Eieren leggen is haar daar
entegen wel toevertrouwd: gedurende 
twee maanden legt ze iedere dag vijf 
tot zes donkerbruine eieren, die de 
grootte hebben van de kleinste soort 
doperwtjes. Van deze enorme hoeveel
heid - 300 tot 400 in totaal - komt 
ong~veer de helft uit en hiervan J>lijft 
slechts tien procent in leven - we 
zeggen ,,slechts", doch dit is in verge
lijking met de vrije natuur een enorm . 
aantal! Per jaar komen er in Artis 
ongeveer zestig wandelende takken tot 
volle waSdom. En dat is het nu, wat 
in andere dierentuinen in Europa niet 
wil gelukken. Er komen wel eieren, 
maar daar blijft het bij. Derhalve komt 
uit het buitenland nog al eens het 
verzoek om wat van die wonderbaar
lijke Artis-eieren te zenden. In de af
gelopen weken heeft Artis honderden 
eieren verstuurd, o.a. naar de Ento
mologische afdeling van het Natuur 
Historisch Museum in Parijs - waar
onder de beroemde Jardin des Plants 
ressorteert - en voorts naar de uni
versiteiten in Cambridge en bonden 
en naar de dierentuin in Kopenhagen. 

QKKIE, de kortgeleden in het Artis-

In onze Dames-tricotage-afdeling: bij 
aankoop van 2 stuks 10% korting ! 

Maar laat · Uw 
sehoenenrepareren 

volgens het 
nieuwste ,.PaS

vorm" ..systeem bij 
Aquarium gearriveerde Octopus, 

of Inktvis, màakt het wat . je noemt 
uitstekend. Dat was misschien voor 
een tweede en groter exemplaar, ge
vangen door een IJmi.ûder visser, aan
leiding óók op.derdak in het aquarium 
. te vragen - hetgeen hem vanzelfspre
kend prompt werd verschaft. Letterlijk 
duizenden Amsterdammers zijn in de 
afgelopen weken eens komen kijken 
naar de meer dan zonderlinge levens
gewoonten van de twee inktvissen. Ok
kie, de eerste, voelt zich kennelijk vis
lekker in het grote zeshoekige aqua
rium, dat een typisch ,.wild" stukje 
zeebodem voorstelt en dat geheel ten 
gerieve van de achtarm is ingerichl. 
Zee-anemonen, strand- en zwemkrab
ben, botervisjes, poontjes, zeeslakken 
en -sterren, heremietkreeften en nog 
andere zeedieren vormen er de groep 
onderhuurders; Okkie is de onbetwis: 
te hoofdbewoner. 

Laatste Restanten Opruimings
artikelen tegen SPOTPRIJZEN 

FRANTZEN 
ZIET DE ETALAGES I Ook voor 

G. v.d. Veenstr, 7 4 
hoek Beethovenstr. 

Telefoon 2546S 
EN 

BEZORGEN 
Tel. 25988 

,. Al wat leeft in het bassin siddert, 
wanneer de inktvis, tronen9 in een 
zelfvervaardigd hol van stenen, met 
een lading mosselen als borstwering, 
z'n tentakels de ruimte in stuurt. Voor 
vissen koestert hij een diepe minaoh· 
ting. Hij mag er dan soms wel eens 
een van z'n vangarmen op af sturen 
~n de beestjes even plagenderwijs 
vasthouden, meer hebben ze niet van 
hem te duchten. Doeh wee de krab 
of kreeft, die in z'n nabijheid komt. 
Want, dan schieten de grijparmen blik- · 
sem'sne1 uit, slingeren zich om het 
slachtoffer en trekken het binnen het 
hol, waar het onder de "mantel" van 
de octopus verdwijnt. Eén, twee uur 
later verheft de inktvis zich uit z'n 
schuilhoek om de restanten van de 
maaltijd, poten, scharen, rugschild enz. 
met kracht weg te blazen, zo ver mo
gelijk van z'n hol vandaan. J:lij houdt 
nu eenmaal niet van rommel voor de 
deur. Nu de inktvissen het zo uitste
kend ,.doen", verwacht Artis ook in de 
komende weken vele bezoekers. 

Dam~skapsalon J.J. DE JONGH 

VOOR het eerst sinds geruime tijd 
heeft de kleine zaal van het Artis

aquarium weer een flink aantal zee
paardjes tussen haar glazen. Een kleine 
twintig van deze allergrappigste beest
jes wiegen zich dromerig op de zachte 
stroom, soms twee, drie bij elkaar, de 
staarten tot een kluwen in elkaar ge
draaid. In dit bassin vol rust schuiven 
ook een paar in ons land zeldzame 

oocooooooooocoo 
Januari 1952 

begint de nieuwe· Spoed
cursus Nederlands 

In 3 mnd. leren wij U 
ronder fouten de Ned. 

taal schrijven. 

Instituut STRIEfMAN 
Lotmastraat 13-15 

A'dam b. RAI.gebouw 
Tel. 95825 

000000000000000. 

DAMES KAPSALON 

i 
ft.EKil 

SIER
SALAMAND'ERS 

merk ETNA v.a. f 63.
KACHEI.SMEDERIJ 

Alle maten Mica 
HERTELMANPLEIN 

24 
Telefoon 94543 

8. Rijkhoff J r 
Specialiteit 
Eugène Perm. Wave 
de natuurlijke golving 
Moderne Coiffure 

RECTORSTRAAT 22 
(hk Tuyll v. Seroosk'erkenplein) 

Behandeling op afspraak, Teletoon 96978 

Slagerij Knigge 
Veerstraat 54, let 21912 

BIJ VLEES: ( 
100 gram BAM. • , • , 79 cf 
100 gram PEKELVLEES , 

per500 gram 
OSSEHAAS • . • . • . . , , f 2.25 
ROSBIEF, STAARTSTUK , , f 2.
Blanke KALFSFRICANDEAU • . f 2.10 
VARKENSFRICANDEAU. , , f 2.-
Rffi. en HAASCARBONADE f 1.80 
De mooiste RffiLAPPEN f 1.75 
TARTAAR ...••• •• f 1.75 
RUNDERROLLADE . . . , , f 1.85 

ONS DEVIES: 
WILT U VLEES BESTELLEN: 
DAN KNIGGE BELLEN, 21912 

Uw bestelling Vrijdag opgegeven 
wordt Zaterdag beslist vóór 12 tl11r u itgevoerd! ,, 

Adverteert in ABC-bladen 

Huid- en Haarverzorging 
Gezichtsmassage - Electr. ontharen - Manicure 
Gratis en Vakkundig advies over het gebruik van Uw cx·emes 
Voor schrale handen, speciale cri!me van Dr P . H . v.. d. Hoog 
en Peggy Sage 

Corn. Krusamanstr. 66 - Tel. 92731 

• 1 d Uw slechte tanden getrokken en een muurvast 
I n a g zïttena kunstgebit 

door EVIPAN-NARCOSE GEHEEL PIJNLOOS 

Te huur aangeboden f 55.· 
De EVIPAN-~GING laat zijn leden par. 
tienlier door specialisten behandelen en , • • door 
onze samenwerking met het Partienlier Prothesè. 
fonds (Sociale Tand.zorg) luijgt U dezelfde kor
ting, a.Is bij andere- Fondsen, zodat verplicht èn 
vrijwillig verzekerden slechts f 55.- voor een 
volledig Kunstgebit betalen. 

gezellig 
goed verwarmd 
Vergaderzaalt.ie 

omg. Olympiaplein 

Secretariaat Evipanvereniging Geopend iedere dag van 

WEESPERZIJDE 8 b.h. Amstelhotef Woensdag van 
~18 uur 
~2'0 uur 
~l2 uur 

Te bevr. Lairessestraat 
UA n. BU!ijke prijzen. -................... u ............................. .. 

Ook wij ruimen op 
tegen fa~tastisch lage pr:ijzen 

•• 
2 ponds blik SPINAZIE • f 0.79 
2 ponds blik DOPERWTEN • • f 0.59 
2 ponds blik SPINAZIE f 0.59 
1 grote pot PRUIMEN • • • • f 0.59 

t 1 grote pot APPELMOES. • • f 0.59 
Onze doorlopende Aardappel-Reclame: 

bij groenten en fruit gratis thuisbezorgd 
15 cent per 10 K.G. G6EDKOPER ! 

•• 
Co en van ·Bu.uren 
HERCULESSTRAAT 29 hs • Tel. 93958 ....... ........................................... . 

ZEER VOORDELIGE AANBIEDING 
HORLOGE'S 

G. H. Langeier 
Juwelier 

MARATHONWEG 13 - Telefoon 26707 

Juist jonge dames en meisjes 
zien er leul<er en vlotter uit als haar 
japonnetjes en jurken speciaal voor 
lut!ir worden gemaakt. 
1\laatwerk zit beter en past bete•·· 
Aardige modl'llen. 

BRAHJ.USSTRAAT 1'7 - TELEJroON 21787 
Ook lmlppatronen naar maat 

èoooooooooooooo 

Tel. 56339 Zaterdag van 

Ook u· laat Uw hond natuurllJk 
knippen, trbnmen en wassen bij 

de meest moderne Inrichting op dl&. gebled 

HET HONDENSPORTHUIS 
DIERENHULP 

Elke week stopt ge Uw penningsk~ In 
een collectebus. Soms weet U misschien 
nauwelijks voor welk doel "Maar ja", 
zegt U "dat gezeu1· met die bus". Maar 
ging U wel eens na. wat U dat per jaar 
kost ? Weet U dat er een instelling be
staat die onze sympathie ten zeerste 
verdient en waarvan U voor een veel 
geringer bedrag n.l. j 2.50 lid kunt wor-

•cten? De SOPRIA-vereniging tot be
scherming van dieren heet U van bar
te welkom. Geef nog heden Uw naam 
en adres en wlj doen de rest. 

1 pakje Hennel kattenbrood samen met 
1 groot pak Kennel turfmolm • 43 Clt 
Kennel levertraan, grote fles • ! 1.3r.i 
Kennel gedr. vlees, per pak . • !0.4.15 
Kennel houdbaar vlees, p. blik • ! 0.415 

Dagelijks vers vlees, per kilo 60 cl 
Zaterdags de gehele dag geopend 

.. 
; 
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Adverteren 
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is het ABC 
voor succes 

I!LANOSSTilAA T 141' 
TI!L[I'OON JIIOOS 

Totaal Oplaag . ~ 
A.B. C.- bladen 

200.000 ex. 
11 edities 
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LAGE TARIEVEN 

Waarom 3000 -Amste-rdamse g • z1n·nen 
. . . . 

worden -·bezocht 
Ook voor de· arts is woningprobleem nijpend 

DAT de medische wetenschap in Nedertand na&I' internationale- maatsta':en 
gerekend op een zeer behool'IUk peU staat, zullen weinigen wUien ontken

nen. Maàr dat er tussen dit feit en de wijze, waarop de medische yerzorging · .. 
- vooral In de grote. steden. -:- tot de bevolking komt, rilet steeds een juist . · 
eveuwl(\ht bestaat, · is een verschijnsel, dat . zich In de laa!tste tien~ien 
jaren hèlaas duidelijk openbaart. Uiteraard ten nadele _van beide groepen: de 
artsen en de patli!nt-en. D~ artsen, die door een complex van factoren geremd 
worden hun patiënten zodanig te behandelen als waartoe hun kennis . hun in . 
staat stelt. De patiënten, die eveneens tengevolge van talloze .omstandigheden 
vaalt het slachtoffer worden van een buiten hun schuld gegroeide·: situatie, 
waarin de verlu)udlng dokter-patiënt ver beneden de gewenste norm blijft. 
Dit leidt tot spanningen, die Individueel en coneetlef funest zijn en die een 
we~nlijk gevaar vormen voor de Volksgezondheid. . · 
Het Gemeentelijk Ventraal Bureau voor de Openbare Gezondbeidszorg, waarvan 
Prof. Dr. A. Querido directeur is, heeft dit gevaar duidelijk erkend en het 
heeft daarom de eerste stappen gezet op de weg, die hopelijlt In de nabije 
toelmmst tot verbetering . kunnen voeren. · , 
Het heeft één enquête reeds gehouden, die tot waardevolle conclUSies letdöe. 
Met een tweede Is zojuist een beg~ ,gemaakt. 

· ;,ne grondgedachte blj dit enorm belangrijke probleem, de verhouding tussen 
arts en patiënt en de práctische resultaten hiervan in medische zln, Is de ·over
weging geweest, .dat er een .grote kloof bestaat tussen datgene wat de me
dische wetenschap zich op grond van haar· kennis kan ' 'eroorloven ·en ·datgene 
wat het pubiielt er in feite van bespeurt,'• zo stelde 'Prof. Querido deze nete-
lige kwestie. · · • 

OF om het anders. te zeggen: 
·:·, . .){omt eet;~ patiënt in een zieken.
huis, . d·an kan· hij er als ·reg·el van · 
~in:zfllçer(i zijn, pat ,alle medische mo
g~lijkheden voor hem te~: beschikking 
staan. Maar daarbuiten· Jt.rljgt ·de pa.· 
t(ënt · helaas · niet· alles;~-~ aldus- de 
directeur van het Gem. · Centraal Bu
reau ;voor de Openpare .Gezondheids
Zorg. Het is nu één van de .. grootste 
t~tken vari dit bureau een inzicht te 
krijgèn' in die veelheid van factoren, 
die deze kloof deden ·ontstaan. 
"Eén ding wil ik duidelijk voorop
stellen, nu ·in Amsterdam een en
.quête onder de· bevolltiilg is begon
nen; die beoogt dlt inzicht te krij
gen. De medische bekwaamheid• van 
de artsen wordt niet in twijfel ge
~rokken. · .. Maar. het zijn andere om
standigheden, die hun werk dikwijls 
ten nadele van hun patii!nten beïn-

• vloedeyt" was d<L.menil;lg van....El;llf-~ 
Quetido. ' 
"Onlangs is in Amsterdam een en
quête gehouden, die ten doel had de 
materiële omstandigheden na te 
gaan, waaronder de hulsartsen wer
ken. Hieraan hebben de medici van 
harte meegewerkt. Een van de be
langrijkste conclusies, waartoe deze 
enquête leidde wrut, ~at . ongeveer 
80% ,.an dè artsenpraktijken niet 
efficli!nt genoeg kan _werken. . 

En daarbij doelde prof~ Querido ze. 
ker niet In de eerste pl~ts op · de 
financiële resultaten -voor d& arts, 
maar op om'standigbeden, die het be
laB« va.o de pa~ilnten raken. ·Art· 
sen wonen te vaak in huizen, die 
voor het. uitoefenen van de praktijk 
onvoll)oende geschikt zijn. Het · gaat 
hl~rbij . niet zozeer · om de omva.og 
van het huis dan wel om de Indeling 
V!UI de vertrekken. ·Met een voor
beeld wil Ut dit mnstreren.· Een àok-

ter, die over één of twee kleedholtjes 
beschikt, grenzende aan zijn behan. 
deUtamer, kan in., dezelfde tijd meer 
en beter . patiënten verwerken dan 
thans m«)estal het geval Is •. Er gaat 
geen tijd verloren, wat èn . voor ·de 
patiënt èn· voor de arts de gehele 
sfeer rond het bezoek bevordert. Nu 
komt ' een patiënt uit een. vaalt te 
ldeine wachtluuner binnen met de ge
dachte, dat de ·dokter toch . maar 
weinig tijd voor heni zal hebben. 
Daarom heeft het puilt ván de hUis
vesting van de artsen de \'Olie aan. 
dacht. · · 
In de nieuwe stadsdelen in Amster
dam-West, die de komende jaren 
gaan verrijzen, is daarniede al ter
dege rekening gehouden. Er. zullen 
daar voor de artsen speciale wonin
gen worden gebouwd, die aan deze 
bezwaren tegemoet komen· en. die het 

"..,.~OP.en,_".,aa -d<'-...pn>ktijk- v.ror de
dok~r en de patiënt gemakkèlijker 
maken," zei Prof. Querido. 

WAT nu de pas begonnen enquê~ 
te betreft, deze · zal zich uit

strakke~ over 3000 Amsterdamse ge. 
zinnen. De gezinnen zijn willekeurig 
gekozen uit de carthoteek van het 
Bevolkingsregister, alleen met deze 
restriCtie, dat ongeveer 80% moet be. 
horen tot de verplicht-verzekerde ge
Zinnen, zodat 'het beeld overeenkomt 
met de werkelijkheid. Al dezè gezin~ 
nen ontvangen in de lóop van dit 
jaar eên schrijven van het <kmeen. 
telijk Centraal Bureau voor de Open
bare Gezondheidszorg, waarui hun 
wordt verzocht de enquetrlce - een 
vrouwelijke arts - te ontvangen en . 
deze een aantal vragen te beant-
woorden. · ' 
Die vragenlijst is een lang-e en om
vat vragen van de meEloSt uiteenlo-

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

Hier is de nieuwste 

JOBOTDN IV 
WISSELA-AR 

pende aard. Zo zal men willen weten 
of het gezi!} in geval .van ziekte 
spoedig de dokter roept. Zo nee~, 
waarom niet? Of men tevreden ll· 
over de medische behandeling en 
wanneer dit niet zo is, welke dan 
de klachten en verlangens zijn. Wor
den er veel medicijnen gebruikt? Al
leen op doktersvoorschrift of Jwopt 
men zonder' overleg bepaalde genees
middelen voor eigen rekening bij 'f 
Gaat men wel. eens naar een "krui- . 
den-dokter" en waarom? · 
Uit deze enkele vragen blijkt al 
reeds, dat deze enquête diep in het 
gezinsleven indringt, zodat de voor
waarde tot slagen voor een belaug
rijk deel ligt in de tact, waar.mede 
de enquêtrice haar delicate opdracht 
zal vervullen. 

De Amsterdamse burgerij moet ech
ter goed beseffen, dat het in haar . 
eigen bestwil is en dat uit de ver
zamelde gegevens een overzicht ont
staat, op welke punten verbeterin
gen in de medische verzorging het 
sterkst klemmen," aldus Prof. Que. 
rido. "Wij weten allemaal dat de 
bestaande toestand onbevredigend 
is, dat er veel wordt _ gemopperd door 
artsen en patiënten, maar dit beeld 
is onduidelijk en onvolledig. . Pas 
wanneer de m ening van velell O[? 
bepaalde punten gelijkluidend is, 

lu'ijgt men houvast en kan men han
delen,'' vet-volgrle hij. 
"Deze enqnêW zal ons vooral ook 
een inzicht '•erschafien, welke be
~uvo.ren er kleven aan het zieken
fondsstelsel en wat de patiënten 
krijgen voor hun premies. Na deze 
enquête hebhen wij het plan ook 
een onderzoek In te stellen op tand
heelkundig gebied, de specialistische 
behandeling, de J.potheek en het zie-

r kenhuls. Waar bet een gemeen
schapsbelang is, moet een dringend 
beroep worden gedaan op de mede
werking van het publielt, dat eerlijlt 
en zonder terughoudendheid de vra
gen moet beantwol!rden. Het behoeft 
zeker niet beducht te zijn, dat de 
antwoorden voor ,andere doeleinden 
worden gebrul~ Zij dienen alleen 
maar voor nucî'ftcr statistisch mat~
riaal", beslor,t Prof. Querido. 

DEZE enquête, die met ieders vol
ledige medewerking zeker slagen 

kan, wordt . .gefinancierd .door de ge. 
meente en in de commissie, die het 
rapport zal samenstellen zijn enkele 
huis;trtsen, de medische leden van 
de gemeenteraad. en .het · Centraal 
;Bur~a:U vo.or de Openl:!(!.re Gezond
heidszorg vertegenwoordigd. Amster
dam is de eers te gemeente In · ons 
l~nfl,' waar '. een . dergelijke enquête 
wordt gehouden. , 

BALLERINA MOI.RA :SHEARER 
1Vle1sje mel sproetenneusje ·werd beroemdheid 

EEN Engelse journaliste heeft een 
bezoek gebt·acht aan de beroem. 

de Engelsé danseres Moira Shearer, 
die U zeker ~ult kennen of uit ,.De 

·Rode ·sèhoentJes" o{ uit ,.Hoffmar.n's 
~ventelllvge,n'.'. Zij ~ert;clt.4at Zij. g 

idee had, wat , voor een vrouw - de 
jeugdige ...,. zij is' 25 jaar - Molra 
zou zijn. De één ha(l tegen haar ge. 
zegd, dat zij het kalmste persoontje 
zou aantreffen, dat zij zich kon voor
steDen een ander had gezegd, dat 
Moira over alles kon .meepraten. Deze 
25:jarige ballerina weet in haar dan
sen een volmaakte gratie te bereiken, 
die .gepaard gaat aan een brlllante 
techniek en een ijzeren discipline, 
luidde het oordeel van de deskundige. 
Goed Ingelicht kon de journaliste op 
pad gaan. Maar niettemln was ze 
verbaasd dat ~ij zoiets, natuurlijks e!J 
vriendelijks aa.ntrof. Moira was wer. 
keiijk een persoonlijkheid en van 
make-up was weinig te bespeuren. 
Molra bood de • bezoekster dadelijk 
een gemakkelijke stoel aan en deze 
"nieuwsgierige" had gelegenheid ge. 
noeg Qlll Moira v-an top tot teen . op 
t,e nèmen. ·.~ vertelt hierover: 
,,Moira is een j~ng gracieus meisje 

:net vlammènd rood haar en een zeer 
blanke hti!d. Ze heeft sproeten en 
heel blauwe ogen en een kleine ruim
' e tussen haar mooie reg\:Ima:tige 
Landen. .-. . 
~!r,l' ~lt;!a:,eli .. !-.;:4 l<et ee;q.,:coiltract 
tifgesloten voor het grote Londense 
theater .. Covent Garden, na afwezig. 
held van bijna een jaar. Eerst had zij 
gewerkt aan de film ,.Hoffmann's 
vertellingen", toen kwam een ver
moeiende tour door Amerika en 
daarna kreeg zij blinde dannontste
king. De a11nval van de blinde darm
ontsteking was nog gecompliceerder, 
omdat zij finaal overwerkt was .en 
zij moest een lange vacantie nemen. 

MOIRA Shearer werd op 17 Janua. 
ri 1926 te Dunfermline gebor.en 

en toen kleine Moira 7 jaar oud was 
ging ze met haar ouders naar Nooro: 
Rhodesia. Haar vader was Ingenieur 
In staatsdienst. In Noord Rhodesia 
werd haar lot beslist. Zij kreeg hier · 
les van Mrs. Ethel Lacey. Deze on
del'Wijzers had zelf dansles gehad van 
de bero~de Cechetti en zjj lee~de 
de kleine 1\<loir.a dansen. Het viel haax 
op, dat het kind een · bUitengéwone 
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op permanentgebtea 
"W JLL Y's Permanent Wave" 

'n Wonder Permanent - Nieuwste vinding -
Stroomloos - Geen warmte op het hoofd -
Geen bedorven Haar meer. 
Voor iedere Haaráoort' geschikt. Mislultkil.lg 
uitgesloten. Pracht blijvende r.atuurlijke krul. 
Volle garantie met wassen - kJ.!ippen -
watergolven 
Prijs tfm 1 Maart f 6.50 gen. compL ~ Zonder 
afspreken - Geen verdere kosten. 

w.egens .. enorm succes 
M ·AIS<>N WII ... LY 

West-End theater 

Dagelijks van 10-16 uur en des avond• van 20-22 uur 
AANVANG NIEUWE CURSUSSEN MAART 1952 

e 11
/2 uur muziek met 

I 0 normale of 

e 5 uur muziek met 

e Prijs 

e Contant 

12 langspeelplaten 

f 148.- voor inbouw 

Termijn 

t1U§§Cfi~ 
Witte de ~ithstraat 180 

Tel. 81907 

i • GRAMOFOONPLATEN 
i Steeds de nieuwste uitgaven 
i voorradig 
............................................. !:•••• 

• 

• 

· Opleiding gratl1 
Polltleunlform, scltoelsel en bewapening- In brtJikleen. 

W~ttelijke regding r!chtspoaltle volgen• Konlnkll,t. Besluit. 

.. VOETEIJI'ELS 
tasten het gehele gestel aan! 

WEET U DAT 80% VAN DE MENSEN 
een of ander voeteuvel hebben r 
WIJ HEBBEN SCHOENEN 

voor de meest moeilijke voeten 

Schoenmagazijn J. Rijnen 
ADM. DE RUYTERWEG 59, TEL. 83241 

VOETDESKUNDIGE 

Alleenverkoop in West 
van WELF tot FORMA NATURA schoenen 
Ook voor Uw k!ndet·en hebben wij speelaal 

schoeisel 
Het aanbevolen adres door H.H. Dolttoren 

STEUNZOLEN NAAR MAAT 
Gratis voetonderzoek 

WEES ZUcy!G MET UW GELD 
EN KOC?P BIJ .•• WESTERVELD 

ONZE AANBIEDING: (tijdelijk) 
HUISHOUDZEEP, 200 gram, 

dubbel stuit slechts • • • • 

WESTOLINE, alltaUvrij 
2 flessen voor . . . 

N'.B. 

25 ct 

30 ct 

Levert bij ons Uw waardebon In voor 
CASTELLA 

dij iedere bon ge,•en wij 100 gram Drop 
(waarde 35 ct) voor slechts 25 ct 

l 

10 Jaa-r _gratis warmte · 
als U een lederen jas koopt 

FIRMA H. VAN DER MEER 
W. DE ZwiJGERLAAN 17-19 - Telefoon 88059 

Desgewenst tennijnbetaling 
• De grootste Rijwiel- en Motorzaak in West · 

Zo juist ontv~ngen de nieuwste collectie. RUDGE RlJWIEL~N 

Reeds 20 jaar 'FELEFUNKEN-Dealer 

RADIOHANDEL 
en ·Reparatiebedrijf 

MUS CJHE 
beëedigd makelaar in Radio-artikelen 

Witte de Withstraat ISO TELEFOON 81901 

SIERA ·• FRIDOR TELEFUNKEN • GRUNDIG • ·PHILIPS 
J{euze uit meer dan 50 modellen Contant en Termijn 
NOTEERT U DIT ADRES ! NOTEERT U DIT ADRES ! 

u ................................ ~ ............................................... ~. 
KHAKI DAMES- en HERENSTOFJASSEl~', reeds vanaf f lÜ5 

Dokters- en LABORATORIDMJA$SEN, prima satijn f 17.50 

MANCHESTER WERKPANTALONS, reeds vanaf • f 18.50 

MANCHESTER MOUWVESTEN, bijpassend, vanaf . f 19.75 

:MANCHESTER SPORTPANTALONS en PLUSFOURS, 

prima kwal, in blauw, bruin en grijze kleur, reeds v.a. f 18.75 

"Het Amsterdams T extielhuis~' 
JAN EVERTSENSTRAAT 125 - boek Hudsonsh·aat - TEL; 86183 

Pracht EGYPT. LINNEN REGENJASSEN, geh. dubb. f 56.45 

ZIET ONZE E'TALA.G~S!!! 
~- . 

·~ .......................... ~ ........... ~ ....................................... . 
bega~!fdlleld bezat en zij maalctc : de 
ouders hierop opmerkzaam. 
,.Zij zal een grote toekomst hebben In 
de danskunst", voorspelde deze 
Ethel. 
Later bezocht Moira de · Kostschof?l 
In Eng~land . . Het kleine roodharige 
meisje -kreeg hier eenmaal per ·week 
op Zaterdagmorgen ·· d'ansles. Dat 
vond ze niet zo heel erg, want ze 
stelde ~eer belang in de muziekles. 
sen._ Hàar moeder was het hiermee 
echter niet eens. Zij wilde dat Moira 
extra P.alletlessen ging nemen en zo . 
kwam het meisje met' ' de ,,sproeten
neus op de Mayfair Dansschool te
recht, daarna op de Legatschool en 
nog · later op de · b·eroem,de Sadler 
Well's School. In 1942- ze was toen 
16 jaar· - trad zij voor het ~.erst met 
het Sadler Wells· Ha:liet ' op·· en het- '· 
zelfde jaar kreeg zij nog. een belang. 
,rijke rol In het ballet Les Sylphides. 
Hoo- snel haar r.oem steeg? U weet 
het, want Moira kreeg de i kans om 
haar kunst In de film te dienen en zo 
over de hele wereld te brengen. 

EEN jaar geleden is Moira ge
trouwd met de schrijver Ludovic 

Kennedy. 
Z(! heeft een - "enigszins vibrerende 
st~.m. · Zàt.ht en vriendelijk . en af en 
toe nog met eeiJ Schots . accent, Die 
stem is zo bijzonder en maakt zozeer 
deel uit van Moira Shearer,• dat het 
moeilijk Is om àan te nemen dat de 
meeste mensen alleen . de zwijgende 
Moira Sheàrer. kennen - de balle
rina. 
Moira Shearer gaf haat mening te 
kennen over-het pub~iek in tle ver
schillende landen. "Het m'?eilijkste 
publiek vormen 'de Italianen"· beken
de· Moira openhartig en hierna ko
men dadelijk de Fransen. Tijdens de 
eerste actes ·komen ze binnen, groe
ten hun kennissen, praten even en 
hebben aandacht voor het dans:m -
de ·een wat meer dan de ander na
tuurlijk en tegen net einde van de 
laatste acte beginnen zij de zaal te 
verlaten. äet Engelse en Schotse pu
bliek zijn wel wat rustiger, soms wel 
eens een beetje te koud. En de Ame
rikanen overdrijven het vaak. Zij ap
plaudiseren voor alles. Bij hun kun 
je alles doen, behalve erbij gaan zit
ten." 
Aan ve,pheerlijking heeft ze een he
keL "Ik word er zo verlegen van." 

bekende ze eerlijk. Natuurlijk wilt U 
ook weten hoe het leven van zo'n 
danseres is ·lngedeeld? Wel des mor
gens oefent zij .een paar uur in de 
dansschool, dan een uur of vier _re.. 
petëreil met het ballet en dan na
tuurlijk het optreden zelf nog. De 
üreh worden wel eens verwisseld, dat 
hangt helemaal ~af van de tijd dat zU 
moet optreden. Maar veel kans om 
èr een paar upr af te nemen heeft 
zij n~t . 
Het tournee door Noord Amerika 
~as verschrikkelijk vennoelend", 
vertelde Moira Shearer. Vijf maan
den danste ze, van de ene klist naa;r 
de andere. Het.gebeurde dat zij \1tf 
weken achter elkaar i.. 'n plaats maar 
één na·c .1t overbleven. Het was voort
durend reizen en trekken... in ds 

,. ·trein zitten .•• iets eten ... optreden, 
het onvermijdelijke partijtje na af
loop. De feestjes wareL zo lang voor. 
bereid en .werden met zoveel belang. 
stelling tegemoet gezien door de ve. 
len, dat zij niet durfde bedanken en 
dan weer in de trein zitten ... eten ... 
enfin datzelfde rijtje. 
Tot slot willen wij U nog vertellen, 
dat Moira altijd een portretje bij zich 

· heeft van de grote danseres Anna 
Pawlona, waar zij de stervende 
zwaan danst. "2;.ij is ons aller h~:ldln" 
zègt Moira Sh.earer, terwijl zij bet 
k1einood met veel liefde wegbergt ... 

KNAP 

Dit gebeurde bij een kennis van ons. 
Er was nieuw behang en de gasten 
moesten hun bewondering uitspreken 

voor het patroon, de kleur, enz. 
Enfin, iedereen was êrvan overtuigd, 
dat het echt was opgeknapt en dat 
het werkelijk mooi was geworden. 
Ineens kwam het jongste zoontje 
binnen. Hij kraaide van plezier en 
toen begon hij een olifant op het 
gloednieuwe behang te tekenen. De 
gasten bleven ontzet staan kijken. De 
gastvrouw en de gastheer glimlach
ten. Een der gasten merkte haperend 
op: ,.Kljkt U eens! Hij teltent een 
olifant!" 
,.Ja, ja", zei de gastheer trots, 

,. "Ja ja, Ut zie het. Het Is een olifant 
en dan te denken, dat hij slechts 
één keer een olifant heeft gezien!" 

Hog zijn de wonderen de wereld niet uit ! 
Een pracht diplomatentas van prima glad 

tuigleder met 2 grote voortassen en riem voor o • 17.45 
Verder een pracht Canadlan Bag voor • o • • • • ll.U5 

Een groot model met voorzak • . • • • • • o 15.95 
Al,lns de speelale Februari-aanbieding ' 'an 

~~ID111E (3()U11IDEPIJJ11L ~ç 
ADM. DE RUYTERWEG 71 

Vlak bij de tramhalte Krommerdt Telefoon 861411 
Het bekende adres voor Luxe Lederwaren en Paraplules 



.............................................................................. 
Mijn 'Vrouw wil met de· sehoo maak de· 
bmer veranderen - een toog enz. 
~u- ga dan naar de Timmuwinkef 

Daar helpen ze iedereen en niet dmu. 

HOUT - TRIPLEX - BOABD - BEITS - LIJM,. enz. 

HUDSONSTRAAT 160 Tefefeon 83292 

....................................................................................... 
Ad·verteert in 

A.B.C. bladen 
Telef. 30005· 

Kunstgebitten· 
reparaties 

Snel en- Voordeng 
80-Jarigêl el'v~. 

KINRRSJRAA'I 7'1 
TEL. 89345 

Regenjassen f 3.- p.w. 
~ U een WERKELIJK J0ed81 ngenjalJ! 
Op werkelUk cemakkelijk ~cnoonnaroeu, 
~ndl!r renteberekeniD3 ol kosten 

dan naar ,.,LO.CO" 
Dames.; Heren- en Kinderregenldcdlng 

CostuliiU' - Deml!-8aisoDs1 - Overhemdeo ete. 

MAGAlHAENSPl.EIN 11 
('b. h• Merca:t:O!!ple!n) 

.li.ET' 61'! A.S. MA4ND.&G OPI!NJNGl 11AM 

"Oe CONCURRENt"' 
Afval heeft waartie-
Ruimt oude Kranten, Lompen en 
me'taletll op eDI 

Bel op No. 22878 ,.De Concurrent" 
Wij komen onmiddelll;jk 
Doe het nu 

~ Archieven.. w.oroen machblaar vermeugt 
: : · . Dfsçretie vet-Mkerd'! . , 

I 
nu goedkoop 
een d'uur 
cos.tuum 

V6o~ de VROUW 
Wi} zijn in kor.te tijd. z6· gegroeid, dat ons 
liuidi~ pand veet te lcfein geworden is. 

Binnenkort g;san WJ} een enot.me ~aak 
openen vlak bij de Dam. 

·Raad eem .. ! · 

raadt nooit,. hoeved ik 
11oor dezepmhlige /eouJtn hrb be~ 
taald. Veel minJw da11 U denkt$ 

·2gs· 
Sleebis . • . 

en dan nog zo'n mooi 
vasteJ~ hiel én teen 

NYLON wandelkous, zeer elastiscb 
extn. lang, :reclame prijs • •. • • 

Nylon • cotton, hoog versterkte hiel 
extra. la.ng, · zeu elastisch • • • • 

4-90 
5-90 

....................... a QlG]7 

WRINGERROLLEN 
ILJ. MACKOB 

,. Beparaties aan Uw wasmuhine 
binnen 1 weeli gereed. 

ELECTR. WASMA~S 
vanaf f 125.

ADDIJIRALENGRACHT 319 
JAN VAN GALENSTRAAT 1'11 

Telefoon 8'1389 

Zoekt U een 

. Meubelhuls 

,,.•T WESTEN1
" 

bet OOEDKÓO'I'ST en tm!h<. , 
IIEW BESTE 

(JIUbstelleo vansf • 1 1115<
Div. J&ardfautieuJJs euz:. 

Eigen StoffeerderiJ 
CIJ6k VOOP Reparafle"8 1 

VESPUCCISTRAAT S 
Tel. 80975 

NAAIMA()HINE? 

Wij leveren en vahmeu 
alle soorten l'tu:tshoud. en 
bÏdustrie-machines. Er-

0 
l'Jitetmtionaie Sdlo-of 

,,Lectrmum Rosicrutianum" 

kend. Repal'atlebedr:ijf. 

D. J. HOLS'HtJIJZEN 
B. Claeszénstraat 66 

Telefoon. 8028$ 

~~~===~=====' 

_ Bake.nesserguc.bt H-15 - H&dem, 

HET PROCJ!S' VAN TRANSPl'GURATJB 
IS: ~RKELF]K U!VEND CHRis:FJ!NIDOM 

L>r!clltingen schriftelijk en na: afsptaalt moodeli-niJ 
door het gehele land. Voor Amatetd&m en omgeving; 
JOHANNES VI!RHlJ!.STSIIlAAT 10o - AMSTERDAU. 

Aanhan;;-wa~:·ens · 
(Groot gevaar langs de weg) 

Bevellf~aablegel'eD noocllakelQk 
(Van eeD bij.zonde:nt :medewel'kev) 

1...JET - de oodq V81!0Dtrusten4t 
fi st(Jgende CUfer VBJI' VI!J'JteersoJllo 
plukken met dodelijke of zeer ems. 
Up afloop, vuoonaakt dool! vracht;. 
-to•s met aanha.Dpageu. la vooc 
verkeend'eslmndlg:en van de polltie 
Dit tfen grote gemeenteu Vllll' onS' 
land aanleiding gew~ *b oulanpl 
met een lllemmend venoek tot de 
Nederlandse aanhabgwageu..-lncluatrle 
te richten. Daarl'u. wordt de technlcl 
verzocht t& ODd'erzoekeD' ot de kopoo 
peltng' tussen. de wagens> kolFter kali 
worden gehouden. Enl watt het. belang. 
rijkste Is: er wordt gevraagd een 
bescherming te construeren, die bet 
risico voor wielrijders om bU liet pas. 
senm tuilsen de wagens te vallen, 
altsluit of aanzienlijk bepemt.. Bau
bU werd de suggestie gedaan tuilsen 
de wagens aan de zijkanten kettin
een te spanneiJ of een zg. harmoale& 
als bij treinstellen aan te brengen. 
Op het totaal aantal verkee.n~Cmge. 
lukken Is het ~fer. veroorzaakt door 
deze voertuigen, nog wel niet zo 
hoog, doch de gevolgen VM dit .soort 
ongelukken zijn vrljwel steeds erns.. 
tig. Uit enkele cijfers, die de inspec. 
teur bij de Verkeerspolitie te Am· 
lrterdam, de heer B. Kessler, over de 
jaren 19ri0 en 195:;. gat, bleek, dat 
In 1950 In A.mste:rdam door vracht. 
wagens met aanhangwagen 2 perso
nen werden gedood, 8 zeer ernstig: 
en 3 licht gewond. Voor 1951 waren 
dit resp. 4, 6 en 7. Zonder uitzonde. 
ring betrot het wielrijders, die bij het 
passeren van een dergelijke .,trein" 
tn het drukke verkeer door de nog 
Volgende aanhangwagen werden ver
I'IIBt. 
Die vaak catastrofale verrassing 
ontstond en ontstaat In verreweg de 
meeste gevallen, doordat voor de 
"trekker" geen enkele bepaling be
Raat, dfe een duidelijk kentek~ voor 

de nog' volgeDd~ aanhangwageJll 
VI!IGl'Sehrijft. Alle-eu he1l liCMUflJl Jt()l.. 
m:ud wiPkeer WOFdti 4\wv twee II'Ode 
dl'lehoeken' op de. a&nJ'tangwlligeD at;. · 
tent g'emaakl! ep de eomblifaltfe va 
twee wagens. Voo!l'· fiie.11Bel's· heeft Mt 
geerJ enkel nut. 
De wetgever heeft destijds BuggestJe& 
om de ,,trekker" van een IJl< het oog 
sp"'-A&e»U lloentek.,... te. -..ocmalea< -
ecu. blokband l!ond de wagen, een feil.. · 
~iga me.taleDI vlag o! boldi Gp> be'
rechter-VOOfBpatboztd<- van de handi 
gewezen met het ~ dat het 
publiek d'e betekeni.s van een. du• 
gelljl{ kenteken. niet. zou. begJrijpe~~~o 
Een argument, dat. Onl' weJ.nig, steeiL. 
houdend lijkt. omdat het. gehele ver;.. ' 
keel! door kanteRens W€ll'dt beheendl" 
Ook de o.a. In Duitsland' en Dene;. 
rouken voorgescluTe.ven. en bij &vendi 
Vel'llchte. driehoek bov.en. da bestuUJ!;.. 
dersc;:a.blne. Is In ons: land. - ten be
hoeve van tegemoetkomend \lel!Iceu 
- niet van kmch~ zodat tot. op dit ' 
ogenblik iedel!e. beveiliging aan ei8!m 
Initiatief wordt overgelaten. 

Enkele grote expeditiebedrijven lU 
Amsterdam en een Zaanse lndUs:trle
rlJ,den me; wagens,. w~~a~~van de 
,.trekker" op het. spatbord eea. meta
len drtchoeklge vlag- vnert. De Amc 
sterdamse verlteerspolltte, die voor 
sommige gelegenbeden een Jee~ als 
,.trèklrer" gebruikt, heeft deze voor. 
zien vao eerr opvallend wit bord, 
W&al!op in zwan sllhouet een ,.trek. 
ker met. aanhangwacenl' Is a.fgebeeld. 
Waar ooit steden als Rotterdam en 
Den Haag- dit hoogst ernstige ver. 
keen-pl'obleem kennen, wordt bet 
dringend tiJd, dat maatregelen wor. 
den genomen om het ~tal ongeluk. 
ka met deze wagens te bepel'kesa. 
Temeer, waar hun getal 'bU het 
steeds drukker word!lnd vrachtv(lr
voer langs. de weg de komende ja;l'ea' 
nog aaL 1~\igeo. 

.: 

Nu de uitverkoop weer voorbij Is, 
lhmnen wij op' ons gemak de sdla:de 
In onze portemo=a<Ee. máar de Wilast 
In Oll2e. voorraad nagaan. W el:haast 
geen enkcle' vrouw zal af? d 'e v<=

relding- va.n de stoffenzalteil zijn ont
komen en :menig Ja;pJ.e stof za1 op 
haar be.stemm:!n:g- liggen-je wacmteu. 
En nu geven wij U gratk een gaedl · 
idee. Wat zegt U va:n di model mee: 
passe. die iets over de mouw valt? 
OVel'igem; heeft het k!elne, eoquet 
omvallende ll'evert.jea en een ru1!me. 
voorbaan In de rok. 
Een. stof: 2.75 mt;r van 130 cm breed' 
of 4 mtr van 90 cm breed. .· 
Pabon~ van dit model zijn ver. 
krijgbaar onder :Patty no. 57 m' de 
n111.ten 42, 44 en lo à I 1.25. 

Fa. A. Stoppelman~ Jan EvertseJL. 
ab'aat S7, telefooa 8-7617. 

~ patronen worden verv8.8ll'dig• 
door de- "Perfect Pl!.tronen Studfo'"'• 
v. Woustraa.t. 151,. tele!. 118322. Pl.lSt. 
giro G21l49. De StudÎ# iB geopend 
dagelijks. van 4M tot tfen uur, be. 
halve 's :Maand'a:gs. 

Maae 88 40 42 ~ • .. 
B()venwtfdte 82 88 94 100 106 112 
Til.lllewijdte 8& 10 'IS 80l M " · Heupwtfdte 93 98 104 110 11S 122. 
Lengte Il2 114 1.14 118 119 120 

Daafom hebtJen wij- onze allerbes(e 
costuums, in prijzen Jtariërende 
van 125 tot 185 gulden. 
ondergebracht In 
3 series, tegen prijzen 

om van te watertanden. 

Grijp nu de kans vao Uw 
teven om, goedkoop een duur 
sostuum te bemachtigen l 

Je zaak waar 
mijn man 

koopt 

SERIE A 

Onberispelijk afgewerkte oostuums 9 5.~ 
van _prima kwaliteit kamgaren op 
kameelhaar verwerkt. St\lk YOor 

stuk bewijzen van degelijleheld eD 
coede smaak. 

SERIE 8 

Costuums van geheel aparte lc~se, 

van prachtige zulver wollen bm- 115.• garen, voor elk liguur In 1 of 
2 n1 model. Grote variatie kleuren 
en dessins In tropl~l en fantasie-
stof. lets heel bijzonder•. 

SERIE C 
De top. prestatie ven deze aanbieding 

Pracht kwaliteiten van .de alle.fr)IISte 135 
kamgarens. Heerlijlc soepele, absoluut 
vormhoudende beweddng, Ideale pas. • 
vorm en uitzondulijlc gant afwe.Filin9. • 

Ook grote maten 

N.IE.UWENDIJK 114-118 

KuNstG.eBITTEN Je mo·et er van .houden Buurtnieuws 
ZONDER PLAAT 

GeheeJ ·p,i)nloos in 1 . t_ag f 
5
.. 
5 Uw slecl'lfe tanden gelrokken en , · • 

eeD m~u1urvast zittend k1~nstgeblit · • 
voor slechts . . • 

Do011 onze .samenwerking met bet Particallel' Prothese..f'on~ (Sociale 
'l'andzOl'g) bijgt tJ d'ezeltde iortl~g. · als biJ andere Fondsen, zodllot 
verplii!bt en vrijwillig verzekerdellj slechts 1 llfi•- voo:r een. volledig 
liunatgebU. betalen. De. EVIPAN-~ENIGING laat zij'n leden pa.rtrculler 
. !JOOl' specialist n bell8ndelen, 

· opend iedeJ"e dag van 9-18 u.m WEESPERZI.IDE 8 b.h. AmsteNiotel oensdalg Vllill 9-2Q> uw 
Tet. 563G9' aterdag val' • 9~12 uwr 

In Florida woont meneer George End. 
Wij zouden U niet aan deze heer 
vooEStellen ,als hij zfch nlet op een 
allennerkwaardigste man~er voedde. 
De heer End is namelijk een groot 
liefllebber van ..• ratelslangen, die bij 
grote hoeveelheden voorkomen in de 

.\.B.C.-BLADEN enig in A~sterdam 
Geconfrol'eertle opla.Jten 

· buUl't van de :Baai van M'exico: de 
zon is er heerlijk warm en de moe. 
rassige bodem is btf uitstek geschiltt 
voor deze dieren. De heer End was 
bevriend met Indianen en hij zag hoe 
Zij met; mnaak deze g:r:lezels ve:slon· 
den. Waarom zou hij het niet eens 
proberen? Hij bereidde zo'n ratel. 
slang en vond .het vlees verrukkelijk. 
Vooral de grote soort Is bijzonder 
lekker. Je kunt deze delicatesse al
leen maar vergelijken - aldus de 
heer End - met caviaar of met 
paté d'e foie gras. Het is hest moge
J:ük, want deze slang voedt zich uit
ahrttend met wilde konijnen. Nou! ·, 
En dat is ook geen slecht eten. De 
heer End wil echter niet alleen ge
nieten van deze lekkernij. I:edereen 

De Kampweek van de Speeltuinver. 
enigdng ,,Mereator" zal plaats vin. 
den van 19 t / m 26 Juli - dat Je de 
t\'lt'eede week van de grote vacantie. 
Dit jaar gaat de reis naar Kamp 
Horloo te Ermekl - een ideale ge
legenheid in een wonderschone om. 
geving. En hoewel alles VIM .duur
der is dan vorige !aren en de Kam
pen hun tarieven ook. hebben moe
ten verhogen is het Merc~tor-Be· 
stuur erin geslaagd voor deze Kamp. 
week de prijs van i 17.5() te kunnen 
handhaven. l'tuim 60 .kinderen .spa
ren reeds - er kunnen zich nog :!: 
70 opgeven. Maar dit moet zo sp.oe.: 
dlg mogelijk gebeuren. Elke Za•er
dagmi.ddag van 5-6 uur is hiertoe 
gelegenheid in 't ClubhUis Jan van 
Galenst.rae.t ~5. 
De deelneme:rs aan de Kampweek 
worden Zondag 9 Maart te J uur In 
' t Clubhuis verwacht -- dan zullen 
vele bijzonderheden van het hoogte· 
punt van de vacantie - want dat Is 
de Kan:lp:week - bekend woJden ge. 
maakt. 

1914 
Naamsven ndering *) 

RA-Ta-To-.k 

We Ebagen "s ~ei2ers Wapemok 
De Kaiser is Gnze opperste Bee11 
We &ahele:n. aih~ .F'?r~:ms~enJ ne€1-"-
NachPans/1 · 
We kwamen. niet~ den\ Ve7riu:# 
Daar liep 't. ans. door- de datr7r1 zo dun.; 
Toe11. zijn. we maar teru:gget*kken. -
lAitlopa :mti. met--die brokAren . .• 
Ra - Ta - Tok. 
J9J4()1 

RA-TA-Teer 

We ebagen het KCee.di de'IT Be-1' 
We ~h·en.gen &tram cîe Bitle11-gtto.tn 
En. Fah-ren. nach l!Jng'tand ... oilJ$. he' me>d, 
~~ Nach Mo~tka:u:! 
We kwamen niet ve'l!de"- da.w StaJJiln.grad, 
Daar hebben. we ]tink op orr..t c.hwe) geha!J; 
Toen zijn we maaT teruggebokke.n -
De wereld zat met de brokken •. .• 
Ra -Ta :- Teer. 
1952 
RA-'Fa-Plan 

Daar komen we wee-r an 

., 

Geen Kaiser, geen Fue1ire1• alleen maar He11r Blank 
Wi'l' ji!J'I'dern lustig weer vfi~çtuig en tank -
Auf zum Kampf! 
De unifotnn heet nu. ATbeid$7çledij; 
Het u maal' 'n naam; cle 1·est denk je e-trbij. 
We zijn aL t.Deer klaar om llèt "werk:' te beginnen -
Mensheid, wat sta je je nog te bezinnen? 
R11 .-::Ta- Plan! XP. 
•) De .,ad.'Vneur voor mUlla~ zaken" van de West-DUitse 
Bondsliepubllek, Blank, zeide ~:~:er dagen in. een re<k. dat 
men de militaire uniform ais n soort -.pnetische arbeids
kledfu:g" moet beschoo~en. 

·. 
, . 

in h~ land spoort bij ~an om zich 
li$D de ratdi;Jla:ng te zetten en men 
Bpreekt er nu o.v~ · tleze lieve ûier
tjes te gaan inblik:tten en in de b8.JI. 
ctel te brengen als een hors d'oeuvre, 
ctie U lDClet eten met groenten of 
el1~n.eel m.et geklopte room of 
Ovel'g1lten :QI.et Bo.urgondisehe w.ijn. 
Zo'n r~pmever! 

Voor ingeschreven Jeden van de 
Speeltulnvereni.glng wordt np 9 en 
16 Maart - 'a morgens 10 uur In 
het Hall.en Thaeter de film vertoond: 
Lassl.e de hond komt tb~ 
Kinderen j.onger .dan 6 jaar hebben 
hier beslist geen toegang. 

~Tiel van V rouw tol Vroutv 
Beste LfiPia, 

JB hebt ncttw.r{\jk cladeloïk gezien, 
dat het handschrift cmclers t.DM dit-

1JJ(I41. Het ·is ook niet J ea1'et, die je 
~ijft,. ~ . • • haar echtgenoot. 
Jetw-et wilde echter, dat ik de brief 
.a;- S<!;lt.rijue•1 d itmaal, omdat je er lltL 

ee:~~.maGt llll1L gewend bent, iedere week 
«::To brief te Wtt.ooBgen. Zü ligt met 
griep m bed. m dat is nog niet aUes, 
ook .Am.elia en Peter zijn ziek. Als 
het daarbij ZW l»üVen, ZOtL ik stoer 
memlijk ·zeggen: Kom, kom, dat gaat 
toch best, maar een nichtje, dat b\i 
om te togeTen was, werd ook prompt 
ziek en we konden haar moeilijk 
'lt4IJ1' Tw.is sturm. Ik ben t>erpleegster, 
kok, ik s;oaw met kusse11s, met hete 
citroenen, ik lees de leinde..en voor en 
ik spreek J eanet moed in. Ik had· ntlg 
steeds vtif dagen vacantie te goed en 
die heb ik opgenomen! Wat kon ik 
an.ders doeR? 
Ik heb ontdekt dat een huishouding 
ee>o veeleisend monster is. Twee av<m
àen ben ik amechtig op een stoel 
neergevallen en toen Ik een half uur
tje had 'Uitgepuft, heb ik me afge
waagd: hoe een vrouw dit dag in dag 
uit rolhoudt. Nu weet ik wel; een 
urotaD heeft iedere week geen v ier 
zieJre-. na te lopen, maar dan zün er 
Weh. zoveel attd.ere dinge11, die ze moet 
doen: wassen, :toppen en "goede beur
ten gtroen", nee ik wil er niet aan den-

.. ~tien. Het - w werkelijk een monster. 
Die hui.shouding. Ik dóe boodschappen, 

ik stof en ruim de boel op,. de hele 
dag moet je lopen. Ik kan geen ogen
blik ;ritten. Scnn. denk ik: nu houd 
ik het n iet 1neer v ol. Dan zou ik wen
sen, dat een griep mlt aangreep, ró 
hevig, dat ik letterluk in bed wl?1'd 
geworpen. Aj en toe bekijk ik cum
dachtig "'ijn tong oj ik niets Ma!Jit· 
f'echtigs zie, maar tot nu toe gaat mel 
mii alles goecl. Arme Jeanet, ze steunt 
mv -u bed zoveel moge1ijk - ze 
b zo dankbaar voor alles wat ik doe. 
Dan voel ik me ineens weer monter. 
Wees een ke·rel, denk tk dan en zet 
de schO'IUier• 111' onder. Maar het ia 
heel nwetlii.k e l\ zwaar. Wat eel\ leuen 
hebben ;uitte enne UTOt&llln. . 
Beste Lydia, Ik stop, ik ben ie moe 
om. een lange bmf te 3C~en. 
Ontvang de hartelijke groetett "" 

HEHMAN 

• 
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Verdeeldheid in de radiowereld se ha ad t de programma's 

Vijfjarige Ned. Radio-Unie blijkt wassen neus 
(Van een bijzondere medewerker) 

WIJ weten natuurlijk niet, hoe U erover denkt, maar wij zijn zeker niet 
tevreden met het huidige radio-beleid in ons land. En zeker zijn we niet: 

tevreden over de programma's, die men voor ons samenstelt. 
WIJ geloven - als wij ons oor zo te luisteren leggen - dat vele landgenoten 
het op dit punt met ons eens zijn. De programma's zijn vaal{ beneden het 
peil, dat wij van een culturele instelling mogen verwachten. Want een cul
tlli'ele Instelling mogen wij de radio toch zeker noemen. Hoevele woorden 
zijn er niet gezegd en geschreven over de "bonte lol" en hoevele grapjest zijn 
er gemaaltt over de radiOareportages, die vaak een demonstratie zijn van 
"hoe het nou net nièt moet." 
Zeker, wij geven dadelijk lloe, dat er zeer vele mensen zullen zljn, die zich 
wel amuseren bij deze programma's, en .• : er zou niets tegen zijn, dat men 
zulke programma's brengt, als aan de andere kant ook dat deel van ons volk 
werd bedacht, dat niet tevreden is. Wij weten het wel: de raillo-omroep
verenigingen voeren een concurrentiestrijd. Jullie een bonte-lol-avond, dan 
wij een concurrerende familie-competitie of iets dergelijks; jullie een gesprek 
op de Olympus, dan wij een vraaggesprek tussen kamerleden of andere lieden, 
die wel een mening hebben over het een of ander. Concurrentie kan vaak' een 
nuttige uitwerking hebben, bij de radio is dat zeker niet het geval. 1\len 
vergeet doodeenvoudig dat 'de radio er is voor het hele Nederlandse volk, en 
de zend-tijd wordt vaalt een zaakje van een bepaalde omroepvereniging, die 
zijn .~Iuisterklnnten" niet wil verliezen. Hij zorgt ervo0r, dat hij hetzelfde 
kan bieden als zijn buurman. Goed of slecht, dat doet er niet toe, als de 
'·lant maar niet wegloopt. · 

wu hebben ·een willekeurig radio-
. programma-blad opgeslagen en 

hebben ook een willekeurig dagpro
granuna aandachtig bekeken. De 
klacht die men zo vaak hoort, luidt: 
Er wordt zoveel over die Neder
landse zenders gesproken, en men 
zegt dat nog veel puntiger ... Geloof 
dat maar. 
Ja, Nederlanders schijnen veel op 
hun lever te hebben. Op één dag tel
den wij zestien lezingen, causerieën, 
praatjes, of hoe men die ook aankon
digt, over één zender. 
Causerieën houdt men over vrijwel 
alle onderwerpen en hierbij }mmt bo
vendien, dat sonunige omroepvereni
gingen - waarom niet, zij zijn toch 
eigenaar in "hun zaak" - net zo
veel politieke ,Jropaganda kunnen 
maken als zij maar wensen. 
Zo'n dag wordt overigens vreemd in
gedeeld: 's morgens vroeg kunnen 
de huisvrouwen al luisteren naar di
verse raadgevb1gen maar wij gelo 

ven stellig· niet; dat een huisv.rouw 
om negen uur al naar de radio gaat 
zitten luisteren, afgezien nog van 
het feit, of zij wel behoefte heeft om 
naar allerlei raadgevingen te luis
teren. De kinderen zijn net naar 
school en zij begint haar dagtaak -
maar toch zeker niet met luisteren 
naar een spreekster? · 
Als het 's avonds etenstijd is, ver
wachten wij prettige muziek. "Nee,'' 
zeggen de omroepverenigingen: U 
zit toch . dus luistert U eens naar 
meileer zus-en-zo. En er worden le
zingen en meningen op ons losgela. 
ten, die ons eerlijk gezegd tijtl<ms de -
maaltijd tè zwaar op de maag lig. 
gen. _ 
Wij hebben weer zo'n willekeurige 
dag uitgezocht en zien, dat er 
's avonds om zeven uur, als iedereen 
graag zijn krant even inziet, eèn 
discussie wordt gehouden over staats
bemoeienis en persoonlijke Vl'ijheid. 
Een ·half . uur later mogen we dan 

een gesprek afluisteren bij een of 
andere familie en om negen uur · mo
gen we dan naar de overige weinig 
interessante mening luisteren, die 
diverse heren over de sport hebben. 
Wij - die nièt van onzichtbare spre. 
kers in de huiskamer houden - den. 
ken ons toevlucht te kunnen neme!l 
tot de andere zender. 

Maar om zeven uur zijn ook daar 
l1!zlngen begonnen ~n o 1 klokslag 
negen uur wordt daar het juridische 
probleem;; ,,In:t!c.-u.Cilo•t.lv.n .a.·lo ;:szg:u'-'.uw-~ 

king luxe of noodzaak?". besproken... ' 
Met de hoorspelen wordt eenzelfde 
regel gevolgd. Bang als men is, dat 
een "klant" wel eens naar een an. 
dere omroepvereniging zou kunnen 
overschakelen, zorgt men ervoor, dat 
ook daar een hoorspel te beluiste. 

. ren valt. Dus vluchten wij naai.• het 
buitenland ... en gelukkig vinden wij 
dan tenminste nog wel iets van onze 
gading. 

WAAROM je dan ~w druk ge. 
" maakt", zult U denken. Wel 
{)m de doodeenvoudige reden, dat wij 
iedere maand een gulden radiobelas
ting moeten betalen, Per jaar beta. 
len wij twaalf gulden en wij kunnen 
zeggen, dat ongeveer twee mill!oen 
gezinnen met ons twaalf gulden per 
jaar betalen, dat maakt 24 mlllioen 
gulden per jaar! Is dit niet een be. 
dragje om je druk over te maken, 
rouden wij dan op onze beurt willen 
vragen. Nu worden onze ontevreden 
radioklanten opmerkzamer, want 24 
mlllioen is nu niet bepaald een klei. 
nigheid. En dan interesseert het U 
toch wel, waar dat geld heengaat? 
Welaan dan: de P.T.T., die de· ver. 
zorglng van de radiodistributie op 
zich heeft genomen, krijgt hiervan 
4 rnillioen voor de technische verzor. 
ging etc., 5 milHoen wordt aan het 
onderhoud van zenders besteed en de 
overige vijftien millioen gaan naar 
de Nederlandse Radio Unie, die het 
over de verschillende radio omroep. 
verenigingen verdeelt .. Negen mil-

lioen dient dan weer voor de studio
techniek en de orkesten en ruim 
twee millioen gaan naar de Wereld
omroep, die als een soort acther
ambassadeur voor de overzeese ge
westen dienst doet. 

Wij noemen zojuist de Nederlandse 
Radio Unie (N.R.U.), die 1 Maart 
a.s. zijn vijfjarige jubileum gaat 
vieren. Deze N.R.U. is voortgalm
men uit Radio Oranje, dat later 
Herrijzend Nederla.nd werd. Er 
\Varen plannen, da.t Herrijzend 
Neuel'land één nattonale omroep 
11ou vormen. 1\laar hiermee namen 
de diverse radio omroepverenigin. 
gen geen genoegen: onze "echt 
vaderlandse'' geest werd vaardig 
over ons, en wij luegen weer de 
gelegenheid om In allerlei holtjes 

'te duiken; de omroepverenigingen 
kregen hun zin. • • èn de zenders! 

m 1947 werd de N.R.U, gesticht: het 
was de bedoeling, dat deze vereni
ging een soort overkoepelende orga. 
nisatle zou worden tussen de diver. 
se omroepverenigingen. Er zou dan 
althans enige sprak_e zijn geweest 
van eenheid en samenwerking. Wat 
·Is hiervan echter terechtgekomen? 
Niets! In één woord niets. De N.R.U. 
is niet meer dan een administratief 
lichaam, waarvan aan het hoofd een 
regerings-comriiissaris staat, die de
ze functie als bijbaan beschouwd, 
omdat hiJ bovendien Commissaris 
van de Koningin voor de provincie 
Zuid-Holland is. 
Er is echter nog een band, die de 
omroepverenigingen - zou moe
ten - binden. Dat ·is de Federatie 
van Omroepverenigingen, die wer
kelijk een overkoepelende organisa. 
tie moet zijn en het werk behoort te 
coördineren, maar... ook hiervan 
merkt Nederland bitter weinig. Van 
h'lt mooie ideaal "éénworden", is 
niets anders overgebleven dan twee 
wassen neuzen en "zakenmensen, die 
1n radio omroep handelen". 
En nogmaals; wij zouden rustig over. 
schakelen naar buitenlandse stations, 
als... als die 24 milliÖen per jaar · 
ons niet zo onrustig maalttel 

KAPTEIN 
MOBYtETTE Heems-ke-Fk-& Co. 

Beethovenstr. 22-26, A'dam 
De correQte boord 

OverheiDden en 
Blouses naar maat 

Overhemden. 
reparaties 

-
Telefoon 92407 -24~68 

Betaling desgewenst in overleg 

vakltundig en vlug 

MARCEL 
FRENKEL 
SHIRTJ.\IAKER 
BEETHOVEN· 

Het volmaakte rijwiel met hulpmotor 

Agent: LOCOMOTIEF en RALEIGH 

INDIANA PRACTICOAT KLEDING 

STRAAT 7b 
AMSTERDAM 

TELEFOON 94248 

Rijdenënremmen KEMME 
leert U bij .•••• 

Thans ook clublessen in de nieuwste 

VAUXHALL 1952 Vraagt inlichtingen 

AUTORIJSCHOOL K E M ME 

• v. Tuyll v. Serooskerkenweg 11 hs 

Te I efo on 9.5.9.6. 7 

Slec~t~oren~ of ~oot 1 
Voor een goed GEHOORAPPARAAT, GOEDE BATTERIJEN, 
le KLAS REP ARA TIES- naar 

VAN HAEFTEN'S HOROPHOON 
AMSTELVEENSEWEG 45 - bij het Vondelpark 
AMSTERDAM-ZUID Telefoon 93122 
Vraagt onze belangrijke prospectus 
Erkend PHILIPS en AUDIUM Hoorapparaten Dealer 

HAARVERVEN 
met wassen en water
golf , f 8.-
Wassen en Waterg. f 2.· 
PERM. WAV~ 

In 2 uur [{laar! 
Compleet . . . f 8.· 

100 pct. garantie 

Ongekende service 

PECO 
CEINTUURBAAN 75 

(kruising Ferd. Bolstraat) 
Telefoon 97629 

le JAN STEENSTR. 81 
(bij Ferd. Bolstraat) I 

Telefoon 91076 
'n Unicum In Nederland 

Te bereil<en met liJn 
3 24 . 25 16 

KUNSTGEBITTEN 
worden door ons gerepareerd 
TERWIJL U WACHT 

T.T.H. Alb. Cuypstr. 263 
Geen Hlialen. Alle betaalzegels worden door ons aangenomen 

A...B C.-BLADEN enig tn Amsterdam 
Gecontroleerde opla1!en 

Alle 
merken 

Vulpenhouders 
. P~rker Waterman, 
Union Pelikan, etc. 

Speciale aanbieding Schoolvulpenhouders 

Triurn ph 5. s5 14 Kar. Gouden Pen 
met volledige garantie 

Nieuwe ideeën 

Een goed idee voor Uw Herenmode 

A.P. v. ~. Heiihn 
Stadionweg 245 Jasoostraat 2 

Telefoon 91044 
De grootste Speciaalzaak van Zuid! 

FALCON REGENJASSEN 

Speciale aanbieding: 
HAARVILTHOEDEN 

f 16.50 met gratis verzekering 

LEUKE SPORTCOLBERTS 
APARTE AFDELING NAAR MAAT 

.............. t~ ................. $ .................. . 

HOOVER Wasmachine Verhuur 
f 2.- PER OCHTEND, 1\IIDDAG O.;F A VON u 
GEBRACHT EN GEHAALD 
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATEUJJAU 
f 1.50 PER OCHTEND, 1\IIDDAG OF A\'ONU 

0. N. RUITER 
CORN. KRUSEMANSTR. 79 hs- TEL. 24377 

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

Lak, Zwartsuède, 

Groensuède, Crèche leer 

Groen, Rood, .Wit leer 

Geheel buigbaar 

Leren zool 

3.95 

ZEILSTRAAT 46 

PRIMA SHAG 

en 
ROORTABAK 

40 cent 50 gram 

SigarenmagazUn 

TROMP 
Zeitstraat 48 

• 

.............................................................................. 
Leer niet door een ongeval 
Hoe onbetrouwbaar Uw rijwiel is! '-• 

I 

Er is een groot verschil in fabrikaat 
Voor een gelijk bedrag, hetwelk U thans besteedt kunt U 
ook een 

Textielhandel "DE KNOPENWINKEL" 
Damel!- en Kinder Skisokjes In div. kleuren, verst. m. Nylol\ 
Nylon, Fil d'Ecosse en Zijden Kousen 
Kousen-reparatie - Slofknopen - Stofceintuurs - Gespen 
Overhemden-reparatie - Ajouren - enz. 

Stadionwé;: 291 
·~ 

I NYLONI<OUSEN I 
· ophalen 5 ct per ladder! 

l'IIARTRON'S IiOUSl!\NREP ARATIE 
- AMAZONESTRAAT 61 hs 
· Eigen atelier - Direct prijsopgave 

~ 
................................................... 

Reclame Nylons 
Ie Keus m. zwarte naad . . . , , f 3.75 
Voll. gemind., le keus kristal Nylon f 5.95 
Enkalon (de kous die niet haakt) f 8.75 

MADELIN. 
~(;(iP Hot11 . 

OLYl\IPIAPLEIN 154 - TELEFOON 28650 .................................................... 
ALLEEN 
VOOR 

motorrijders I 
De R.A.I. moge 
de auto
enthousiasten 
veel te bieden 
hebben, voor U 
.motor :ij_ders ~ 
organiseren 
~J een speciale 

tentoonstelling 
van 28 Febr. 
tot 12 Maart 

Verder: 

U zult bij ons alles zien, 
wat U Interesseert: 

,. De gehele B.S.A .• 
serie: 250, 350, 500, 
600 en 650 e.c. 

* De populaire 250 e.c. 
en 600 e.c. B.M.W. 

" De pionier van de 
lichte motor: de · 125 
e.c. D.K.W.jR.T. 

* ... en het Nederland
se antwoord: 200 en 
250 e.c. Sparta. 

• De 200 en 600 c.q 
Zündapp, de oerdege. 
lijke bedrijfsmachine, 

~ en voor Mevrouw: 
STEIB zijspans. 

Lederen kleding Complete onderdelen-stocks 
Speciale betalingscondities 
Uitgebreide servicepolis Alle voorlichting 

Motorvriend en, op naar UW tentoonstelling ! ! 

H. v. d. MEER's 
RIJWIEL- en MOTORHANDEL N.V. 

Linnaeuskade 11 Amnrdam-oost 
,,De zaak met de grootste sortermg in de beste merken" 

Reclame-aanbiedingen 
voor iedereen 

200 gram SCHUIMKOEKJES 
VOOR HALVE PRIJS 

, VRIJDAG en ZATERDAG a.s. 
' ZONDAGS van 11-3 uur geopend 

BANKETBAKKERIJ 

G. W. Mulder 
v.h. V. d. Sande 

OLYMPIAPLEIN 134 - Telefoon 91335 .......,..,.,.._..,....,_..,....._. ..... 

Noorda's Wildhandel 
AMSTELVEENSEWEG 95 TEL. 29454 
SOEPKIPPEN J 1.75 per pond 
Kippenpoulet . . . . f 2.25 per pond 

Braadkippen, Poulardes, Wilde Eendvogels, 
Duinkonijnen 

Verder alle soorten Wild en Gevogelte 

llld 

Vrijdag 
7 Maart 

brengen WIJ m de 

verkoop: 

3720 
KNOTTEN. 

WOL 
Uitmuntende 

kwaliteit 
zacht en. . zeer sterk 

VOOl': 
SOKKEN 
SPORTKOUSEN 
TRUIEN, enz. 

12 -kleuren 
100 gram 

Zeldzaam aanbod! 

Ver beneden de 
waarde! 

Normale pl'ijs: f 2.55 

Alleenl 98 
bij ons • 

N.V. NOOY 
Amsfel veenseweg 

186-190 

Kleuren 

Chantung 
alléén nog deze week I 

7. 95 p. meter 

A. H. REISS 
Alléén '6 ZEILSTRAA'l' 6, 

MAGNEET FONGERS BURCO RUDGE 

Betaling vanaf f 2.50 per weel<, zonder vooruitbetaling 

J. • Wil ems 
AMSTELVEENSEWEG 147-149 STADIONWEG 310-314 



VICTORIA THEATER 
SLOTERKADE 162 • Telefoon 85303 

7 Maart tjm 13 1'\iaart 14 Maart tjm 20 Maart 
AVA GARDNER, KATBRIJN PIER ANGELI EN JOHN 

GRAYSON EN HOWARD KEEL ERICSON IN 
IN TERESA 

.,SHOW-BOAT (Het"verhaal van een Brnldje) 
Toegang elke leeftijd I Toegang 14 jaar 

Dag. 2 - 7.15 - 9.30 uur Dag. 2 - 7.15 - 9.30 uur 
Zond. 1.30 - 3.30 - 7.15 - 9.30 u. Zond. 1.30 - 3.30 - 7.15 - 9.30 u. 

~J dio 
van BAERLESTRAAT 24 Tel. 

29235 

Breedveld & Schröder 
De Specialisten vanaf 1896 

Contant of gemakkelijker kopen 

Grundig: Aristocraat van de klank 
îelefunken: Muziek als nooit te voren 
Philips: , 

· Goede wijn behoeft geen krans 

Uitgelezeil toestellen met magneetband of -draad voor directe 
.eigen opnamen, tape- en wire-recorders van klasse. 

DAT MOET U EENS HOREN! 

BLOK 
GAUWBELLEN 
Wij verzorgen al Uw 
loodgieterswerk in en 
ook buiten Amsterdam 

GEBROEDERS ---........ ", .. 

~e~~~!!~~!;:w~e~e! JEK 0 
Met de ·handen in het haar ? 

Bel . JEKO maar! 
MARATHONWEG 58 fil, Tel. 22673 

".,.&l'WJi'WlB ....... , 

Schoen bedrijf 
1 "Oe Adelaar" 

REPARATIES 

in 1 d.ag gereed ! 

GROTE SORTERING 

in alle soorten 

FOURNITUREN 

Ziet onze Etalage ! 

Koninginneweg 263 

BONT is een zaak va."l 
vertrouwen ! DUS NAAil 
De Bontwerkers van Zuid 
Moderniseren, Repareren 

en Verven 
Reparaties in 14 dagen 

gereed 
Bontmantels 

MODEL 1952 
Gemak v. betaling 

Showroom en atelier: 
Maasstr. 7 . Tel. 29028 

R.E.K.A~ 
Bertelmanplein 

BURGERS - E.N.R. 
Rijwielen 

Alle andere merken 
leverbaar 

Telefoon 94543 
Tandiem.rijwiel verhuur 

• Pas op voor miskopen 
VOORKOM DIT DOOR DESKUNDIGE VOORLIUH'.ri.NG 
EN BEHANDELING BIJ ONS 
Salon voor Huid- en Haarverzorging 
Speelale Gezichtsbehandeling • • , 
Maybelline Amerikaanse Mascara vanaf • 

f 3.50 
1 1.50 

Dameskapsalon J. J. DE J 0 N G H 
CORN. KRUSEMANSTIMAT 66 TELEFOON 92731 
Preparaten van Dr P. H. v. d. ,Hoog, Max Factor en Uoty 

Speciale aanbiedin;;-en 
BRODERIE, 95 breed, voor blouses • • • • • • • • 
BENGALINE, 90 breed, voor de x-pieces •••••• 
ZEPIDER RUITJES, 90 breed, zeer apart •••••• 
KRAUSEL CRÈPE, 90 bre.ed • • • - • • • • • ·• • • 
VOILE FANTASIE, 90 breed, voor blouses • • • • • 
CRÈPE RAYÉ, 90 breed, kreukvrij • . • . • • • • 
LINNEN, 130 breed, slechts • • , . . • • • • • • 
MANTELSTOF, 140 breed, mooie kwaliteit • • • • • 
WOLLEN JAPONSTOF, 130 breed, zeer mooi • 

OOK VOOR PATRONEN EN MAATPATRONEN 

I 7.50 
f 4.25 
.f 3.48 
f 2.98 
f 3.40 
f 5.90 
f 3.25 
f 7.90 
f 5.90 

Au Paradis e la Mode 
Parnass swe~r 9 

(bij het Olympiaplein) Telefoon 92328 

500 gr. 
~;· ~~;;~~~~~~~~~~~~~~:;;:;;;;~~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~~ 

KALFSLAPPEN , , • , , , 1.90 
KALFSFRICANDEAU • , • • 2.25 
RUNDERLAPPEN • • 1.75 
RUNDERLEVER, 100 gram , • 40 ct 
PEKEL VLEES, 100 gram • • 48 ct 

faGebr. v.d. Woude 
CORN. KRUSEMANSTR. 55 - Tel. 26!!76 

Haarknippen 
B. J. POT . Herenkapper 

AUHll,.LESSTRAAT 62 • Tel. 91724 
hoek Stadionweg 

Raam-annonces w.orden hier aange
nomen f 1.- per maand. 

Meer· dan 

2500 zemen 
ziet U in onze etalage 

tegen ongekend 

lage prijzen! 
No. L nu 2 .49 
No. 2 nu 3.35 
No. 3 nu 3.98 
No. 4 nu 4.98 

Natuursponsen, reeds vanaf 
Viscose sponzen, nu • • • 
Pansponzen) 3 stuks • • • 
Werkborstels , • • • • • • 
Lola borstels • • • • • • • 

Ziet steeds onze etalages 
en U zegt als zovelen: 
BIJ LEBO GEKOCHT, 

UW VOORDEEL GEZOCHT 

StadiOnweg 
159 

-...Tel. 93613 

PRIJZEN LAAG • KWALITEIT HOOG 
ALLERHANDE 250 gram 50 cent 
A.s. ZATERDAG als RECLAME: 

-
3 Pencé Gebak à 25 cent 

Electrische 
Brood· en Banketbakkerij 
VEERSTRAAT 52 C. KOOLMEES 

(b. d. Zeilstr.) 

.,ELMI-SHIRT" 
het overhemd met de ideale pasvorm 

Met poplin vaste 
Trubenys-boord 

boord nu 

TAAMS Wildhandel 
SOEPKIPPEN • • • , f 1.75 500 gr. 
POULARDES , , • f 2.25 500 gr, 
POULET • • • • 1 2.25 500 gr. 
.rAMME KONIJNEN • f 2.25 500 gr. 
DUINKONIJNEN vanaf • • f 3.- per st. 

Alle soorten Wild en GE>vogelte 
STADIONWEG 271 - Telefoon 91592 

SPECIALE AANBIEDING 
Charmeuse ONDERJURKEN f 4.95 

Diverse modellen 
Bijpassende Slips en Directoirs 

G. v. d. Veenstraat 74 
b. d. Beethovenstraat 
Telefoon 2546!! 

'Maak van Uw radiotoestel een 
G ram' of o on 'co m bi natie 
Reeds vanaf • • . • • • . • f 96.

Platenspeler voor 
Inbouw • • f 96.
Platenspeler open 
uitvoering • f 115.
Platenspeler in 
casette • • f 198.

Automatische platenwisselaar voor 
inbouw • • . . • . . . f 297.-

Al deze app. zijn voor 33 1/3 en 78 toeren 
Uitgebreide collectie gramafoonplaten o.a. 
How high the Moon - Shrimp Boats - De 
Speeltuin- Piano Concert No. TI van Rach-

maninóv 
Phillps- en N .S.F. Radiotoestellen 

Geheel vrijblijvend Televisie-demonstratie 
f:ADIO-TECHNICUS 

Itl. DOORGEEST 
Olymp aweg 29 - Telefoon 99218 

......... 
Het merk staat op het "kopje" 

Verkrijgbaar bij ledere 
Drogist en zaak In 
Hnlshoud. artikelen 

............. ~ .................................. . 

SI a er ij K N I G G E 
Veerstraat 54, Tel. 21912 

bij de Zeilstraat 
SPECIALE WEEKENDRECLAl'lfE 

100 gram Ham . • • S men 70 Ct 
100 gram Qek. Worst a 
biJ vlees 
Ossehaas • . , • • • • • per Vz kg 2.25 
Rosbief - punt of Lende • per Vz kg 2.
Tartaar , • • • • • , , per Vz kg 1.75 
Rib. en Haascarbonade , per Vz l'g 1.85 
Gemest Kalfsfricandeau , • per Vz kg 2.10 
Riblappen .• • • • • • • per Vz l'g 1.75 
Uitgebeend (Jarbonade • , per Vz kg 2.
Fricandeau , . • • • • per Yz J[g 2.-

U belt ons Vrijdags: 21912 
Wij bezorgen Zaterdags voor 12 uur 

bij U thnls 
'probeert U het eens! ................................................... 

Het enthousiaste publiek heeft 
op zo'n grootscheepse wijze van onze eerste 
aanbieding IMPORT-

ZEEMLEERLAPPEN 
geprofiteerd, dat onze voorraad spoedig waa 
. uitverkocht. Met moeite Is 't ons nog gelukt 
op een tweede partij van dezelfde auperieurs 
kwaliteit beslag te leggen. 

Wéér zijn de prijzen zó laag, dat niemand er aan 
tippen kan! Als U dus nog vele guldens wilt besparen, 
wees er dan tijdig bij! 

• •• 

32 x 30 cm. 
van 3.25 voor 

41 x 43 cm 
van 8.- voor 

• • • • • • • • • 4~. 
35 x 33 cm. 
van 4.70 voor 

37 x 35 cm. 
van 5.25 voor 3.-

47 x 45 cm. 
van 9.50 voor 

54 x 52 cm. 
van 11.25 voor 

5~ : 
6~: 

Oók zo goedkoop zijn: 

SPONSEN I' DWEILEN 
Viscosesponsen Q60 Grijze 1 
van 0.80 voor - · van 1.50 voor •-

•Natuursponsen 150 Zware witte 1_25 
van 2:75 voor - ' van r.75 voor 

• • • •• • • HANDSTO~FERS • 

\ 
2wart cocos Q9_l5 •• 
slechts 

M.EYJES & Höw·e·LER: 
DAMRAK l9-22 BEETHOVENSTR. 76 : 

••••••••••••••••••••••••••• 
Aeneas Mackayschool 
Tirlaanstraat 24, Telefoon 90393 

·Cbr. Scbool voor G. L. Q. 

?.esjarige opletding voor 

H. B. S, Lyceum, enz. 

Onderricht wordt gegeven tn de gewone 
vakken van lager onderwijs. 

Gelegenheid tot tnschrijve!l 
van leerlingen dagelijks. 

Dtt 1aar vorming van twee kletne 
eerste klassen. 

Inlichtingen geeft gaamé 
A. Verhoe{f, Hoofd der school 

NOG STEEDS DE ~4LERBESTE 
ZEEUWSE AARDAPPELEN 

10 kg f 1.65 
2 ponds blik SPERCIEBONEN f 0.69 

Coen van Bunren 
HERCULESSTRAAT 29 - Tel. 93958 

. Maar laat Uw 
schoenen repareren 

volgens .het 
nieuwste 

"PASVORM'• 
systeem bij 

FRANTZEN 

Wij halen ·en bezorgen 

Telefoon 25988 

Uitzonderlijke lage prijzen 
in byouterieën 

OORKNOPPEN COLLIERS PARELCOLLIERS 
BROCHES - SIERSPELDEN 

LOU GRAVESTEIN 
AMSTELVEENSEWEG 89 Telefoon 28926 

K. u N sT GEBITTEN 
z ·ONDER PLAAT 

Geheel pijnloos in 1 dag I 5 5"' 
Uw slecllle tanden getrokken en • 
een muu~vast zittend kunstgebit • 

voor slechts . 

Door onze samenwerking met het Particuller Prothese-fonds (Sociale 
Tandzorg) krijgt U dezelfde korting, als bij andere Fondsen, zotlat 
verplicht en vrijwillig verzekerden slechts f 55.- voor een volledig 
Kunstgebit betalen. De EVIPAN-VERENIGING laat zijn leden particulier 

door specialisten behandelen. 
Geopend iedere dag van 9-18 uur 

WEESPERZIJDE 8 
b.h. AmsteJhote 

Tel. 56339 
Woensdag van . . . 9-20 uur 
Zaterdag van . 9-12 uur 

UW BEDORVEN 
KOSTBAAR HAAR 
te sterke per~nent 
te sterk geblondeerd 
te donker geverfd 
slecht geknipt, enz. 
wordt door ons voUwmen 

HERSTELD 

LIONFRÈRES 
Experts Haarverven, 

Permanenten en 
Vakkundig Imippe:1 

Brahmsstr. 17, tel. 21787 
1e gesloten huis b. d. 

Beethovenstr. 

De Pauw 
Chemische Wasserij 

en Ververij 

van 7 tot 21 Maart 
ZOMERMANTEL 
chemisch reinigen 

f 3.-
STADIONWEG 283 

Telefoon 97295 

LAMPEKAPPEN OVERTREKKEN 
Alle reparaties 

K. LUTHART 

Simsonstraat 2 (boek Olympiakade) 
TELEFOON 91822 

HET HONDEN5PORTHUIS 
Hygiënische triminrichtinf. 
Uiterwaardcnstr. 132, Tel. 28149 

HET HONDEN5PORTHUIS 
Lederwaren \'OOr de hond. 
Uiterwnardcnstr. 132, Tel. 28149 

HET HONDEN5PORTHUIS 
Trimmen van lerriers. 
Uiterwaardenstr. 132, Tel. 28149 

HET HONDENSPORTHUIS 
De Kruidenier v. Uw huisdier. 
Uiterwaardenstr. 132, Tel. 28H9 

HET HONDENSPORTHUlS 
, Wassen van bonden. 

Uiterwaardenstr. 132, Tel. 281{9 

HET HONDENSPORTHUIS 
Mod . speciaalzaak in Nederland. 
Uiterwaardenstr. 132, Tel . 28149 

HET HONDENSPORTHUIS 
Spratt's· en Kennel·artikelen. 
Uiterwaardenstr. 132 , Tel. 28149 

HET HONDENSPORTHUlS 
Voe.din~s- en feneesmiddele.n 
voor alle huisdieren. 
Uitenvaardenstr. 132, Tel. 28149 

HET HONDEN5PORTHUIS 
Gehakt v. honden 77 ct f· kilo. 
Uiterwaardcnstr. 132, Te . 28149 
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