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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~ Kabinet en Protocol 
No .. 77947 ..... ··· 

AAN 

'S-GRAVENHAGE, de ... 11 A.UgUStUs .. 19lp9·· , 

Men wordt verzocht biJ de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af de I in g nauWké urig. té vermelden 1 

. 15 &al, 1949 ( 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens schrijven van het Venezolaanse 
Gezantschap hier ter stede d.d. 1 Augustus 

_! 191+9, no. 737, de Heer A.lfredo Vazquez 
Madriz benoemd is tot Raad bij genoemd 
Gezantschap, ter vervanging van de Heer 

X Dr. Jorge Arrillaga die inmiddels Nederland 
heeft verlaten. 

De Heer Madriz, die zijn intrek heeft 
genomen in Hotel des Indes is vergezeld 
van zijn echtgenote en tevens van zijn 

~\ moeder Mevrouw Belen de Vazquez. 
iK 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p.a. Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 
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MINISTERIE VAN BUITENfANDSE ZAKEN 

Kab~9:otocol. 'S-GRAVE~ L, de ~§.\/Ct9~;r: __ _1~8. 
L/67..51.)· 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

tt Ik heb de eer,U me e te delen,dat blijkens een 
schrijven van de I:Bga ti:e van Venezuela hier ter stede 
dd.l2 vetober 1948.No Uüû,de volgende personen, 
die als huishoudelij personeel aan de legatie waren 
verbonden hvn diens1 hebben verlateng 

x1Mevrouw Aw..a Cristo oli 
kokkin (Italiaanse nationaliteit) 

-• Romeo Brie ca 
huisknecht (Itali anse nationaliteit) 

Nilda Martelli 
l{arn.ermeisje (It iaanse nationaliteit). 
1 

Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
Den Haag. 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

~~ 



\!P. 

MIN I STE RI E VAN BU ITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol . ~ · r 
~ ~ '1) l ~i 

No ........ 11569.0~ 
. 

'S-GRA VENHAGE, de ·· · :r26·· ·~·è"'~~./~8• 
J 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

!k heb de oor u mede te- delen.dat blijkens 
onf.ïtJa.n.gon scln:>ijven van heb Ge:;an.tschap v:m 

""'/~ bier ter stede de Heer Gonzalo .t'ccahio 
beooomd is tot tweede s$'eretaris aa11 genoemd 

" gezo.nteebap in de ple.ats vnn de Hoer Rndl )yarzábal 
4 

De Chef van het Kabi ne t va n de 
Mi ni ster van Bui tenlandse Zaken , 

~!l~ 

Aan he t Mi nis terie 
van Al geme ne Zak en, 
p/a J ava str a a t 68 , 
Den Haag . 
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MINISTERIE VAN 
Kabinet en Protocol. 

4mllllfDC 

OPGRQiD . 
BUITENLANDSE ZAKEN 

No . .... 43.3. .40 .,~, 
'S-GRAVENHAGE, de . . .. .. ..,A,Ap;r.j,.l .... l9.~-S3 • 

• 
Me~ w't.'dt! erzocht bij de aanhaling 
van deze;:;brlef dagtekening, nummer ' 

(''iJ ' en Àldellng nauwkeurig te vermelden 

L" \ .3 0. APR.1948 • 

rAr JJ'!lf w 
Ik heb de eer U mede te delen, dat 

f.. Mevr. Anna Cristofeli (Italiaanse) met in
g~ng van 15 April jl. in dienst is getre
den als kokkin bij het Gezantschap van 
ne~ela hier ter stede. 
~ 

De Chef van het Kabinet . van 
de Minister van Buitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie v0or 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
's-Gravenhage. 
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MIN I S TER IE V A N BUITEN LANDS E ~Z AKE N-a--""""' ....... 

~G Kabinet en Protocol. __.,. 
No ...... . .;}8277....... 14 • 1 1 48 

• 

'S-GRAVENHAGE, de .......................... .. A.p . .l. ........... 9...... 4R 

Men wordt verzocht rbljcle aanhaling van s .,.-.,» .... L" 

deze brief d a g te k n 1/a g, !1 u m me r 
en afdeling nauwk urlg te ~.;melden.3 .!:> YJ/J 

Ik heb äe eer U mede te delen, dat 
Mevrouw Maria Ispas (Roemeense), die gedu
rende een jaa r als kokkin in dienst van 
het Geza ntscha p van Venezuela is geweest 
met ingang van 7 April j.l . haar ontslag 
heeft genomen . 
jlf: 

De Chef van het K. bine t 
van de 

Minis t er van Buitenl andse Zaken , 

Aari het Mini steri e v~n 
Al gemene Zaken , 
p/a J avastraa t 68, 
1 s- Gr avehhage . 
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--SI ·Radiorede gezant van 
· Venezuela 

De gezant van Venezuela in Nederland 
de · heer H. Gil-Fortoul, heeft ·gister
avond ter gelegenheid van de ambtsaan
vaarding van president Romulo Gallegos 
een radiorede gehouden. ·Hij herinnerde 
aan het' bezoek v~ Prinses Juliana .aan 
Venezuéla in 1944 ' · 

Ik kan U verzekeren, zeide de gezant, 
dat de bevolking van de hoofdstad van 
Venezuela haar onze diepe vriendschap 
heeft weten te topen, welke steeds zal 
voortbestaan, zoals zij gisteren was, he
den is en morgen zijn zal. 

Sprekende over het herstel van de 
door de oorlog aangerichte schade in ons 1 

land, noemde de gezant de houding der 
Nederlanders een voorbeeld voor de lij- ' 
dende mensheid vän heden. 

' ' ? . : 
.". -· .... . ............. · -·-~·-· · 
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CONSULAI RE .l..l/ffiTEN!illEN VAN VREL:Ilill:D LA '1JBN , GEV::~&TIGT) I N 
NEDEilLa~m , NE~ . HIDH~ , . St.rEI NAME -. e~ CUR11..CAO 

------------------- -- - - - - - --------- --------- --- - - - -----------

------- .. - ----------------- . ----------- ------ ----- ------------------ --
Naam en 
voornamen: 

Functie: 

-------------------------AMSTERDAM 

SA:ifCHEZ 
José I g . 

ROTTERJJAm: 

WIJJDERS 
A. 

ARUBA. 
Adr e s : 
Tel.: 

RA:JOS 
J. 

:eORTILLO 
T. M. 

BONAI RE 

Adre~ : 
Tel .. 

TOVAR 
F.C. 

CURACAO 
Adr es : 
Tel.: 

DUBUC ARIAS ? 
A. 

l ARlAS 
J. T. 

cons . ge n. 

vic e-cons . 

cons lll 

vi ce- cons . 

c b.nsul 

cons . gen. 

vic e-cons . 

:S:o t el 
Kr a s napolsky 

Scheveningàn 
BrtJ.s c e lo ~s tr . 
6 

• 

Te l . : 

401 00 

5545 12 • 



Naam en 
voornamen: Functie: 

VE!lliZLJ1.:IJ~ 

Adr es : Tel: 

/ ' 
' 2 

Du.u.r ver 
--------------- --------------------------------------------------------PARAMARIBO 
Adres: ·· -
Tel: 

GOI'IIEZ PENALVER co mml 
o. 0 
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33 

Perr onee l d e r JJe~a tie van VE~JEZlJE:=A t e ' s - Gravenhage 
- - - - ------ -- --- ---- -------· ---- --

Adr es: Was se naar , H') tel-Kasteel Olld Wassenaar 
Tel.: 7assenaar 9045 

Na~;-;~ . ---------?~~~ti~;------------Äd~~;;------
voornamen: 

Tel.: Dl1'1r verolijf 

---------------------- -----------------.. -----------=-----------.---------------
GIL JORTOUL 
Henriq_lle 

GIL ::!'ORTOUL 
mevr • 

ARRILLAGb. 
Dr. J orge 

OYARZA:SAL 
R::1 L1l 

Gezant 

ech tg . Gez. 

·Ge •• Ra ad . 

Gez. s' c;rt. 

• 

WaR senaar 
Ho tel-Kas 
fe e l O!)_d
Wassenaar 

i dem 

Hotel des 
I ndes 

idem 
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