
No 56?66qhan het Bureau van de Nwe

,rkhetr*ígircg
,,ONZE MARINE" en \IER.EENIGDE
TS BEDRIJVEN zeggen langs dezen
r dank aan het GEMEEI{IEBESTUUA
IIENIIAGE voor de verleeqrde ver-

het houden van de roa zeer gq-
iITIEME TENTOONSTET.ï.ING met
rà!^l het Departement van LAï{fD-
rtsboschbeheer; voor het welwillend
stdUen van het terrein MALIE\I8I.i[],

Brandweer, Onderwijsinstellingen,
en vele andere autorÍteiten voor
medewerking gedurende de Mart-

e ondervonden.

'ederlandsch 
Comité

iZE MARINE''

DE VEREENIGDE
AMUSEMEIVTS BEDRIJ\rEN
ïfommersom 6 Verrnolen a

fuviar.

satie vraagt voor haar afd.
tingent beheen een
:HOI-JDKUNDICË KRACHT
leer spo€dige indiensttreding noodzakelijk-
t?48 aan Advertentiebureaul ,,Df,E I{AGHE"
: .

VAN UFFORD, ven l,ennepwog 6, &o€kt
en zeer bekwarnen

OF KEUKENMËID
be verrlc*rta. L€eftiJd tussctreu 6 ea, tt0
:amch sprefrende. Zicdr settriÍt€{it* aan te
d Frmsctr.

U.TOMONTEURS
ru l-fulpmonteursÏgevraagd"
r van $-12 uur:
&ploitatie M{, BeinkensÉraat 5L

PHKU TSCF{f f i
TAPIJryHN
groote en kleinc @aren

c. tr. vtssER
Psychologisch Advi

Steun en raad bij geestelijke, onoplosbaar I
heden en tijdel{ke remmingen in Uw leven. .
om weer vrij rnendr te worden.

SPREEKTIUR: Donderdags Z-S en l?1á-19:
Zqterdags 2-5 €n na telefonisctre

DEN FIAAG: EERTÏ{SPLETN 35.

AdmtntstraU ef antoor .Á\IELA"
Ï|an Eck en Dc Laender,

van Alkemadelaan St,
verleent fusmiddgHng bil d,en
aan- en verkoop rnan Uw zaak
of bedrijf. Geên kostsr vooÍr-
ui{. Ook wuru[neruil. E}snichi
U ons. r rij b@'oek€n, U. So
long.

H&T IT{DONESISCNE
PN(}BLEEil

DtrI*tGEMfI.Q' \lloensdag 23
Oct. I uur JOZEF nln {}f
behandelt dit brandend ac-
hr€efÊ vrregs{rlh in aen
voordracht over:

TI\ÍEO}ÍIS$TA EN W[J"
Krt. f 1,S0. Onbem. n. vernr.'G€1, 

tot vrageo atellen.

Ned. Conertdir. J. BEEK
ZAAI, PUT,CEBI:

lrrpdrtl t8 OcË. - f, nur

. LISZf-Avoui
O s c a r

c)I}Ll.:ÏDrNG TOíI|

SffiïboNHErDsSpnr
AMERIKAANSCEE METEOI}E

Theorie en practljk; Il\ridverzorging, $
Laat U lnschrijvern voor een vaÍr de nieul
in October beginnen.
CAET*A FINSY

Ook spoedopl
PI,AI

SCHOTIWBURGEN, I

NED. CONCEB:trDTN" J. 81
prLrcrurra Dinsdag 2s
Eéo enkel recitat van de nermaarde F

I D A  H A E N
Met rnedewerking van Gerard Elengel
Frogramma: Brahms, Eiaeh, Corelli, S
Sarasate, Wieniawski
IGarten ea ptaatsbespreking daSeIS*t

N.V. U\TTESNAjrTONALE CONCEETDIB"

C Ë B O U W  V O O R
Ur,inCaf 8t October er Yr$tre !, FIol
Slecbt$ tWEÊ voorstelling:eu - mst I
graem^r - dbor de b,eroèrnde Zweedsch

BIRGIT CULLBËRG EN IM
het door de Zweedsche regeering g(

ZWEËDSC
DANS-THËA

'lZweclscho SultoF; 'tr}e verl,orcn &oon'
,Ë{flclsoàe Tafefeelen"; Jg{5r; ,If,r
lcvenD; en de koni$e bal}€ffen: n,I[,
nelnrgl aln len boemel"l -Eerbcrg"n etls.

I$UBf JOOSS over Birgrt Ctrllberg: ïk
niêt, ooit iets b€ters geeien te h€bbesr.
gqgE al* haar parodistische dansen. I
ttNItKS I Zii brengt haar auditoriu.rn
verruk-Hng.

trf,zen t $.- tot t l,fl' bera-sting, reetr
inbesrepen. Flaatsbespreking van af Eae
dage$ks varr le tot { uur.

!0 Oct : SIPÀIISSCEO{IWEIIBG te A

SEf,VIGTIE
@.a. Valse OubUée,
Rhapsodie Nr B.

qrt. en plaatsbespr. &an
de zaatr.

DTT.[GE"${:rIA
UAïERDAG ?S en UONDAG

n ogr. I ïrua "

MAX frROISffiT

Utg*r.,-,1 e" Cor*-g

zg êk ' (  ga6.
N . V ,  H o t  C I n d e r l t n g

gcvestigd ts Rottsrdanr
Anno f8ó5

Finaneieqlng,vcnde
TepiiJen

Metecht makeng
W
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