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Toneelspelers Geen vrijheid voor landverraders! Beleid der regering Mes goed,
te Londen
uitgesloten
meneer?
MANIFEST
Prof. Gerbrandy stelt

De

ereraad voor het toneel is van
mening, dat de Nederlandse toneelspeler als verdediger van de Nederlandse cultuurwaarden in de achter
ons liggende strijd slechts aan één
zijde heeft kunnen staan. Verschilhebben door hun
lende acteurs
sympathie voor de nieuwe orde zich
onwaardig gedragen en dienen daarvoor voor een bepaalde tijd uitgesloten te worden.
Acteurs en actrices, die zich er voor
hebben geleend op te treden voor de
in
dienst van de vijand staande
omroep hebben zich naar de mening
van de raad schuldig gemaakt aan
verraad
aan de hoogste cultuurwaarden. Al was hun werk dan ook
vaak „onschuldig" het diende toch
als omiysting van nationaal-socialistische propaganda.
De ereraad voor het toneel oordeelt
daarom, dat voorgoed moeten worden uitgesloten: Louis van Dommelen (keuvelaar na Rienks),
Piet
Rienks (keuvelaar voor Van Dommeien), Ceesje Speenhoff (klessebes), Willy Timrott.
Voor 10 jaar moeten worden uitgesloten: K. Baars, J. Boezer, Adolf
Bouwmeester, Philippe la Chapelle,
Willy Dunselman,
EMen Durieux,
M. Dumaer van Twist Minny Erfmann, Jacques de Haas, J. Hageboud. A van Hees,
Han Koenig-,
Polkert Kramer, Jan Lar s, Jan
Lemaire Sr., Jan Mulder, Tine Opscholtens, Tonny van Otterloo,
Eduard Palmers, Corry Roozendaal,
Jean Stapelveld,
Willem van der
Veer, C. Veerhoff, Jules Verstraete,
Jan C. de Vos Jr.
Voor 5 jaar moeten worden uitgesloten: Ton van
Aalst,
Gerard
Arbous, Cecilia Bach, Tonny Bok,
Busch,
Joke
Gusta Crispjn-Mulder,
H. Emmelot, Jaap Engelberts, Jo van
Erp, Annie Frauenfelder, Jan Jaspers, Sheila Klarijs.
Voor 2 jaar moeten worden uitgesloten: G. Alexander, Elly van Ste-

Aan de Nederlandse arbeidersklasse
Aan. het Nederlandse volk

volgen.

en meer

uitspraken

EEN

dag of wat geleden kreeg ik

een brief uit de stad die wanneer de afzender de moeite
had genomen hem persoonlijk even
Naar
regeringsvoorlichtingsde
by mij in de bus te doen. hoogstens
dienst mededee't, heeft de minister- tien minuten oponthoud zou hebraad besloten het verzoek tot prof. ben bezorgd. Nu
de enmr. P. Gerbrandy te richten om een veloppe een bruin vertoonde
papiertje met het
regering heeft het plan hekend gemaakt om op korte termijn uitvoerig memorandum samen te opschrift:
..Geopend door de centienduizenden wegens landverraad gearresteerden in vrijheid te stellen, omtrent het beleid van de suurdienst".
Nederlandse regerinIk heb niets tegen
censuur van
stellen. Onder andere zouden ook de leden van de N.S.B, of andere opeenvolgende
gen te Londen, tijdens de bezettingsbrieven naar het buitenland. WanNazi-organisaties, voor zover zij niet tot de leiding behoren, worden jaren. Ook de periode
De Geer zou neer
ik mijn meisje in
Amerika
losgelaten.
hierin dus begrepen zijn.
schrijf: ~I kiss your beautifull lips"
Het is de bedoeling, de behandeling dan zal het me zo een zore zijn
van dit stuk in handen te stellen wanneer de censor dat leest en hij
Landgenoten, dit mag niet gebeuren!
van de Nationale Advies Commissie. mag er zelfs
beautifull hiDs" van
Ook al behoorden zij niet tot de leiders, dragen alle N.S.B.'ers door het Deze zou voorts de bevoegdheid maken. Maar die Amsterdamse cenmij
sor
kent
misschien
nersoonlijk
feit van hun vrijwillig lidmaatschap, mede de verantwoordelijkheid krijgen ook zelfstandig onderzoek en wanneer ik aan
vriendin
te
doen
en inlichtingen te vragen
een
alle
hun
voor
misdaden van
aanvoerders.
aan allen, wier getuigenis gewenst schrijf: Lieve Bet ik tril van verDoor hun vrijwillig lidmaatschap hebben zij den büoeddorstdgen vijand wordt, opdat zij zich een zo klaar langen naar ie en wanneer komt het
moge'ijk beeld ter zake kan vormen. er nou eindelijk eens van?" dan heb
steun verleend.
ik geen zin dien vent in de tram
Prof. Gerbrandy heeft bereids verUit hun rijen zijn de aanbrengers, de W.A.-bandieten, de S.S.-beesten klaard,
tegen te komen
en op ziin ironischdat
wil
medehij
volgaarne
glimlachend gelaat te lezen: oude
en de manschappen voor de Duitse politie gerecruteerd.
werken tot het afleggen van rekesnoeper
ze
moest eris weten dat je
Zij waren de „Zwarte Soldaten" van Mussert en Seyss-Inquart. Indien ning en verantwoording door de
Katrien en aan Suzanne net
Londense regeringen en heeft met aan
zij ongestraft zouden blijven zau daardoor in Nederland de Gerechtigzulke
brieven
schriift terwijl ie ook
de samenstelling van het memoranheid met voeten worden getreden.
nog
bent in Appingedam
aanvang gemaakt. en in verloofd
dum
reeds
een
Haarlem...
Wat zou het betekenen, wanneer tienduizenden N.S.B.'ers weer op
tegen
Dat is
de democratie En nou
onze samenleving worden losgelaten?
Silo stort 145 voor Arnhem mag het waar wezen dat door het
Dit zou de grondslag vormen van een herleving van de N.S.B, of Het
uitvallen van verschillende landen
personeel van de Silo-, Elevatoren de plotselinge beëindiging
andere verkapte organisatie van volksvijanden, die naar een en Graanfactor
van
Mij., Westerdokdijk de oorlog
met Japan, de dames
revanche-oorlog dorsten. Dit zou ons vaderland aan de sabotage, 56, heeft via de Waarheid
leten
heren
van
de
censuur
ondermijning en onruststokerij van deze anti-Nederlandse elementen ter beschikking gesteld van het Ge- zonder werk zaten, zodat toevallig
ze
meentelijk Bureau voor de hulp- om de training niet te verliezen hen.
de
prijs geven. De zuivering, die nog nauwelijks begonnen is, zou daar- actie
Arnhem.
binnenlandse nost hebben
door tot een paskwil worden gemaakt.
nen. maar toch zit het me hnog
Dit mag niet gebeuren!
Tk hoon dat de dames en heren in
Het Amerikaanse hoofdkwartier in Hirsfh
van mijn brieven afbüiven.
Hier moet ons gehele volk zijn stem verheffen!
China zou te Sjanghai worden ge- Er ziin grenzen,
ook aan de nieuwsWij wenden ons tot de S.D.A.P., tot de kranten en groepering en van vestigd.
n-Wo-»,»;,}
FTOAPO.
de vroegere ondergrondse verzetsbeweging, tot de Vrijzinnig-democratische Partij en andere democratische groepen, alsmede tot de
Eenheids-Vakcentrale en het N.V.V., om ten spoedigste bijeen te
komen en gezamenlijk het volk tegen deze regeringsplannen tot actie
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Schoon Schip

op te roepen.

Voor onmiddellijke aanvang van de berechting der landverraders op grote schaal en grote spoed!
Tegen de vrijlating van N.5.8.-ers en andere landverraders,
voordat zij voor een tribunaal zijn verschenen!
HET DAG. BESTUUR VAN DE PARTIJRAAD DER
COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND

kelenburg.
De ereraad vestigt de aandacht op
het feit, dat de lijst nog niet volledig is

memorandum samen

zullen

(„DE WAARHEID").

Eenheids-Vakcentrale erkend

in de
handel
Jeepkomt

Werk in Rotterdamse haven hervat

Directeur der R.F.A-Produka
gearresteerd

De modderput van een collaborateur
en zwarte handelaar gaat open

DE

directeur-eigenaar van de Efa- kwam om kleine gebruiksapparaten
te fabriceren, diende Malchus na
Produka fabrieken te Amsterdam en van de Efa-Coremaoverleg met Majoor Dr. Dithmar
fabrieken te Breukeier, Malchus, het verzoek in om zijn bedrijf in
is gearresteerd wegens ernstige colte schakelen voor de productie van
laboratie met den vijand. Deze arres- de Luftwaffe. Dit stuitte aanvanketatie is geschied, nadat door en uit lijk op enige technische moeilijkhehet voltallige personeel een zuiveden. Op 26 Mei 1942 deed Maichus
ringscommissie was samengesteld. het verzoek aan de Rüstungsinspekdie zonder aanzien des persoons het tion om de werktijden van het peronderzoek naar de gedragingen van soneel van 4S tot 53} uur te mogen
allen, die bij dit bedrijf betrokken opvoeren in verband met de over-

| De befaamde Jeep komt nu ook 1
| als vredesproduct uit de fabrie- §
j ken van Willys-Overland in To- j
Hedenmorgen zijn de Rotterdam1 ledo. Zonder zijn leveranties aan |
I het leger te onderbreken ver- i
se havenarbeiders weder normaal
= wacht de maatschappij dat hij |
aan het werk gegaan. Het besluit
j dit jaar 20.000 jeeps voor civiel 1
daartoe werd in een vergadering
gebruik
kan produceren. De |
I
fabrieksdeskundigen geloven, dat j zijn, heeft ingesteld.
van
vertrouwensmannen
stelpende opdrachten van de Wehrder Naar schatting
I
bevinden zich in | de kleine wagen met zijn vele = Uit de berg van bezwarend natemacht. Op 7 Mei van hetzelfde jaar
havenarbeiders genomen, nadat Nederland verspreid
nog 600 Rus| mogelijkheden een grote' markt | riaal tegen den heer Malchus, doen was
reeds een ïyst opgestuurd van
de Scheepvaart-vereniging „Zuid" sen, meest vrouwen en meisjes, die i zal hebben en velen denken g
slechts een greep. Reeds op alle Joden, die nog in het bedrijf
te kennen had gegeven, de han- door de Duitsers hierheen werden | daarbij ook aan het gebruik in I wij
werkzaam
20 Mei 1940 schreef Malchus een
waren. Er werd natuurgende geschillen in rechtstreekse gesleept om te werken. Het bureau | het buitenland.
lijk veel gemarchendeerd met allerbrief aan de deutsehe HandelsRepatriëring dat reeds was
voor
lei
hooggeplaatste
Duitsers, waar
kammer. waarin hy zijn hele bedrüf
onderhandelingen met vertegen- opgeheven, is thans
weer in werde Duitse productie ter be- Malchus wat van gedaan wilde hebvoor
king
gesteld
woordigers der Eenheids-Vakom de Russen in een
schikking stelde. Hij beklaagt er ben. Een stofzuiger of een strijkdoorgangskamp te verzamelen, voor
bout deed wonderen.
zich over, dat hij van de NederlandRegelmatig
centrale tot oplossing te willen zij
hun
naar
vaderland teruggaan.
se regering geen opdrachten heeft werden goederen gezonden naar de
brengen.
Zaterdag kwamen de eerste vijftig
Polizei,
de Feldgendarmerie.
gekregen en hoopt met de nieuwe Grüne
Daarmede is dus aam de onmoge- Russen in het kamp aan. wat een Tal van leden der Indonesische heersers betere zaken te kunnen naar Inspektors en Ober-Inspektors,
lyke toestand in de Rotterdamse aanleiding was om het officieel te luchtmacht die in 1942 als laatsten doen. Na een beschrijving te hebben naar ambtenaren van de Rüstungshaven, waarbij de werkgevers
de openen. Het kamp
staat onder Java verlieten, zullen mogelijk als gegeven
van zijn fabriek wijst de inspektion en de Verbindungstelle,
vakorganisatie, die de
overgrote leiding van Russische officieren, de eersten daarheen terugkeren.»
directeur er op, dat hij ook vroeger naar de Wehrmachtbezirkverwaltung en het Luftgaukommando.
meerderheid
havenarbeiders huisvesting wordt verzorgd door de wachten met ongeduld op de orders, zoveel mogelijk materiaal uit Duitsder
die hen naar Java zullen doen terug- land betrok. „Wij zouden het zeer Maar Malchus verzorgde ook aardbeeft georganiseerd, weigerde te er- Tilburgse repatriëringsdienst
kennen, een einde gekomen. De weg
keren. Reeds is één van de drie af- op prijs stellen indien de Duitse in- appelen, boter, kaas, suiker, koffie,
sigaretten enz
voor zijn
Duitse
delingen van het eskader naar een stanties ons hun medewerking zouDaar normaal overleg is thans gevriendjes. Ondanks het uitvoerverbasis in Nederlands-Indisch gebied den verlenen", aldus besluit de colopend en wij twijfelen niet, of dit
bod
van
honderstofzuigers,
gingen
vertrokken,
2al tot vruchtbare resultaten voor
waar hij in gereedheid laborateur, een week na de overden van deze apparaten als luchtwordt gehouden voor verdere In- rompeling van Nederland.
de betrokken arbeiders en voor de
verversers
de grens over. De ambteverbod
April
1941,
structies.
In
toen
er
een
Voortgang van het werk in de RotNaar het Bondsbestuur van de Alnaren kregen wel een caueautje.
terdamse haven leiden.

EEN RUSSISCH
KAMP

Nederlandse piloten klaar
voor Java

Vrijheidsberoving
door het M.G.

Naar de voorzitter van de E.V.C.,
*e heer B. Blokzijl, ons mededeelde, stelde zich Vrijdag een lid
Van

Scheepvaart-Vereniging
de
■.Zuid" zich met het bestuur der
E.V.C. in verbinding, ten einde de
beëindiging
mogelykheid van. een
yan het conflict onder de ogen te
zien. Besprekingen hadden daarna
°ok met minister-president
Scher-

merhom

tot

plaats, hetgeen uiteindelijk
bovengenoemd resultaat leidde.

Commissie voor de
steenkoolproductie
"hans is door den beheerder van
de Nederlandse steenkolenmijnen, den
neer Groothof, een commissie ingesteld die „den beheerder moet bijstaan by zijn taak de steenkolenProductie te verhogen." In deze

staf zyn opgenomen de directeur
de dominale mijnen, de heer ir.
J -.ï". Fock, benevens de vier huofdde heren ir. Berg"Jijningenieurs,
stein, ir. Blanchi, ir. Paulen en dr.
«uland.
ons niet duidelijk, waarom
fïet isaangenomen
dat men het eer'sk meent met de verhoging
der
steenkoolproductie, telkens weer

gemene

Nederlandse Bouwarbeidersmededeelt zijn
8
bouwarbeiders uit Brummen door het
M.G. van bed gelicht en onder het
Gemeentehuis opgesloten omdat zij
van werkgever zijn veranderd met
goedvinden van hun patroon, maar
zonder goedkeuring van het Arbeidsbureau. De Bedrijfsunie voor
het Bouwbedryf acht deze vrijheidsberoving zo absurd, dat men dadeIlijk een telegram aan den ministerpresident zond. waarin met klem
wordt geprotesteerd en verzocht
wordt onmiddellijk maatregelen te
nemen om deze ergerlijke toestand
te beëindigen Onder de bouwarbeiders te Brummen en omgeving
dreigt een staking uit te breken.
bond

Papoea's leren
beschaving
De onbeschaafde en als achterlijk
beschouwde Papoea's van NieuwGuinea waren in vredestijd niet in
tel, maar in de oorlog konden zij
gebruikt worden. Eerst werden zij
als arbeiders benut, maar spoedig
bleken hun verdere kwaliteiten Een
doodde bijvoorbeeld
guerillatroep
205 Japanners en kreeg als beloning
horloges.
daarvoor
twee
Toen
militaire opleiding mogelijk werd
boden zich voor het Papoeabataljon
veel meer aan, dan geplaatst konden worden. De bevattelijkheid van
de Papoea's en de ijver van de Nica
maakten er spoedig een modern
bataljon van, dat in enige maanden
1746 Japanners doodde. De papoea's
wonen in eigengebouwde kazernes
en zy stellen de aanwezigheid van
blanken erg op prijs, omdat zii zo
veel mogelijk trachten te leren. De
deskundigen
Nederlands-Indische
zullen de papoea's nu opleiden tot

maatregelen neemt, die nimmer tot
't gewenste resultaat kunnen lei«en. Met van bovenaf ingestelde
wmmisaies als deze bereikt. men
temeer, wanneer men den
jm.inwerkers geen enkele stem in
f"; 1 kapittel toekent. Het kolenyraagstuk is niet in
de eerste
{"aats een technisch probleem; veel
zijn de sociale factoren°. "Rijker
die een maximumprestatie van
mijnarbeiders verhinderen. Het
nf dat men ook hier door administrateurs, politiemannen en
ach
6a s^hal l6 w üb z3 1 moeten schrijvers, zodat zij in de toekomst
word
hun eigen gebied kunnen besturen.
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Spoedige bezetting van Tokio
Voorbesprekingen
Manilla beëindigd

te

De inleidende besprekingen vpor de
ondertekening van het capitulatieverdrag van Japan nebben gisteren
en vandaag plaats gehad in Manilla,
waar het hoofdkwartier van generaal Douglas McArthur is gevestigd.
De Japanse onderhandelaars hebben de stad reeds weer verlaten. Op
g-rond van deze besprekingen heeft
de Australische minister van landsverdediging medegedeeld, dat Tokio
vermoedeiyk enkele dagen zal worden bezet, en dat aldaar het verdrag
van Japans nederlaag zal worden
getekend.
De (Conferentie in
Manilla werd
geleid door den chef van de staf
van MacArthur, luitenant-generaal
Richard Sutherland.
Zondagmorgen vertrok de Japanse
delegatie uit Tokio met twee vliegtuigen naar het eilandje Ihiasjima,
in de Pacific, nabij Okinawa, waar
zij overstapten in een Amerikaans
toestel met bestemming Manilla. Zij
maakten een verwarde en angstige
indruk, die echter verdween toen het
bleek, dat de Amerikanen hen fatBehalve de
soenlijk behandelden.
leider
der
delegatie,
generaal
Takasjiro
Kawabe, die treurig ei
de tocht meemaakte,
afgetrokken
waren de leden van de delegatie, die
uit 16 leden bestaat, zeer geanimeerd
en stelden levendig belang in alles
wat zij zagen.
„De Japanners weten niet wat het is
zich over te geven. Het is een volkomen nieuw ding voor hen en schynt

Malchus steunde ook Kraft

Preude.

durch

probeerde

Toen het getij keerde
Malchus ook de bakens te verzetten.
Na de Septemberdagen van het vorige jaar dook Malchus zelfs onder
bijmet
de
hen
van
af
jongs
in strijd
en zocht contact met de illegaliteit,
gebrachte wereldbeschouwing", aldus Aan „Vrij Nederland" werd het
een woordvoerder
het
Britse
van
landgoed Vijverhor' met een grote
leger in Birma. Nog rteeds wordt soms gelds aangeboden. Na een oner hier en daar gevochten en wederderzoek werd dit echter door geom is een Amerikaans Mestel, dat noemde organisatie van de hand geboven
Tokio verscheen door Jawezen.
en
panse jachttoestellen bestookt.
Thans is deze collaborateur
Toch komen van de meeste frongearten berichten binnen van Japanse tiatief van het personeel,
waarin order resteerd en wy hopen, dat hii zijn
radio-uitzendingen,
wordt gegeven het vuren te staken, gerechte straf zal ondergaan.
zo onder meer in Indonesië, Austra4 euw-Guinea,
China
en
lisch
Mandsjoerije. Volgens radioberichde
ten zouden Chinesche troepen
Zuid-Chinesche stad Kanton zijn
binnengerukt.
Radio Moskou heeft medegedeeld,
een nieuw VQfeerste gevangenen bevrijd dat de Sowjet-Unie
jarenplan zal uitvoeren voor het herBijzondere spoed wordt betracht stel en de ontwikkeling van het nade bevrijding van geallieerde tionale bedrijfsleven. Het plan zal
bij
krijgsgevangenen uit Japanse hanzich uitstrekken over de jaren 1946
den. Reeds is een groep van 6800 tot en met 1950. De Volksraad heeft
rustus tezamen met het Centrale Comité
burgers te Sjanghai op 15
in vrijheid gesteld. Ongeveer 6000 van de Communistische Partij een
hunner zijn Britten, 150 Nederdecreet uitgevaardigd, waarin aan
landers en 650 Amerik.men
alle staatsdepartementen van de
Generaal Wedemeyer. de com- regeringen der republieken van de
mandant van de Ameriki-inse troeSowjet-Unie instructie wordt gepen in China, heeft een medische geven om het plan voor te bereiden.
eenheid per parachute neergelaten
in een krijgsgevangenenkamp op 150
kilometer ten Noorden van Moekden.
De toestanden in dit kamp,
waar zich tal van vooraanstaande | Gealdig van Maandagavond tot |
bevinden,
autoriteiten
gealleerde
Dinsdagavond:
waren gelukkig beter dan men had
Half tot zwaar bewolkt, iets war- |
verwacht. In dit kamp bevindt zich
ook de gouverneur-generaal van i mer, aanvankelgk in het Noorden |
regen, overi- |
Indonesië jhr. Tjarda van Starken- § hier en daar enigedroog.
Zwakke j
borch. Op verdoek van de Koningin g gens overwegend
zal
hij met spoed uit het kamp | wind.
worden geëvacueerd.
WMMlWlilllllllllllNlllllllllllllllllllllllllltllllllltlUllllllllllllHllllllllllllllMllMM
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De Meeuwen winnen 31
van Amsterdam

Sportnieuws

Pronk verbetert
baanrecord
onzer
Van

geen
stayers kan men
zeggen, dat hy de beste is. Er bestaat grote rivaliteit tussen Pronk,
V. d. Voort en Bakker. Dan wint de
één, dan de ander, Zondag echter
wist Pronk op sublieme wijze uit
een veld van 12 stayers, die in 2
series van 6 man startten en waarvan de eerste 3 uit elke serie in de
finale geplaatst werden, te winnen.
Bovendien slaagde hij erin. in de
baanrecord over de
finale het
eerste 10 kilometer, dat op naam
stond van Schlebaum met 8 m. 31
sec, te verbeteren en te brengen op
8 m. 2o s. Doch ook V. d Vooit en
Bakker kunnen op een zeer fraaie
wedstrijd terugzien Jammer was het,
dat Bosland, die uitstekend reed,
tot tweemaal wegens bandenpech
van fiets moest vemrisselen en zodoende voor de finale werd uitReuter
geschakeld.
maakte zijn
debuut achter de motor en hoewel
hy niet tot de finalisten behoorde,
slaagde hy er toch in de 4de plaats
te bezetten, zonder dat hij een volle
ronde achterstand had. Een koppelwedstrijd voor amateurs, hoe goed
ook bedoeld, kwam niet tot zijn
recht daar zij dit métier niet verstaan. Het jonge koppel Slop—
Sieveking wist ondanks felle tegenstand van de koppels Hijzelendoorn
—Simonis en Krever—Middelink te
winnen. In de sprint was het wederom Bijster die uitblonk, terwijl
Krever in de afvalwedstriid excelleerde. De gedetailleerde uitslagen
luiden: Sprint, totale uitslag: 1.
Byster, 3 p.; 2. Hüzelendoorn. 7 p.;
3. en 4. Bontekoe en Faanhof. eveneens 7 p. Afvalwedstryd: 1. Krever;
2. Duyns, 3. Van Vliet; 4 Sieve-

king

Koppelwedstrijd

voor

ama-

Aan de eerste officiële korfbalwedAmsterdam—De Meeuwen,
strijd
een basketballging
Zaterdag
D.E.D.—Canadian
Five
wedstrijd
vooraf,
welke in een 40 —21-zege
De
demonstraeindigde.
voor D.E.D.
tie mislukte in zoverre, dat duidelijk bleek, dat basketball een zaalsport is. Het vertoonde spel stond
niet op hoog peil, waaraan overigens de grasmat niet vreemd was.
Het Amsterdamse Twaalftal werd
in de aanval gevormd door Blauwwit in het middenvak door S.V.K.
en in de verdediging door Archipel.
Bij de Meeuwen werd de aanval gevormd door R.0.H.D.A., het middenvak door Swift en mej. D. Schenk
van Blauw-Wit en de verdediging
door D.T.V. en mej. Meyer—Moos
van D.V.D.
(81.Na de rust gaf B. de Cocq
Wit) uit een vrije bal Amsterdam de
leiding, doch mej. Fitters (R.O.H.D.
A.) maakte gelijk. Oerlemans had
weinig moeite met V. d. Tuuk (S.V.
K.) en maakte er I—3 van, terwijl
Aleng (D.T.V.) zelfs de stand tot
I—s opvoerde, voordat scheidsrechter De Vries het einde floot. Karsen
(RO.H.D.A.) bij de heren en mej.
Schenk bij de dames traden qua
korfbal, het meest op de voorgrond.
Jammer was het, dat het veld voor
demonstratiekorfbal te groot
was
uitgelegd.
Dat het publiek niet in grotere getale was opgekomen, spruit voort
uit de geringe propaganda, welke
voor deze ontmoeting is gemaakt.
Het korfbalminnend
publiek had
toch door middel van advertenties
en persberichten van de wedstryd
op de hoogte moeten worden gebracht, 't Was een slechte beurt
voor de A.K.B. Een goede les voor
de volgende keer.

teurs over 25 km: 1.
king, 8 p.; 2. Hyzelendoorn—SimoAanvraag kleding
nis. 6 p.; 3. Krever—Middelink. 6 o :
4. Bontekoe—Ravestein. 5 p Achter Volksherstel Amsterdam maakt be-

grote motoren: Ie rit, 25 km: 1. V. kend, dat uitsluitend voor noodged. Voort, tijd 20 m. 35
2. Bakker, vallen de gelegenheid zal worden
65
3. Matena 450 m; 4. Remkes, geboden om een aanvraag m te
880
5. Buis, 1125 m.; 6. Fransdienen voor kleding en wel op 20
man 2630 m. 2e rit. 25 km: 1. Pronk, Aug. voor de letters A -,/m D; 21
tijd 20 m 40 sec.; 2. Groenewegen, Aug. voor de letters E t/m J; 22
135 m; 3. Evers, 400
4 Reuter, Aug. voor de letters K t/m N; 23
480 m; 5. Bosland. 1360 m en 6. Aug. voor de letters O t/m S; 24
Woldendorp. 1900 m. Finale over Aug. voor de letters T t/m Z.
50 km: 1 Pronk, tijd 40 m 35 sec; De aandacht moet er op worden ge2. v. d. Voort, 440 m; 3. Bakker. vestigd,
dat de voorraad textiel
460 m; 4. Groenewegen, 1980
■5- uitermate beperkt is, zodat op een
Evers 2970 m.; 6. Matena. 3975 m. aanvraag in vele gevallen r.iet
S B.
spoedig een toewijzing zal kui.nen
volgen. Aanvragen te richten aan de
Korfbal:
Het
Zuid-Nederlandse bijkantoren van Volksherstel AmTwaalftal slaagde er niet in
resterdam: Centrum:
Fllckstr
2;

s.:

m.:
m:

m:

""

vanche te

nemen voor

de
6—l
Eindhoven,
want
enkele minuten voor tijd konden de
Belgen door een strafworp er 3—2
van maken. Amsterdam won met
6—5 op het A.D.0.-terrein van Den
Haag.
Wielrennen: De oude Braspennings
reed nog een beste course in
de
Ronde van Achtmaal en behoorde
als achtste tot de helft van de deelnemers, die de 100 km
aflegden,
waarvan Theusis als eerste over de
meet ging.
nederlaag

van

Noord:
Meeuwenlaan 180; Zuid:
Hygiëaplein 49; Oost: lepenweg 13
en West: Vancouverstr. 3 en Da
Costastr. 36, welke zijn geopend van
9—12 en I—4 uur. De tweede Distributiestamkaart van het hoofd van
het gezin moet worden overgelegd.
Waarheidsbeweging Oost.
De bijeenkomst
van afdeling 2
(Oost) kan hedenavond niet in de
„IJsbreker" worden gehouden.
Zij
vindt plaats in café „De Diamantbeurs", Weesperstraat, noek Achtergracht. Aanvang 7.30 uur.

Jochem Jofel, wereldreiziger

was intussen Meneer
Professor gebleven? Dat zullen
we eens gauw ertellen.
Hij was, toen hij zag hoe Jochem
den chauffeur op zijn schouder
laadde, zo
snel als zijn geleerde
benen hem konden dragen, weggelopen, de onderaardse gang uit, een
trapje op en bevond zioh eensklaps

WAAR

in de buitenlucht. Juist had hij zijn
longen flink volgepompt, toen een
geronk zijn aandacht trok.
„Dat
ïykt wel een vliegtuig," mompelde
hy, en haa..:e zich een hoek van
de rots om, waar hy een beter uitzicht had.
„Het is een vliegtuig," zei hy tot
zichzelf en krabde zich eens op het
hoofd. „Stel je vor, dat het lekkere
dingen omlao-» begint te gooien of

Voetbal: Ajax heeft na de 4—o
overwinning op Vitesse in Arnhem.
Zondag met 3—l de vlag
moeten
Verlenging aardappelbonnen.
strijken voor de Liersche S.K. Alhoewel rechtsoinnen Voorhoof naHet
dept. van landbouw deelt mede:
tuurlijk lang niet meer de oude
gevolge van regen, andere oogstwas, was de geelzwarte voorhoede Ten
werkzaamheden en feestdagen is
met den rappen Van Hoof als aande
valsleider gevaarlijker dan die van de aanvoer van aardappelen
vorige week hier en daar niet toeAjax, zodat de zege zeker niet gezijn
geweest om ieder van
A.s. Zondag komt reikend
flatteerd was.
rantsoen aardappelen te
voorzien.
Heerenveen op bezoek
verband
hier mede is de geldigIn
Zeeburgia herstelde zich na de wat heidsduur van de aardappelbonnen
teleurstellende resultaten in de Nos. 524, 525 en A 560 verlengd
wedstrijden om het kampioenschap t/m. 25 Augustus 1945.
van Amsterdajn èn sloeg nu D.W.S.
Er komen weer lucifers......
met 6—4 aan de Spaarndammerdijk.
Gezien het volledig uitkomen van Wanneer komen er lucifers? In de
D.W.S. mag dit voor de 2e klassers loop van September zullen in NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht
een goede prestatie heeten. Woensdagavond speelt
D.W.S.
opnieuw lucifers in distributie worden getegen een 2e klasser. namelijk
de bracht, en wel voorlopig per 4 webuurclub De Spartaan, waarbij deze ken één doosje voor volwassenen.
wedstrijd plaats vindt in het kader Meer zal er komen, zodra er volvan de actie Amsterdam helpt doende populierenhout is, welk hout
uit België ingevoerd moet worden.
Arnhem.
Tot nu toe werd
het ingevoerde
In het Franketidaej Tournooi werd populierenhout voor de klompenD.E.C. industrie bestemd. Er zijn echter al
eindelijk de zegetocht van
gestuit door een I—o nederlaag- in besprekingen gevoerd om ook voor
de lucifersindustrie populierenhout
de langzamerhand klassiek geworden
wedstrijd
tegen
Zeeburgia. in te voeren.
Watergraafsmeer had er na
een
maar nog geen chloor.
3—3 resultaat tegen S.D.W strafschoppen voor nodig om de volgende .Op chloor, waarnaar iedere huisZondag te halen, T.0.G., still going vrouw vol verwachting uitziet, zal
men nog even moeten wachten, omstrong, elimineerde het
Gorcumse dat
de kleine gefabriceerde hoeveelS.V.W. met liefst s—o en
A.F.C,
won uiteraard van De Spartaan, heden voorlopig voor de industriële
doeleinden moeten worden gebruikt.
hoewel de 6—o ons van de Roodbroeken tegenvalt.
De moeilijkheden in de zoutindustrie.
In het Zilveren Bal Tournooi van
het oude sympathieke
Neerlandia Geen moeite wordt gespaard om ook
won 0.V.V.0. met 2—o van J.0.5., in de zoutbehoefte van ons volk te
leverde J.H.K. de geweldige prestavoorzien. De zoutindustrie te Hentie, de 2e klasser Hilversum
met gelo heeft een kolentoewijzing ges—o te kloppen, ging Neerlandia met kregen, voldoende voor de fabrica-'
slechts I—o1—0 onder tegen een Entic van zout voor geheel Nederland,
gelse Brandweerploeg en won O.S.V. maar... daarmee zijn de kolen nog
met 3—2 van Rapiditas.
niet in de fabriek! Per schip is het

desnoods een doosje lucifers, zodat
ik een pijpje kan opsteken..."
Het vliegtuig kwam dichterbij ca
ineens met een schok herkende de
professor éé: vai. zijn eigen uitvindingen... de Klapgiro.
Uitgelaten trok hy een niet al te
schone maar wèl heel grote zakdoek
te voorschijn en begon »r als een
matroos op een vlaggeschip mee te
zwaaien n seinen te geven.
rt

Distributienieuws
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gaat voor! /\ ~U
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Leden van de B.S. [
genieten voorkeur I 'J\ jy I
bU de formeering
van de nieuwe Ne-r-M }-T
derlandscheKrijgs-K/ /[ (il
%&/
macht. Maar... van
iede r e n B. S. -er
moeten de juiste gegevens
worden verzameld om hem de
beste plaats te geven in de
nieuwe Krijgsmacht.
Dat houdt op, want de toeloop is enorm. Bureaux met
een grooten staf zyn bezig
deze gegevens uit te zoeken.
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Meldt u voor de
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vervoer niet mogeiyk, want het
kanaal staat ten gevolge van oorlogshandelingen droog. Omdat er
bovendien een brug over dit kanaal
defect is, kan het transpc
trein tot aan het emplacenu
de fabriek pas geschieden a
brug gerepareerd is, waa.rs.ai
gewerkt wordt. Zodra het vc
probleem zal zijn opgelost, ka..
'.
zoutrantsoen verhoogd worden.

.-.

De 4de September 1945 hopen

onze geliefde Ouders
ADRIANUS
SCHOUMANS
en
THEODORA SCHOUMANS—
BLOK
de dag te herdenken dat zij
voor 50 jaren in de Echt wer-

den verbonden.

Hun dankbare Kinderen

en Kleinkinderen.
Willemstr. 160 11, Adam.
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GEEFT

nuttige

artikelen.

TABAK R.15

MAAR NIET TE VEEL

— —

BLOEMENTAFELTJES

■HELPT

Ornhem.

-i-

B

Heeft V deze bon
niet
GEEN BEZWAAR.

OOK U LEVEREN WIJ OP UW GELDIGE
V O OR HEEN
TABAKSBONNEN
ALS

MHSV

SIGAREN MAGAZIJN

M- KLEIN

Heden overleed tol onze

grote droefheid, na een
driejarig verbiyf in ver-

De N.V. Dunmore vraagt voor
haar technische afdeling een

kampen, onze lieve Man,

om na ontvangen speciale opleiding
Esse-fornuizen
te

schillende

concentratie-

ERVAREN MONTEUR

Broeder en Behuwdbroedei-,
NICO MAK RICHTER,
op den leeftijd van 29 j.
onze lieve

plaatsen door het gehele
land. Hoog loon en onkostenvergoeding. Soll. met foto aan
postbus 802, Amsterdam.

Uit aller naam,
HETTA RICHTER—

-

D. van der Poorten
Tijd. Grevelingenstr. 5 n
Spreekuren

door de Rijksverkeersinspectie
afgegeven rijvergunning.
Haarlem, 14 Augustus 1945.
De Griffier voornoemd,
Mr. M. A. STUFKENS

BELONING

Haaksters gevr., ook buiten
Amsterdam. Aanmeld. Maandag-s en Vrijdags na 2 uur: J.
van Egmond, Oosterpark 50
bv.. Amsterdam.
Den Haag—AmAangeboden
vrije
4
middenstandsétagewoning,
kamers.
keuken
en bergruimte in Den Haag. Huurprijs f 30.— per maand. Dicht
bij station Hollandse Spoor.
Staat?*r>oor en Laan van N.
O. Indië. tegen woning, liefst
nieuwbouw. Eventueel hogere
huurprijs geen bezwaar Brieven onder No. 9907a, Bur
V. d. Blad.

wT

CHOCOLADE
C I DE
SÏIIKFR
XE B
B XE
ÉN
BANKETFABRIEK
te

N- icOEK

Bemiddeling
Am.
apart

volgens een
systeem. Bezoek of schrijf

voor de afd. banket een
alleszins

\
\ T^~.
Middenstandsdiploma

hplcwaam RANKFTRAKKFR
DeKwaam
DANivtiDAMVtK
goed op de hoogte met
fabrieksrecepten.
Moderne fabriek, goede
soc. voorzieningen, levenspositie. Br. no. 7-4245 bur.

Betere resutaten door mdi
viduele mondelinge opleiding.
Kleine Clubs en Privélessen
PH. MEN'DERA, Adm. de
Ruyterweg 344A.

—— —

MAIr* 11 AM
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>jO\.KSHEf?sr^

H.H.R.ti.

NATIONALE HULPACTIE

ROODE

KRUIS

—secretaresse

- <*■ 'blad.~

v

Duizende woningen moeten
worden hersteld vóór de winter
invalt. De vaklieden ervoor zijn
beschikbaar, maar.... er ontbreekt GEREEDSCHAP. Elke
hamer, nijptang, zaag, boor,
beitel, schaaf, schroevendraaier,
die U wilt afstaan aan de
H.A.R.K. helpt mee om weer
een paar getroffen gezinnen
onder dak te brengen.
Geeft Gereedschap aan

„*'""**
d'ensttreding°°\
bij
chauffeur, &
V

bekwaam VAIVMAN

I

- -- -

In goede staat verkerende

PERSONENAUTO

te huur gevraagd, liefst klein
model. Br. met aanb. onder
p
no
u bur v d Mad
rive
Perf. Stenotypiste voor Holl. Gelieve geen geld of goederen
en mod. talen door ARTS af te geven aan mijn echtgeONMIDDELLIJK GEZOCHT note C. MULDER—LEYDÈL,
voor wetenschappelijk werk daar door mij niets vergoed
en correspondentie.
zal worden.
Spoedbrieven onder Nr. 9906,
H. MULDER,
„De
Bureau
Kykduinstr. 105 hs., Adam.W.
Waarheid".

P.

,

KALVERSTRAAT 150 HOEK SPUI
AMSTERDAM

Bureau „Contact"

voorkeur ongehuwd, in staat
kleine voorkomende reparatles zelfstandig te verrichten,
Uitvoerige
sollicitaties
te
richten aan Landeiyke Leiding
Waarh. Bew., Keizersgr. 393.

Amsterdam, vraagt voor
de afdeling Chocolade en
Suikerwerken. een allesi

Centr. Doktersd.

Verloren damestasje
nabij
viaduct Spaurml.straat Dinsdagavond. Inhoud foto's, aandenken, enz. van onmisbare
waarde voor verliezer. Een
beroep op eerlijker vinder
wordt gedaan. Terugbezorging
tegen grote beloning in geld
of natura b.j B. Götz, Adelaarsweg 25, Amsterdam-N.

sterdam.

SHbhHH

zins

voorl. (beh. Zat.)

vóór 27 Aug. Ie Jan Steenstr.
139, 10—11 u. Avondspreekuur
Sarphatipark 113, Tel. 26321
Di. en Do. 7—B u. Tel. buiten

Woningruil:

I Ml3»
HK§3

HOOFDKANTOOR: CORFSTRAAT 45, ALKMAAR
By kantoor: Amstellaan 39 huis, Amsterdam-Zuid.
van
Voor pers. bezoek geopend 10-8 u. 's Zondagsmiddags 1-6 u.
De Griffier der Staten van Ons Bureau is het oudst gevestigde Bureau in het CenNoordholland maakt bekend: trum van N.-H. en werkt onder absolute geheimhouding.
dat, voorlopig slechts rijbewyATTENTIE: Het hoofdkantoor te Alkmaar is op de
zen zullen worden verstrekt Zondag 26 Augustus
GESLOTEN.
aan hen, die kunnen aantonen
in het bezit te zijn van een
CHAUFFEUR.

Lutmastraat 45 bij Ferd. Bolstr. Tel. 93981. Part. I—2 u„
ziekenf. na 27 Aug, 12—1 u„

spreeku.

i||

RIJBEWIJZEN

kennisgeving.

Praktyk hervat:

_

HERNIEUWING

SCHEFFER.
Amsterdam, 16 Aug. 1945.
Eerste Helmersstraat 70.
De teraardebestelling heeft
plaats gehad op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Algemene

SÉF

"——■—»—

-"

of buiten 'ngeleverd?

HOGE BELONING
—
voor

hen, die inlichtingen kunnen verschaffen, omtrent een
CHEVROLET, OMGEBOUWD TOT VRACHTAUTO, blauw
van kleur, M
29397, open laadbak klein model, rechtsachter een wiel 600x18 en links-achter 600x19, ontvreemd op
17 Aug. 1945, te 11.30 uur voorm,. van af het Beursplein
te Amsterdam. Inlichtingen aan het Hoofdbureau van Politie, Elandsgracht, Adam, Kamer 119. tel 44211, toestel 279.

Nette MEISJES gevraagd

Aanm. Bockbinderij G. PAARDEKOOPER, Noordermarkt 4.

Goed loon en prettige werkkring

MET EEN CANADEES
een gesprek voeren. Leert practisch Engels m. onze
Vragenrecht;
schrift, cursus; ook compl. verkrijgb.
zorgvuld. correctie. eVrder Fr. en D. Middenstdipl., Ned.
taal, Alg. Ontwikkel, (leerzaam, interessant). Pract.
Rekenen, Winkel, boekh., Mooi handschrift. Inst. Hermes
Afd. W. Postbus 4051, Amsterdam.

'

Hoge belon.
Weggelopen. 4
gevr.
loopjongen
Aug. lerse Setter, reu, naam Pientere
Perro, witte vlek op de borst Leeftijd ± -5 jr. Br. onder
Batenburg, v. d. Duynstr. i.. II letter L, bur. v. d. blad.
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STADSSCHOUWBURG-

Gemeentelijk

Theaterbedrijf,

Afd.

TONEEL,

ZOMERSEIZOEN
Woensdag 22, Donderdag 23, Vrijdag 24, Zater*dag 25 en Zondagavond 26 Aug., aanvang 8 uur
Zondagmiddag 27 Augustus Matinee 2.— uur

BLAUWBAARD'S
ACHTSTE VROUW
Blijspel in 3 bedrijven van ALFRED SAVOIR

Medew.: Annie v. d. L.ugt Meiseri;—v. Ees. Jenny v.
Maerland, Aline Markus. John Gobau, Louis de Uree,
Jan v. Ees, Kees v. lersel, Gerard Schild, Wim Hoddes,
Floor Middag.
PRIJZEN:
4.— tot
I.— (alles, inbegrepen).
Plaatsbespr. 2 dag. tev. 10-3 u., tel. v. 11 u af, nr. 32932

’

’

HORTUS THEATER

—

PLANTAGE MIDDENLAAN 4
TELEFOON 55828
Van af Maandag 20 tot 31 Augustus, iedere avond 8 uur
en Zondagmiddag 2 uur, presenteert WIM 180 de
ACTUELE KLEINKUNST-REVUE

„WIJ VIEREN FEEST"
Medew. Tini Visser, Ben Aerden, Lia Dorana, Wim lbo,
Hetty Blok, Fred Hayte, Jo Spiers e.a.
Prijzen der plaatsen van I.— tot 4.50, alle recht. inb.
Plaatshespreken dagelijks van 10—3 uur.

’

’
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