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CONSTELLATION „ROERMOND”
met 33 inzittenden verongelukt
De slachtoffers
Plesman,

g-eb.

8.9.1918, uit Den Haag.
VMegier 2de kl. J. Tuyt, geb. 4.24.1915,
uit Den Haag.

3e kl. J. van Kuyk, geb.
11.11.1918, uit Haarlem.
Vlieger 3e kl. A. G. Modard (Brit), geb.
20.12.1917, uit Amsterdam.
Radiotelegrafist 3e kl. L. Post, greb.
9.5.1921, uit Rotterdam.
Radiotelegrafist 3e kl. J. M. W. Hout,
geb. 22.4.1920, uit Haarlem.

Vlieger

Boordweiktuigkundige

D.

le kl.

M.

dorp.

*

Toestel dook van 5000 m hoogte in zee
Vijf kinderen omgekomen

Boord'yerktbiigkundige 4e kl. J. A. v.
d. Weer, geb. 2.2.1926, uit Amsterdam.
Steward 2e kl. P. J. Overbeek, geb.
27.7.1917, uit Amsterdam.
Stewardess C. A. Timmermans, geb.
25.9.1921, uit Nijmegen.
Boordkok J. H. Ross, geb. 28.5.1927,
uit Amsterdam.

vermoeden, dat wij gisteren in onze krant uitspraken, als zou
*■ *■ een nieuwe vliegramp ons land getroffen hebben, is maar al te
waar gebleken. Het was, zoals onze lezers nu weten, inderdaad de
Nederlandse Lockheed-Constellation „Roermond" van de K.L.M.dienst Amsterdam—Batavia, die op de terugweg naar Nederland,
boven Bari in brand vloog en brandend in zee stortte. Drie en dertig
mensen, elf leden der bemanning en 22 passagiers, waaronder vijf
kinderen, kwamen hierbij om het leven.

De passagiers

De „Roermond" was Dinsdag uit Batavia vertrokken en heeft gistermorgen om
5.08 Cairo verlaten, waar opnieuw passagiers zijn ingestapt. Tegen tien uur
koerste het grote viermotorige toestel in de omgeving van de Adriatische Zee
In de richting van de Zuid-Italiaanse stad Bari. Er was niets ongewoons, het
weer was heluer, het zicht goed. „Alles wel aan boord," seinde de piloot op dat
ogenblik naar Brlndisi. Toen opeens gleed het toestel, dat op ongeveer 5000
meter had gevlogen, af en sloegen de vlammen uit de romp. Het vliegtuig
zwenkte plotseling weer in de richting van de zee en stortte daar, reeds In
tweeën gebroken, in de diepte, ongeveer anderhalve kilometer uit de kust.
In enkele seconden was het gebeurd. De
reusachtige machine t'oeg in de lucht
tweemaal over t" kop en verdween toen
als een brandende fakkel in een geweluw
dige fontein van water onmiddellijk in
Gistermiddag
omstreeks drie uur
diepte.
de
Dadelijk voeren reddtngboten uit. Visbereikte ons het ontstellende besers, die alles van nabij hadden gadericht van de vliegramp. Van migeslagen, spoedden zich'met hun hoten
nuut tot minuut kwamen de meest
onmiddellijk naar de plaats van de ramp.
verwarde
berichten binnen. Vele
Duikers begaven zich onder water om de
geruchten deden de ronde en hit
-lichamen te bergen. Drie en twintig
was ons onmogelijk om dadelijk
lichamen dreven reeds op het water. Het
toestel ligt dertig meter onder water en
een juist beeld van het drama, dat
ook werden reddingspogingen bemoeizich aan de kust van de Adriatilijkt door de ruwe zee. Later voegde
sche Zee heeft afgespeeld, te verzich nog een kraan bij de rëddingbQten.
krijgen. Wat u gisteren in de krant
Is,
Wanneer de zee wat kalmer
wil men
hebt gelezen, was een film van de
proberen het vliegtuig te lichten.
berichten, die ons tijdens het sluiroemden
de
De inwoners van Bari
ten van de laatste editie bereikten.
piloot voor de wijze waarop hij zijn
brandende machine' ovef Üé huizen van
de haven naar open zee manoeuvreerde:
Hij veranderde van richting en voór-r
kwam dat de, Gonstellatïon op Bari.
neerstortte en daar nog een extra ramp
veroorzaakte.

en kind.

De heer W. van Hasselt, mevrouw van
Hasselt en kind.
De heer W. J. van Dort, mevrouw Van

Dort en kind.
De heer dr. ir. A. G. A. Idenburg,
functionaris van de K.L.M.
Mevrouw H. Esser en twee kinderen,
een jongen en een meisje.
Mevrouw J. C. C. Meelhuyzen.
De heer S. C. van 't Hof en echtgenote.

Gat piloot opdracht tot
springen?
De sleep en vissersboten brachten de
stoffelijke resten van ,dè' slachtoffers
naar dé haven van Bari. Daar werden zij
op de kade neergelegd.
Alle tot dusverre geborgen lijken
waren slechts gedeeltelijk gekleed,
terwijl aan geen der 'stoffelijke
overschotten schoenen werden aangetroffen. Dit feit heeft de mening
doen postvatten, dat gezagvoerder
Plesman, toen het vliegtuig zijn val
In de richting, van de zee begon,
opdracht gaf het toestel te verlaten.
De Italiaanse politie was gisteravond in
het lijkenhuis te Bari bezig met een
.onderzoek van de zeer zwaar verminkte
lijken der slachtoffers. Uit zee opgeviste bagage en kleren van de slachtoffers werden zorgvuldig onderzocht,
doch er hebben tot dusverre nog weinig
volkomen zekere identificaties plaatsgevonden. Het wordt als bijna zeker beschouwd, dat de nog niet geborgen stoffelijke overschotten der slachtoffers,
door de riemen aan de zitplaatsen
bevestigd, zich in 't wrak van de „Roermond" moeten bevinden. Zodra het weer
beter wordt, zal vandaag gepoogd worden het wrak te lichten.

Deskundigen met extra
vliegtuig naar Bari
Gistermiddag om 5 uur is
P.H.-T.C.E.
K.LM.-vliegtuig

het

de

„Edam" met een groep experts aan
boord naar de plaats van het
ongeluk met de „Roermond" ver-

,

trokken.

Aan boord bevonden zich de gezagvoerder Sluyter, algemeen chef vliegdienst, de heer Malouin, hoofd operations-K.L.M., de heer J. J. van Balkom,
secretaris vliegdlenst K.L.M.,
A.
C. Kooreman, hoofd matemr.

■

de heren H. J. W.
eh Edwards. Verder dr.
van de medische dienst
de heren Kamminga,
Schipper, v. d. Wal en Goossen van de
Rijksluchtvaartdienst.
De Edam is gisteravond even voor 12
uur In Bari aangekomen.'

riaaldienst en
van der Muelen
K. M. Slotboom
der XX.M. en

V.1.n.r.: J. A. v. d. Meer
werktuigkundige), L. Post

(boord(radio-

telegr.), J. Af. W. v. Hout (radio-

(steward" telegrj,P.C.J.Timmermans
Overbeek
ess),

(steward).

ramp.

Badgasten hebben gezien hoe even nadat
de „Roermond" onder het wateropper-

vlak verdwenen was, er een ozftploffing
plaats had. Bergingsmanschappen waren
van mening, dat de explosie werd veroorzaakt door een reservoir voor samengeperste lucht of zuurstof, geen benzine

de

„Roer-

Tot dusver 27 lijken
geborgen
Schiphol rouwt. Gistermiddag half drie
had de „Roermond" op de vlieghaven
moeten landen. Talrijke familieleden
zaten in het „Station Buitenland" op de
aankomst van het toestel te wachten.
Toen hier leder contact met het vliegzodra een K.L.M.-toestel
tuig uitbleef
het vasteland bereikt, wordt radiograverspreidfisch contact opgenomen
den zich onmiddellijk geruchten, dat het
toestel zou zijn neergestort.
Reeds waren berichten binnengekomen
over een vliegramp in Italië, doch om
trent de nationaliteit van het vliegtuig
tastte men nog in het onzekere. De
wachtende familieleden op Schiphol werden tegen vier uur in de conferentiezaal
bijeengebracht. Daar ontvingen zij ook
de ontstellende mededeling, dat de
„Roermond" bij het naderen van de
Italiaanse kust In zee was gestort. De
vlaggen op de vlieghaven werden op dat
moment halfstok gestreken. Grote ver-

—

—

Naar het Franse persbureau A.F.P.
meldt, wordt de veronderstelling, dat
de gezagvoerder bevelen heeft gegeven
met het oog op een noodlanding, nog
versterkt door de verklaring van ooggetuigen, die gezien hebben hoe het slagenheid
maakte zich van het persovliegtuig gedurende verscheidene minuneel en de vele toeristen, die zich op
recht
te
zetten
voor
het
ten «poogde zich
Schiphol bevonden, meester.
neerstortte. De bergingswerken, die Later op de middag circuleerden
hier geruchten, als zouden de Conwegens het slechte weder stopgezet
van
stellations uit de «lenst worden gemoesten worden, werden in de loopgaan
nomen, tot de oorzaak van het
de avond hervat, toen de wind was
ongeluk te Bari zou zijn vastgeliggen.
steld. Het is ons niet gelukt een
de
De Secretaris-generaal van
tegenspraak noch een bevestiging
K.L.M., Kooreman, heeft heden aan

.

een

correspondent

.klaard.

van Reuter ver-

dat de suggestie van een

woordvoerder van de Lockheeder zich ontplofbare
stoffen aan boord van de verongelukte „Roermond" bevonden zouden
hebben „fantastisch" was.
fabrieken, dat

De bemanning
V.1.n.r.: J. Tuyt

werktuigkundige).

plaatsje Dover.
Maar dat is kletskoek en Reuter weet
wel beter. Maar sinds Kees'van Dongen kun je in Nederland niet alles meer
zeggen, schrijven of tekenen. En sebedwingen, doch tijdens de nablussing rieuze persbureau.v houden daar rekedeed zich een hevige ontploffing voor, ning mee.
vermoedelijk ten gevolge van het ontstormachtig weer
Kassei
branden van het op zolder opgeslagen Dus
uit
de
Engeland
koers
Dover.
vuurwerk. Daarbij werden vijf personen
gewond: twee arbeiders en twee brand- De meneer in Duitsland had zijn duif
weerlieden. Voor het leven van een van al opgegeven. Maar dat was dom. gede arbeiders wordt gevreesd. In het dacht van die meneer. In Engeland gekantoorgebouw werd een kantoorbedien- ven ze alles aan de Duitsers terug, dus
de licht gewond. Hij werd haar het ooi- duiven, vooral die uit hun koers zijn
Academisch Zeikenhuis overgebracht. De geslagen.
verongelukte arbeider was de 25-jarige
Fraulein Duif was er dus weer, na vele
vuurwerkmaker, de heer A. Meerbeek, weken. Maar
aan haar pootje hing iets,
die in de loop van hedenochtend in het
briefje, van een meneer in Dover,
een
Academisch Ziekenhuis aan zijn verDuitsland. En in dat
wondingen is bezweken. De overige aan de meneer in
briefje stond het:
slachtoffers maken het redelijk wel.
„Gretchen heeft een klein uitstapje naar
Dover gemaakt, zonder paspoort. (Ons
commentaar: Dat is 'n ingeboren eigenschap van de Gretchens.) Zij kwam onze
slaapkamer binnenvliegen. (Ons commentaar: Zo zijn ze.) Wij voedden haar
voor de terugtocht. (Ons commentaar:
Zo zijn. ze in Dover.) Voordat zij wegvloog, legde zij een ei in het bed."
Dat is nou Gretchen op en dop. Ze laat
altijd wat achter, net een koekoek en
pleegouders plenty
De moraal:'
Och lezer, de meneer in Duitsland kirt
weer tegen Gretchen en de meneer in
Dover tegen haar broedsel...:.
Voel j'm, volle neef?

lichterlaaie.
Het kantoorgebouw stond apart van de
fabriek
niettemin rukte de brandweer met groot materiaal uit. Het gelukte haar na enige tijd de brand te

—

....

——

Faillissementen nemen
in aantal toe

—

—

....

Daling van koopkracht en omzetten brengt winkeliers
in '/ gedrang

Rechercheur

(Van

"

van deze geruchten te verkrijgen.
Wel wordt deze maategel onwaar-

Het stoffelijk overschot van 23 der Inzittenden van de „Roermond" ligt opgebaard In de rouwkamer van de begraafplaats te Bari. In afwachting van
de officiële passagierslijst heeft men
reeds negentien der slachtoffers voor-

lopig geïndentificeerd. Duikers zijn inmiddels begonnen met het zoeken naar
de tien inzittenden, die nog vermist
worden.

—

Een van de conclusies die hij daarbij
trok was, dat bij een daling van de omzetten, die hij voorzag in verband met
de dreigende depressie, de bruto-winst
in het middenstandsbedrijf zou teruglopen. Omdat de bedrijfsonkosten moeilijk of in het geheel niet aan het conjunctuurverloop konden worden aangepast, zou een drastische verlaging van
het Inkomen van de winkelier hiervan
het gevolg zijn.

Daarbij haalde hij enkele voorbeelden aan uit de crisisperiode van na
1929. De beloning van groente-

schijnlijk geacht.

Een uur na de ramp kon een deel van
het wrak worden gelicht. Zeven en twintig lijken werden tot dusver geborgen,
waarvan 18 mannen, 4 vrouwen en vijl
kinderen De identificatie wordt uitermate bemoeilijkt, daar alle documenten
en papieren, die op de slachtoffers zijn
gevonden,
doorweekt van water en
onleesbaar waren. De meeste lichamen
waren bovendien onherkenbaar verminkt.
Het lijkje van een der kinderen lag
onder een wit laken, naast een vrouw,
waarvan men vermoedt, dat het de moeder is. Het blonde haar van het kind
was niet aangeraakt door de vlammen,
die de laatste minuten uit het vliegtuig
sloegen. Een der kinderen hield nog een
bouquëtje lelies stijf in het handje, een
ander slachtoffer, een oudere man, hield
nog een koffertje met toiletartikelen in
zijn armen geklemd.
Op geïmproviseerde brancards werden
de stoffelijke overschotten naar land
vervoerd. Langs de kust keken de van
alle kanten samengestroomde bewoners
van Bari zwijgend naar dit treurige
schouwspel.

—

handelaren, kruideniers, slagers en

melkhandelaren daalde toen respectievelijk met, 56, 43, 33 en 27 %.
Ook thans Is In tal van branches
een omzetdaling te constateren.

Grootwinkelbedrijf
een gevaar

—

De discussianten hielden zich vooral
bezig met het grootwinkelbedrijf. Een
van hen achtte de aantrekkingskracht,
die het grootwinkelbedrijf op de consumenten uitoefende, een groter gevaar

dan de onderlinge concurrentie der middenstanders. Vele grootwinkelbedrijven
blijken daarbij artikelen te verkopen
tegen prijzen, die liggen beneden de
inkoopsprijs van de middenstandsbedrijven. Een andere discussiant kwam
vertellen, dat in Den Haag een grootindustrie In schoenen (Bata) een folder
verspreidde, waarin het aanbood schoenen te repareren tegen een bedrag dat
1.50 lager, lag dan de derde prijsklasse
der schoenmakers. Een andere spreker
wees op de concurrentie van de grote
industriële bedrijven, die goederen aan
hun personeel verstrekken. Dit beperkt
zich niet alleen meer tot de eigen productie, ook producten van andere fabrieken worden daarin betrokken.
Overigens noteerden we nog dat men
middelen zal trachten te vinden om

’

(le piloot), J. v.

Kuyk (2e piloot), A. G. Modard
(Se piloot), D. M. Gramdia (boord-

later.
Reuter, u weet wel, dat serieuze persbureau, vertelt, dat zus door het stormachtige weer uit haar koers is geslagen
en terecht kwam in Engeland, in het

Het ondergeschoven kind

Onleesbare papieren
identificatie

van de Lockheedfabrieken waar de Roermond gebouwd is, ; verklaarden tegenover
Reuter, dat men denkt aan de mogelijkheid, dat de ramp, veroorzaakt
van een. der passagiers.
Deze theorie vindt steun in het feit,
dat even tevoren radio-Bari de radioboodschap ontving „Alles wel. aan
boord" en dat het toestel zich hoog genoeg bevond,
om melding te kunnen
maken van elke andere oorzaak van de

Salatiga
Nabij Salatiga ten Noorden van Djokja
hebben zware gevechten plaats gevonden tussen Nederlandse troepen en
guerilla-strijdkrachten. Volgeng Aneta
bestond jde guerilla-groep uit 300 man,
die zwaar gewapend was met o.a. acht
mitrailleurs.

Een Duitse meneer had een duif laten
vliegen, een postduif natuurlijk. Die
meneer troonde in een plaatsje ten
Noorden van Brunswijk. Een paar welen geleden al had hij haar laten vliegen, die duif, op een afstand van 120
kilometer van zijn huis, bij Kassei. Nou,
en zus is niet thuisgekomen, pas weken

kreeg
onze verslaggever.)
Naarmate de dreigende economische crisis Nederland meer en meer overhartverlamming
De volgende passagiers zijn In Cairo schaduwt, wordt de toestand van de middenstand moeilijker. Een graadmeter
feestelijkheden, die DonderIngestapt:
daarvoor is wel het toenemende aantal faillissementen. Waren dat er in 1946 Tijdens de
dagmiddag ter gelegenheid van het inF. Dikkers (Nederlander), honorair 323, In 1947 910, in 1948 was, dit aantal al opgelopen tot 1186. Toch weerzetten van de veilig-verkeersweek te
Brits consul in Indonesië uit Delden.
spiegelt deze faillissementsstatlstiek lang niet alle middenstandsbedrijven die Dordrecht werden gehouden, werd een
ten onder gingen. Liquidatie van het bedrijf gaat namelijk niet altijd met een rechercheur van het Dordtse politieMohammed Mustafa Ahmed.
corps, de heer J. van Keulen, door een
faillissement gepaard. In de komende tijd wordt overigens een zeer belang- hartverlamming
Mahmud Ibrahtm Albakl.
getroffen.
rijke stijging van het aantal faillissementen verwacht.
Taha Ahmed Eltauchl.
Deze gegevens putten w« uit een prae-!
Mohammed Ghasl.
advies van de heer G. S. Scheltema,
Mohammed Abdellatlch Mohassam Bey, waarnemend directeur van het Econo- 1
allen Egyptenaren.
misch Instituut voor de Middenstand,'
dat gisteren werd uitgebracht op hetI
congres van de Kon. Nederlandse i
Middenstandsbond In .Deventer. Weliswaar kwam het woordje „crisis" over
niemands lippen
men sprak over
conjunctuurdaling of depressie
waar
het om ging, was iedereen duidelijk. De
heer Scheltema dan behandelde het
vraagstuk „Concurrentie en Middenstand".

halfstokbemoeilijken

Deskundigen

bagage

van

fosforlucifers tot ontbranding gekomen met het fatale gevolg, dat
het kunst-werk tot echt vuurwerk
werd van een ernstige omvang. Een
steekvlam, die uit het pak lucifers
tevoorschijn schoot, zette in fnkele
ogenblikken het gehele kantoor in

officiële

Zware gevechten bij

Vlaggen op Schiphol

ruimte ?

is door het tot ontploffing komen
van een of ander voorwerp in de

gezagvoerder

mond", J. C. Plesman.

Ontploffingen in bagage-

'

In de Tweede
Kamer heeft de voorzitter medegedeeld,
dat de regering na de terugkeer van
minister Van Maarseveen uit Indonesië
waarschijnlijk een regeringsverklaring
inzake Indonesië zal afleggen. Er wordt
rekening mee gehouden, dat dit reeds
aan het einde van de volgende week zal

Reuter. En dat is serieus.

Middenstandscongres in Deventer

het vliegtuig geboekt:
De heer M. S. Broos, mevrouw Broos

De

Een ernstige brand te Leiden heeft
het leven geëist van een fabrieksarbeider, terwijl een andere arbeider, twee brandweerlieden en een
kantoorbediende werden gewond.
In een kunstvuurwerkfabriek aan
de Haarlemmertrekvaart is een pak

In antwoord op vragen

weekoverzicht van de
Nederlandse regering in Indonesië
meldt, dat de militaire situatie op Java
nog onveranderd is en dat de guerillaactiviteit voortdurend toeneemt.
Uit een bericht van Aneta blijkt, dat de
Zeven December-Divlsie, die reeds lang
terug had moeten zijn en waarvan de
jongens gedemobiliseerd bij hun familie
hadden moeten zitten, overal op WestJava haar doden heeft. Daar de gehe I e gravendienst van het leger gemobiliseerd Is om deze doden naar Batavia over te brengen en er volgens Aneta
„veel werk te doen Is", kan hieruit geconcludeerd worden, dat dit aantal doden
groot moet zijn.

Morgen Zon op 4.20, oder 21.04;
Mafan op 2.49, onder 21.01
26 Juni Nieuwe Maan.

€

No. 41

Een dode, vier gewonden

Te Batavia werden als passagiers voor

Het bericht en
krant

AANHOUDEND DROOG WEER.

Droog weer met nu en dan overdrijvende
wolkenvelden en voornamelijk in het Zuiden
en midden van het land perioden van zonneschijn. Zwakke tot matige wind tussen
Noordoost en Noordwest. lets minder koude
nacht, weinig verandering in temperatuur.

Vuurwerk ontbrand in Het ei en het bed
gijntjes, lezer! Een serieus beLeidse fabriek
richt van het Engelse persbureau

December-Divisie

31.5.1910, uit Badhpeve-

Grandia,

TJET

Overbrenging doden Zeven

Het

H.

J.

Volgende week regeringsverklaring
over Indonesië?

geschieden.

De bemanning:
Gezagvoerder

9e Jaargang

HET WEER

Medegedeeld door het K..N.M.1. te De Bilt.
Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond

het aantal der zg. micro-bedrijfjes, dat
zijn de kleinste ambachts- en "winkelbedrijven, waarvan er plusminus 10.000
zijn in ons land, te verminderen.
Indien we tenslotte zelf nog een Indruk willen geven van
dit congres,
waar men zich 's middags verder bezig
hield met het vraagstuk van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, dan
is het wel deze, dat men zich bitter
weinig heeft bezig gehouden met de
oorzaken van deze depressie in de midbuldenstand en zich helemaal niet
ten enkele adviezen wat de concurrenheeft bezig gehouden met
tie betreft
de bestrijding van deze depressie.

—

De kwestie van de koopkracht van de
werkende bevolking werd hier meer als
formule gebezigd, dan dat men het nu
werkelijk als de sleutel hanteerde,
waarmee de moeilijkheden In de middenstandsbranche tot oplossing ge-

van visakten wordt

verhoogd

(Van onze parlementaire redacteur.)
Hengelend Nederland wordt op hoge
kosten gejaagd. Gistermiddag besloot de
Eerste Kamer nl. om de prijzen' van de
visakten te verhogen. Het betreft hier

een verhoging van de tarieven van ongeveer 50%. De hengelaars moeten In de
toekomst dus aanzienlijk meer betalen.
Nu ook de Eerste Kamer het wetsontwerp van minister Mansholt (p.v.d.a.)
goedkeurde, zal de wet tot verhoging
van de genoemde tarieven binnen korte
tijd In het staatsblad verschijnen en dus
van kracht worden.
De Partij van de Arbeid ondersteunde
aan het Binnenhof: ook gisteren weer
het visakten-wetje. De Communistische
fractie in de Senaat stamde echter tegen
en verzette zich tegen deze aanzienlijke
waarvan *de sporttariefverhoging,

Drieling geboren
Mevrouw Feitsma uit Midden-Beemster
heeft gisteren het leven geschonken aan
een drieling. De babies zijn allen meisjes en wegen 3, 3J en 5 pond. Moeder

'en kinderen maken het uitstekend.

.

Voorstel van Mansholt (p.v.da.)
doch stemde toen puntje bii paaltje
kwam toch vóór.
Het wetsontwerp inzake de bestrijding,
van de aardappelmoeheid ging er zonder
moeite en zonder discussie door. De
Internationale Tarwe-overeenkomst, die
door Amerika gedicteerd Is, werd eveneens met een enkele hamertik van de
voorzitter goedgekeurd. De Communistische fractie liet aantekenen, dat zij
geacht wenst te worden tegen het verdrag te hebben gestemd. En zo geschiedde. De Kamer ging uiteen nadat

medegedeeld was, dat men zich Woensdag a.s. bëzlg zal gaan houden met de
onderwijsbegroting. Dat wordt het einde

van het begrotingswerk.

verwijderd.

bracht zou kunnen worden.

EERSTE KAMER:

Prijs

—

hadden het hele voorjaar met
elkaar in de wei gelopen, de
merrie en de koe. Heel vtrtrouwelijl:e gesprekken hadden ze gevoerd, zoals dat gaat onder a.s.
moeders. Het veulentje werd het
eerst geboren, daarna zag het
kalfje het levenslicht. Helaas,
de moederkoe stierf. De merrie
toonde zich een echte vriendin en
een echte moeder, zij nam het
kalfje tot zich. Nu zoogt zij het
tegelijk met het veulentje. Mocht
u het wat ongeloofwaardig vinden, dit plaatje werd gemaakt bij
een boer in Vorden. Overigens,
tussen ons gezegd, die merrie is
meer moeder dan de koe. Wij
sagen nl. nog nooit een koe, (He
een kalfje zoogde. Die voorden
direct bij de geboorte van de koe

Zij

(Advertentie-Ingez.

(

Med.)

"

~^\

Meubelbeurs-Centrum
JU***
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Brusselse financiële
besprekingen mislukt
De ministers van financiën van Frankrijk, Engeland en België zijn in Brussel
bijeengeweest. Zij hebben vergaderd onder leiding van Spaak en onder het toezicht van Averen" Harriman, de Marshall-dictator in Europa. De besprekingen handelden over de Inwisselbaarheid
van de Europese valuta. Ondanks de
Amerikaanse druk gelukte het niet tot
een resultaat te komen. De bijeenkomst
werd tot volgende week Woensdag In
Karijs verdaagd.

De gehele dag zijn In Brussel bijeenkomsten tussen de 'verschillende ministers
gehouden. Eerst bespraken Spaak en
Petsche (Frankrijk) een Frans voorstel
om 40 pet. van de Marshall-gelden, die
de West-Europese landen in Europa
kunnen uitgeven, vrij inwisselbaar t«
verklaren. De Belgen wilden dit percentage aanvankelijk op 50 stellen. Dit zou
betekenen, dat hot Britse pond in feite
zou devalueren. Sir Stafford Cripps weigerde daarop in te gaan, hoewel het
Franse voorstel ondersteund werd door
Harriman. Cripps verlangt handhaving
van de tweezijdige handels- en betalingsovereenkomsten.

's Avonds laat was nog steeds geen
tot stand gebracht.
dag de interpellatie-Goedhart-Vermeer Korte Nieuwendijk 25-43 Eindelijk werd besloten de vergadering
volgende week voort te zetten. Deskun'inzake de" "öémobllisatle toe te staan. tussen Singel en MartPlmirsgincht
digen van de verschillende landen zullen
vissers de dupe worden. De heer Klëvlt Deze zal op een nog nader te bepalen
TKl,K,l'()(l\ 46:538—4!«:i3
reeds Maandag bijeenkomen, terwijl
(p.v.d.a.) verklaarde heel timide, dat ö'ag worden gehouden.
Zie on.ze advertentie onder Rip Kirby_yI Woensdag de ministers elkaar zullen
hij het voorstel van zijn partijgenoot
1
(De zitting duurt voort.)
ontmoeten.
Mansholt „ook niet sympathiek vond"
De Tweede Kamer

<

besloot hedenmid-

overeenstemming

2
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En de mallemolen
draait voort

DAAR

is nog het schuitje van „De

Tijd", dat zijn mallotige baantje
draaide. Toen de anderen al waren
uitgestapt, heeft mijnheer Derks nog een
los dubbeltje gevonden en een extra
baantje gemaakt. De gevolgen zün niet
uitgebleven, want de draaierig geworden
heer van „De Tijd" wil alsmaar bewijzen,
dat de communisten tweemaal verloren hebben. Leest de jezuïetische
atoom-kloverij:
„Men kan in zekere zin wel degelijk
verliezen, wat men al verloren heeft.
Men verliest als het ware een tweede
maal wanneer men een kans heeft om
het terug te winnen, maar die kans ver-

’

vreugde, waartoe wij werkelijk reden
hebben, kan lang niet die uitbundigheid

bezitten."
Neen. deze Marshall-kermis is niet louter plezier. Er zijn nog teveel „verharden in de boosheid", treurt de heer
Derks:
,
Als men dit bedenkt, dan kan men
zich zelfs teleurgesteld voelen. Waarom
is het verlies, door het communisme in
ons land sinds dat tijdstip (1948, red.
De W.) geleden, niet groter geweest?
Men komt tot de conclusie, dat er toch
wel een ontzettend aantal verharden in
de boosheid zyn".
O zo en zelfs bij genoemde heer trekt de
nevel een beetje op, wanneer hij op-

merkt:
„Men beseffe toch goed, dat het communisme niet maar een bepaalde stemming,
eigen aan een zekere, beperkte periode,
belichaamt. Er is een geweldige structuurverandering aan de gang, die een
ogenblik afgeremd kan worden, maar
die zich zus of zo toch door zal zetten".
De heer Derks voorvoelt iets van de
grote schokken, die de kapitalistische
maatschappij breken zullen.
En zo vervalt hij, na zijn artikel met zo-

veel vreugde begonnen te zijn, tot grote
droefheid en besluit:
„En zo alles overwegend en tegen elkaar
afwegend, komen wij tot de conclusie,
dat, hoeveel reden tot dankbaarheid de
gemeenteraadsverkiezingen van 1949
ook geven, zij in ieder geval géén reden
geven tot een satisfactie, waarin wij
pretti» kunnen indommelen. Er is met
deze verkiezingen niets of niemand overwonnen, tenzij de man, die meent, dat
wü er nu wel zün en naar dat misverstand handelt".
Inderdaad, met deze verkiezingen zijn
de communisten niet overwonnen. Wat
overwonnen is, is de illusie van de politici van de bourgeoisie, dat zij de CPN
in de afgelopen week hadden kunnen
verpletteren.
Dat was nu niet mogelijk en dat zal in
de toekomst minder dan ooit mogelük
zijn.

Bliksem in K.L.M.lijntoestel geslagen
Donderdagavond, op dezelfde dag dat
het verschrikkelijke ongeluk met de
„Roermond" nabij Bari gebeurde, is de
bliksem ingeslagen in het K.L.M.-lüntoestel P.H.—TiP.T. „Prinses Beatrix
van Amsterdam naar Zuid-Amerika.
Dit toestel, een DC-6, die om 12 uur
des middags van Schiphol was vertrokken, bevond zich in de nabyheid van
Lissabon in een onweersbul. Plotseling
sloeg de bliksem in de radio-lnstallatle,
die onklaar geraakte. Gezagvoerder
Abspoel zette de machine op het vliegveld Lissabon aan de grond en met
45 minuten vertraging kon de reis,
nadat de radio-installatie hersteld was,
worden voortgezet-

Staking Canadese zeelieden
eindigt met succes

door
Da Canadese reders, hebben de vijfvoorde «takende zeelieden gestelde
waarden aanvaard, waardoor de staking
dezer zeelieden over de gehele wereld
wordt opgeheven. De voorwaarden zijn:
geen ontslagen of vervolging, dezelfde
lonen en arbeidsvoorwaarden, allen gaan
aan het werk als leden van de Canadese
zeeliedenbond en kunnen niet In de Internationale bond van zeevarenden worden
gedwongen.
Te Londen hebben de havenarbeiders tot
het laatste toe geweigerd om, ondanks
een ultimatum en dreigementen van de
minister van arbeid besmet werk op
Canadese schepen te verrichten.

Proces tegen Pallante
geopend en verdaagd
Het proces tegen de 26-jarig-e student
Antonio Pallante, die op 14 Juli van
het vorige
jaar vier schoten op
Togliatti loste, met de bedoeling om
de algemeen secretaris dfer Italiaanse
Communisttische Partij te vermoorden,
is te Rome begonnen. Wegens ziekte
van een van de advocaten van Togliatti,
die zelf in deze zaak zal optreden, is
het proces thans verdaagd tot Donderdag.
De regering had sterke polltietroepen
om het gerechtshof samengetrokken.

Over
beide zenders
Programma voor Zaterdag
Hilversum I, 301 m: 8.00 Nws; 8.16 Pianoduo; 8.35 Orgel; 10.20 Radiofeuilleton; 10.35
Uitzending voor arb. in de continubedr.; 11.36
Franse Pianomuziek; 12.00 Hawaiian- en cowboy-songs; 12.33 Orgel; 13.00 Reg. uitz.; 13.30
Accordeola; 14.00 Nederlandse liederen; 14.20
Marinierskapel; 14.30 Streekuitzending; 15.15
Radio Fhilh. Orkest; 16.15 Amateurs; 16.45
Sport; 17.00 Schijvenschouw; 17.30 Om en
nabij de 20; 18.00 N#s; 18.15 The Inkspots;
18.30 Reg. uitz.; 19.00—19.30 Artistieke Staalkaart; 19.45 Reg. uitz.; 20.00 Nws; 20.15 Promenade Orkest; 20.45 Gev. programma; 21.46
Spr.; 22.00 Vidobona Schrammel'n; 22.25 Mensen die we wel eens ontmoeten; 22.40 Sfeer
en rhythme; 23.00 Nws; 23.15 Dansmuziek;

24.00

Sluiting.

Hilversum 11, 415 m: 8.00 Nws; 8.15 Gr.;
9.00 Voor de vrouw; 9.05 Concert v. Mozart;
9.55 Orgel en viool; 10.00 Voor kleuters; 10.15
Gr.; 11.00 Voor zieken; 11.45 Sehoolradio;
13.00
12.15 Piano; 12.33 De Zevenklapper;
Nws; 13.20 Septet Jonny Ombach; 13.50 Causerie; 14.10 Fragm. uit Don Glovannl v. Mozart; 14.40 Boekbespr.; 14.50 Boston Pops
Orkest; 15.10 Naar het wonderland der (.muziek; 15.30—16.00 Jongerenconcert; 16.10 Gr.;
16.30—17.00 Causerie; 18.00 Sport; 18.10 Amu■ementsorkest; 18.30 Journalistiek weekoverzicht; 18.45 Chansons; 19.00 Nws; 19.25 Gemengd koor; 19.45 Voor de jeugd; 20.00 Nws;
20.12 Yehudi Menuhin, viool; 20.20 Spr.; 20.45
Boston Prom. Orkest; 21.00 Het orkest zonder
22.00—itt.30
nxtm; 21.45 Kruisklankpuzzle;
omroeporkest; 23.00 Nws; 23.15 Kwintet van
Beethoven; 24.0Q Sluiting.

Het ministerie van sociale zaken
heeft een bepaling ingetrokken,
waarbij aannemers verboden werd
bouwvakarbeiders van buiten aan
te nemen, indien er in eigen gemeente nog werkloze bouwvakarbeiders zijn.
Deze bepaling was na de bezetting gemaakt, maar had in feite weinig om
het lijf, daar er toendertijd zon grote
vraag naar bouwvakarbeiders was. dat
er overal arbeiders te kort waren.
Maar nu de werkloosheid onder de
bouwvakarbeiders toeneemt, niettegenstaande de geweldige behoefte aan
volkswoningen, Is de betreffende circulaire plotseling ingetrokken.
Dit betekent dus, dat elke aannemer
mensen van buiten mag aannemen, ook
al lopen er in eigen gemeente werkloze
bouwvakarbeiders rond.
Deze nieuwe regeling is zelfs een belangrijke verslechtering vergeleken bü
voor de oorlog, toen de aannemers minstens 70% bouwvakarbeiders uit eigen
plaats te werk moesten stellen. In feite
Is de regeling alleen gericht tegen de
van Amsterdam,
bouwvakarbeiders
want het is regering en de bouwpatroons nog steeds een doorn in het oog,
dat de Amsterdamse bouwvakarbeiders
na talrijke acties erin geslaagd zün,
vele aanvallen op hun lonen af te slaan.

ondersteunde prijsverhogingen

,

en Prijspolitiek". Hij zeide o.m.,dat „de
politiek van looncontröle door 't N.V.V.,
zü het critisch, ondersteund is."
„Zij heeft zich in Nederland op het
keken raakt".
standpunt gesteld, dat het niet van beZouden we deze filosofie op de intelli- lang was hoe hoog de geldlonen waren,
gentie van de schrijver toepassen, nou, doch wat men voor het geldloon kon krijgen. Daarom hield het N.V.V. zich ook
daar valt over te praten.
Maar de draaierig geworden heer Derks in sterke mate bezig met de prijzen, terblijft niet plezierig gestemd. Een paar wül behalve aan de verhoging van de
lonen, grote aandacht werd geschonregels verder schrijft hij:
„Maar een vergelijking uitsluitend met ken aan de verbetering van de sociale
1946 zou toch inderdaad niet helemaal wetgeving."
Alleen door strijd
juist z\jn. De vreugde, waartoe een der-

gelijke vergelijking aanleiding schijnt te
geven, ware niet gerechtvaardigd. De

voor bouwvakarbeiders

Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond
Op het voortgezette Congres van de Algemene Bouwarbeidersbond (N.V.V.)
sprak Dinsdagavond te Arnhem drs. D.
Roemers, directeur van het Wetenschappelijk bureau van het N.V.V. over „Loon-

verkregen. Dit geldt dus alleen voor de
jongeren (25 jaar en jonger). Zü, die bij
de inwerking treding ouder zijn dan 25
jaar, ontvangen naast de bedragen, die
worden toegekend aan de hand van de
betaalde premie, voor ieder vol jaar,
waarvan zij bij de inwerking treding van
het fonds kunnen aantonen, dat zij in
het bouwbedrijf hebben gewerkt, 20 et.
pensioen per week extra.

Het laatste woord is aan
de bouwarbeiders

In de practük komt het er dus op neer
dat in het gunstigste geval (welke bouwvakarbeider werkt 40 jaar in het bouwbedrijf ?) f 12.— per week zal uitgekeerd
Zijn staatspensioen van een paar
worden.
verbeteringen
per week mag hij behouden.
gulden
Inderdaad hield de moderne bond zich
sterk bezig met 't ondersteunen der prijs- Welk een schoon vooruitzicht!
verhogingen en de hr. Roemers vergat De bouwarbeiders zelf zullen echter
te zeggen dat wat er dan verbetering op hierin het laatste woord nog niet geloongebied bereikt is, te danken is sproken hebben.
aan de strijd van de arbeiders georganiseerd in de E.V.C., tezamen met de leden van de Unie-organisaties.
De heer Ringersma, penningmeester van
de A.N.E sprak nog over Bedrijfspensioen en beweerde dat met de werkgevers in het Bouwbedrijf overeenstemming
is verkregen over het invoeren van een
bedrijfspensioenregeling voor het gehe- Naar ons uit het bedrijf wordt medegele bouwbedrijf. De regeling zou volgens deeld, is
de directie van de stofRingersma neerkomen op het betalen zuiger- door
en apparatenfabriek „Efa-Provan 3.— door de werkgever, die daarvan 1.50 zou verhalen op de arbeiders. duka" te Amsterdam voor niet minder
Van de invoerdatum af, zouden de arbei- dan 66 man ontslagvergunning aangeders echter wekelijks een extra-loontoeslag van 1.50 ontvangen, zodat de pre- vraagd.
mie voor het bedrijfspensioen niet op de Als oorzaak wordt opgegeven: verminthans bestaande lonen komt te drukken. dering van opdrachten (wuardoor beperWanneer we aannemen dat dit alles king van de productie noodzakelijk zou
doorgang zal vinden (over de beslissing .worden) en financiële moeiiykheden.
van het college van rijksbemiddeiaars is In feite is hier echter van kapitalisnog niets bekend) dan nog komen de tisch wanbeheer sprake.
arbeiders met een schijntje uit de bus. In een personeelsvergadering, welke In
Voor ieder jaar betaalde premies ontvan- het bedrijf na het bekend worden van
gen de arbeiders 30 cent per week pen- deze ontslagen werd gehouden, Is een
sioen, ingaande op 65-jarige leeftijd, zo- commissie
van vijf man benoemd, welke
dat bij een volle 40 jaar premiebetaling, maatregelen zal beranwn om dit ontslag
12.— per week pensioen kan worden te voorkomen.

Massa-ontslag bij
„Efa-Produka”

’’
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Betrekkingzoekenden

10

et.

„Redt twee jonge

levens van vuurpeloton”

’

Op het Muntplein
rondom de Keuzebon-verkeerspaal een drukte van belang. Als een razende Roland komt een
mijnheer op een damesfiets het Rokin
afstormerr wil gauw de bocht nemen
naar de Reguliersbreestraat, maar het
bord draait: Stop! De heer remt, maar
luid piepend schiet de damesfiets nog
over de stopstreep. De verkeersagent
kijkt om, beschouwt heer en damesfiets
en zegt: „Hé, hé meneer, kun jij je merrie niet in bedwang houden?"

A.N.J.V. doet beroep op W.F.D.V.

Zelf gehoord

De

Huismoeders
voor U!

slagers

gaan

met vacantie. Het
is goed, wanneer
u dit van te tevoren weet. Alle sla-

gers zgn gesloten op Maandag 11, Dinsdag 12 en Woensdag -13 Juli. Verder nog
eens op 25, 26 en 27 Juli. Onthoudt u
dit? Of nog beter knipt u dit berichtje
uit. Kunt u Dagwacht geen verwijt maken als u naast uw boterham met worst
grijpt!

DAGWACHT

Zoekt U een
KINDER- OF WANDELWAGEN
dan naar de Kinderwagenbeürs,
J. P. Heyestr. 69. Wandelwagens v.a.
15.—. Telef. 80564,
Amsterdam.

’

’

Personeel gevraagd

Net gedragen
DAMES- EN
herenkleding

..
..

gehele of gedeeltel. inboedels,
Aan huis te ontbieden. In- en
T
Gevraagd tegen 1 Juli
verkoophuls „Maurits", Gerard
FIETSJONGEN
DouS
traat 196. A'dam-Z., Van
Costaplem
bü Boekhandel Da
6
Telefoon 96688.
14. Aanm. 9—11.30 en 5—6, be"
halve Maand, en Vrüd.
NAAIMACH INES GEVR.
_„„„.,„ „,,,.—
Ook industrie. Verhuren, repaR.
NETTE JONGEN
Mastenbroek, Ten
rerfin
plusm. 16 jr., m Groentezaak. Katestraat 20, tel. 84864, AmM. H. Trompstraat 46, A dam. ster( jam
____■______—___———____.

,

Cartonnagefabriek

~

_

vraagt

MEISJES

.

w

,,

Gevraagd:

KL

. HITBrMET4_2030,
TUIG
Kat-

Loon volgens C.A.0., met pre- prljsopgave
mie. Aanm. Looiersgr. 58—62, tenb pl 8 Amsterdam.

Amsterdam.

’

<*_ betaling. Rep. vlug en billijk.
Haarlemmerdijk 106, A'dam-C.

_

Ter overname
DIEPVRIES KOELKAST
Afm. 1.80x83x90. Compl. met
motor en compressor, in prima
staat. Techniek Lambda, Weesperzijde 22, Amsterdam, telef.
57507.
Aangeb. wegens omstandigh.

—.

PRIMA MOD. KINDERWAGEN
40.
Tevens damesrijwiel in
zeer goede staat. Voordelig.
Dijkman, Eijnstraat 40 11, Adam

’

„SERNO" RUIMT OP.

Pracht

geheel

kinderwagens,

Japonnen-atelier. Unica
len, vraagt

enige

bekwame

25 c, Adam.

"
THTJIS-HANDWERKSTERS
MOOIE KINDERWAGEN
Zonder bekwaamheid onnodig
zich te melden. Alb. Cuypstr. Spotprijs. Na 6 uur te bezichtig iq i Adam.
#en. v. d. Mculen, Geuzenkade
20 11, Adam.
Gevr. van B',i tot 5 in prettig
klein gezin m. kinderen
NAAIMACHINES TE KOOF
MEISJE
vana£
45
Ook inkoop van
v.g.g.v. Liefst Partijgen. O. Z.
Ewjjk Gover( FUnckstraat 2 27,
192 11. Aanm. Amsterdam
Achterburgwal
van B—9.
Aangeboden:
--

'

Te koop

\

._ .
.

'KlNDE3_^ox'SToEl'
gevraagd

eig.

woning,
ZOEKT KENNISMAKING
m. werkman, leeft. 50 a 60 jr.

Br. letter L. Boekh. v. d. Eist,
Wittenburgergracht 55, Adam.

_

’

_

PI. vrouw, v. buiten, m.

Auto's en Rijwielen
FRAME EN VORK
7.75.
moffelen en biezen
Volksrijwielhandel, Alb. Suypstraat 216, Adam.

’

F. F. Homan, Willemstraat 1,
Tel. 47785, Adam. Speciale InHAND- OF TRAPNAAIMACHINE
VERBREDE BM, 16 m2ZEIL. richting voor het
gevraagd. Defect geen bezwaar. Weg«ns omst.h. te koop aangeb. MOFFELEN VAN FRAMES,
Wüttenbachstr. 108, Adam. Tel. Tevens 4 cyl. Indian, nieuwe B.— per frame plus vork. Ook
banden, almgracht 10, Adam. ingericht voor massawerk,
52207,
—""■""—■""■■"■—■■■■■■___-—

j.

ennep kade

_

250 I, Adam.

’

verwacht

Rijnhaven

22

v Teneriffe n R'dam

RÜnland 23 v Bahia n Adam

te Adam
Soemba 22 v Londen n Ostende
Sibajak 23 v Port Said n R'dam
Slotérdljk 23 v Singapore te Narad Hivas
Stad Alkmaar -23 v Antw n Narvik
Stanvac Tabangkar 23 v Pladjoe n TandSohie 24 v Paramaribo

jong Oeban

’

,

BIJ DREWES

’

’

De meest bekende helderziende
en magnetlseuse
MEVR. LEONI
Vijzelstraat 5 II bU de Munt,
spreekuur alle dagen van 9—B
ZOMER?
Ontwikkeling en ontspanning uur. Zondags op afspraak.
ook dan met boeken van GrePOPPENBEPABATIES
gorius' leesbibliotheek, 2e Van
Swindenstraat 7, A'dam-O. Tel. in drie dagen gereed. In elke
1.25. Op
pop een mama-stem,
50923. Sinds 1902.
elke pop een pruikje met pijpekrullen v.a.
1.70. Het KinderALLES OP BADIOGEBIED
ook reparatie. Arri, Jan Evert- paradijs, Nieuwendijk 147, recht
tegenover Cinema Royal, Tel.
senstraat 57, hoek Marco Polo- 48569,
Amsterdam.
str. Tel. 85721.

Diversen

Amsterdam.

MOOIE JONGENSFIETS,
20 inch, 60.—. Simplex Herenfiets ’6o.—. Fr. Halsstr. 89,

’

’

WELKE PARTIJGENOOT
van buiten, kan 1 Jongetje van
4 j. en een meisje v. 9 j., waarvan ouders beiden werken (sei-

zoenwerk), gedurende de schoolvacantie bij zich nemen tegen
red. vergoeding. Br, 970 bur,
v. d. blad, Adam.

Vacantie-adressen
aangeboden

DICHT BIJ BOS EN HEIDE.
Te huur, gem. kamers m. gêbr.
v. keuken, v. 2 a 3 pers. van
PIKOL-BAND.
IN- EN VERKOOP
24
4Aug.
20.— per w.
BEDSTEL NODIG ?
Vraagt Uw rijwielhandelaar.
van net gedragen Dames- en Breng uw overtollig huisraad vanJuli—l
21 Aug. t.m. Sept.
14.—
Opklapbedden en ombouwen, Herenkleding. Singel 319. Tel. meubilair naar onze veiling.
per w. Br. Waarheid, no. 10093,
matrassen en dekens. Bras- 31082, Adam.
Achterom IA, Hilversum.
En nu
HAARNETTEN
penning, Sarphatipark 16, AmAUTOPEDS MET
sterdam. Voordelig adres.
HELDERZIENDE MAJAFRA, m. elastiek 10 et., alle kleuren,
SPAAKWIELEN
een gulden per
HEILOO
magnetiseur. Agatha Dekenstr. Eau de Cologne
luchtbanden en nikkel stuur
maatje, 90 pet. Alleen Drlessen, Prima pension aangeboden ’5.UW SPIRAAL TOT
Tel.
86017.
Spreek6,
A'dam-W.
33.75. Volksrijwielhandel, Alb.
-p.d.p.p. Aan de rand van bos.
OPKLAPBED
uur Maand., Woensd., Donderd. Kinkerstraat 23, Adam.
Cuypstr. 216, Amsterdam-Z.
Busverb. Egmond a. Zee. J. de
le Jac. v. Campenstr. 45, tel. Vrijd., Zaterd. 10—9 u. Ook
SCHOENEN
Graan, Kerklaan 15, Heiloo.
STUK?
95957, Amsterdam.
minvermogenden.
voor
Klaar terwijl u wacht. JavaTORNADO
i
straat 121, Amsterdam. Beter en
GROEN'S BEDDENMAG.
tourrijwielen en kinderrijwielen.
VOOR ALLE KINDERWAGEN'T MEZENNEST VAASSEN
goedkoper.
Amsterdam,
Westerstr. 198,
SEPARATIES
Veluwe. Elburgerweg 273 11.
■
TORNADO,
tel. 48363, heeft voorradig bed- Let op Serno t.o. Ypma, J. P.
Kampeerterrein bij bos en heiAmsterdams goedkoopste on- stellen, 2- en 1-pers. opklapbed- Heyestr. 85—87, Adam. Tel.
STOFZUIGER DEFECT*
de. In 3 gemeub. kamphutten
den, 2- en 1-pers. ombouwen,
Herbershoff, telef. 62944, Bein- plaats voor families of gezelderdelenadres.
87055.
ledikanten, spiralen, gev. dekwardtstraat 82. Speciale repa- schappen tot 35 pers.

’

VEILINGGEBOUW
SARPHATIPARK 14

Klein maar dapper

■
■ ken.

TORNADO

ratie-inrichting.
VOOR GEROOKTE AAL
Speciaal bij Ko. Elandsgracht
Chemisch reinigen of verven
t.o. No. 79.
DE PAUW
Ippenpleln 8, Amsterdam-O.

v. d.

Woningruil

WINKEL VAN SINKEL

WONINGRUIL
DUS ALLES TE KOOP
.T. v. Lennepstr. bij Kostverl,- Vistra in 6 kleuren ’1.96 en
kade. 2 gr. k., gr. keuk., zolder.
2.24 p. meter. 80 cm breed.
huur 6.
voor gr. won. liefst 2e Leliedwarsstraat 7, Adam.
TE HUUR AUTO'S
Nieuw-West. Huur geen bezonder chauffeur vanaf
15.— zwaar. Br. 3117, De Waarheid, Ik behandel
per dag. 4- en 6-pers. Hoofd- Amsterdam.
BESLIST PIJNLOOS
weg 410, tel. 83830, Adam.
uw voeten. Mevr. C. Opmeer,
mcd. gedipl. pedicure, Bellamyplein 24 hs., A'dam-West. Dinsdags gesloten.
IN DRIE MAANDEN
leert u guitaar. HawaiiangulSCHILDERSWINKEL
3.50 glansverf vanaf
2.— per kg;
taar, banjo spelen. Les
% PERS. DAMAST BEDSTEL p. m. H. Doncker, Wlllems- grondverf v.a.
1.75 per kg;
75.—
parkweg 71, Adam. Instru- waterverf 35 et. per pak. Wit54.50. menten cv. in bruikleen.
2 pers. Opklapbedden
kalk, glas, beitsen, kwasten.
Divanbed
29.76. Tot 6 uur.
Inzetten van ruiten. Vakkundig
Kinkerstraat 22.
advies. Schilders spec. prijzen.
J. A. Kooper & Zn., GoudsBETALING
WEKELIJKSE
bloemstraat 207 bij de Lijn6.
schitterende collectie
baansgracht, tel. 43773.
BELASTINGZAKEN
bedstellen,
15 jaar garantie, huurzaken,
contracten,
boek[
opombouwen,
ledikanten,
IN- EN VERKOOP
I.—.
klapbedden, vloerkleden, Rol, houding enz. Advies
Mercurius, Gov. FUnck- van net gedragen Herenkleding.
Molukkenstr. 172, jl.nsterdam. Bureau
straat 345 I, Adam, bij Hemo- K. Heuvers. Ger. Douplein 25,
Eindpunt lijn 10,

’

Meubelen, huisraad,
enz.

’’

’

’ ’

'

’

Huwelijken enz.

Edese kruideniers
boycotten Van Houten

Uit de Partij

nomen. Haast U, kijken is ko-

""""

VISSERS
Visbnotji'S te k. Nieuwbouw.
model- Kanostalling Noord, Kanaaldijk

Hydra Pass 28 Ouessant n W-Indië
Heemskerk 23 v Marseille n Brisbane
Hestla 23 v Curaqao te Aruba
Jacob Cats 23 v R'dam te Lulea
Jobshaven 23 v Terneuzen n Vlissingen
Java pass 23 Ouessant n A'dam
Kelbergen 24 v Casablanca te Vlaarddngen
Kemphaan 21 v Helsinki n Gdynia
Kamerllngh Onnes pas s 23 Colombo
Kota Baroe 23 v Semarang n Soerabaja
Kertosono pass 23 Point de Galle n Java
Kedoe pass 23 Gibraltar n R'dam
Katwijk 22 v Wismar te Delfzijl
Leopoldskerk pass 22 Perim n Calcutta
Lemsterkerk 22 te Madras n Calcutta
Leuvehaven 22 v Middelfahrt n Kopenhagen
Langkoeas pass 23 Kaap Bougaronie
Leuvekerk p 23 Perim n Lorenzo Marquez
Limburg 24 v Rosario te Paranagua
Larenberg pass 23 Ouessant n Huelva
Maasland 23 v Las Palmas n A'dam
Marken 24 te Londen n R'dam
geschiedenis!
Madoera 23 v Marseille n Batavia
Mapia 23 v Borongan n San FrancJsco
Meerkerk 24 v Sjanghai te Yokohama
Mentor pass 23 Gibraltar n Antw
Molenkerk 24 te Penang <n R'dam
Murena 23 v Singapore n Miri
Niger9troom 23 v Novoredondo tePAmboin
Amsterdam 22 v Southampton n
Onder talrijke kruideniers van de ge- Nieuw
New York
meente Ede heerst al enige tüd ontstem23 v Sunderland n Lissabon
ming over het feit, dat verschillende Noordwijk
Oberon 23 v New York te Curagao
fabrikanten en grossiers rechtstreeks Oranje 23 v R'dam n Hamburg
hun producten tegen inkoopsiprüzen' af- Oranjefontein 23 v Teneriffe n A'dam
leveren aan hotels en andere instellin- Planolus 23 v Belawan rn Singapore
gen. Voorheen werd de middenstand Pr Alexander 22 v R'dam te Montreal
Pr Willem IV v Chicago n Montreal
hierbij ingeschakeld.
n Montreal
Dinsdagavond heeft de organisatie van Pr Willem IV v Chicago
Le Havre te Antw
Pr
Willem
V
23
v
de middenstand een vergadering gehou- Papendrecht 22 v Suez n Abadan
den, waarin besloten werd In de eerste Polydorus 22 te Pangkalpinang n Java
plaats maatregelen te nemen tegen Van Rossum pass 22 Ouessant 24 te Hk v Holl

A.H.-azijn zullen afleveren, zodat
daarmede een groot deel van de oorspronkelijkeregeling is kómen te vervallen.
„De Kruidenier" zegt, dat men nauwelijks kan begrijpen, dat de azijnfabrikanten zyn gezwicht voor deze concerns, die
ongeveer 1% van de totale azijnomzet
verkopen en er dus niet zo snel aan zullen beginnen om zelf azyn te gaan fabriceren.
Terecht constateert het blad, dat, hoe
dit ook zij, de belangen van de zelfstandige kruideniers zonder dat deze ook
maar iets in deze aangelegenheid te zeggen hebben gehad, weer eens ten achter
zijn gesteld bij die der grootbedrijven.
Voor de winkeliers wel een azijn-zure

Straat Malakka 23 v Santos n Rio de Jan.
landse legerleiding in Indonesië, doet Morgenmiddag:
23 v PlymouMi n Adam
een beroep op de Wereldjeugdfederatie Colportage met De Waarheid en Voorwaarts. Stuyvesant
Stad Arnhem pass 22 Ouessant n Adam
alles in het werk te stellen om de Verzamelen op de bekende adressen en tüden. Straat Soenda 23 v Penang te Mombassa
wereldopinie te mobiliseren, ten einde De Waarheid moet om 3 uur aan de N.Z. Sumatra 22 v Port Swettenham n Adam
pass 23 Gibraltar n Java
deze twee levens te redden. Het hoofd- Voorburgwal worden afgehaald.
Soestdtfk
Tjikampek 22 v Saigon te Singapore
bestuur van het A.N.J.V. verklaart in
Tjipondok 23 v Batavia te Durban
naam van de vooruitstrevende NederTjibesar 24 v Yokohama te Osaka
landse jeugd, dat het met al zijn krach- Woensdagmiddag is de Tsjech Irich Tero 22 v Antw te Rio Grande do Sul
ten zal strijden om de oorlog In Indo- Frank, wonend in Philadelphia, op het Taurus 22 v Londen te Brohl
nesië tot een einde te brengen. Het Damrak voor de Bijeenkorf zonder uit Tawali 24 v Batavia te Tarakan
n Buenos Aires
hoofdbestuur deelt de Wereldjeugd- te kijken van de vluchtheuvel gestapt en Tiba pass 23 Dover
23 v Penang h Soerabaja
federatie mede, dat vijf Nederlandse tegen de juist aankomend» Iram van Tarakan
pass 23 Minlcov n Singapore
soldaten In de gevangenis zitten met lijn 25 gelopen. Met een hevig bloedende Ta.ria
Van der Waals 23 v Sorel n Antw
de
jaar,
hij
hoofdwond werd
naar
Valerlus- Wickenburgh 22 v Bordeaux n Casablanca
straffen van acht maanden tot 2J
omdat zij zich voor vrede met Indonesië kliniek overgebracht. Donderdagnacht is Winterswijk 23 v Nuevitas te R'dam
hij aan de gevolgen overleden.
Züpenlberg 23 v Bona n Adam
hebben uitgesproken.

-.
MACHINESTIKSTERS
TRANSPORTRIJWIELEN
_nnohftrl_i- pen. Serno t.o. Ypma, J. P.
l/nrm aangßDOGcii
voor regenjassen.
I e KOOp
gevraagd
Heyestraat 85—87, Tel. 87055. in huurkoop. Volksrijwielhanf?.
v. ■——4_——■
del, Alb. Cuypstraat 216, AmAanm. Regenkleding
Sweeden, Hortusplantsoen 9,
sterdam.

Amsterdam.

’

*

UW BED REPAREREN
SPARTA EN D.K.W. RT 1939
in pr. st. Knollendamstr. 15 h„ bijvullen, 3-delig maken, in Wn
dag gereed. Hom & Zn., Nwe.
Amsterdam.
Leliestraat 107, telefoon 43493.

49.50. Alle dus ook uw leverancier, le
betalingszegels worden aange- Helststraat 41, tel. 96761.
verchroomd, vanaf

.,

—

Het A.N.J.V. heeft het volgende tele- Houten en Zn. chocoladefabrieken te
gram gezonden aan de Wereldjeugd- Weesp.
f 6(_6r£l/ti6
De burgerij van Ede en Lunteren is op
„Het hoofdbestuur van het A.N.J.V. bij- de hoogte gesteld, dat de kruideniers
een op 18 en 19 Juni, met afschuw geen artikelen van Van Houten meer
kennis genomen hebbende van de dood- zullen verkopen.
vonnissen tegen twee Indonesische
patriotten te Poerwokerto, welke vonnissen zijn uitgesproken door de Neder-

Ombouwen 29.75. Clubstoelen
Brieven onder nummer aan het Hoofd» OPVOUWBARE KINDERAdam.
265.— enz., enorme sortering.
30 jaar ervaring in repareren
WAGEN
80.—.
kantoor of Bijkantoren geadresseerd,
DAMES-, JONGENS EN
Kinderw.
en bekleden van meubelen,
25:—. Sterke Wanworden alleen doorgestuurd, indien op delwagen 15.— en 20.—.
MEISJESRIJWIEL
Ferd. Bolstraat 10, v. Woustr.
Invalidewa- te koop. le Atjehstraat 33 hs., 61—63.
30.
de enveloppe duidelijk het nummer Tweelingw.
gen 45.—, Bloemgracht 85 huis Amsterdam.
KOLDER EN KOOPMAN
vermeld staat. Brieven zonder nummer
STOFZUIGERS
Flets voortaan op de nieuwei Complete meubilering en reparatie, Bellamyplein B#A'dam-W.
worJen verniet'gd.
v.a. 25.- m. gar. Ook termijn- snelle

’’ —.’ ’
’

BEW. NEDERLANDSE SCHEPEN
Albireo 23 dn Golf v Biscaje n R'dam
Aldebaran pass 23 K St Vincent n Tacoradl
Arendskerk 23 v Dakar te Konakry
Alderamin 23 v Dakar te Konakry
Amstelveen pass 23 Azoren n Mobile
Amstelstad 22 v Port Said n Basra
Algorab 23 v R'dam n Hamburg
22 v New York n Bahama
maanden tegelijk hetgeen kwantita- Agamemnon
Eilanden
partij
tief nu niet zon enorme grote
Aldabi pass 23 Fernando Noronha n R'dam
Blijdendijk 22 v Boston te Norfolk,
is
hetgeen wij straks zullen zien
23 te Suez n New York
maar in ieder geval groot genoeg om Borneo
Buenaventura te Balboa
Breda
23
de Conaf soepel te stemmen.
Barendrecht 23 v Port Soedan n Suez
Alles werd netjes betaald en men Berkel 23 v Rdam n Archangel
hoorde enige tyd niets meer. In het Colyto pass 23 Ouessant n Italië
bezit van voldoende azijn stapte de Coryda 23 nog te Berre
Cronenburgh 22 v Port Talbot n A'dam
heer G. Heijn naar de Conaf en eiste Cottica
n Trinidad
dezelfde rechten als welke aan P. de Dalerdijk2224v vCurasao
Avonmouth te R'dam verw
waren
De
heer
toegekend.
Gruyter
Dalerdijk 24 v Vancouver te Rdam
Heijn dreigde voorts de in zyn bezit Dordrecht 24 v Kalabar te Lagos
zynde merk-azijn tegen lagere pryzen Farmsum 24 v Baltimore te IJmuiden
23 v Briton Ferry te Cardiff
te gaan verkopen en stelde voor aan Ferocia
22 te Gothenburg
de Conaf dat het maar 2500.— be- Glashaven nog
23
te Abadan
hoefde te kosten als men zou willen Gadila
Groote Beer pass 23 Casquets
dat hij van die actie zou afzien
Helicon 24 v Curacao te Mm-aeaibo
Door Albert Heijn werd in ieder geval Helvetia 23 v St Faas n Par
bereikt dat de azynfabrikanten weer Hilversum 23 v Le Ha-vre te Huelva

—

_

DAG

cent.

(Wordt vervolgd)

Alb. Heyn en De Gruyter bevoordeeld,winkelgresdupr

E.V.C, aangesloten

J-ll

...

_Vi

de

omdat je aldoor angst hebt. Waarom
ben je zo bang...?"
„Bang, bang", gilde Joost de Wandelaar
en lachte hees. „Ik ben niet bang, Maestro Pie. Ik heb niets gedaan waarvoor
ik bang zou behoeven te zijn."
Maestro Pie schudde het hoofd. „Je wilde by my wegschuilen. Je zei, dat ze
naar je zochten, omdat je langs de straten zwierf. Ik geloof,, dat je my de
waarheid niet hebt gezegd Joost. Jij
hebt groter kwaad gedaan."

Scheepstijdingen

Een zure geschiedenis

bond van wer- van alleen het etiket verschilde.
12 fabrikanten hebben nu een collectieve
briekmatige bedrijven (Chevofa) had- regeling ingevoerd waarby zy uitsluitend
den. Thans zijn alle meisjes uit dit be- hun eigen merken zullen leveren.
drijf in deze bond georganiseerd.
Het is duideiyk, dat de kleine winkelier
zich over het algemeen op de merkartikelen richt, terwyi de grootbedryven
uiteraard meer voor de z.g. „eigen merken" voelen.
Nu schynt de firma P. de Gruyter het
echter toch op de een of andere wyze
voor elkaar gekregen te hebben, dat voor
haar een uitzondering werd gemaakt. In
elk geval kreeg deze firma toestemming
om de azyn onder het merk „P. de Gruytpr'* «f 4*g nemen
Dit was natuurlijk niet naar de zin van
het andere levensmiddelenconcern „Albert Heyn", dat op middelen zon om ook
in de bevoorrechte positie te komen.
Hoe dit ging vertelt „De Kruidenier",
waaraan wy een en ander ontlenen:
Misschien dat U
Wat zegt U
Het duurde dan ook niet lang of Aldacht, dat de
bert Heyn reageerde. Hy deed dat
daarvan?
speeltuinverenizeer diplomatiek. Even braaf als
ging aan de overiedereen bestelde hy keurig merkOostzaan,
Tuindorp
kant van het IJ,
azyn.
Hy verdeelde zyn order over
niet wist wat feestvieren was... Reken
groot
een
aantal fabrikanten maar
maar! Zaterdag en Zondag a.s. is er
dat kon niet verhinderen dat men de
tentoonstelling van de werkstukken, die
grootte van de order wel enigszins
de jeugd zo in de loop der wintermaanverdacht vond. Hy bestelde voor vier
den heeft gemaakt en dat is niet alles.
Zaterdagavond wordt er gedanst op het
verlichte speeltuinterrein en Zondagmiddag kunt u wat beleven. Mysteries van
een meneer Prof. Cartini, doorgezaagde
juffrouwen, zang en dans.' U kunt nog
honderd gulden winnen ook. Maar g&sït
u zelf kijken, hoort u er alles van! Toegang volwassenen
0,35, kinderen 20
bij

Rein, onze

.J

Maestro Pie

staan. Dio was bezig deeg te maken.
Hij keek op toen Joost de Wandelaar
binnenkwam. „Ik maak een koek", ?ei
Maestro Pie. „een lekkere honingkoek,
ter ere van jullie, Joost." Joost de Wandelaar schudde het hoofd. „Ik wil even
met u praten Maestro Pie. Wy kunnen
niet blijven."
teMaestro Pie hief verschrikt zyn handen waarheid niet; hebt gezegd. Je hebt
op, die vol deeg zaten. „Waarom willen gen me gelogen. Je wilt hier niet biyven,

kers in de chemische-, voedings- en fa-

DE

Onze
loopjongen waar ze uren op gepruimd hebben. Weet
Rein is een stoer je niet hè". Gusta's ogen werden nog grojoch. 's Zomers en ter. De parlementaire redacteur vouwjongen
's winters gaat hij de zijn boterhampapiertje bedrijvig toe.
steeds hetzelfde gekleed in marine Rein bleef zitten, bewoog nog steeds zijn
blauwe kiel en dito broek, „'t Is maar voeten. „Vies?" herhaalde hij: „wat is
hoe je je went", zegt Rein filosofisch. vies; heb ik jullie wel eens verteld van
Soms moet hij wat lang wachten op een dat dooie vogeltje..."
stukkie, dat naar de zetterij gebracht Wy hebben hem niet uit laten vertellen.
moet worden. Dan gaat hij op het uiter- Rein is aan zijn nekvel drie trappen afste puntje van een stoel hangen, zet zijn gezet.
beide voeten rechtop, fluit wat
of Maar morgen... morgen is hij er weer.
vertelt iets. Niemand kan vreemder en Rein, onze jongen...
onwaarschijniyker verhalen vertellen
dan onze Rein.
Er heerst ontevreNoord hamert
Gistermorgen was hij bijzonder op dreef.
denheid bij de
Hij startte toen onze parlementaire re- op de
Noorderlingen aan
dacteur uit een krakend perkamentje
de overzijde van 't
IJ, ..over het wegeen sneetje brood at, terwijl hy aandach- Hamerstraat
tig bleef lezen in een dik boekwerk.
dek van de Hamerstraat tussen Spijker„As ik je nou vertel", begon Rein
kade en Schaafstraat en de Belangenver.
Niemand scheen te luisteren, maar dat Amsterdam—Noord heeft zich tot hun
deerde hem niet. Hij praatte door met tolk gemaakt en een schrijven gericht
het vergenoegde gezicht van een ver- aan de vroede vaderen. Naast de bestraslaafde. „As ik je nou vertel, dat by ons ting loopt aan de rechterzijde een sintelin de straat een vent woont die gek is op pad, dat onlangs een ongeval met dodehad. „Dat kan
vissen. Gekker kan je niet wezen op lijke afloop tot oorzaak
vissen. Van de week heppie wat beleefd". zo niet bljjven", zeggen ze in Noord en
droog
Stilte... „Van de week had ie een bovendien veroorzaakt het pad bij regelArbeiders,
weer
veel
die
ongerief.
5...",
wurm zo dik as... a
Rein maakte
langs dit pad naar hun werk
een aanduiding van polsdikte. „Vond ie matig
fietsen, krijgen stof in de ogen
zonde in één keer. Hep ie hem doorge- moeten
en velen moesten zich reeds onder dokbeet,
effe
later
ie
kreeg
beten. Maar
tersbehandeling stellen. Ook dringt het
vergat ie de andere helft. Kon ie niet
stof in fabrieken, kantoren en woningen,
meer terug vinden, nou gelooft ie vast zelfs
„Noord" en dat
in de
heeft"...
opgevreten
dat ie hem
Stilte... is helemaalMelkcentrale
De Overkanters hebslecht.
toen een uitroep van afgryzen. Onze ben zich hierover al eens eerder tot PuGusta met ronde blauwe ogen in het blieke werken gewend, maar het ongeblonde kindersnoetje keek vol afgryzen rief werd niet uit de Noorder-wereld genaar Rein onze jongen, die grynslachend holpen, doch men gooide er een nieuwe
zijn voet heen en weer bewoog.
hoeveelheid sintels overheen. Het werd
„Mot je niet vies vinden", zei hy troos- van kwaad tot erger en nu moet er een
tend.
eind aan komen, meent de Belangenver„Niks is vies. As je alles wist... As ik je eniging, kortweg BAN genoemd. Het
nou vertel. Rookt je vader sigaren ? Mot antwoord is nu aan de P.v.d.A.-wethouje zien hoe ze die maken. De beste bla- der Van der Velde, want hij is de man
deren gaan er uit, stoppen ze tabak in, van de sintels.

JOOST

de Wandelaar slenterde het

huisje in en bleef bij

jullie weggaan Joost? Ik vind het gezellig en ik houd veel van Apie Krul..."
Joost de Wandelaars ogen werden heel
donker en hy zei langzaam: „Daarom
juist. Apie Krul gaat zich te veel aan u
hechten en dat gaat niet. Straks moeten
wy verder en Apie Krul is van mij. Met
Apie Krul kan ik geld verdienen..."
Het was heel stil in de hut. Zij hoorden
allebei Apie Krul lachen in de bomen.
Maestro Pie schudde het hoofd. „Ik geloof Joost de Wandelaar, dat je my de

De combinatie van azljnfabrikanten
De staking bij de Haagse fabriek van (Conaf) heeft onlangs een einde willen
parfumerieën „Rhödel" is met een vol- maken aan een enigszins merkwaardige
ledige overwinning der staakstere ge- toestand. Het was nameiyk zó, dat deze
fabrieken, die veelal azön onder een beëindigd.
markt brachten (en
De aangekondigde loonsverlaging werd paald merk aan de
ingetrokken, terwijl over de dagen daar oor reclame maakten) ook aan beazijn onder anwaarop gestaakt werd,
het loon zal paalde firma's dezelfde
merken) leverden. Wie
worden doorbetaald. Dit succes is voor- dere (z.g. eigen
of „Boffie" of
al te danken aan het eensgezinde op- b.v. merk „Mallemolen"
kreeg dan
hebben,
wilde
Gruyter"
„De
arbeidsters,
treden der betrokken
die
azyn, waarin deze strijd de volledige steun van de van de, fabrikanten dezelfde

’

VAN

Kan ik even met U praten ?

Staking bij parfumerie
„Rhôdel” gewonnen

’

DINGEN

Avonturen van BASSIE BOL en APIE KRUL 1

Nieuwe verslechtering

Na 40 jaar werken in Bouwbedrijf
12 per week pensioen

Juni 1949

—,

’

’

’

—,

Lessen en clubs

"de

’

’’

GROTE MATEN EN

LAGE PRIJZEN

nystrsst,

|telefoon 22878,

TE HUUB

zijn de japonnen en mantels bij

Woltueh, Nwe Lelicstr. 24 (bij Gem. zitslaapkamer voor 4 pers.
de Prinsengracht), Spaarzegels gebruik van keuken, alles aanwezig. Voor le, 2e, 3e w. Juli
worden aangenomen.
en 2e w, Aug, enz. J. M. Ep- "
penhof, Chr, Geurtsweg 150,
RECLAMEMAAND
Kappen overtrekken van kin- Apeldoorn.
derwagens binnen en buiten.
Alle kleuren leerdoek
12.50ZOMEBVACANTIE
REGENZEILTJE CADEAU
Let op. Serno t.o. Ypma, J. P. Kamers m. en 2. pension te
huur, met kookgelegenheid, bilHeyestraat 85—87, Tel. 87065.
lijke prijzen voor de maanden
i
ii
i
—*
Juli, Aug., Sept. Dicht bij bos
en strand. A. v. Steijn, Vijzel»
straat 161, Scheveningen.

’

.

Vacantie-adressen

Zaken en voorschotten

’ '

TE HUUB

Vrija zit- en slaapkamer, met
gebruik van keuken, met of
zonder pension. Br. Nr. 269,
Nieuwstr. 44, Apeldoorn.

gevraagd

Gemeubileerd

ZOMERHUISJE

Gevr. voor 2 echtparen
KL. HUISJE OF 2 KAMERS
met keuken. Bosrijke omg. Van
23—30 Juli. Br. 3—22172, ag.

:
:Icelebesstr,

1

45,. Adam,,

te huur. Putten (G.) Gas, eleetra,
45.— per week. Juli—
Augustus. Br. o. no. 12, agentschap ~De Waarheid", Postweg
48. Putten (O.)

’

De Waarheid van Vrijdag 24

3

Juni 1949

Het boeiende relaas van de Tour de France

Buitenlands overzicht

Zestig mannen met snorren
en in wit vest aan de start

HET ROOKGORDIJN VAN

STRAATSBURG

Waarom werd President Gallegos van
fluwelen kussen gestoten?
ühetrusts pekken aan de touwtjes

(Van onze parlementaire redacteur)
Venezuela is het land, dat êe
meeste olie uitvoert van alle landen
CHURCHILL krijgt zn zin.
In de loop van Augustus komt in
in de wereld. Maar de werkende beStraatsburg voor de eerste maal
volking heeft daar geen profijt van.
November 1902 tijdens de vergadede Raad van Europa bgeen. De generaals
vorige jaar ging het bericht over de wereld, dat in de
November
van
het
het
der
zullen
leger
ooriogsstokers
van
ring der Franse Wielerbond waagde 1/ANDAAG beginnen wij met een
Eind 1948 voerde een reactionnaire
Zuid-Amerikaanse staat Venezuela hevige onlusten waren uitgebroken en
Henrl Desgrange het zijn plan aan de * reeks verhalen over de Tour de daar op gezette tijden bijeen komen om
parleRomulo
in
een
van
de
vertrekken
van
het
president
Gallegos
dat
kliek onder leiding van drie grote
vergaderzaal
grove
de
te paraderen als
openbaarheid prijs te geven: Vijf weken
zoals deze in 1903 en latere in
mentsgebouw was gevangen gezet. Een regering wankelde en slechts enkele
r
edders
van
de
en
bescherbeschaving
per fiets door Frankrijk, langs gebieden France
I
Amerikaanse
en Nederlandse oliejaren werd gehouden. FJen verhaal
dictator Carlos Chalbot, voormalig
mers van de democratie. Tussen de oor- dagen later, op 25 November, kondigde deaan,
waar de fietsers anders nooit komen. dat een beeld geeft van dit machtevoren,
uit, waarna
krachtiger
ooit
staatsgreep
financiën,
een nieuw kabinet
dat
dan
trusts een
logszuchtige bedryven door zal men daar minister van
„Een Ronde van Frankrijk dus?", tige brok wieiergeschiedenis. In onze
volk
De
gine;
de
democratische
rechten
van
het
Venezolaanse
onderdrukken.
kunnen
honingzoete
redevoeringen
beeen half-fascistische dictatuur gevroeg lemand spottend in deze vergakrant van volgende week Vrijdag
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van de verschillende regeringen dekken verbond bijwoonde, omringd door zijn
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kopere waren.... Zo is varkensvlees den, met telkens vele rustdagen na rijk geloofden, begonnen een laster- Europese Raad, waarDy ook de Neder- van de 70 millioen ton ruwe olie, die per
duurder, maar wat voedingswaarde belandse regering zich heeft aangesloten, jaar geproduceerd worden, maar ook altreft, niet beter dan rund-, paarde- of zon lange rit en de winnaar van deze campagne: „Wie zou er 's nachts in het is een middel om de parlementaire de- le andere industrietakken van dit land
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De Partij van de Arbeid helpt dus mee staatsgreep een lintje op de borst ge- moest verzekeren, was gauw gevonden. I| regering. De arbeiders weigerden op de
ledere huisvrouw weet, dat in de bezetaan het slopen van de nationale parle- speld...
De zetel van Chalbot is echter onveili-l!„politie-candidaten" te stemmen en kotingsjaren de Duitsers de surrogaten
menten. Zij verkiest de Straatsburgse Jesus Faria, de Venezolaanse vakbonds- ger dan nij wel lijkt. Ondanks de buiten-' zen zonder uitzondering
ijverig aanprezen als beter dan de echte
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leider, onthulde in Moskou v/aarom de gewoon moeilijke omstandigheden neemt !de oude vakverenigingsleiders op hun
artikelen. Wanneer de bevolking de goeTijdens de discussie in de Eerste Kamer regering van Romulo Gallegos omver de kracht van het verzet van de arbei- posten!
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toond, dat het Nederlandse parlement voor de binnenlandse, Venezolaanse ka- De semi-fascistische regering heeft po-|I tegen de overheersing van de drie grote
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is dan het goede. Of zij mevrouw Oteigenlijk bijna niets te vertellen heeft pitalisten, die ook een olie-graantje wil- gingen in het werk gesteld om de vroe-j jolie-poliepen, tegen de geridderde Amevakverenigingen om te zetten Li':rikaanse kolonel Adams en tegen Chalten—Arnoldi heten of voedingsraad.
de kwesties, die door hem bedisseld den meepikken uit de grote pot. Maar
over
Brandnetels zijn en blijven een gezonde
worden. Tevens verkondigde hij de stel- de Amerikaanse magnaten zijn onge- „politie-vakverenigingen", die onder lei-iibot en zh'n generaalskliek, die van grote
groente. En goedkoop dat ze zijn!
Nadat zij eerst geprobeerd ding zouden moeten staan van directe! jbetekenis is geworden voor het verdere
ling, dat de minister van buitenlandse naakbaar.
hadden Gallegos te corrumperen en hjj politiespionnen en agenten van de dicta- verzet tegen de dictatuur.
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is niet van plan vertegenwoordigers
door dalen, over stoffige wegen,
des volks in zn brouwerij toe te laten.
vroeger uitsluitend uit Engeland kwadoor de modder, langs diepe ravijEn met veel instemming citeerde hij de
men.
nen en over allerlei bruggen, die
van
minister
Belgische
de
opmerking
Uit de hierboven genoemde bronnen vervolgende week Donderdag te Parijs
een van de initiatiefnemers
Spaak
nemen wh' een incident, dat de situatie
starten en na vier weken weer te van de Europese Raad ■— dat „naar zijn
helder belicht. Tijdens de jongste bespre-'
de
het
menu
moeten
mening
volkeren
Parijs arriveren, zij het met heel
kingen over een nieuw handelsverdrag,
kennen,
dat door de diplomaten „voordie in April plaats vonden, trachtten de
wat minder renners dan er fris en
geschoteld" wordt, maar dat zij daarom
Briise onderhandelaars de wijn-export
monter startten.
nog niet behoeven te worden ingelicht,
van Portugal naar Engeland te beperhoe b.v. de saus van het menu wordt
ken.
donker kijken of die rijders voor een samengesteld. In de beste restaurants
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verhoging van de Portugese wyn-uitvoer
Er kwam heel wat kijken voor die verheldert de zaak. De volksvertegen- men een ophemelend stukje in een der katholieke bladen. Salazar wordt gevolgens officiële opgaven, 1.240.777.
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Farben behoorden. dat de Portugezen de Amerikaanse
boeiende boek: De Tour de France
voordelegaties geweerd moeten worden. En tugese hoofdstad thans in een acuut
Daar er in de Amerikaanse openbare Australische officieren „met bijzondere
stellen zullen aanvaarden.
mening stemmen zijn opgegaan, die de kwaliteiten voor dit werk' zijn in het
hiermede zijn de ware bedoelingen van stadium gekomen.
schrijven
Een vergeefs protest In Mozambique (Port. Oost-Afrika) heb,
Churchill en zijn P.v.d.A.-vrienden vast
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Het was een hopeloos
van plan zich zonder strijd over te ge- tatie van de haven Beira gekregen. Hetmenwerking tussen de grote mogendhe- Siam, Viet-Nam, China en de Philippij- Ronde van Frankrijk en de scepAci Raad om de werkelijke volksinvloed uit
kaanse reactie slechts een welkome
ven. Daarom heeft ook de Britse ambas- zelfde geldt voor de strategisch zeer beden mogelijk blijkt, heeft Acheson de be- nen. Deze officieren melden de resulta- lachten natuurlijk. Maar Desgrange Het te schakelen en tegelijk het democratigelegenheid om de verdringing van
sadeur in Lissabon, Howa r d, bij de langrijke spoorweg Beira—Umtali. Deze
de Engelsen uit het land van Salatekenis van de Parijse overeenkomst ten van hun spionnage aan de Austra- zich niet zo snel uit het veld slaan. Hij sche gezicht te redden. Het rookgordijn,
Portugese regering tegen de Ameri- laatste plaats ligt in Brits-Rhodesia.
gepoogd te verkleinen. Truman wees er, lische geheime dienst, die deze op zijn besloot het in 1905 anders te doen. Het dat men in Straatsburg over de anti-dezar te bespoedigen.
bevoordeling geprotesteerd.
nadat hij een onderhoud met Acheson beurt doorstuurt naar Londen!
zouden elf ritten worden van in totaal mocratische en oorlogs-activiteit wil Talrijke voorbeelden zijn bekend om dit kaanse
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Britse samenwerking" saboteren.
Elk jaar sturen zij op grond van een vervoort te zetten".
niet alleen dat de renners een andere
grondstoffen uit Noord- en Zuidsche
drag voor een waarde van 150 millioen Dit verklaarde Howard namens de „soLater herhaalde Dean Acheson dit op Uit de Centraal-Amerikaanse republiek fiets mochten nemen bij pech, ze zouesquudos (ca. 15 millioen gulden). Daar- cialist" Bevin! Het behoeft nauwelijks Rhodesia te verschepen.
een persconferentie. Hij probeerde de San Domingo komen uiterst verwarde den nu ook hun flets aan een beter
In het Zuid-Franse stadje Auch zullen
een betoog, dat dit soort protesten de Uit deze affaire blijkt dus, dat de Ameafwijzing van Wysjinski's voorstellen berichten over een opstand, die intussen geklasseerde ploegmaat mogen lenen. op 6 Juli 2000 zakenlieden een staking van door is echter de Portugese textiel-in- Amerikaanse
opmars in Portugal niet rikanen niet slechts bezig zijn, de Engeldustrie
volkomen
afhankelijk
geworden
om tot de eenheid van Duitsland en door de regering zou zijn onderdrukt. Deze tweede Tour de France zou de ccn dag doorvoeren als protest tegen de
tegen kunnen houden. Als resultaat van sen uit de Portugese koloniën te verdrijvan de genade der Amerikanen.
het sluiten van een vredesverdrag te Zondag zouden, volgens deze berichten, Tour van de lekke banden worden, de hoge inkomstenbelastingen.
het Marshallplan is de Amerikaanse _it- ven, maar dat zij deze gebieden ook gekomen, -te verdedigen. Een overeenDe Electro-trust, General Electric Cor- '■oer naar Portugal gestegen
opstandelingen uit het Noorden van Tour waarin tussen Parijs en St. Dizier
en die van bruiken om zeggenschap te krijgen over
speelDe
in
heeft
politie
Dortmund
een
stemming met de Sowjet-Unie over de
ogenblik
I ïgeland gedaald. De Amerikanen stuur- de producten
land naar de hoofdstad oprukken. 125 kilo kopnagels uitgestrooid werden hol ontdekt in een kerk. De kerk, die zwaar poration, onderhandelt op het
het
van de Britse Koloniale
was
zo
zei
„onmogelijk",
deze punten
heet het, dat de leider der op- en de eerste „bergkoning" een stand- beschadigd was door bombardementen, over de aankoop van een reeks electrische den niet alleen grote hoeveelheden ka- gebieden.
Acheson, omdat .de Sowjet-Unie de Thans
genomen.
belegging
kapitaal
In
beeld
zou
ons
centrales.en
de
van
in
toen,
tarwe,
gevangen
krijgen.
Daarover in
suiker,
automobielen en
standelingen is
was veranderd in een legante club, waar
Duitsers niet durfde in te schakelen. de gevechten _jn 8 doden gevallen.
tweede artikel.
fabrieken voor electrische artikelen. De verbruiksartikelen, maar zelfs kolen, die Het geheel is een sprekend voorbeeld
zwarte handelaars elkaar ontmoetten.
de
strijd
feiten.
voor de scherpe belangenstrijd, die zich
in
met
Dit Is volkomen
achter de schermen van de leden van
Wysjinski heeft voorgesteld een Duitse
het Atlantisch pact tussen de Amerieconomische raad te vormen, die zou
kaanse en Britse kapitaalmagnaten afmoeten bestaan uit vertegenwoordigers
zit in een der lederen leunstoelen, bij het Turkse was geen trouwe deelneemster aan de bijeenkom- speelt.
van Oost- en West-Duitsland. Acheson
rooktafeltje, in de werkkamer. Maar hij rookt sten en het gemeenschappelijke gebed. Zij heeft
en zijn twee volgelingen in Parus wilden
Hij kan geen tabaksrook verdragen. Hij nooit nieuwe broeders en zusters voor de spiritisniet.
van
het
delegatie
echter niet eens de
drinkt ook geen alcohol. Dat zou zijn bijzondere tische zaak gewonnen. En zij heeft niet de finanDuitse Volkscongres ontvangen.
gaven verzwakken.
ciële steun verleend, die men, gezien haar econoDie jongeman is het medium Einer Olsen, de mische omstandigheden, van haar meende te
schakel tussen mevrouw Amsted en haar over- kunnen verwachten.
leden man.
„Zij heeft net spiritisme voor egoïstische doeleinAlles is nog onveranderd in de woning. Op de' den benut!" zei mevrouw Drusse. „Zij is nog
vrouw van de uit Amerika gevluchver- De
glanzende speeltafel staat Teodor Amsteds oorte
Duitse
anti-fascist Gerhard Eisler is
hoogmoed
vuld
van
de
der
Zij
aarde.
Sowjetgeen
heeft
is
Veiligheidsraad
de
In de
in de lederen lijst en kijkt een beetje verle- dienende zuster, maar een verhard
tret
gisteren
uit
de Verenigde Staten gezet.
12
distel-ee- Brunhilde Eisler,
Unie opnieuw voorgesteld, dat alle
gen de kamer in. Hij heeft twee kommervolle moed!"
die al sinds 13 Mei op
landen, die het lidmaatschap van de Verrimpels in zijn voorhoofd
kreeg
Ellis
Island
werd
sterke
enigde Naties hebben aangevraagd, gewoorden. Maar toch nog niet een half uur voor vastgehouden,
De verlichting in de werkkamer is gedempt. Inderdaad De zinspelingen
het vertrek van het
sief Hij is er aan gewend, dat anderen het initia- Haast
lijktijdig als lid zullen worden toegelaen insinuaties welke vliegtuig naar Londen bericht, dat zij
als tijdens een séance. Een geelbruine per- de sterkste.
tief nemen. Hij is er aan gewend bestuurd en be- kamenten
ten.
zij- mevrouw Drusse, zowel tegenover boekdrukker onmiddellijk moest vertrekken. Hedenversierd
en
gaat
Hij
langs
pad
lampekap,
naar
huis
het
verboden
door
met
orocaat
te worden.
Op de agenda staan de aanvragen van
Damaskus als tegenover Amsted zelf geuit heeft
den franje, tempert
heuvels, dat dr. Hartelijk hem toegestaan heerd
licht.
lerland, Portugal, Transjordanië, Italië, de
De agent duwt hem in de auto. De deur slaat Zij zitten in Teodor het
waren nog 'beledigender en hebbende omgan» ochtend is zij In Londen aangekomen.
zij
spieken
te
betreden.
Amsteds
hol.
En
heeft
journalisten verklaarde zij blij te
dicht. De motor wordt in beweging gesteld.
Oostenrijk, Finland, Hongarije, Bulgaover het leven en de dood, welke geen werkelijke tussen de beide dames volkomen onmogelijk g-e- Tot
staan een paar auto's voor het huis. Een Hageholm schudt het. hoofd. „Is dat nu een mazijn, dat zij Amerika kon verlaten. „Het
-maakt.
rije, Roemenië, de Mongoolse volksrepu- Er
is,
dood
doch
slechts
een
hy
Hageverandering
meent,
de Ford van
een
daarvan is, naar
Leek er op, alsof ze van plan waren me
nier om iemand te arresteren? Hij had wel honbliek, Ceylon en Albanië.
overgang.
in de kring, die heeft willen tegen- vast te houden als représaille, omdat
holm.
Waarom
deden
ze
Er
is
niemand
ontvluchten.
kunnen
eist,
Amerikaanse
dat
derdmaal
delegatie
iedeDe
Het was de schrijfster, mevrouw Drusse, die des- spreken, dat de mededelingen, welke mevrouw mijn echtgenoot was verdwenen."
Hageholm »taat met enkele andere mensen op He hem geen handboeien aan?"
re aanvraag afzonderlijk zal worden be- Weg.
tijds mevrouw Amsted de boodschap uit de gees- Amsted van haar man
opvan
aangelopen
blauw
door het medium ontving,
Hageholms
gezicht
is
op
sproken om
deze wijze te verhinde- „Daar komt hij!" roept Hageholm, naar Herbert
tenwereld bad overgebracht. Maar mevrouw echt waren. Maar het was
bewaring
naar
het
huis
van
in
mevrouw Drusse, die
winding.
Hij
rijdt
ren, dat de Oost-Europese landen wor- Johnson wijzend. ~Pas op!
Daar is hij!"
komt niet meer in de Herluf 1rollestraat. er de aandacht op vestigde, dat alleen de ionge,
meer van te weten te komen. En Drusse
de
stad
om
er
den aanvaard als lid.
„Goedendag Teodor Amsted" zegt een als ze een getuige nodig hebben, dan staat hij ter De twee dames gaan niet meer met elkaar om. slappe Olsen als tussenpersoon kon dienen. WaarHaar warme vriendschap is verkeerd in bittere om was bet te enenmale onmogelijk er Teodor
man tegen hem. Een man in een spo-tjasje en beschikking
vijandschap.
Amsted toe te brengen zijn mededelingen te zenmet broekklemmen aan. „Zo ,dus hier houdt u
En misschien is er wel een beloning uitgeloofd In de beginne waren het zuiver godsdienstig? den door bemiddeling van een ander medium,
De Britse militaire regering in
zich verborgen."
bijzal
misdadiger
Daar
voor
aanhouden
van
de
„Pas
toch
het
kwesties,
Hageholm
schreeuwt
welke
de
dames
scheidden.
Maar
later
West-Duitsland heeft de te Dortop!"
toch
voorbeeld
Pas
het uitstekende vrouwelijke medium mund
Hageholm dan aanspraak op maken. Want htj kwam er meer bij. De breuk, welke tussen tien Maja?
verschijnende communistische
hh' er niet vandoor gaat!"
dat
op,
Ameriheeft altijd wel gedacht, dat er met die
Mevr. Hella Wuolijoki, de directricediep
!s
en
onherstelbaar.
krant
ontstond,
„Neue Volkszeitung" voor
een
agent.
politie,
zegt
gaat
vandoor",
er niet
kaan iets niet pluis was.
Mevrouw Amsted is wel'tot het spiritisme overgeneraal van de Finse radio-omroep, die ,Hij
zes
weken
verboden.
houdt
hem
was
in
bij
duidelijk,
juist
geestelijk
de
arm
en
Het
dat
Olsen
Heeft hij het soms niet gezegd tegen Jens Jensen gegaan. Maar haar verhouding tot de rest van volkomen harmonie met mevrouw Amsted was.
lid Is van de Finse Communistische Hij pakt Teodor Amsted
Het
blad
stevig
zijn
van
had
sprake
raad
van
beheer
van
vast.
en
Dus
als
mocht
hoofdartikel gepublianderen ?
er
Partij, is door de
het gezelschap is nooit zo innig en intiem gewor- Maar is het toelaatbaar, dat een enkele zuster ceerd, waarin 1 een
zich heen.
een
aanval werd gedaan
beloning...
een
Zij
den,
de radio ontslagen. Deze beheersraad is De aangehoudene kijkt om hek.
als
mevrouw
was.
bi)
geval
het
Drusse
En hij ziet Hage- Hageholm
zodanig beslag legt op de' gaven van een medium, op de ontmanteling van de Duitse vrekijkt naar het blauwe
opIn
zijn
Fordwagen.
parlement
weg
over
de
dagen
door
het
Hü
rent
op
met
vertrouwelijke
gekomen
dezer
is nooit
de dat dit bijna ontoegankelijk wordt voor andere desindustrie en
voet
en Jens Jensen en Karen en enige vreemde Hij is een onrustige ziel!
waarin de arbeiders
nieuw gekozen. De verkiezing* werd holm
broeders en zusters van de Phifippaweg.
gees*-n? Is dat geen misbruik maken van gaven, werden opgeroepen
mannen.
door
te protesteren tegen
ophitsingscampagne
voorbereid
een
Zij heeft deelgenomen aan séances en geleerd wcllj..
gemeenschappelijk
wel- deze maatregelen, die hen met werkin dienst van het
re- Het lijkt wel een droom. Het is alsof het hem
DERDE DEEL
,te maken van het geestelijKe werktuig, zijn behoorden
gebruik
in de pers tegen Hella Wuolijoki.deDe
te staan en niet van de particu- loosheid bedreigen.
raad, niet aangaat.
actionnaire partijen kozen in
XLIV
dat op vernuftige wijze het verkeer tussen de liere belangen van een enkeling?
enige mmaakglazen met
venster
staan
de
radioVoor
het
op
uitoefenen
toezicht
moet
overgegaan
die
en hen, die
geesten, die reeds zijn
Dit verbod Is een voortzetting van er»
zit een jongeman in de woning van hoofdomroep, alleen personen, die voor ie slakken en algen en wrede waterdiertjes. Daar Er
nog op aarde leven, mogelijk maakt.
reeks verboden tegen communistische
commies
in
de
Herluf
Trollestraat.
Amsted
gezórgd
zal
ook
wel
voor
worden.
verwijdering van deze bekwame direcvervolgd.}
zij kwam niet gai_g«_l In 4e beoopel )_j
Maar
gezicht.
met
een
IWarit
kranten
in de Westelijke _ones.
knap
jongeman
Een
slanke
Hfl
gebeurtenissen
pasde
ondergaat
Teodor Amsted

Van en over
anderen

in Venezuela

MISTER

IN

IN

I

GELEZEN

Brandnetels!

....

(*"!—.-"

J_to_-

—I

—I

■__

I

!!■!

11111,

111

"I

OM

.

—

I

.

■—

HET

'

-1

UIT HET BUITENLAND

Staking Italiaanse

1.240.777 werklozen in
West-Duitsland

—

landarbeidersucesvol

Amerika en Engeland vechten om fascistisch Portugal

Britten worden uit het land
van Salazar verdreven

beëindigd

...

IN

Acheson

Atlanisch

Bevin levert kolen

voor Portugese wijn

Australische spionnen
in Indonesië

-

....

Verwarde geruchten uit
San Domingo

—

r

—

Veiligheidsraad behandelt
lidmaatschapsaanvragen

De vermiste
door

Hans Scherfig

Ome Feuilleton

Eislers vrouw uit Amerika
gezet

Hoofdcommies

—

—

West-Duitse communistischekrantvebod

Leidster van Finse radio
ontslagen

—

trice

waren.

4
Gerdy Sch"eeweisï

RIP KIRBY EN DE ROBIJNENSMOKKELAARS

en

Jan Luskus
verloven zich op 25 Juni

Amsterdam

Zolang de voorraad strekt, speciale aanbieding

a.s.

Holendrechtstraat 27 111
Lange Vogelstraat 9
Geen receptie.
kalm in het Centraal
Ziekenhuis te Alkmaar
onze geliefde broer en
oom. de heer
Pletër Duin Wz.
In leven adm. gem,
gasbedryf
tn de ouderdom van 60 J.
Dirk Duin Wz.
E. Duin- geb. Bas
C Duin Wz.
M. Duin
geb. Dalenberg
Jac. v. d. Pol
A v. d. Pol geb Duin

f] TlT| Cl /\\T9_l

Kledingmagazijn

| Profiteert van deze spec. gelegenheid!
Sumatrastraat 29 A'dam-Oost

CT

"_____y

___«

_

(2)

’
’

97.48
Kamgaren Cost. (wol) In div. dessins
Egypt. linnen -en katoenen jassen en mantels
reeds vanaf
53.45
Zuiver wollen gabardine jassen (in beige
en blauw); Cheviot costuums, demi's enz. enz.

,
UJ-£||J vli k 3
.
-

Vi____M_B_r*_______S__B_i
Heden overleed zacht en

-

Laat
uw kamer behangen!!!
v.a.
van
kamer m.

12.00 per
bijlevering
papier. Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoor-w. Reparatie van
Bedden, matrassen in 1 dag gereed. Let op het juiste adr.

’

Landzaad - Vrolikstraat 307
T_ËTMV_ËËSTE GELD"
(
_
ALLES VOOK UW FIETS BETAALT ALLEEN
meubelen. Gehele inboedels, naaimachines,

:/§i_ïfe :

Schoorl. 23 Juni 1949.
De teraardebestelling iai
plaats hebben op Zaterdag 25 Juni a.s. namiddag- 3 uur op de Alg
Begr.plaats te Schoorl

IEIEFOO*

48869

AMSTERDAM C

_

t-UKj

J_,

VU-,----'

A. Holleman's Import- en Productiebedrijf IMPROHA
Oudez(jds Achterburgwal 81-97, vraagt:
piano's, haarden.
Simplex kruisframe geheel I tapijten, enz., enz. Ook ruilen wij uw meubelen in. Gevestigd en tropical cost. met 1 pant. uitsluitend n. m. in div. keuze
MEISJES EN JONGE VROUWEN
160. Pant., plusfours n. m. v.a.
27.50. Elk gewenst model
Gevestigd:
verchroomd met trommel- sinds 1904. (Overal te ontbieden.) 2e Oosterparkstr. 203 A—2os fHeeft
V stof? Wij maken voor U cost, demi's, pant. Keren, voor de
A
msterdam.
Telefoon
53836
(bij
geen
gehoor
54207).
verpakking van levensmiddelen. Prettige werkkring.
remmen en drie-versnelrep. en modern. van alle herenkleding. Coupeur aan htiis te
Aanvangsloon ’2O.- en ’25.- p.w.
ontbieden. Alle spaarzegels worden aangenomen.
Aanmelden dagelyks.
lingsnaaf.
Vrouwenarts
Voor MERKR IJ WIELEN
Jacq Vet & Zn., Dapperstr. 9, Tel. 52169, Distributiestamkaart medebrengen.
VONDELSTRAAT 47
SPECIALE
onderdelen en goede reparaties
Gevestigd sedert 1928.
AMSTERDAM.
RIJWIELHANDEL C. VAN ASPEREN
Spreekuur voor particulieren:
Spaarndammefstraat
103
Maandag, Woensdag en VrijAMSTERDAM
ßfl
dag van 2—3 uur. Voor min- 1 pers. wollen kampeerdekens
Van 14—18 j., voor verpakking van levensmiddelen. Goed
r
e
5.50,
2 pers.
der vermogende particulieren.
7.50. Pracht
te zien
genot
Een
loon en goede sociale voorwaarden. Aanmelden:
3.90.
Dinsdag I—3 uur, Donderdag coll. handweefstoffen
mijn
aanbieden
bij
al
kennissen
zal
u
B—lo uur.
Wilton karpetten v.a. 36.75
Laat hu Uw rijwiel
Moquette spreien met ruohe
Dit Is het oordeel van Cliënten over
en volant
39.75 (groen en
le klas moffelen en biezen op
bordeaux). 1 en 2 pers. molMeubelen van
2e v. Swindenstraat 60
rode ondergrond met inbegrip
Amsterdam-O.
Vrouwenarts tondekens. Mach. Smyrna karnieuwe
monspatborden,
van
Alles vervaardigd In eigen atelier.
petten 2.55X3.60 m ’384.—.
22.50.
Voordelige prijsklasse
tage en demontage
Solide
IN-EGGERIJEN DE LEEUW—ZWAAF.
Smaakvol
VONDELSTRAAT 47
Cocoslopers 50 cm, 90 cm, 100
Joden Houttuinen 80
AMSTERDAM
VRAGEN
Ui
J.
M.
HARTKAMP
Showroom:
E-ANDSGRACHT
spreekuur:
cm,
Voortaan alleen
140 cm.

'

Agneta J. Buffinga

AANBIEDING

’

’ ’’
’

Dr. ELISE SANDERS
Dinsdag B—lo uur
Donderdag I —3 uur

n"ltofluiger een

l!N 6 MODE-TINTEiN

28, tel. 47598.

—

vanaf f 23.50. Ook in grote
maten.
Tel. 31317, Prinsengracht 1063 b. Utrechtsestr.

thans

'

—
Strijkijzer

— ’

.

I

’

3"5

terug.
Haarlemmerdijk

—

r

Tel. 97711

..Rietlanden"

23

Zomergebak

f

Een hele taart voor ’0.50
Slagroom of crème
met aardbeien

Willem de Lange

2e Leliedwarsstr. 2. tel. 47547

DE MIDDENSTAND

Verhuren repareren
Verkoop inkoop

-

BESTAAN

"/"'/ Il

f 5.00. Geheel compleet. 8 mnd. garantie
Telefoon 53671
Commelinstraat 91

—

BEL

UW KLEDING?

EVEN Ur

Speciale

—

CQfl
OI7U

¥
I
nL___M_l
HBHMM—HHHII

30 JAAR

______

Laat

NU

vanaf

Terry-

VERF

MEUBELPALEIS

ASBEEK BRUSSE

54251. A'DAM-O.
kachels,
naarden,
stofzuigers,
Kywielen,
radio's, wasmach., wringers, gasiorn, keukenger. etc. Desgewenst op termijn.
Speo. Rep.-ir.T. van baarde-, kachels, rijw. enz.

TJELEF.

van

<je

VAKMAN
moot

Fantastisch

I

.

WIJTTENBACHSTRAAT 8-9-21
TELEFOON 53330 - AMSTERDAM

of

b.d

Rozengracht,

geruwd

lEPENPLEIN 8

J

—

van

de Communistische

—

I'HIBET KLEUR SHAMPOO

in de Sowjet-Unie
Groeiende activiteit v/h Franse volk voor de vrede.
In de Verenigde Staten tegen bet
Massa-protesten

POESJKIN-HERDENKING

_<_S___}

_____

„,. _,
36—51

.._

HAARLEMMERSTRAAT
TEL. 46570

Hlfc-ÏSsllr
ynfcwl^qt.

/^'H-K6<_lMk
V i*wFFFï

’
V

Politieke provocateurs.
Het Tweede Congres van Se Pool?© Vakbonden.
Na het Congres v. d. Italiaanse socialisten.
Politieke scholing In de Socialistische Eenheidspartij

,

■

Italië onder hef juk v/h. Marshall-Plan.
WILHELM PIECK: Strijd v/h Duitse volk voor de
eenheid van Duitsland

Prijs per nummer

’

Verkrijgbaar in het Frans, Duits, Engels

’

V&b

Leidsestraat 25,

■JksSBbkK TestSSS

Amsterdam

B

BQWÉf^
*öi

Mcl he

GERRITSE

Jjmt

MHBSK

VIS

iiS(aÉ§

b

°' e"

_

I

.he.

7.

Geopend van 4 uur 's middags tot 1 uur

2
EXTRA
o^V^5 _: .l°«! -

»*<*""

I

_

AANB«E»«»0
i LlO>
1

('KN

I r

TjK

|

IdCR
8.75 I ELAND
*
I

RIJWIELLAMP

\\

AUTOPEDS

I.ÜCHTBANDEN

/ /

L___F

30.50

SPAAKWIKI.EN

II /
/fl| H/ /

/

v,

*«
arant,e

’ I
’
De Rijwiel Beurs :S;Z" "'
PRIMA GARANTIE

/ISBb^V
I /^____
\\

I

/FFR
gemakkelijke
HETALINGS-

~~

'

f

1

Weekblad
zoekt contact

(O)

'

Ot.vertoon

van deze

DOR-BONBONS tegen

H gag ÉÜH

wFÊ

’4.80

’—

5.15

]

’
... ’
’
’
...

h

°'

_

{2

ons

Vruchten Korrels

:

17 et. per ons

■
VACANTIEGANGERS

BITTERKOEKJES 55ct. per half pond

’
’’
’’’
... ’

VENTE'S

——

AANGEBODEN IN CENTRUM VAN ZWOLLE

,

AARDAPPELEN
*-.nwi
**«***-""*
**"
CHOCOLATERIEZAAK,
GROENTE».
u
»
«"*"

I

-ime
6

V-^"

QÏX

*._.

Brieven onder No. £5381. Bureau van dit blad.

hebben

wij

’’

nog:

.

L__t>

HOLLAND FESTIVAL

r^^

Zondas 26 Juni 8 uur

49.50

MANON

32.50

De Nederlandsche Opera 0.1.v. PIERRE MONTEUX
Dinsdag 28 Juni en Donderdag 30 Juni 8.30 uur
CHR. W. GLUCK

49.—

ORFEO

grote

De Nederlandsche Opera 0.1.v. PIERRE MONTEUX
Kathlecii Ferrier als gast
Greet Koeman, I_ouise de Vries
Woensdag: '29 Juni 8

Een aanbieding in tapijten.

uur

Het BALLET

der Nederlandsche Opera 0.1.v. DARJA COLLIN
UOÜLIN ROVGE 1900
MASKERADE
VAL.BBS NOBLEB ET SENTIMENTALES
FAUST BALLET
DIVERTISSEMENTB
Max Dooyes
Choreografie-' Darja Collin

-

ALB. CUYPSTRAAT 96-98-100
Bij de FERD. BOLSTRAAT

Solodansen:

SOORTEN BETAALZEGELS
WORDEN DOOR ONS AANGENOMEN

ALLE

_ _

*

i-MiliMiföMllill-^

theeboekenkasten,
sortering
meubels en klein-meubelen. Keuze
uit meer dan 70 complete kamers.

_i

n parkrr jk e buurt of fendgemeente.
,
Brieven onder no 1528, bur van dit blad Amsterdam

fflfiil wftlBBMH É Wil SB

Verder

Ij]

J
W

VSSsë

te komen condities

37.50
2 pers. SPIRALEN
JAVAKAPOK
BEDSTELLEN
139.—
pracht collectie (2-p.)

O

I

een van haar uitgaven
op nader overeen

35.—

BETER EN (iOEDKOPER

ChoC ade

P er

telijke oplage van

...

EIK. UITSCH.TAFELS

*
*g<£ p„ ons
5 et

voor het overnemen
van gehele of gedeel-

SLAAPKAMERS geheel meubelplaat, gr. 3-d. kast, gr. toogledikant, 2 nachtkastjes, tafel en 2
stoelen voor slechts
390.—
HUISKAMERS tafel, 4 stoelen en
2 fauteuils vanaf
238
DRESSOIRS vanaf
109.—
(keuze uit meer dan 70 modellen)

->

-

Chocoladevlokken

Huishoud- en Patronenboek

— bedden — tapijten is:

DE KRUIDENIER VAN DE buurt

van

VOOR DE

UIN O.
,_^■_■■_"!■

oO

. ADAM

meubelen

__________________________________«____—^—-

rBUIX EN

ZCTBWAEEn"
le ANJELIERSDWARSSTRAAT

en Russisch bij:

BOEKHANDEL PEGASUS,

fJU

-

wr\p fïsi^rHnnF

-

3.50.

VERCHROOMD

/gfo//,

2 pers. OPKLAPBED
1 p. DIVANBEDDEN
2 p. DIVANBEDDEN

..

VAN MELLE
VAN DELFT
HELDER

Hazenstraat 28 le EgelanRozenstraat 77, Tel. 33780
Hef dwarsstraat 1 Willemsstr 171 v. Högendorpstr. r>3

0.15,

Jaarabonnement

■

_____________________________M_____M

Vijanden van het Marxisme.
>
In de bevrijde gebieden van China.
in
China.
toestand
militair-politieke
De
Gr. Preoteara: Indrukken van de „Amerikaanse manier
van leven".

’

I RIJWIELEN
f 3.93 DRB

SPATBORDEN

FA KO

°

en

sortering koekjes

„.
Biscuit

DE BUURT IS EN BLIJFT

mr
l/H

van Duitsland.

VOOR lEDERE BEURS

/

AMEUBLEMENTEN bestaande
uit 4 stoelen, 2 fauteuils (verend)
mass. eiken vanaf
109.—
CLUBSTELLEN geheel verend
(eiken of old-fin.) vanaf
289
HAARDFAUTEUILS v.a. 29.—
1 pers. OPKLAPBED
39.—

Ruime

_Bl_____t_
■WH_____________ll____i_______i_____i___i

UIT

.

IJE«l\__. V I_3o__l\
Binnen Wieringstraat 21

H_ÜMMni9_ln_lni4MM__PPW

ne DAKKFR
_»/_I_I_J_IY
_»_,

__» *HV_^

VJP'

ORIGINELE PARA TRANSPARANTBAND
EN DB OBIG tWEEKLEURENBAND
Voor het eerst na de bevrijding.

B_Jsp_

BETALING EVENTUEEL OP TERMIIN

Atlantisch Pact.

voor

en

1.50

62.50

1 125.—

i

ONCKERS

iS\

-~-, rntnVADC
Ut t» UtLFIVU-'JDl
IWII7I MAMHn
RIJWILLHANDfcL,

—

PIN UP HOME PERMANENT

en

Arbeiderspartijen.

J

,«?*

ALLEEN BIJ

11,
2de
AMSTERDAM
TELEF. 47438
Echfalon
Wolvlok
Wittex
Fleurtex
MERIXO VLOKKEN
en als steeds iets goedkoper.
BIJ 3 PAKKEN' WASPOEDER VELO
1 PAK GRATIS.
LOSSE
ZACHTE ZEEP, 48 cent per pond.
Met als reclame een 1 ponds pak bleekpoeder
van 15 voor 11 cent.
Steeds de nieuwste artikelen, zoals:

de volgende artikelen:

Over de Ideologische arbeid

gereinigd

2-89

Het meest gesorteerde adres voor

C O IVI PIER
HLGOUDSBLOEMDWARSSTRAAT

Het blad van bet Communistisch Informatiebureau verschijnt 2 X per maand. Het nummer van 15 Juni 1949

/

1.95

met uitgeverij van

37948

tel

VERVEN

Wollen Dekens

Lijnbaansgracht 129

Voor een duurzame vrede

BH

V

VERFPALEIS

Bakkerij Verdooner, Tugelaweg 80,
Telefoon 56131

o.a.

REINIGEN

SNOEK'S

’

"BOTERKOEKEN fQ£Q

’
’

2.95.

f

1

52.85

I.—.

CHEMISCH

HET

overtrek v.a. 0.75. Kettingen
v.a.
1.75. FA. F. ZWARTS.
Nieuwe Leliestraat 60.

1

55.—

Telefoon 46238—49233

84917. Bespreekt tijdig!

al Uw kleding

109.75

tussen SINGEL en MARTELAARSGRACHT

’
’

—

Overtoom 538, Amsterdam, Tel.

GOEDKOOPSTE ADRES
Autopeds met. luchtbanden
en spaakwielen
30.25. Zadels

blijvende nattiurkrul, versterkt het haar en geeft het nieuwe

koften
Oliebehandeling
Crêmebehandeling
1.50.

369.50

KORTE NIEUWENDIJK 25-43

geeft

een P racn

’
MAISON KLÉMENT

reparatie-lnr.

_■___________>

' ''

CHEMISEREN

HPL"
*
v-%_is SI
1
Zonder toestel
10.-,
__■_>« J__ CHEMISEREN:
Eenee compleet, beslist geen verdere

Allern Rozengracht 54.
Amsterdam.

TELEFOON 87342.
KINKERSTRAAT 26
BEL. EN WIJ KOMEN BIJ li.

1 Geen bedorven haar meer. mislukking
uitgesloten. Wij werken met de allernieuwste Vinding.

I
| Il £ ,SL [

Van Beek

Van ouds „DE KLEDINGSPECIALIST"

:ï""-'

jgttÈMgpÉk

550.—

BETAALZEGELS worden aangenomen
VRAAGT OOK NAAR ONS
SPAARSYSTEEM

Aan de spits staat Maison Klément.

Deze kamer valt niet onder onze Jub.-aanbieding. (Hierin zijn slechts 6 kamers te leveren)

4 9 15 4

Kom bij ons: Wy stomen, persen, keren, repareren,
veranderen al uw kleding.
Reparatiën binnen een week gereed.

t

J

GORDIJNSTOF
cretonne

KARPETTEN

BEKLKED ME'J
PRIMA
STOK

van 2 fauteuils

LOPER

70 cm. breed, per meter

(enkele stuks)

**

Ook te leveren met 2 clubs in plaats

SLECHT?

BEDSTELLEN
oriraa damast

BOEKENKAST

f'"

140.—

1 32.50

15 jaar garantie (gratis geplaatst)

29.50

498.50

’
..
’
’
’

eiken

C!QA
yxj

J

nPCCOi'IIP
unLoouin

MATRAS

UW

’

2 FAUTEUILS
4 STOELEN

Telefoon 84309

’

vanaf

’’

voor B,echts

UITSCHUIFTAFEL

KOBES, OVERTOOM 181

HESHOF'S RECLAME PERMANENT

’

HAARDFAUTEUILS

Witte dames sportblouses 7.90
Mod. iaponnen, mantels en regenkleding
In alle maten, voor elke beurs.

ONDERSTAAND- HUISKAMER, BEVAT'I'.

SUCCES IS OOK UW SUCCES

"

Old finish, 5 jaar garantie

Heren zomercostuums,
Prima kwaliteit
52.50

n.

SPECIALE-AANBIEDING

—

'

DRESSOIR

A

Geven wij gedurende de week
VAN 24 JUNI TOT 1 JULI
op al onze artikelen 10% korting

Ongesausde Brazlel PRUIMTABAK van J. C. v. d. Hom
Wat Je noemt lekker!
Palmdwarsstraat 24

ZONDAGS GEOPEND
VAN 12 TOT 16 UUR

CLUBSTEL

Old finish, ons succes

OPKLAPBEDDEN

SwT 10 m
A_?__l'

VAN ONS

RECLAME

TELEFOON 50291

B—l4.

GOTISCHE HUISKAMER

met dressoir en schuiftafel

HET
BLAD
VOOR
Fingertips

’
’
’

Old finish

vanaf

ONZE ZATERDAGSE

RADIO SPECIALIST J. KEPPEL

BORNEOSTRAAT

HUISKAMER

DE WAARHEID" i

l

’

in blank eiken of Old finish

Telefoon 46627
Binnen Oranjestraat IS

Betaling vanaf f 5.00 per week.

SUKKELT U MET

Brandstoff enh. P. M eersschaerts

Gerard Doustr. 11S

SLAAPKAMER

Leeftijd ongeveer 18 jaar.
Aanmelden Zaterdag 10—12 uur.

JUBILEUM-AANBIEDING

le klas repar.-lnr.
Uw elubstel als nieuw

BATIM
*

JAVASTRAAT 137

ENIGE JONGENS

Complete Kamers

Reska Radio-toestellen
thans onder ieders bereik

—

„MODERN"
v.a,

V4JI

—

—

Opslagplaatsen

!
Meubelbeurs-Centrum
UljUu. Uu SXjhL

GEBR. BENSDORP

Cokes- Briketten direct leverbaar

Adam

82,

Celebesstraat

—

Tel. 54295

>

—

L

-

Voor plisseren. «toppage.
kleding-, plastic-, kousen
herenhoeder,
reparat.iën,
STOMEN EN VERVEN

Woninginrichting

MOFFELINRICHTING *-"»
**»*
ZEEDIJK 33
TEL. 46290
Industrie massawerk Meubelen en textielvezel op elk
gebied. Snel en accuraat werk onder garantie.

êONS

om

UP-TO-DATE

FERD BOLSTRAAT 87, AMSTERDAM
TEL 92408

EN

—

Nette meisjes gevraagd

cadeau

Javastraat H3

GEMAKKELIJKE VOORWAARDEN
TEVENS VERZEKERING TEGEN
DIEFSTAL, INBRAAK, SJCHADE.

KlüUUü
SPUIT-

|

DISCUS- MAGNEET
MAXWELL -SIMPLEX

f\
MQr 11 0

’

„'T INTERIEUR".

000
OP AFBETALING

3^K)"

ZN., voor alle soorten EB IS MAAR ÉÉN JACQ VET met iets bijzonders
Uw cost. met een extra pantalon weer verkrijgb. Kamgaren

H. SWAAB

\1

BEEM

I Haarlemmerdijk

'RIJWIELEN

bevat

Juni 1949

De Waarheid van Vrijdag 24

—

—

Johanna Zuiver
Aan de vleugel: Maurice van Uier

DEZE ACEKDA VERSCHIJNT DIHSDAGS EN VRIJDAGS
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Darja Collin, Mascha Stom. Miep Vleugels.
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