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kwamen

reactie daarop nogal wat pennen
ln beweging. Niet slechts van
reactionnaire zijde, ook van de
kant der z.g. „progressieven" werd
ons de critiek niet gespaard.
Men kent de toon en de wijs.
„Communistische demagogie" als
hoofdthema. Loonsverhoging zou
hebben.
„inflatie" tengevolge
Prijsverlaging en andere maatregelen zouden de spanning tussen
lonen en prijzen snel opheffen enz.
Nog op het onlangs gehouden
N.V.V.-congres werd een resolutie
aangenomen, waarin gezegd wordt
dat de kosten van het levensonderhoud niet gestegen zouden zijn en
dat de „prijsdalende tendenz" op
de Internationale goederenmarkt
het uitstellen van een derde loonronde wettigt.
Inmiddels zijn enkele maanden, na
het verschijnen van ons artikel,
verlopen. Is het eigenlijk nodig de
arbeiders te vertellen dat het
leven ondertussen weer duurder is
geworden? Men moet wel een
zeer bedreven demagoog zijn, om
het anders voor te stellen.
Zelfs de officiële bureaux, die gegevens hieromtrent verzamelen,
kunnen de zaken niet anders voorstellen. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek deelde onlangs
mede, dat in het afgelopen half
jaar voor een normaal gezin de
kosten van levensonderhoud met
4% en sinds een jaar met 16% gestegen zijn. Uiteraard zijn in deze
cijfers slechts de kosten van het
distributiepakket (dat zeer onvoldoende ;is) en de vaste lasten opgenomen.
Wat de „prijsdalende tendenz op
de Internationale goederenmarkt"
betreft kunnen wij het beste het
Engelse tijdschrift „The Economist" van 3 Mei '47 citeren. Wij
lezen daarin:
„Ongetwijfeld koesterde men de
hoop, dat de stijging van de voedselprijzen op de internationale
markt slechts tijdelijk zou zrjn. Dit
optimisme echter, is tot nog toe
ongegrond gebleken en het internationale prijsniveau is blrjven
stijgen".
nu de „Inflatie". Met dit geleerde woord poogde men de
goegemeente kopschuw te
maken. De meeste arbeiders kennen er de betekenis niet van. Zij
weten slechts dat het een „lelijk
ding" Is.
Zeer in het kort betekent Inflatie
een toestand, waarin meer geld
ln omloop is, dan er goederen aanwezig zijn, die met dit geld gekocht kunnen worden. Als we nu
weten dat onze productie reeds
weer 90% van het peil van voor
de oorlog heeft bereikt en het aanwezige geld zodanig is verdeeld
dat de een zich vrijwel alles kan
aanschaffen en de ander niets,
dan weten we Ineens waar de
schoen wring..
Bij de opheffing van de divldendStóp, waarbij de rente voor aandeelhouders van 6 op 9% werd gebracht, hoorden wij niets over inflatie. Eveneens vindt men het

EN

Minister Gielen in moeilijkheden
De verdediger van de Telegraaf, de K.V.P.'er mr. Kortenhorst heeft gisteren in de Kamer wederom een gevoelige nederlaag geleden. Een tweetal amendementen, die hij had ingediend
op het wetsontwerp Noodvoorziening perswezen met het doel de
collaborateurs te beveiligen werden door de Kamer verworpen.
Het eerste met 44 tegen 32 stemmen, het tweede met 40 tegen 33
stemmen. Daarop besteeg mr. Kortenhorst het spreekgestoelte
en verklaarde onder spottende bijval van de linkerzijde, dat hij
de rest van zijn amendementen, allen pogingen om zijn opdrachtgevers als de Telegraaf c.s. te redden, maar introk.

Strijd voor zuivere pers naar Dinsdag

verschoven
K.V.P. niet gelukkig
Overigens had de KVP een slechte
zowel achter de regeringstafel als daarvoor. Minister G i e-1 e n, die Donderdag jl. reeds duidelijk had laten merken, dat hij
als een goed KVP'er achter het
dag,

edele tweetal Romme-Kortenhorst
zou blijven marcheren en dus de
collaboratiepers niet
zoals
Fred. Schoonenberg het noemde
„het doodvonnis wilde betekenen", minister Jos. J. Gielen
trachtte met een ware „coup de
ttoeatre" het amendement Burger in het zand te doen vastlopen. Hij opende om één uur de
aanval op deze mogelijkheid om
voormalige nazi-drukkerijen te
vorderen (o, inbreuk op het heilige eigendomsrecht!) door fe verklaren,
dat het amendement
„elementen bevatte, die in strijd
waren met de grondwet." Daarom
stelde Z.E. voor de kwestie van
de vordering van het perskapitaal
te laten verwerken in een nieuw

—

—

wetsontwerp.

De ondertekenaars van het amen-

ken, werd door de regering nog
niet beantwoord.
zit men met de gevolgen. De arbeiders „zijn het
zat". Zij laten zich niet langer
„bepraten". Ondanks de tegenparolen der „bona-flde" vakbondsbestuurders, gingen alleen ln Amsterdam 10.000 metaalbewerkers
ln proteststaking. Ondanks bezweringen door de radio, lag vrij-

THANS

'TWEEMAAL per dag poetsen

"

De ontwerp CA.O. in het bouwbedrijf, waarover tussen de Uniebonden en de patroonsorganisaties
overeenstemming was bereikt,
kon de goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars niet
wegdragen. Dit college maakte
vooral bezwaar tegen de daarin
voorgestelde loonsverhoging en
gaf "in overweging, in verband
met het vele. in het bedrijf voorkomende verzuim, een fonds te
vormen waaruit loonverlies ten
gevolge van dit verzuim volledig
aan de arbeiders zou worden vergoed. Tevens zou men een bedrijfspensioenfonds in het leven
kunnen roepen, waarvan de kosten ten laste van het bedrijf zouden kunnen komen.
De Bedrijfsunie aanvaardde dit
denkbeeld. De werkgeversorganisaties bleken er echter verschillend over te denken.
De Unie zond nu een ultimatum
patroonsorganisaties,
aan,
de
waarop vóór 30 Juni antwoord
moet zijn ontvangen op de vraag
of men bereid is de door het College gedane suggestie te aanvaarden en op 1 Juli daaraan gevolg

pakte deze strohalm gretig beet
en zo wordt de zaak naar de volgende week verschoven; aldus de
voorstanders van collaboratieeigendom een paar dagen uitstel
gevend. Veel hoop is er echter
niet voor hen; want de stemming
over de Kortenhorst-amendementen spreekt boekdelen.
Minister Gielen heeft niet geantwoord op vragen van mr. Burger (P.v.d.A.) en Fred. Schoonenberg (CPN) betreffende
die
fietstocht die de hoofdambtenaar
van zijn departement, dr. Beekenheeft ondernomen langs
kamp,
een aantal Kamerleden om ze te te geven.
bewegen toch maar vooral tegen
anthet amendement-Burger te stem- Indien een onbevredigend
woord zou worden ontvangen, zal
men. Wellicht voor mr. Kortenhorst een aanleiding om zich op men' alle maatregelen nemen om
van de verlangens der
te winden over de „parlementaire inwilliging
te bereiken.
bouwarbeiders
democratie."

.

Ook P.T.T. personeel krijgt
„Staken, staken"

voor straf- en privaatrecht in
dit overleg te betrekken, zodat er tijd en gelegenheid zou
zijn tot een aceoord te komen.
Minister Gielen werd danig
ln het nauw gedreven door
al deze "vriendelijkheid.

Zwaar geschut

9
en „Gooi ze er uit '

Nog minder vlees?

Mr. Snel trachtte namens de Uniebonden sprekend, het vuur te
blussen. Voortdurend bleek echter dat de vergadering het in het
geheel niet met hem eens was en
de verontwaardiging steeg ten top
toen men uit de woorden van de
heer Snel kon afleiden dat vooralsnog geen verbetering in de positie van het P.T.T.-personeel te

verwachten Is!

Toen spr. opmerkte dat loonsverhoging inflatie tengevolge
zou hebben, atwoordden de
aanwezigen met
„Staken,

staken".

Toen s;jr. wees op de stille
tegenw'rking van het betreffende <3partement en van het
hoofdbestuur der P.T.T., riep
men in koor: „Gooi ze eruit".
Bij de discussie die volgde, lieten
alle sprekers zich in felle bewoordingen uit en gaven deze te kennen, dat vooral het middel- en
lager personeel niets anders dan
krachtiger strijdmiddelen overblijft, om verbetering in hun positie te verkrijgen.
Er zal nog een tweede vergadering
worden gehouden, waarop men bea.s. uit te stellen. Jos. J. Gielen paalde besluiten denkt te nemen.

Kleine boeren in

deze Informatie wordt
overwogen, het zojuist verlaagde
vleesrantsoen
binnenkort opnieuw drastisch te verlagen en
wel tot 250 gram per drie weken.

Geen overbruggings-

Volgens

zou nog maar voor ongeveer
drie weken vlees in voorraad zijn.
Vooral de schaarste aan varkens
is
naar men zegt
buitengewoon groot. De slagers kunnen
met de geringe toewijzingen en
hun hoge lasten onmogelijk hun
bedrijf gaande houden.
Van officiële zijde verneemt het
A.N.P., dat van een verdere verlaging van dit rantsoen
geen
sprake zou zijn.
Er

—

—

king

gingen, is weinig verande-

ring gekomen.

Bij enkele bakkers gingen de ar-

heffing der staking.

onderhandelingen tussen de „Unie" en de
regering resultaten zouden afwerpen, maar dat de staking deze
beschikking hebben.
zouden verhinderen, vroeg men uit
Het karakter van de stakingsbe- de vergadering de garantie dat,
weging zegt ons duidelijk, dat de indien binnen 14 dagen geen inwilarbeiders, onverscJiMig van welke liging der eisen zou hebben plaats
bond zij zijn, tot een eensgezinde gevonden, de „Unie" de staking
conclusie gekomen zijn. Er hebben zou proclameren. Slechts op deze
stakingen plaats gevonden, waar voorwaarden was men bereid het
de meerderheid der arbeiders werk te hervatten.
christelijk of katholiek georganiseerd was. ln de metaalbedrijven Uiteraard werd deze garantie niet
hebben de deelnemers zich niet af- gegeven, waarop de arbeiders begevraagd, of de leiding van het sloten het advies te verwerpen en
N.V.V. de protestbeweging wel of
de staking voort te zetten.
niet goedvonden.
„Men heeft ons deze weg opge- Naar wij vernemen zal Zondagdreven", zeide de voorzitter op de morgen in gebouw De Valk, Valvergadering van houtbewerkers. kenburgerstraat, een bespreking
In deze woorden ligt het karakter worden gehouden, waarin de
van de acties der laatste dagen maatregelen zullen worden bebesloten en wordt tegelijkertijd sproken om dit conflict tot een
vastgesteld, wie voor de verdere goed einde te brengen.
ontwikkeling de verantwoording De bedrijfsgroep „Transport" der
E.V.C. afd. kolenwerkers deelt
dragen.
A.. v. R. mede, dat geen kolen zullen worToen hij zeirfe dat de

toelage

Minister Mansholt heeft besloten

dit jaar geen overbruggingstoelage voor kleine boeren uit te
keren, weet „De Tijd" te melden.
Het aa hier vooral om de bedrijven, die het moeten hebben

van

meer

verteld....

NSB-ers en SS-ers worden anti-commu-

nistisch opgevoed
ds. Banning over het CommunisDs. Banning gaat
me."
Voorz.: „Was het onderwerp
over de tong
Communisme?"

Bij de behandeling van de zaak
van de in het kamp Rhijnauwen
bij
Utrecht gedetineerde exN.5.8.-er en W.A.-man Van de
is wederom gebleken,
Bogaert

socialistische ideeën. De verdach-

te antwoordde: „Ja".

Voorz.: „Hoe komt het, dat u
tot andere inzichten gekomen

bent?"

Verd.: „Ja."
Voorz.: „Werd het onderwerp
door het lid van de Tweede Kamer ds. Banning behandeld?"
Verd.: „Ja."
Voorz.: „Hoe sprak ds. Banning over het Communisme?"
„Hij zette uiteen, dat
Verd.:
het Communisme een groot gevaar is."
Voorz.: „Dat heeft men u wel
eens meer verteld..." (De voorz.
dacht blijkbaar aan Mussert enz.)
Verd.: „Ja."
Voorz.: „Bent u het daarmee
eens?"
Verd.: „Volkomen."
„Ja, ik stel u deze
Voorz.:
vragen, omdat ik het met deze
gang van zaken in de kampen
niet eens ben en ik vertrouw, dat

de pers hier wel commentaar op
Verd.: „Door de lezingen, die zal leveren."
ln het kamp worden gehouden." Bijinformatie in het kamp Rhij„Wat voor lezingen nauwen gaf de kampcommandant
Voorz.:
zijn dat dan?''
toe, dat ds. Banning inderdaad
„Gisteren hebben wij Woensdag j.l. in het kamp is
Verd.:
nog een lezing gehad. Toen sprak geweest, doch de commandant
wilde zich niet uitlaten over de
woorden, die ds. Banning daar geAls de kersen rijp zijn gaan
de
mensen met
sproken heeft. Wij vernamen in
lawaaimakende voorwerpen op de
het kamp verder, dat heftige antivogeljacht.
Communistische propaganda daar
gebruikt is, die, aldus onze zegs-

man, bij de zware gevallen nog
meer belangstelling
dan bij de lichte.

Nota wordt beantwoord met nota! Britse consul-gen.
onverwacht naar
Djokja

Algemene gevoelens:

„Nederlandse nota in
geheel onaanvaardbaar”

wensen een regering, die
werkelijk regering is en alle uitWij

voerende macht bezit, welke een
normale regering heeft. De macht
van de GG dient daarbij uitdrukkelijk te worden vastgelegd. Wij
verwachten niet, dat hij betrokken

werk onder

voorbehoud
aanvaard

Nadat het College van Rijksbemiddelaars had toegezegd, de eis
tot uitbetaling van een winstaandeel aan het personeel van de
werf „Wilton-Feyenoord" te Rotterdam Maandag als eerste punt
op de agenda te zetten, is de
nachtploeg gisteravond en de dagploeg hedenmorgen weer aan het
werk gegaan.
Men besloot de beslissing van het

vervat zijn in een motie,

deze

aldus meldt United Press.

waarin, evenals in de Nederland-

Ofschoon de Nederlanders herhaaldelijk hebben verklaard dat
er geen verdere onderhandslingen gevoerd kunnen worden,
voorzien politieke waarnemers te
gereedkomen en dat het WerkBatavia dat er een nieuwe reeks
comité van het Voorlopige Indo- van besprekingen zal volgen, op
parlement
nesische
hierover ge- basis van het republikeinse antraadpleegd zal worden.
Tevens woord.
zal men tot publicatie overgaan.
De tegenvoorstellen zijn, aldus
Sjahrir gebaseerd op de overeenkomst van Linggadjati. De financiële en economische problemen
zullen, zo ging Sjahrir verder, gemakkelijk te regelen zijn, wan- Vrijdagochtend waren arbeiders
neer een nationale regering is in- te Arnhem bezig de tramrails op
se nota, de voornaamste punten
politieke, economische en
van
militaire aard zijn. Sjahrir zei, dat
de Republikeinse nota Vrijdag zal

Verrassende vondst te
Arnhem

Naar aanleiding van de uitspraken van de grote politieke partijen over de Nederlandse nota,
verklaarde Sjahrir, dat volgens

het algemeen gevoelen de nota in
haar geheel onaanvaardbaar Is,
ofschoon vele afzonderlijke punten wel acceptabel geacht worden.
Sjahrir ontkende ten slotte de geruchten, als zou de Republiek een
verzoek tot arbitrage hebben ge-

de Zijpepoon weg te breken,
toen zij plotseling in grote haast
de plaats van hun werkzaamheden verlieten. De omgeving
werd onmiddellijk door de politie
afgezet en vele voorbijgangers
vroegen zich tevergeefs af wat er
aan de hand zou zijn.
Het raadsel werd spoedig opgelost toen de mijnopruimingsdienst
op het terrein verscheen. Het
bleek, dat de arbeiders bij het

daan. „Wij zullen alles doen om
de kwestie slechts door de twee
betrokken partijen te doen regelen."

demonteren van een wissel een
grote vliegtuigbom hadden gevonden waaraan een landmijn was bevestigd. De mijnopruimingsdienst

De Australische premier Chifley
en andere ministers hebben giste-

Meer dan twee jaar heeft het
zeer drukke verkeer de bewuste olek 'gepasseerd en het
was dus geenszins denk-

Besprekingen over
opheffing boycot

ren

besprekingen

gevoerd

met

Roach en Healy, de afgevaardigdeze niet aan de wensen der arden van de Australische vakbewebeiders tegemoet komt, Maandag ging op het Congres van de Indoopnieuw een standpunt te bepa- nesische vakcentrale 5.0.8.5.1.,
lert en maatregelen te nemen.
over de boycot van de NederCollege af te wachten en, indien

landse schepen in Australië. Ook
vakverenigingsbesturen
met de
werden besprekingen gevoerd.
Gisteren werd nog door Aneta gemeld, dat de Australische havenarbeiders besloten zouden hebben
mede te werken aan de verscheping van bepaalde goederen naar
Indonesië, hoewel zij de boycot nog
niet officieel hebben opgeheven.
Zoals men weet is er kort geleden
omtrent de verdeling overeenkomst bereikt tussen de Indonesische en Nederlandse regering.
75% der goederen zullen in republikeinse havens worden oelost en
voor de Republiek bestemd zijn.

zal zijn bij de normale uitvoerende
macht, maar er zouden situaties
kunnen ontstaan, waarbij hij zou
Antwoord der Republiek
kunnen optreden," aldus Siahrir.
Sjahrir meende, dat de mogelijkbinnen 24 uur verwacht
heden voor de constructie van
Het
Indonesische
antwoord op de
een dergelijke regering velerlei
zijn, waarbij hij o.m. wees op de Nederlandse nota wordt binnen
mogelijkheid van een executieve de komende 24 uur verwacht, al
raad (~ executive council''). heeft de Republiek onder de veerOmtrent de Republikeinse tegen- tiendaagse periode, in de nota
voorstellen verklaarde Sjahrir, dat gesteld, nog de tijd tot 10 Juni,

ondervindt gesteld.

Bij Wilton-Fijenoord

mijn tong.

„Nationale Regering voor
Geheel Indonesië”

de varkens- en pluimveeHoewel varkens- en
pluimveestapel ook dit iaar uog
niet voldoende zrin om deze ledrijven een )ldoende inkomen te „Wij accepteren de Idee van een interim-regering als mogelijkheid
cm het tot stand komen van een federale regering te vergemakkeverzekeren, zal toch geen overbruggingstoelage worden uitge- lijken. De Nederlandse voorstellen zijn daarom niet definitief, onze
keerd.
tegenvoorstellen zijn meer gedetailleerd", aldus verklaarde de Indonesische premier Sjahrir gisteren op een persconferentie te Djokja.
„Wij wensen een soort nationale regering voor geheel Indonesië,
waardoor de overgangsperiode tot 1949 gemakkelijk te overbruggen
zal zijn. De belangrijke vragen zullen echter zijn: Welke Is de positie
van deze regering en welke is de positie van de Gouverneur-Generaal?
Tot nu toe had de G.-G. alle uitvoerende macht in handen.

houderij.

en tweemaal per jaar naar
de tandarts". Zulks zeg ik
altijd wijs tegen de kinderen van
mijn zuster. Maar zoals zovele
goede stellingen is ook dit er een,
die men niet zich zelf oplegt, maar
waarmee men bij voorkeur een
ander om de oren slaat.
Zo was ik in geen zeven jaar bjj
de tandarts geweest. In de oorlog
kwam je daar niet toe, want toen
was alles al onprettig genoeg en
na de bevrijding was ik het een
beetje ontwend.
Maar de vorige week heb ik het
er dan maar eens op gewaagd. Ik
heb gelijk een nieuwe tandarts
genomen, een verse, zo uit het
telefoonboek, één die heel dicht in
de buurt woont. De wachtkamer
was naargeestig als alle tandartsenwachtkamers, maar toen ik
eenmaal binnen was, voelde jk mij
direct op mijn gemak. Een gezellige, joviale, vlotte, oude heer,
zo zag mijn tandarts er uit, zonder witte jas aan, zo helemaal
geen tandarts. Hrj beweerde na
grondig onderzoek, dat ik zes vullingen en twee extracties zou
doormaken. Dat zag er heel ongevaarlijk uit, maar later bleek,
dat extracties h'skoud trekken betekent.
Gisteravond aou het dan gebeuren, die extracties. Ik zag er allerminst tegen op, maar dronk
toch een borrel in de stille hoop,
dat het me dan wat makkelijker
af zou gaan. Twee borrels!
Even later zat ik in de stoel en
zag met bonzend hart toe, hoe de
tandentrekker een aantal vervaarlijke instrumenten klaar legde. Het scheen me toe, dat zelfs
hij beefde.
„Achterover en mond open a.u.b."
commandeerde hij en daar ik het
redelijke daarvan in zag ging ik
liggen, opende mijn mond en zei
nog gauw beleefd: „Ik hoop niet
dat het u hindert, maar ik heb
een paar borrels gedronken!"
~Een paar?'" hikte de tandarts.
~Een ppaar? Ik heb erweltttwin.
tig gehad." En hij prikte mij
prompt met de injectiespuit in

SJAHRIR WENST BEPERKING MACHT G.G. EN

Dat heeft men u wel

dat in de kampen een neftige
anti-communistische propaganda
wordt gevoerd. Er blijkt +hans.
dat het hoofdbestuurslid van de
P.v.d.A., ds. Banning een aandeel in deze „democratische heropvoeding" heeft.
De voorzitter van de Zaanse Kamer van het Haarlemse Tribunaal, mr. Goudsmit, stelde aan
verdachte de vraag of hij bebij bedrijven waar keerd was van zijn nationaal-

den afgeleverd
wordt gestaakt.
Slechts bij die bakkers, die het bekende biljet voor het raam hebben
hangen, waarop vermeld dat de
gevraagde lonen worden betaald,
zullen van
brandstof worden
voorzien.
Wij vernemen, dat morgen (Zondag) 10 uur 's morgens in gebouw
„De Valk" een algemene vergadering voor de bakkersgezellen zal
worden gehouden, op welke vergadering zal worden beslist hoe
verder in het conflict gehandeld

verdrukking

sitie.

Leden der Unie-bonden verwerpen
advies van hun bestuur
In de gang van zaken in de bak-

(Zie beschrijving pag. 3.)

De vakgroep slagerijen te Utrecht
heeft medegedeeld, dat er grote
onrust onder de slagers bestaat
wegens de zeer slechte vleespo-

Amsterdamse bakkers blijven staken

kerijbedrijven te Amsterdam waarvan gisteren de personelen In sta-

Een nieuw beeldhouwwerk van J. Janchelevici

Vakgroep slagerijen
ziet de toestand
somber in

heet toegegaan.

Toen de voorzitter de houding der
Unie-bonden, waarvan een aantal
bestuurders aanwezig \waren, hekelde en de regeringspolitiek ten
opzichte van het P.T.T.-personeel
afkeurde, gaf de geneie vergadering op luidruchtige wijze van
haar Instemming blijk.

beiders weer aan het werk, omdat
de
betreffende patroons, openlijk
rende 24 uur stil. De landarbeiders of bedekt,
de gevraagde
toehadden reeds daarvoor, bij een zegden, bij een aantallonen
andere
hun
Drente
actie in Groningen en
patroons legden de gezellen het
strijdwll gedemonstreerd. Talrijke werk neer en sloten zich bij
de
andere bedrijven volgden en het staking aan.
laat zich aanzien dat deze lawine
Op een gistermiddag in „Krasnazich verder zal voortbewegen.
Hier wordt niet „gestaakt om te polsky" gehouden vergadering van
staken", zoals men het zo graag de „bedrijfsunie", verdedigde de zal worden.
tracht voor te stellen. Hier wordt heer Kuiper, namens de „Unie"slechts aan de reactie te kennen bonden een advies, inhoudende opderhandelen geen verbetering in
de noodpositle der werkers kan
worden verkregen, deze nog andere en krachtiger middelen ter

meneer

er genoeg van

wel de gehele houtindustrie gedu-

gegeven, dat, Indien dan met on-

Pot voor

Actie in het
bouwbedrijf?

dement trapten hier echter niet
in. Mr. Joekes (P.v.d.A.) zëi
in heel nette bewoordingen, dat hij
het voorste] van minister Gielen
beschouwde als afstel en dat de
regeling van het perswezen toch
al veel te lang op zich heeft laten
wachten. Hij stelde voor de vergadering tot half vier te schorsen, dan hadden de samenstellers
van het amendement tijd om hun Te Hengelo werd Donderdag j.l.
voorstel pasklaar te maken.
een grote protestvergadering geFred Schoonenberg
houden van P.T.T.-ambtenaren.
was het met mr. Joekes
deze vergadering, waarop o.a.
Op
eens. Hij diende echter nog
de kwestie der salariëring en prohet practische voorstel in de
motie aan de orde kwam, is het
minister en de commissie

de' loonstop, dat de aandeelhouders Gesteund door de aanwezigheid
ln 7 maanden tijds, in totaal niet van dr. Beel zelve beklom hij opminder dan een milliard (dat is nieuw het spreekgestoelte en zei,
duizend millioen) gulden rijker dat schorsing tot half vier onvolzijn geworden. Hieruit blijkt dus, doende was, omdat hij over dit
dat de waarde van de bedrijven onderwerp beslist overleg moest
met inbegrip van de winstverplegen met zijn collega van Ecowachtingen met genoemd bedrag nomische
Zaken (de KVP'er
Is gestegen.
Huismans), En voor het voorstel
De loondictators, vertegenwoor- van Fred. Schoonenberg bleek hij
digd in het College van Rijksbeook al niet te voelen. Inmiddels
middelaars (ook wel rijkspinge- bracht de KVP nog sterkere
rustig
houden
genoemd)
laars
krachten in het vuur. Professor
vast aan de afgekondigde loon- R o m m e zelf besteeg de kathedoor
zg.
hierbij
gesteund
de
stop,
der en vermaande allen toch
Unie-vakbonden. Nog op het con- maar vertrouwen
te hebben in de
gres van de P.v.d.A. mocht het regering. Zijn buurman KorLiefde
en
N.V.V. van
heren Vos
tenhorst (zij delen gezamentinck de dank in ontvangst nemen, lijk een bank) vond, dat de houvoor de wijze waarop het de loons- ding van de voorstanders van het
verhoging wist... tegen te gaan! amendement een afschuwelijk
De arbeiders echter zien, ondanks schandaal was. „Waar blijft de
hun zwoegen met ondervoede
lichamen, de rantsoenen verlagen parlementaire democratie" zo riep
en hun gezinnen dagelijks meer hij uit.
Uitstel tot Dinsdag
verkommeren. Hun enige perspectief is, dat het steeds beroerder De stemming in de Kamer werd
wordt. De ontwikkeling in Indoer intussen niet rustiger op en
nesië maakt dit perspectief nog voor minister Gielen zag de toesomberder.
komst er somber uit. Redding
Maandenlang hebben zij de onderdaagde echter op in de persoon
handelingen over hun arbeidsvan de voorzitter, mr. Van
voorwaarden aangezien en hun Schaik (KVP), die het voorstel
getoond
met vreedzame
bereidheid
de behandeling van het
middelen de naoorlogse problemen deed
amendement Burger tot Dinsdag
der E.V.C., de organisatie die door
de arbeiders in de meeste belangrijke industrie- en landbouwcentra
wordt aangehangen, in welk memorandum wegen werden aangegeven om uit de impasse te gera-

(Zie pag. 3)

Het verzet

Kortenhorst lijdt zware nederlaag

blijkbaar ln overeenstemming met

mede te helpen oplossen. Niets
mocht baten. Het memorandum

RONDOM ONS
WELVAARTSPLAN

VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND

246337

De stakingsbeweging TWEEDE KAMER
wij op 3 April j.l. ons
artikel „Loonsverhoging Nu"
TOEN
publiceerden,
als

Zaterdag 7 Juni 1947

heeft het gevaarlijke projectiel
verwijderd.

beeldig geweest, dat een ernstig ongeluk het gevolg was
geweest van de activiteit der
Duitsers, die de bom hadden
geplaatst.

„Times” aan Ned. Reg.:

Kalm blijven en
Britse belangen
eerbiedigen!
De

Britse

Consul-Generaal

te

Djakarta, Mitcheson Lambert,
heeft gisteren per vliegtuig geheel onverwachts een bezoek gebracht aan Djokja. Het Is de
eerste maal. dat de Britse Consul-Generaal in Djokja was. Hij
werd vergezeld door zijn echtgenote en
mr. Sastroamldjojo
van het republikeinse ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Hij heeft een onderhoud van twee
uur gehad met pres. Soekamo en
minister-president Sjahrir. Hij
ontweek de vraag van de pers of
het bezoek verband hield met de
Nederlandse nota. „Indien dit zo
was", aldus de consul-generaal,
„zou Ik er toch niets over zeg-

gen."
In dit verband zij opgemerkt dat

het Engelse gezaghebbende blad
„The Times" op 3 Juni j.l. in een
hoofdartikel o.a. schreef, dat „het
Britse belang ln Indonesië in de
vorm van beleggingen aanzienlijk
is en dat men hier ongerust Is

—

zoals de Nederlandse autoriteiten dit wel zullen hebben
opgemerkt
dat ln de huidige
moeilijke
periode van aanpassing er wel eens sprake zou
kunnen zijn van een achteruitzetting, weliswaar niet in theorie, maar wel in de practijk, van
de Britse belangen."
Het blad geeft dan een wenk aan
de Nederlandse autoriteiten om
niet te hard van stapel te lopen:
„Zowel op politiek als op economisch gebied zijn er geen hinderpalen, die niet uit de weg kunnen worden opgeruimd door geduld en goede wil."

—

K.L.M, vliegt naar Rome
Maandag a.s. wordt de nieuwe luchtverbinding tussen Amsterdam en
Rome, via Genève, geopend. De
nieuwe luchtlijn wordt drie maal per
week gevlogen.

HET WEER
Geldig; tot Zondagavond.
FRISSE WIND
Koel weer met een krachtige
wind tussen West en Zuid-West.
Vanavond in het Midden en Oosten van het land nog enige
regen, vannacht brekende bewolking en morgen overdag wisselend bewolkt met hier en daar
een regenbuitje.
onder: 20.58; morg"n
op: 4.19; Maan op:

CZon

morgen onder 6.51.
L. K. 11 Juni.

—
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Geprolongeerde
cijfercomedie
blijkt een nuttige en niet
onkomische bezigheid te zijn
na een staking de cijfers, die
de burgerlijke pers daarover publi-

HET

ceert, aan een

vergelijkend onderzoek te onderwerpen.
Bij de metaalactie in de Amsterdamse bedrijven kwam dit tot
uiting. De kolder van de één overtrof de kolder van de ander met
stukken. De hysterische woede
van de regeringsorganen manifesteert zich o.m. ln het kleineren
van het stakingspercentage.

Zo Is thans geschied met de staking van de bakKersgezellen in de
hoofdstad. In de eerste gelederen
treffen we Het Vrije Volk
uiteraard hand ln hand met D e

Volksikrant van Romme,
hoewel beide natuurlijk weer
totaal verschillende cijfers over de

staking op de

Bakkers-

burgerij loslaten. Het socia-

listische orgaan
beweert 10 %
stakers te hebben geteld, zijnde 275 van de
2500 in totaal.
De
Volkskrant vertelt, dat 75 bakkers in
de E.V.C, zijn georganiseerd en
dat een deel van de leden van
andere vakbonden zich met de

staking

in de
pers

E.V.C.'ers solidair verklaarde. Van
de 500 bedrijven staakten er 20,
terwijl door 23 patroons, verenigd
in Aller Belang, aan de eisen van
de E.V.C, werd voldaan. Aldus
Romme. De Maasbode weet
te vertellen, dat 1000 gezellen ln
de E.V.C, zijn georganiseerd en 20
bedrijven met inbegrip van de
grootste staakten. Trouw weet
het nog anders. In 13 grote bedrijven was de staking algemeen.
Het Parool publiceert de
cijfers over de staking, zoals de
stakingsleiding die verstrekte.
Verder zegt dit blad, dat 80
patroons, aangesloten bij Aller
Belang, bereid zijn de door de
E.V.C, gevraagde 48 te betalen.
Ook D e T ij d geeft het aantal van
70 % stakers, zoals door de stakingsleiding werd medegedeeld.
Van de 800 bedrijven waren er
volgens deze krant 13 niet aan het
het werk. In de liberale sector
zegt men het alweer anders. Het
Handelsblad constateerde,
dat 20 % der bakker staakte.
De verschillende cijfers zullen de
objectieve lezers voor de ogen
duizelen. Juiste oplossing van
bovenstaande puzzles worden
gaarne binnen tien jaar aan het
bureau van dit blad ingewacht.

’

Musicus
overreden
Vannacht om

half twee stond de
39-jarige musicus H. Smit, uit de
Mercatorstraat, zijn band op te
pompen voor een huis in de Korte
Leldsedwarsstraat, toen een personenauto, die uit de Leidse Kruisstraat kwam, hem aanreed. De
man werd met een ernstige hoofd-

wonde naar het W.G. overgebracht, waar hij bij aankomst
bleek te zijn overleden.
In de auto bevonden zich twee
personen, van wie een, F. v. B„
een rijbewijs bezat, doch in kennelijke staat van dronkenschap was.
Hij had niet minder dan vijftien
borrels gedronken. De ander, C.

N., was niet dronken, evenwel ook

een rijbewijs.
Na de aanrijding was de wagen
tegen de gevel van een huis opgereden, waardoor het huis en de
wagen beschadigd werden. De
twee automobilisten zijn opgesloten.
niet in het bezit van

Speelhol „opgerold”
De politie

drong gisteren

een per-

ceel in de Van Baerlestraat binnen, waar zij twintig personen
rond een roulette aantroffen.
Een 38-jarige expeditieknecht en
de medeplichtige bankhouder, een
43-jarige koopman, werden opgesloten. Het speelmateriaal en een
bedrag van f 1293.50 werden in
beslag genomen.
55 JAAR GETROUWD
Wij kregen een brief op de redactie,
di« we onze lezers niet willen onthouden.
Hendrik Ras en Jacoba
Ras —»Post, Westerstraat 201. Amsterdam zijn a.s. Woensdag 11 Juni
55 jaar getrouwd. Ons wordt dit
door de buren medegedeeld, omdat
~die ouwe zeerob" het op prijs stelt.
Wij hopen, dat het jubilerende
echtpaar de goede koers mag houden. Behouden vaart en goede
wacht.

Proces-Voûte

Mr.Sikkel verzwaart
eis met drie jaar

klopt met zjjn hamer en zegt, dat
hier niet het werk van de Joodse
Raad besproken wordt.

De speler Voute

„Er is opnieuw iets van het
aureool weggenomen, dat nog om
deze verdachte hing. Ook ik was
daarvan wat onder de Indruk,
hetgeen tot uiting is gekomen in
mijn zeer milde els van 5 jaar,"
zo zegt mr. Sikkel in zijn requisitoir.
Verder betoogt hij, dat de speler
Voute zich voordeed als de behoeder van Amsterdam. Met de
opvoeOm kwart over zes is mr. Sikkel, de procureur-fiscaal bij het bezetters zou hij zijn spel van
de
vertrouwen
ren
en
om
het
Bijzonder Gerechtshof, opgestaan aan het eind van de lange tafel bevolking te winnen, werd hij op
en gebarend met de wijde mouwen van zijn zwarte toga spreekt de burgemeesterszetel geplaatst,
hij zijn requisitoir uit over de man in de verdachtenbank: Edward omdat hij geen N.5.8.-er was.
Toen de Russen opdrongen en de
John Voute.
invasie dreigde, verzette ook deze
Een speler noemt hij hem en hij is van mening, dat deze figuur verdachte de bakens en zijn spel
was gericht naar twee kanten,
nu helder voor het voetlicht is getreden.
om
zich te dekken.
Fel zijn de woorden en snijdend is zijn stem, als hij de intrigues
procureur-fiscaal gaat verDe
van Voute om burgemeester te worden, aan de kaak stelt en hij volgens in op enkele laakbare
zegt met nadruk: „Het spel begon op dat moment."
handelingen van Voute, die tijdens
zijn gekodreigde,
Toen de Russen opdrongen en de invasie
verzette Voute de zitting naar voren tot
en
komt
dan
de gemen
hü
speelde
hij
de bakens en om zich te dekken
naar twee kanten. dragingen van de verdachte,
ten
„fk eis acht jaar", zo besloot mr. Sikkel.
opzichte van de verraderlijke
N.5.8.-politie.
er een eind aan met de opmer- Hij stelt vast, dat Voute niemand
Hitlergroet en de S.S. king:
„Zijn we hier met een van het gespuis wegens verreof met een getuigenver- gaande misdragingen heeft ontpleidooi
politie
van
H.
brigadier
De
J.
slagen.
Koch komt ln de middagzitting klaring bezig?"
verklaren, dat de verdachte tij- Als de getuige even zwijgt, neemt „Als zij zich vergrijpen, worden
ongeschikt verklaard, doch
dens een bezoek van Hlmmlèr de procureur-fiscaal hem een zij niet
overgeplaatst naar
rechtstreeks
af
over
het
werk
van de
aan Amsterdam de Hitlergroet verhoor
de
bloedhonden
van de S.D.", zegt
Joodse Raad en de verhouding tot
had gebracht.
hij overweegt, of
mr.
Sikkel
en
de
Duitsers.
hij',
Voor het Hof demonstreert
„om later
gedaan
Voute
dit
„Waren
Sikkel:
de Duitsers te kunnen zeggen, heeft
hoe Voüte's arm omhoog ging bij
die grudat
al
u,
omdat ze u
de begroeting van Hlmmler. „Het vriendelijk tegen
verantzijn
weldaden
niet
onder
was mijn gewoonte niet. Ik heb nodig hadden?"
woording gebeurd zijn".
daarom vele malen een aanmerAsscher: „Dat weet Ik niet!"
Mr. Sikkel zegt dan, niet te kunking gekregen", zegt de ver- Sikkel: „Waarom hadden ze u nen
persisteren bij zijn vorige
dachte.
nodig?"
van
vijf jaar gevangenisstraf
eis
Dan buigt mr. Sikkel zich over Asscher: „Voor tientallen maat- en
requireert een straf van
hij
de tafel heen en vraagt:
regelen. Meestal saboteerden we acht jaar.
„Voelde u voor de Hollandse of die."
De verdediger, mr. Kymimel, beDuitse S.S.?"
toogt, dat hy nog steeds geen
„Omdat
maatregelen
u
„Ik waardeerde ze niet zo erg," Sikkel:
materieel strafbaar feit had kunlieten de nen
antwoordt Voute en' dan geeft de saboteerde en vergat,
vinden tegen Voute. Hrj
Raad
Duitsers
de
Joodse
met
3700
kennen,
dat
procureur-fiscaal te
vraagt dan ook ontslag van rechtsgetuige Hoefman, een agent van leden voortbestaan?"
vervolging, het recht van Caspolitie, voor het hekje moet Asscher: ~Later zijn we gearressatie en onmiddellijke invrijheidsteerd".
komen.
stelling.
In het begin van de bezetting Sikkel: „Ja, toen ze u niet meer Dit laatste v.-ordt door het Hof
had deze zich „beledigend" uit- nodig hadden."
van de hand gewezen.
gelaten over de Hollandse S.S. De president, prof. dr. van Hamel Uitspraak 20 Juni a.s.
en Voute, die het had vernomen,

„Een spel naar

twee

kanten.. ..-

,

„omdat
de
ontsloeg
agent,
lemand, die zich op laatdunkende

wijze over de S.S. had uitgelaten,
niet in het politle-bataljon kon

Prestatie-premie kan
worden betaald

Er ligt nog ijs!
Het

tropenklimaat

dat

we

Toch blijken er, trots het blakeren van de zon, nog overblijfselen te zijn. In Oosthulzen (Noord-Holland), trof
dezer dagen de heer Haan
enige stukken ijs aan, die in
een mesthoop waren geconserveerd. Dat was wel erg „diep"
gevroren!

Ontploffingsramp
Zwabber en Wipper zgn
in België
OPA,
weggestapt om zich klaar te
Negen soldaten gedood

’

Nederlands-Amerikaanse

besprekingen
U. P. meldt uit Washington, dat

de Nederlandse ambassadeur dr.
A. Loudon gisteren ontvangen is
door onderstaatssecretaris Dean
Acheson, ten einde de Nederlandse en Amerikaanse problemen
met betrekking tot Duitsland en
Indonesië te bespreken.
Volgens Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten omvatte deze
conferentie problemen als de
Nederlandse handel met Duitsland,
de omlegging van het zeevervoer
naar Roer- en Rijnland, van Breinen en Hamburg naar Rotterdam en Amsterdam, en de Nederlandse eisen voor grenscorrecties
met Duitsland.
,
Met het oog op de politieke moeilijkheden in Indonesië werden de
vraagstukken behandeld, die verband houden met het herstel van
een normale export van Indische

’

Rotterdams verrader

Frans socialistisch
jeugdbureau ont-bonden

’

Roeiboot met zeven

arbeiders omgeslagen

MR. BOON EERVOL ONTSLAGEN

By K.B. is aan mr. J. Boon, overdiecis verzoek, eervol
eenkomstig
ontslag verleend uit zijn betrekking
van vice-president van de ArronRechtbank te Amsterdam,
onder
dankbetuiging voor de vele in rechbewezen
terlijke
betrekkingen

diensten.

DJZ—„De Waarheid”
7—B

De schaakver. „De Juiste Zet" heeft
een tournooi tegen de verschillende
dagbladen georganiseerd waarbij dat
dagblad winnaar zal zijn, die DJZ
de grootste nederlaag toebrengt.
Het Vrije Volk en Trouw kregen
reeds flinke nederlagen te incasseren, nml. met 11—2 en 9—l.
De
Waarheid-schakers kwamen beter
voor de dag en behaalden als eerste de overwinning.
ALGEMENE
VAN DE NED.

Door

de

VERGADERING

KRACHTSPORT-BOND
ziekte van de secretaris van

Nederlandse

Krachtsportbond,

is de algemene en de bestuursvergadering, welke Zondag te Amsterdam zou worden gehouden, uitge-

steld.

Waar gaan wij heen?
Toneel

„Jeanne d'Arc

op

de brandstapel',

van Claudel en Honegger door 350
Het wordt zo langzamerhand een Belgische kunstenaars 0.1.v. Lodemagere agenda, maar 't is de tijd wijk de Vocht. Precies een jaar gevan het jaar, al is de warmte dan leden was dezelfde uitvoering
in
De
StadsAmsterdam een grote artistieke beook al weer voorbij.

schouwburg is Maandag, Dinsdag
en Woensdag gesloten. Zondag- en
Vrijdagavond geeft de START een
Ras"
opvoering van „Van Ander
het Amerikaanse toneelstuk over
het negervraagstuk, met een practttige rol van Paul Huf als de oude
senator; Zaterdagavond „Auprès de
ma Blonde", de luchtige
comedie
van Achard.
gaat
Zaterdag
In de Doelenzaal
Ciske de Rat, het successtuk van
Piet Bakker. Zondag rijdt
onze
goede oude „Spooktrein".
het
Centraal
Theater
iedere
gaat
In
avond en Zondagmiddag een klucht
met zang en dans. „In
Pyama",
waarin o.e. Johan Boskamp
meespeelt.
In Asta speelt het gezelschap „Dè
Combinatie" de klucht „Georgië wil
wel".

levenis.
In de Bachzaal zal Donderdagavond
de violist Herman Leydensdorff een
lezing houden, met muzikale illustratie over zijn indrukken van het muziekleven in Amerika.
Vrijdagavond zal, eveneens in
de
Bacilzaal een concert gegeven wor„Schubert",
den dQor het orkest
0.1.v. Karel Mengelberg.

ragao 7.

Celebes v. Adam n. New Vork 6.
Cistula v. Mombassa n. Abadan 6.
Clavella v. Singapore n. Brisbane 6.
Cleo v. Baltimore n. Holland 3.
Congostroom te Cotonou 7.
Corilla v. Sydney te Abadan 3.

Aangekomen te Amsterdam: 6/6: Coryda v. Las Piedras n. Rott. 6.
Danae v. IJmuiden te Rott. 7.
Opera en operette
Prudentia van Vlaardingen ledig;
2 (te IJmuiden) v. Narvick Edam v. Rott. n. New Vork 6.
Flint
Onder auspiciën van de uiterst exEemdijk te Antw. 7, te Rott. 8.
Hedenmiddag:
clusieve Wagnervereniging worden erts; 7/6: Berkelstroom v. Huil Eemland v. Rio de Janeiro n. St.
Afd 21 (Staatsliedenbuurt) Colporstukg.
Zaterdagavond
in de
Donderdag- en
Vincent 6.
tage met de krant en Voorwaarts, Stadsschouwburg uitvoeringen gegeVertrokken uit Amsterdam: 6/6: Ali
Den Haag v. Rott. n. Aruba 6.
uur en 6.30 uur. Verzamelen ven van de opera „Carmen" van Bi- n. Rotterdam ledig; Egret n. Man- Esso
om 3 Hoopstraat
Hast 5 te Amsterdam 7.
43.
v. d.
chester
Danae
Levant
stukg.
;
n.
zet met Dussolina Giannini in de
Hera v. Ne wYork n. Curacao 6.
Maandagavond:
stukg.; Europa n. (Jdynia wol; Mai- Hermes v. Curacao n. Aruba 5.
titelrol.
12 (Oud Zuid) Bonte Propan,
Afd
land
Rotterdam
Corona
gaat
revue-operette
stukg.;
Carré
een
Ittersum v. Savona n. Casablanca 6.
ganda-avond in gebouw Du Beau, In
Hans Nesna met muziek van n. Antwerpen rest. lad. ; Berkel (v. Java pass. Gibraltar 4.
van Woustraat 6. Medewerking van
Zaandam)
„Daar
n.,
Jack
was
laatst
een
Rinledig;
Millar
Ichubal
Johan v. Oldenbarnevelt te Bat. 5.
van verschillende artisten, o.a. meisje loos!"
kenaes (v. IJmuiden) n. Emden Juno te Madeira 5.
Frans van Sohaik. Aanvang 8 u.
(v.
IJmuiden)
n. Katwijk v. Vesteras te IJmuiden 8.
ledig; Themisto
ledenAfd 30 (Overheid) Algemene
Rotterdam ledig; Goote (v. IJmuiKerkplein v. Colombo n. Suez 6.
vergadering voor Overheidspersoden) n. Rotterdam ledig;
Klipfontein te Durban 5.
Damwordt in
neel in de Koopmansbeurs,
uur
2.30
Op
Zondagmiddag
Kota Baroe v. Rott. n. Indonesië 6.
rak. Aanvang 8 uur. Spreker: H. het Concertgebouw een uitvoering
BERICHTEN VAN ELDERS:
Kota Inten v. Rott. n. Port Said 6.
Gortzak.
Grote Vaart.
gegeven van het grootse oratorium
Leeghwater v. Casablanca n. AntAalsdijk v.'New Vork n. Antw. 6.
werpen 6.
Abbekerk v. Wyalla te Brisbane 7 Lombok v. San Francisco n. Bat. 6.
OPKOMST DIENSTPLICHTIGEN
Aldebaran van Rotterdam te New- Macoma v. Gibraltar n. Abadan 6.
UITGESTELD.
Macuba v. Curacao te Stanlow 7.
port News 6
de
een
kaart
voor
Heb j" al
Maetsuijcker v. P. Said n. A'daim 6.
die op 24 Aletta v. Batavia n. Miri 2
dienstplichtigen,
De
Jeugdcontactavond in „Kras" Juni a.s. voor eerste oefening on- Amsteldijk van New Vork naar Merwede pass. Madeira n. ZuidAmerika 7.
Mobile 5.
op 10 Juni a.s.?
der de wapenen zouden moetsn
v. Abadan te Bombay (dokv. Lagos n. Takoradi 7. Mirza
Het aantal plaatsen is beperkt: komen bij 6 R.I. te Maastricht, Amstelkerk
4.
ken)
Andijk v. Antwerpen n. Havana 6.
9 R.I. te Steenwijk en het korps Anthony van Leeuwenhoek v. Ka- Modjokerto pass. Gibraltar n. Rott. 6.
Henk Gortzak spreekt. Wya
Molengraaf v. Baltimore n. Rott. 6.
geneeskundige 'roepen te Utrecht,
rachi n. Suez 4.
Gramberg en een Jeugd-mu-

Uit de Partij

_

Muziek

Jonge Partijgenoten

ziekgroep zorgen voor een
aantrekkelijk programma.

Kaarten voor 25 cent verkrijgbaar bij de Jeugdfunctionarissen in de afdelingen en bij he»Keizersgracht 323.
District,
Aanvang 8 uur precies. Zaal
open 7.45 uur. Toegang uitsluitend op vertoon van toegangsbewijs en partijboekje.

moeten zich niet op die datum, Ardennes te Rotterdam 6.
doch op 3 Juli a.s. bij hun onder- Arkeldijk v. Havanna n. Londen 6.
deel melden.
Ary Scheffer t. Lissabon n. Hoek

In navolging van hun Leidse colhebben de slagers te
Amersfoort besloten hun winkels
op Maandag en Dinsdag te sluiten ln verband met de verlaging
van het vleesrantsoen.
lega's

v. Holland 4.
Ba-endrecht v. PortSaid n. Rott. 5.
Berkel v. Zaandam n. Cetubal 6.
Berlage v. Aalborg te Le Havre
verw. 9.
Eeta. te Sabang, 18 te Tand jong
Priok verwacht.
Bot :oop v. Curagao n. Madeira 8.
Caribia te Aarbbrg 6.

Voedsel- en melktreinen

gelijk er zijn grotere narren daar
bij het mensenvolk, die de touwtjes in handen hebben. Dat zie je
maar, geen wiegen, geen luier voor
ons grut, maar wg gebruiken
onze vleugels om te vliegen,
maar dacht je dat zij hun benen
gebruikten om te lopen? Nee
hoor, dat zit maar in glanzende
zwarte dingen of het geen geld
kost en stuift langs de wegen.
Af en toe kom je er een tegen in

„Daar komen ze aan," gilt Pluisje
en waarachtig, in de verte komt
het edele driespan aanstappen.
Opa heeft zich voor deze gelegenheid keurig opgedoft en ziet
eruit als een heer. Hij heeft met
een vrolijke zwaai zijn baard om
de hals van Zwabber geslagen.
Opa stapt parmantig in zfln
zwarte pak en hij heeft een onverzettelijke trek op het gezicht...
Opa zal geenszins terugdeinzen
de lucht ook, 't is me een toestand voor de moeilijkheden die op hem
bij die lieden. En als je mij vraagt wachten, dat is hetn aan te ziem...;
is Opa niet gek. Nee, ik ben blij,
(Wordt vervolgd)
dat-ie ons helpt."

Nu ook een melkstaking?
Boeren in opstand tegen
melkfabrieken

rijden
De arbeiders van alle Parijse
stations hebben zich aangesloten
bij hun kameraden, die aan enige
van de grootste stations van Parijs
reeds in staking waren gegaan.
Alle stations van Parijs zijn thans
bij de staking betrokken. Volgens
de jongste berichten heeft in de
loop van Zaterdag de staking zich
over het gehele land uitgebreid.
Alleen voedsel- en melktreinen

rijden.

Ramadier heeft de arbeiders opgeroepen het werk te hervatten,
doch het bestuur van de vak-

vereniging der spoorwegarbeiders
heeft dit beroep verworpen, daar
de premier niet bereid is gehoor
te geven aan de eisen der arbeiders. Ramadier had verklaard dat
de regering niet wilde onderhandelen zolang de spoorwegarbeiders
hun werk niet hervatten en hiervoor is de vakvereniging niet ge-

zwicht.
Toen het standpunt van de vakvereniging bekend was, kwam het
Franse kabinet in spoedzitting
bijeen. Vertegenwoordigers van
leger, vloot en luchtmacht woonden deze zitting bij. Deze laatste
schijnen te kennen te hebben gegeven, dat zij bereid waren de
spoorwegarbeiders te requireren
en hun op grond van de een of
andere oorlogsmaatregel te uwingen aan het werk te gaan. De
regering heeft echter een dergelijke stap -iet aangedurfd.
Zes dagen geleden zijn de Parijse
oenzlneverkopers ln staking gedaan. Deze staking is gistermiddag geëindigd.

De coöperatieve gedachte grijpt
steeds meer om zich heen. Vooral
op het platteland, waar de boeren
en tuinders beginnen in te zien,
dat de grote bedragen die allerlei
groothandelaars tot zich trekken,
beter aan het eigen bedrijf ten
goede kunnen komen, zodat er
meer waarborg Is voor een lonende
Vanzelfsprekend
productieprijs.
stuiten de boeren daarbij op verzet van die kleine maar machtige
groepen, wier winsten zij hiermede
aantasten.
Zo weet De Volkskrant van Vrijdag j.l. te melden, dat er door de
manipulaties van de particuliere
melkfabrieken een ernstige melk-

.

Murena v. Rott. n. Curacao 6.
Nicolaas WiUen v. Adam n. Rio
de Janeiro 6.
Nieuw 7 "olland

v. Aden n. Adam 5.
iracao n. Antw. 6.
<"
Ondina v. calcutta n. Abadan 6.
Ophir v. Port Said n. Aden 6.
Omala

Oranjefontein te Durban 5.
Parkhaven v. Santos
te
Buenos
Aires 3.
Phrontis v. Montreal n. N. Vork 5.
Poeloe Laut v. Colombo n. Bat. 5.

Poolzee

(slbt.)

v. Aden n.

5.

Rossum pass. Brunsbuttel n. Mantlluoto 7.
Saroena v. Pladjoe n. Hongkong 6.
Sommelsdtjk v. Aden n. Penang 6.
Stad Arnhem v. Rott. n. Savona 7.
Stad Maassluis v. Baltimore n. Rotterdam 6.
Straat Soenda v. Mombasa naar Pe-

nang 6.
Sunetta v. Las Piedras n. Rott. 6.
Svolder te Leixoes 5.
Tabinta pass. Dungeness 5.
Tiba v. Rott. n. Antw. 6.
Tawali v. Coosbay 5.
Talisse te Suez 7.
Tarakan v. Genua n. Port Said 6.
Themisto v. IJmuiden te Rott. 7.
Theseus te Dubrovnik 5.
Tjimentang v. Rott. n. Batavia 6.
Tjipondok v. Mauritius n. Durban 6.
Triton v. Trinidad n. Baltimore 6.
Tyne v. Adam n. Billiton 6.
Van Heutz v. Penang n. Port Swet-

tenham 4.
Van 't Hoff v. Rott. n. N. Vork 6.
Veendam v. Rott. n. New Vork 6.
Venus v. Istanboel n. Burgas 6.

zeer terecht in het geweer. Zij
voelen dit namelijk als een aantasting van hun afzetcoöperatie.
Op die manier zou weer dezelfde
toestand ontstaan als voorheen.
Mocht, aldus weet de Volkskrant
verder te melden, de uitbetaling
van de fabriek aan de boeren
volgende week niet via de coöperatie geschieden, dan zullen zij
weigeren verder nog melk aaa
de fabrieken af te leveren.

Doodstraf ook in
Sowjetzone afge

schaft

staking dreigt.

In tegenstelling tot Friesland
bijvoorbeeld bezitten de veehouders ln het Westen van Nederland
geen eigen coöperatieve melkfabrieken en zijn ze overgeleverd
aan de particuliere melkfabrieken.
Om nu niet geheel en al afhankeen zeer zeker ook
lijk te zijn
met het doel om straks eigen behebben
drijven te financieren
de veehouders in het Westen des
lands zich grotendeels aangesloten
tot een coöperatieve melkafzetcentrale, die er voor zorg draagt
dat de melk bij de fabrieken komt.
Al enkele malen ontstonden hierbij
conflicten. De particuliere fabrieken willen namelijk wel de melk
van deze centrale aanvaarden,
mits de uitbetaling rechtstreeks
aan de boeren geschiedt. Hiertegen komen de boeren echter

—

—

Het Sowjetnleuws-agentschap ln
Duitsland deelde mee, dat de wet
betreffende de afschaffing van de
doodstraf ook geldt voor alle volkeren, die onder de Sowjet-Russische militaire of burgerlijke
rechtspraak vallen, waarbij Inbe-

grepen de Sowjetzone van Duitsland en de Sowjetsector van
Berlijn. De doodstraffen, die tegen
de Duitsers reeds zijn uitgesproken zullen eewrjzlgd worden in
25 jaar dwangarbeid.

Journalistencongres
geëindigd

Het internationale journalistencongres, dat dezer dagen te
Praag 13 gehouden, is Zaterdagmorgen vroeg na een bewogen
nachtzitting

geëindigd. Volgens

United Press waren de Engelsen
en Amerikanen ontevreden over
het congres, doch de Sowjet-afge-

uit de wereld van de film

Baracuda, de boekanier, de Amerikaanse Technicolor, die deze week
in Royal draait, is het onstuimige

verhaal van een Hollands koopvaardijkapitein, Laurent van Hora,

De man zonder geheugen (Desmet)
is ook al Engels en ook al onbenulDe overigens goed spelende
lig.
Merwijn John is hier tuinman op
het landgoed Chevin. De zoon des
huizes is verliefd op een actrice,
miss Virginia, maar de adellijke
moeder legt het liefdespaar aanvankelijk veel naars in de weg. De
tuinman heeft zich inmiddels afgepijnigd met de vraag,
wie
hij
eigenlük is en waar hij vandaan
komt, want hij is zijn geheugen
kwijt. Als hij het terugvindt, ontdekt hij Virginia's vader te zijn
en een heel hoge officier, waardoor
de zaak natuurlijk een vending

die met zijn schip door de wrede
Spaanse tiran Don Alvarado ergens
in de Caribische wateren gevangen
wordt genomen. Uit wraakzucht
wordt hij piratenkapitein. Hij ontneemt Don Alvarado vele schepen
en tenslotte zelfs diens a.s. bruid,
de schone Francesca.
Voordat het echter zover is, gebeurt er het een ander en Frank
bont
en
Borzage heeft er een
boeiend verhaal van gemaakt, vol
leven, vol vechtpartijen, rol baat neemt.
en wreedheid en vol liefde.
Een nogal kinderachtig verhaaltje,
Een beetje grof en dik op, dit dat met een
weinig
bekoorlijke
alles, maar desondanks (of daarnaïviteit op het doek wordt geom?) in staat Royal op zijn gron.ibracht. In het stukje film, dat in
vesten te doen trillen van spanHolland speelt, dragen de vrouwen
ning.
Volendamse mutsen en kweken tulPaul Henreid speelt de rol van Van penbollen
Paul Stem was de
Hom verdienstelijk. De wrede Alregisseur, die Holland zo zag.
varado is een creatie van Walter
Slezak (kent u hem nog?) en MauAls u even kunt, moet u deze week
reen o'Hara speelt Francesca.
in Kriterion, The ghost goes west,
Tuschinski komt deze week met een gaan zien of herzien. Dit bekoorluchtig en zonnig geval, dat voor lijke filmverhaal
van René Clair is
de warme dagen geschapen schijnt ai oud, maar heeft
nog niets van
(eveneens
zijn.
Hu-//elijksreis
te
zijn geest en zyn frisheid verloren.
is
technicolor)
het volkomen Het huls der verloren
een
kinderen
onbenullig verhaaltje van het rijke (Corso) is een nogal sensationeel
haar
jonge meisje Jane, dat door
verhaal, spelend in Franse jeugdverloofde, een eenvoudige dorpsbagno's, met Serge Reggiani in de
dokter in de steek wordt gelaten, hoofdrol.
omdat ze zo rijk is. Ze moet zich
vervolgens te weer stellen tegen een Het muzikale filmmostrum Carnegie
aantal avonturiers, die haar om Hall is deze week in Roxy te horen.
maar De Uitkijk prolongeerde de Boeienhaar 'geld willen trouwen,
eenvoud en waarheid
zegevieren de Engelse film Dead of night en
tenslotte goddank toch.
uiteraard prijkt het schone filmOberon is het rijke meisje en verhaal Les enfants du Paradis nog
charmante,
Rex Harrison
de steeds op het programma van Alde
dorpsdokter en Louis Borel heeft hambra.
er ook nog een belangrijke rol in.
Wanneer u weinig veeleisend bent, Cineac Damrak brengt een aantrekkelijke reprise met De vrouw
kan dit vooroorlogse product u misin het venster, een spannend en
schien wel amuseren.
goed verfilmd verhaal van Fritz
Lang met Edward G. Robinson in
de hoofdrol.
Mies v. Rott. n. Odense 6.
Nassauhaven v.
Duinkerken te Rijk aan avonturen en romantiek
is het bonte verhaal Zeeduivels,
Kopenhagen- 4.
dat in Cultura draait.
Nautilus v. Larvik n. Antw. 3.
Oranje v. Oslo n. Amsterdam 3.
De grootse en eerlijke Italiaanse
Piet Hein van Grangemouth te verzetsfilm
Rome, open stad, draait
Blyth 5.
deze week zowel in Luxor, als ln
Ponza v. Antwerpen n. Oslo 6.
Hallen. Een indrukwekkend ftlmPrinses Juliana van Colchester te werk, dat u niet mag missen.
Rotterdam 7.
Nationaal
heeft
een
aardige
Ransdorp v. Middlesbro te Roven 5. Hitchcockfilm nl. Argwaan,
met
Rageja v. Goole te Delfzijl 6.
Fontaine en Cary Grant ln
Rose-Marie van Dover naar Teign- Joan
de hoofdrollen. Ceintuur brengt
mouth 6.
film over psycho en analyse,
een
v.
Parijs
Sambre
via Antw. n. Obsessie, met Gregory Peck
en
Rotterdam 6.
Ingrid Bergmann. In Prinsen diaa.it
Tiba van Rott. n. Antwerpen 6.
de boeiende film Alibi met Erich
Trompenburgh van Rotterdam te von Stroheim en in Odeon is Hoe
Bordeaux 5.
groen was mijn dal weer eens terug,
Vida v. Londen te Delfzijl 6.
een hier en daar ontroerende en
Walenburgh v. Antw. vla Bordeaux hier en daar sentimentele
mtjnn. Casablanca 7.
werkersfilm.
Wickenburg v. Casablanca n. DuinVAN S.

Me'rle

Castor van Paramaribo naar Cu-

Scheepvaart

Staking van Franse
spoorwegarbeiders

Doodstraf geëist tegen

Het werkte

Joodse

maken voor de reis, en de Ooien
leunen tegen de bomen en kijken
naar het jonge goedje om zich
heen. Een baby kraait: „Opa lieve
man, hè, ja, opaatje lief, opaatje
mammies voor ons zoeken..."
„Stel je daar niets van voor, het
mensenvolk valt niet mee. Opa
denkt wel, dat ie alles kan, maar
dat mensenvolk zal hem opbre-

Te Beverloo in Belgisch Limburg
is tijdens een militaire theorieles
een aantal granaten ontploft,
waardoor een hevige explosie ontstond. Negen soldaten werden gedood en elf gewond.
Het onheil geschiedde doordat
plotseling een granaat ontplofte
en ten gevolge hiervan nog een ken..."
aantal hand- en fosforgranaten „Niet
zo somber, collega," zegt
tot ontploffing kwam.
een andere Ooi. „Opa is een flinke
vent, dat weten wij en hij heeft

Nederlandse Kabelfabriek maakt
f. 5 millioen winst

’

Opa Stoffer en de stakende ooievaars

gekend hebben, heeft ons de
barre winter doen vergeten.

producten.
Amerikaanse autoriteiten zeiden
worden geduld"
dat Loudon zich verontrust toonde
Uit een brief van Rost van
over het trage tempo van de beTonningen zou men kunnen
sluiten om Nederland meer vrijopmaken, dat Voute de eed
heid te geven in de handel met
op de Führer had afgelegd,
Duitsland en over het feit, dat
doch ook ditmaal ontkent de
nog altijd niet geRotterdam
verdachte zoiets te hebben
bruikt
wordt
als doorvoerhaven
gedaan. „Dat is een gemene
naar Roer- en Rijnland.
streek van Rost geweest.
Acheson heeft den ambassadeur
We stonden later op slechte
echter op vriendschappelijke wijze
voet", zegt Voute.
te verstaan gegeven, zo wordt
vernomen, dat alles ln het werk
Voute en de politie
gesteld wordt om het transitoverkeer vla Rotterdam en AmsterOver
1946
Kabelfabriek
te
Delft
een
brutoheeft
de
Nederlandse
Wllly Lages, het hoofd van de
te lelden en dat hij hoopte
4.968.508. Hiervan wordt./ 1.8 millioen dam,
voormalige S.D. ln Amsterdam, winst behaald van
dat dit zeer spoedig verwezenlijkt
1.7 millioen in minverklaart: „Voute heeft Inder- voor afschrijvingen op zij gelegd, terwijl
zou kunnen worden. De onderdaad tegen vele Duitse maat- dering moet worden gebracht voor verliezen in de afgelopen jaren. staatssecretaris heeft er ten slotte
regelen bij mij geprotesteerd."
op gewezen dat het Nederlandse
Dat Voute bij hem heeft aange- Van het restant wordt 6% dividend aan aandeelhouders uitge- zakenlieden thans Is toegestaan
drongen de Hollandse politie niet keerd.
naar Duitschland te gaan en hij
ln te schakelen ten behoeve van
hoopte verdere faciliteiten voor
de Duitsers wordt door deze man Het kapitaal bedraagt thans
deze handel binnenkort te kunnen
21 millioen. Er Is 3.3 millioen
bevestigd.
verlenen
Een aantal Amsterdamse NSB- in reserve. De fabrieken hebben
politle-agenten werden op een zoveel orders uit buiten- en bindag gedetacheerd bij de S.D., nenland ontvangen, dat het nodig
in Alblasserdam o.m. een
nadat zij, verbonden aan de In- werd
lichtingendienst in de Nieuwe nieuwe electro-staaloven te bou- Gistermorgen heeft de advocaatmet een capaciteit van fiscaal van de Rotterdamse Kamer
Doelenstraat al nauw met de wen,
40.000
ton per jaar. Hierdoor zal van het Bijzonder Gerechtshof
samengewerkt.
Duitsers hadden
tijd in de gehele binnen- tegen de 38-jarige J. H. Roskam
zijner
ter
oorspronkelijk
Deze lieden, die
gewalst de doodstraf geëist.
landse
behoefte
tot het gewone politiecorps be- draad- en bandijzer aan
kunnen wor- Roskam, gewezen hoofdambtesamen
hoorden, haalden de ene schurden
Ook de fabriek te naar bij de Rotterdamse Electrikenstreek na de andere uit en Delft,voorzien.
koperwals
tijdens
bezetting
vooral de
en sche Tram en
de
met communisten
„om deze rotte plek uit het corps trekafdeling, werd uitgebreid.
vertrouwensman van burgemeeszij
waren
naar
de
Duitsnijden,
te
Uit deze gegevens blijkt duidelijk, ter Mueller, heeft medegewerkt De Franse socialistische partij
sers overgeheveld."
dat de winsten van de fabriek aan het uitzenden van arbeids- deelde mede, dat het bureau voor
Mr. Sikkel: „Dat was in het het gemakkelijk veroorloven de krachten naar Duitsland, voorts de socialistische jeugd zal worden
nadeel van de bevolking. Nu door de arbeiders gevraagde pre- leverde hij verschillende Illegale opgeheven wegens gebrek aan
hadden zij helemaal vrij spel. Wie statie-premie uit te betalen.
werkers uit aan de S.D. en ver- discipline. Deze maatregel is het
Stellen wij nl. het aantal arbei- leende hij zijn medewerking aan gevolg van „de ernstige fouten,
heeft dat gedaan?"
Getuige Klaas Bakker, oud-plv. ders op 600, dan werd per arbei- het oprollen van een Illegale die door de jeugdleden zijn be8200 winst groep, waarvan verscheidene men- gaan, zoals de gezamenlijke
hoofdcommissaris: „Het besluit der in 1946 liefst
sen de dood vonden.
gemaakt.
acties
met
communistische
kwam van de burgemeester".
groeperingen."
Bij deze acties werden onder
Raad steekt
andere door de demonstranten
Een
zware tornado teisterde
loftrompet
leuzen meegedragen, waarin onhet plaatsje Leedey in Amemiddellijke
vredesonderhandelinVan de 600 inwoners
rika.
gen met de leiders van Viet-Nam
Het is de werkgever in de
mannen
verdronken
Twee
toerden 25 gedood. Er bleef
werden geëist.
diamantnijverheid A. Asscher, die
geen huis onbeschadigd.
de loftrompet steekt over de hou- Op het Twentekanaal bij Markelo
Is een roeiboot, waarmee zeven
ding van Voute.
„Hij Is mij, als voorzitter van de arbeiders het kanaal wilden overomgeslagen. Twee bouwvroegere Joodse Raad, buiten- steken,
uit Hengelo, de 68gewoon ter wille geweest", vertelt vakarbeiders
-jarige H. Kok en de 46-jarige
dingen
goede
vloed
van
hij. Een
G. van Gelmera kwamen om het
giet hij uit en mr. Sikkel maakt leven.

’
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vaardigde zeide: „Wij hebben veel
tot stand gebracht. Wij hebben

eenstemmig een resolutie aangenomen inzake persvrijheid. Wjj
zijn op alle punten van de statuten
op een na tot overeenstemming
gekomen."
Op voorstel van Noorwegen werd
voor de zetel van het secretariaat
een rouleersysteem aangenomen.
De eerste zetel is Praag.

Zondag voor de radio

Hilversum I 301

meter: 8.18 8.8.C.
Schots Orkest; 8.45 Intermezzo 0.1.v.
Jan Corduwener; 9.12 Postduivenberichten; 9.30 Men vraagt en wij
draaien; 11.45 Lezing door prof. ir.
W. Schermerhom; 12.05 Victor Sylvester en zijn orkest; 12.30 De Zondagclub; 12.40 Dubbelmaanenkwartet; 1.15 Les gars de Paris; 1.50 De

Spoorwegen spreken; 2.05 Boeken
halfuur; 2.30 Utrechts Stedelijk Orkest, Kurhausconcert; 4.40 Sportflitsen; 5.30 Ome Keesje; 6.15 Sport;

7.00 Radiolympus; 7.30 Stradiva-sextet; 8.15 Pierre Palla, orgel, Gerard
van Krevelen, piano; 8.45 De twee
Egyptische dieven, hoorspel; 9.10
Reportage Ajax—Heerenveen; 9.20
Omroep Orkest 0.1.v. Hugo de Groot;
10.15 Louis Gimberg, voordracht;
10.30 Muziek Mozaiek; 11.15 The
Skymasters;
11.45 8.8.C.-Orkest
0.1.v. Sir Adrian Boult.
Hilversum II 415 meter: 9.45 Gram.muziek; 11.30 Trio, piano, viool, cello
(Brahms); 12.03 Tango orkest van
Marek Weber; 12.15 Boekbespreking;
12.30 Amusementsorkest 0.1.v. Klaas
van Beeck; 1.20 Vervolg; 2.05 Wanda'
Landowska, clavecimbel; 2.15 Inleiding op Jeanne d'Arc van Honegger;
2.30

Jeanne d'Arc, oratorium van

Honegger; 400 Patricla Rossborough,
piano; 6.30 Gram.platen; 7.45 M.V.V.
—N.E.C, reportage; 8.15 Zilvervloot;
9.00 Kareol septet; 9.15 Michel Strogoff, de koerier van de czaar, hoorspel; 10.00 Kareol septet, vervolg;
10.50 Wladimld Horowitz, piano
(Scarlatti); 11.00 Radio Philh. ork.
0.1.v, v. Raalte (Sheherazade van
Rimski Korsakoff).

Maandag voor de radio
I

Hilversum

fragmenten;

301 meter: 8.15 Opera
8.45 Hugo Alfen en

Jean Sibelius, concert; 9.30 Eerste
Peer Gynt suite van Grieg;
0.45
Maggi)
Arbeidsvitaminen;
10.35
Teyte, zang, Alfred Cortot, piano
(Debussy);

11.15 Douise Wijngaar-

den, viool; 12.00 Lyra Trio; 12.35 De
keuze van de omroeper; 1.15 Politie
Harmonie, Den Haag; 1.50 Pierre
Palla, orgel; 2.20 Geestelijk niezen,
Groskamp—Ten Have; 2.35 Amst.
Kamermuziek-ensemble; 3.00 Bonbonnière; 4.30 Grepen uit de Opera;
5.00 Skymasters; 6.15 Fragmenten
uit Manon; 7.00 Alfred Indtg, viool
en Ischa Rossican, piano; 7.30 Inleiding tot muziekbegrip. Peter van
Anrooy; 7.45 Voor de landbouw;
8.05 Radioscoop-journaal; 8.20 Een

Zigeuner speelt; 8.40 Een dokter voor

dokters;

8.55 Afscheidsbrief

van

Anny de Reuver; 9.10 PuzzH-film;
9.20 Arabesken ln driekwartsmaat;
Zwarte Zee (sleepboot) van Rotdraait
De
witte
klippen
In City
van
9.40 Ontmoeting in de nacht, hoorterdam te Antwerpen 6.
Dover
regie
onder
van
Clarence
Westerdam v. New Vork n. Rott. 6. Ebro (sleepboot) van Rotterdam te Brown, een film met een aantrekspel; 10.30 De wereld spreekt tot TJ;
(RL)
Zeeman
te Lobito 6.
Harwich 6.
kelijke titel, die niet geeft wat hvj 11.15 Dutch Swing College.
Kleine Vaart
Fema v. Wismar te Rotterdam 6. belooft. Een vreselijk afgezaagd Hilversum II 413 meter: 8.30 Lichte
Kaap Falga v. Esbjerg n. Antw. 7. verhaal van een Amerikaanse die morgenklanken; 9.50 Orkestmuziek
Att-S v. Rott. n. Antwerpen 6.
met een Engelsman trouwt, haar met vioolsolo;
11.00 W. Backhaus,
Rapid v. Londen te Rotte.dam 6.
Batends v. Emden n. Bones 4.
man in de eerste
wereldoorlog piano; 11.35 Metropole orkest; 12.15
v. Antw. n. Avonmouth 3.
verliest en haar ~oon in de tweec'e Wanda
Landowska,
clavecimbel;
Biervliet
Borelli van Parijs te Rotterdam 6.
weer moet afstaan aan de oorlog. 12.30 Bach cyclus no. 3; 1.15 Maria
Brinda v. Teignmouth te Antw. 6.
Er wordt ontzaglijk veel in gehuild Stroo, plano; 2.20 All-round sextet;
De Rutjter v. Emden n. Grangedoor iedereen, in vreugde en in 3.00 Berliner Lehrer Gesangverein;
smart, maar er zijn mensen die
mouth 6.
3.15 Amati-trlo; 4.45 New London
Doggersbank v. Antw. Ti Oslo 3.
zich daar ontzaglijk goed bij' amuensemble; 5.00 Jan v. WeelElisabeth v. Frederikshaven te KoIn de afgelopen nacht omstreeks seren. Irene Dunne en Alan Marshal Strlng
den, orgel; 5.30 Sport; 5.50 Holland—
penhagen 6.
half twee is brand uitgebroken in spelen de hoofdrollen.
Enga v. Antw. n. Osio 6.
W. B. België, Zaterdagmiddagvoetbal; 6.30
een villa te Laren. In de villa was
Sehütz-Monteverdi cyclus; 8.05 De
Flandria v. Rott. n. Manchester 6. niemand aanwezig. Toen de brandSternvork; 8.15 Residentie orkest
Frejo van Teignmouth naar Porsgeen
redarriveerde,
was
er
weer
o.'.v. Neumark; 8.55 Jascha Heifetz,
grunn 6.
begehele
villa,
viool; 9.30 Vlaanderen zingt; 11.00
Haskerland v. Goole op de Tyne 6. den meer aan. De
proefvluchten
In
Californië
zijn
Koningshaven v. Rott. te Antw. 6- nevens het grootste gedeelte van gemaakt met een straalvliegtuig, Gramofoonmuziek;
11.15 Liverpool
de zeer kostbare inboedel, ging waarvan de snelheid groter is dan Philh. orkest
Libra v. Middlesbro te BI; th 5.
verloren. Slechts de zeer rijk voor- die van het geluid. De invlieger was Radio Moskou zendt uit: 16.30—17.00
Maartje v. Maryport n. Parijs 6.
Magrietha- van Randers te.' Kopen-, ziene wijnkelder bleef behouden. over de prestaties van het vliegtuig uur: 19.53 en 25.79 m.; 18 45—19.00
zeer tevreden.
hagen 7.
De oorzaak Is onbekend.
uur: 19.53, 25.79 en 31.22 m.

kerken 5.

Villabrand te Laren

—
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Vaklaw Majr, Tsjechisch minister van

Van en over
anderen
„Indisch gesprek”

DE

heer Bruins Slot, de hoofdredacteur van Trouw is blijkbaar naar Indonesië I gegaan
om Beel en Jonkman een handje
te helpen en
hen op te stuwen
in de gewenste richting. Daarvandaan zijn onthullingen. De eerste

onthulling was, dat het geld opraakt. Wanneer men dus wilde
dat het reeds uitgegevene niet
helemaal weggegooid was, moest
dan maar gevochten worden.
De tweede onthulling is meer dan
een bevestiging. In Trouw van 6
Juni zegt Bruins Slot min of meer
dat Beel en Jonkman niet oprecht
zijn. Men moest in Nederland
geen communiqués uitgeven,
waarin gesuggereerd wordt dat
militair optreden in het minst niet
in overweging komt, zegt hij en

voort:

gaat

onze verslaggever.)
is ons mogen gelukken de
Tsjechische
minister van
Voedselvoorziening, Vaklaw
Majr, die enige dagen in ons land
heeft vertoefd, om de land- en
tuinbouw te bestuderen, juist voor
zijn vertrek nog bereid te vinden, ons iets van zijn bevindingen mede te delen.
„Het voedselprobleem is een weminister
zegt
reldprobleem",
Majr, wanneer wij hem over de
internationale politieke situatie
een vraag stellen. „lemand heeft
eens gezegd, dat de vrede één en
ondeelbaar is. De honger echter
Is ook ondeelbaar en wanneer
op een bepaald gedeelte van de
wereldbol honger wordt geleden,
zal de rest van de wereld er ook
de nadelige gevolgen van onder-

HET

„ledereen in Batavia weet, dat
dit het enige punt is, dat nu In
overweging is en ook tijdens het
bezoek der ministers in overwevinden".
ging was."
daarop
zeggen?
Wat zal Jonkman
Zal hij in het Nederlands en rond-

borstig kunneia antwoorden: Het
is niet waar?

Arbeidsonrust

DEwaar

Rondom het
welvaartsplan

Volkskrant heeft ontdekt,
de schuld ligt aan de
„Wat denkt u van de politieke
„verstoring van de arbeidsrust" in ons land. In een om- en economische relaties tussen
slachtig artikel, waarin niet ont- Nederland en
Tsjecho-Slowakend wordt, dat de nood dringt kije?"
en dat de verlangens van de ar„Deze zijn goed, maar kunbeiders redelijk zijn, wordt geconnen nog verbeterd worden.
stateerd, dat Ihet College van
Rijksbemiddelaars de conflicten
Daarvoor ben ik juist in Nein een te langzaam tempo behanderland. Wij zijn in staat bepaalde artikelen van u af te
delt. En dit tempo van het College is dan de oorzaak van de
nemen. Wij kunnen jonge
huidige toestand.
zoals
groenten,
tomaten,
komkommers en bloemkool
Maar De Volkskrant vergeet zloh
gebruiken, maar er is een
af te vragen, waarom het College
probleem, dat deze import
zo langzaam werkt (en de eisen
tegenwerkt, en dat is het
der arbeiders verwerpt). Om de
verkeer. Wanneer dat proeenvoudige reden, dat het College
bleem kan worden opgelost,
daartoe van de regering opdracht
zijn wij ln staat tot zaken
heeft gekregen. De onrust is dus
te komen. In Tsjecho-Sloniet het gevolg van het tempo
wakije komt de eerste jonge
Van het College, maar van de
groente pas laat op de
regeringspolitiek, die door haar
„destructieve" methoden de wemarkt en juist in dat overderopbouw vertraagt en de arbeigangsstadium zouden wij
grote partijen van u kunnen
ders tot strijd dwingt.
afnemen. Ik zal met mijn
collega van verkeer bespreken, of er geen mogelijkheid
bestaat, koelwagons voor dit
Volkskrant vraagt zich verdoel beschikbaar te stellen.
af,
waarom
de
arder niet
Dit zelfde geldt voor; uw
beiders zo verbitterd zijn.
jonge haring, die Ik hier
Daarover lezen wij in Je Maintiengeproefd héb, en die een hodrai:
ge voedingswaarde bezit.
„ledere ingewijde weet, dat op
Ook
dit kunnen wij afnemen,
bedrijfsleven,
ogenblik
in
het
het
dan ln dezelfde toemaar
enorme
in handel en industrie
stand als ik ze hier heb gewinsten worden gemaakt. En dan
geten, dus licht gezouten en
bedoelen we hier niet de zwarte
vltaminenrijk."
handel, maar datgene, wat men
Verstaat onder de normale proExtra voedsel voor werkers.
ductie en distributie... en daarvragen minister Majr naar
Wij
naast leven duizenden arbeidersde distributievoorziening in zijn
gezinnen aan de rand van het bestaansminimum. Het weekloon is land. „Tsjecho-Slowakije heeft
nauwelijks voldoende om de huur, een hoge levensstandaard," zegt
de artikelen op de bonnen en de minister Majr, „en de voedselreparatiekosten te betalen... De voorziening staat op hoog peil.
arbeider ziet dagelijks om zich In ons land bestaat zo goed als
heen de meest grove verkwisting. geen zwarte handel en het volk
Hij brengt het offer van de loon- leeft van zijn rantsoen. Wij nebstop, maar tegelijkertijd verkwist ben een ver doorgevoerd distrihet militaire apparaat grote be- butie-systeem, dat geldt voor
dragen aan auto's en benzine. Hij kinderen tot 5 jaar, voor kindeziet een barlhouder in een dure ren-van 6 tot 12 jaar, van 12 tot
auto rondrijden. Hij heeft zrjn 20 en tenslotte voor de ouderen.
kleine vleesrantsoen, maar In de
Wij zijn van mening, dat
broodjesiwinkels en de restaurants
de werkende bevolking
voor
tegen
goed
geld
kan men
zoveel
extra
voedsel moet worden
vlees eten als men wil. Ook hij
verstrekt. Vandaar, dat in
heeft wel eens behoefte aan een
alle fabrieken en kantoren
surplus op ziin karige tabaksrantcantines zijn aangebracht,
soen, maar de dure Volksherstelwaarop
op alle bonnen 50%
zijn
voor hem onbesigaretten
rantsoenen worden
extra
reikbaar."
verstrekt".
Het blad wijst er op, dat de comWij vragen minister Majr
munistische partij in Amsterdam
naar de lonen in het land'n één maand ruim vier duizend
bouwbedrijf. Deze zijn met
leden
kon
en
inschrijven
nieuwe
600% verhoogd, vergeleken
Sohrijft ten slotte:
met de toestand van voor
„Men gaat het communisme te lijf
de oorlog, terwijl de prijzengeen
argument,

Tegenstelling

DE

met het

Een beeld van

Jonge groente, tomaten
en haring uit Nederland
(Van

dat het
normen erkent. Maar

EEUWIG SCHAAK....

Het verzet

Voedselvoorziening, vraagt:

Janchelevici

~De uitingen van Truman over
Hongarije zijn een uiting van
amateurstaatsmanschap'', ver-

Zes meter hoog rijst het nieuwe beeld
van de Roemeense beeldhouwer J.
janchelevici, die thans in België
werkt. De monumentale figuur is het
zinnebeeld van het verzet, van een
volk, dat or de knieën is gedwongen,
maar weer verrijst. De verzetsman
richt zich op, de ogen op de vijand
gericht, gereed om zich met het geweld van een natuurkracht te verheffen en toe te slaan. De kop toont
een beheerste wilskracht, zonder
enige verwrongenheid. De mond is
vastberaden gesloten, de scherpe blik
naar de verte gericht, naar het gevaar,
dat Moet worden weerstaan.
Het beeld zal worden neergezet onder
de ruime hemelkoepel temidden van
bossages, op de brede oevers van de
Schelde of aan het strand van de zee.

index voor de kosten van levens-onderhoud met 300%

klaart de New Vork Herald
Tribune naar aanleiding van
de scheldrede van de Amerikaanse president, die o.a. gezegd heeft, dat de regeringswisseling in Hongarije een
„schanddaad" was. Het blad
gaat
dan voort: ..Truman
barstte op een conferentie los
met dat amateurisme, waardoor zijn staatsmansschap zo

is gestegen.
Vooral de lonen van ongeschoolde krachten zijn ln Tsjecho-Slowakije aanmerkelijk verhoogd.
Dan vertelt minister Majr ons
nog iets over de vlucht van de
boerenbevolking naar de grote
stad. „Ik ben van mening", zegt
de minister, „dat iedere jongeman eh ieder jong meisje volgens de wet een jaar op het land
behoort te werken. Dat zal goed
voor ons volk zijn. Laten de jonge mensen zelf ondervinden, hoe Janchelevici neemt in de Belgische
hard het leven op het land is en beeldhouwkunst een geheel
eigen
laten zij het boerenleven en de plaats in. Hij
stoort zich niet aan de
schoonheid van het land leren mode maar werkt
met de drift van
waarderen".
een rasecht kunstenaar. Zijn werk
Verder is hij voorstander van getuigt
van eerlijkheid en waarachtighet coöperatieve stelsel, waarvan
hij verwacht, dat het in zijn land heid. Hij gaat zijn eigen weg, maar
nog een grote vlucht zal nemen. het is een weg, waarlangs ook de
Coöperatie, zegt de minister, Is Belgische arbeidersklasse, aan wier
een stap naar het practische so- strijd en voorgangers vele van zijn
cialisme.
beeldhouwwerken zijn gewijd, voorwaarts schrijdt.

Duitse „sheiks”
Twee eerbiedwaardige Mohammedaanse sheiks prevelden voor een
café in Caïro, gehuld in Oosterse
Allah.
kledij, hun gebeden tot
Maar een rechercheur, die in hun
buurt zat, vond. dat hun geluiden
allerminst Arabisch klonken, doch
veel meer leken op de taal, die
hij in de oorlog van Rommels soldaten had gehoord. Hij arresteerde
de beide „sheiks", die inderdaad
ontsnapte Duitse krijgsgevangenen
bleken te zijn. Zij hebben hun
fraaie gewaden uitgetrokken en
zitten nu in de vreemdelingengevangenis, totdat over hun verder
lot zal zijn beslist.
Zij prevelen nu andere gebeden.

dikwijls gekenmerkt wordt. Zijn

amateurisme uit zich in een
opgewonden manier van spreken bij stukken en brokken, in
plaats van de problemen in hun
geheel te analyseren. Hij ge-

bewijskracht. Blijkbaar veron-

derstelt Truman, dat woorden
en gebaren de geschiedenis
kunnen veranderen. Het zal onmogelijk zijn om een goede
Amerikaanse, politiek ten opzichte van Europa vast te stellen, als er geen overleg is met

Europese kringen

zijn bereidheid
helpen.

om Duitsland te

De bedoeling van deze „wenken"
is duidelijk. De regering zegt als

het ware tegen Marshall:
Wij hebben al ons best

gedaan

en verwachten, dat wij daarvoor
nu eindelijk met een lening worden beloond. De rest hangt niet
af van ons, maar van jullie. Wij
zijn bereid om niet alleen, hoezeer dit ook ten schade is van de
belangen van het Nederlandse
volk, afstand te doen van herstelbetalingen, maar zelfs ook uit
onze armoede leningen en hulp
aan Duitsland te verstrekken. Wij

gaat te spreken bh' vlagen en
in de stijl van krantenkoppen",
aldus het Amerikaanse blad.

„Tegen De Gaulle
en de
communisten”

Parlementslid in
Frankrijk

Een aantal politieke avonturiers

gearresteerd

in Frankrijk heeft zich geroepen
gevoeld een nieuwe politieke partij op te richten. Zij noemen zich
„gematigd links georiënteerd" en
hun partij heat de „Rassemblement
Travailllste francais"
Franse Arbeiderspartij. De verheven doelstelling van deze „arbeiderspartij is, dat de socialistische partij,
de republikeinse
volkspartij en de radicalen „d«
handen ineenslaan" tegen De
Gaulle en tegen de communisten! De nieuwe partij is voorstander van een Verenigd Europa, zoals Churchill en De Gaulle

Joseph Raseta,
afgevaardigde
van Madagascar ln de Franse
Nationale Vergadering ia Vrijdagavond gearresteerd. Kort tevoren
was zijn. parlementaire onschendbaarheicj opgeheven. Volgens de
Fransen is Raseta betrokken geweest bij de opstand van Madagascar in Maart j.l. en heeft hij
„de binnenlandse veiligheid van
de staat in gevaar gebracht".

—

doen dit reeds door bijna gratis
te leveren.
Waarom volgt de Nederlandse regering zulk een politiek, die zo
regelrecht tegen wederopbouw en
veiligheid in Nederland gericht
is? Want het herstel van een
Duitsland, waarin reactie en het
oorlogszuchtige
kapitaal
nog
machtsposities bezitten, betekent
tevens een bedreiging van de Nederlandse onafhankelijkheid.
Zij doet dit ten eerste, omdat zij
tussen Oost-Europa en Nederland een machtige buffer wil zien
herrijzen, dus uit reactionnaire
politieke motieven. Zij doet dit
ook, omdat zij onder dagelijkse
druk leeft van invloedrijke bankverleden jaar wordt ook
en groothandelßbelangen, die hun Evenals
deze zomer een kamp van exvoordelige
vooroorlogse
handel
met Duitsland willen hervatten. politleke gevangenen uit de beEn daarbij smeekt zij bijna de zettingstijd in Hilversum gehouden, dit maal op de Loosdrechtse
Amerikanen om toch maar har- hei.
der, energieker en nog scherpe*
tegen de Sowjet-Unie op te tre- Gedurende
vier weken, van
den, dan zij reeds doen. Bij voor19 Juli tot 17 Augustus zullen de
baat belooft de Nederlandse re- tenten plaats bieden aan 4 a 500
gering haar volledige medewerking en onderwerping aan zulk mensen per week, terwijl in de
laatste week van Juli en de eerste
een Amerikaanse politiek.
week van Augustus ook kinderen
Hoe armzalig is deze onderworde nagelaten betrekkingen
pen regering met haar uitgesto- van oud-illegalen
hier ontspanken hand naar het Westen en van
ning vinden.
haar angstige blikken naar het
Oosten! Wat Nederland behoeft, Grootse plannen worden beraamd
is integendeel een krachtig, on- om de deelnemers een zo plezierig
afhankelijk, werkelijk nationaal mogelijke vacantle te bieden;
bewind, dat in het Oosten èn in onderhandelingen zijn o.a. gaande
het Westen onbevreesd de kansen met de omroepverenigingen om
benut, die de welvaart van het de beschikking over de studio's
te krijgen en de K.R.O. heeft
land kunnen verzekeren.

En nog steeds is er geen remise

Zomerkamp van ex-politieke
gevangenen te Hilversum

(22)

RIP KIRBY LEIDT HET ONDERZOEK

vliegen
Het hoofdkwartier van

Dit geldt thans volgens
order van Washington voor
alle delen van de wereld.
gesteld.

een

Lemaire Sr., die de leiding hiervan in handen heeft, tracht zoveel mogelijk artisten uit te
nodigen.
Excursies, rondvaarten, zeiltochten op de Loosdrechtse plassen,
zullen worden georganiseerd. Het
kamp is behoorlijk uitgerust en
bij lelijk weer vinden allen een
plaats ln de grote recreatie-tent.

Internationale belangstelling
Uit bijna alle landen van Oosten West-Europa zijn toezeggingen
gekomen, dat hun vertegenwoordigers het kamp zullen meemaken. Deze gasten worden of-

ficieel

Een

die

II

wethouders zijn ontstaan.
Geheel overeenkomstig het overde communisten bij
leg tussen
de P.v.d.A. en de
hun strijd voor een betere
rechtse partijen deden de kathosamenleliek H. E. van den Brule en de ving en demenswaardiger
christenen tegenover
anti-revolutionnair A .Hogeweg zich vinden?
hun intrede in het college van B. Deze vraag, die aan de discussie
en W.
een zo grote actualiteit verleent,
houdt ledereen bezig.
Het communisme begrijpt, op
grond van de dlalectisch-mateSir Ben Lockspeiser, hoofd van rialistlsche filosofie, dat de gede, wetenschappelijke afdeling van dachten der mensen van nature
het Engelse ministerie van Be- behoudend zijn. Er is in
de denkheeft verklaard, dat
een onderstroom uit het
voorrading,
hij een geheel van plastic ver- wereld
verleden, vaak uit een zeer grijs
vaardigd vliegtuig in de toekomst verleden. Het kapitalisme is VeJöogelijk acht. Voor het eind van zeten door de wet van de jungle,
het jaar hoopt, men hier proef- in het fascisme herkent men het
nemingen/mee te doen. Daar kannibalisme der oervolken. Te
plastic niet zo sterk is als meta- meer geldt dit voor het „jonge"
ten, moet de structuur van de Christendom, dat zon grote invleugel misschien worden, veran- vloed heeft gehad op de bescha-

ZULLEN

Vliegtuigen van plastic

uiterlijk een-

vingsgeschiedenis. Aan het ideo-

Uit de leerschool der
marxistische wijsbegeerte

vervaardigd.

Slapende geveltoeriste
Enige dagen geleden ontdekten voorbijgangers in het Zwitserse stadje Rorschach ln de'
vroege morgen een klein
meisje, dat zich met één arm
in een dakgoot vastklemde,
terwijl haar lichaam onbeweeglijk in de lucht hing.- Direct
werden voorzorgen genomen
om een ongeluk te voorkomen.
Men spande een groot zeil op
straat en enkele mannen
klommen via een balkon op
het dak, daar'het huis gesloten was. Toen het de mannen
gelukt was het meisje het
dakkamertje binnen te trek-

ken, ontwaakte zij. De kleine
slaapwandelaarster kwam met
de schrik

vrij.

gemeentehulze ont-

Communisme
wereldbeschouwing. Wij kunnen lltieke bezwaren inbrengen te-

dit gemeenschappelijke slechts
op zakelijke gronden vinden
Ds. Buskes heeft zelf voor deze
zakelijkheid gepleit, toen hij met
nog enkele predikanten toetrad
tot de P.v.d.A. Hij schreef toen
in de brochure: „Wat bezielt

wat de practische podat het communisme principieel litiek aangaat is het onze overtuiging, dat het nu de tijd is, dat
iedere godsdienstvervolging verwerpt. Vandaar, dat het commu- wij christenen en niet-christenen,
en niet-kerkelijken
nisme zich positief keert tegen kerkelrjken
staatsmoraal en staatscultuur. naast elkaar staan om op grond
Het socialisme Is niet een zaak van een concreet en zakelijk
van bepaalde groepen, maar een program (waartegen niemand
op geestelijke gronden geldig bezaak van allen.
hebben) samen te
Als het christendom ln moeilijk- zwaar kan
Het
gaat om dat, wat
werken.
komt,
dan
dragen
heden
daaraan
diegenen schuld, dl»? hun chris- op het ogenblik in de eerste jatendom verbinden en dienstbaar ren, die komen gedaan moet en
worden. Politiek is een zeer
maken aan de platste belangen kan
zakelijke, wereldlijke en dus bevan het kapitalisme.
Wij menen, dat er voldoende ge- trekkelijke aangelegenheid. Wij
meenschappelijks Is ln christen- willen een samenwerking bevordom en communisme, om een deren van allen, die politiek en
heel eind samen te gaan op de sociaal in dit uur hetzelfde voorweg, die voor ons ligt en wij staan en daarom dezelfde pracreiken daartoe de christenen tische wesen willen inslaan."
eerlijk de hand.
Wij zien niet ln, als dit voor de
Het is duidelijk, dat dit gemeen- P.v.d.A. gold, waarom het dan
schappelijke niet gevonden kan niet eveneens zou/, gelden voor
worden, redenerende uit de gede verhouding chjprtendom-comzichtshoek onzer tegengestelde munisme. Men ks,n zakelijke po-

gen het communisme. Ds. Buskes
doet dat ook, maar hij doet tevens meer. Ds. Buskes zegt, dat
hij tegen de doelstellingen van
het communisme zoals ze vastgelegd zijn in de grondwet van
de Sowjet-Unie, „ja" zegt. Niet-

delijke waarden kunnen worden
ln woorden als
samengevat

gerechtigheid,

naastenliefde

en

communisme

elkander

dan

ontmoeten christendom en

ook op

dat vasthouden aan van distributiekantoren, het do-

de christelijke mythe een belemmering kan vormen voor de ontplooiing van het socialisme.
Maar dan is elk gesprek ten
einde. Wij moeten het voortzetten op de zakelijke gronden, ln
de geciteerde brochure aange-

den van verraders, etc. was zedelijk en moreel volkomen verantwoord, want hun gebruik en hun
„heiliging" werd bepaald door de

zedelijke
droegen,

beginselen, die hen
die ze ten uitvoer leg-

den. Het is onmogelijk, dat het
zich verlaagt tot
gaskamers, jodendeportaties e.d.
van het com- juist omrlat de klassenstrijd door
munisme welks economi- hoge zedelijke beginselen wordt
sche en sociale doelstellingedragen Dit zijn middelen van
gen men aanvaardt, Is alleen een ondergaande klasse, die alle
mogelijk, wanneer men het commoraal verloren heeft. Voor deze
munisme elke zedelijke grond- onderga.vide klasse is 2600 jaar
slag ontzegt. Dan plaatst men christelijke moraal toch wel een
zich echter objectief toch op de zeer zwakke morele rem geble-

duid.

communisme

VERWERPING
grondslag van

in

Opl o o
in een

(Noord-Brabant)
wist
week niet minder dan 1130
Coloradokevers te vangen. Duidelijk blijkt hieruit, dat de aangegeven bestrijdingsmaatregelen
Ook deze ontkent alle moraal, geen overbodige luxe" zijn en dat
die niet uitgaat van een persoonhiermede in geen geval de hand
lijke God; moraal, zo zegt deze, mag
worden gelicht.
kan alleen bij hoop op loon of
angst voor straf bestaan. Er zijn
echter feitelijke en historische
gronden te over om te weten, dat
moraal en geloof in een persoonlijke God in het geheel niet onverbrekelijk samengaan. Van de De vrouw van Rudolf Hess is
Griekse wijsgeer Heraclitus, de Vrijdag door de Beierse politie
wijze Chinezen Laotze en Ming- gearresteerd. Zij zal voor een
tze tot en met de strijd tegen de zuiveringshof te Neurenberg tebezetter levert de geschiedenis recht staan.
overtuigende gronden genoeg
voor deze stelling. Als deze ze-

dit terrein.
Men heeft het communisme utlliteltsmoraal in de schoenen proberen te schuiven. Het gezegde:
doel heiligt de middelen, is
temin kan hij het communisme het
echter
riiet afkomstig van Lenin,
aanvaarden,
niet
want „het Is
eerder
van de Jezuïeten.
maar
niet uit God." Alle.° wat in de
zijn de communisten van
Sowjet-Unie gepresteerd wordt, Wel
mening, dat de beoordeling van
en waartegen ds. Buskes ,ja" de middelen
mate afzegt, is hem niet genoeg, men hankelijk Is in sterke
va/i het doel waarmoet geloven.
voor zij gebruikt worden. Het
Omgekeerd zouden wij kunnen plunderen, in de bezettingstijd,

verklaren,

landbouwer

Vrouw van Hess gearestd

Christendom en

der blijven volgens Lockspeiser.
logische front kan de strijd echpet voordeel van plastic is, dat ter alleen met geestelijke wa- ze?":
het sneller en goedkoper kan wor- pens worden gestreden. Vandaar, „Immers,

den

opgestapelde bordjes
Critiek op U.N.0.-wolken-krabber

tegen te
gaan.
De voorzitter van het genootschap
beschreef het ontwerp als „een
helse droom, een opeenhoping
van omgekeerde en op hun kant
gezette schalen, waarin geen eenheid van compositie kan worden
lijk trachten de bouw

ontdekt."

de Vastenbrief. ken!

Een andere architect

verklaarde, dat „het gebouw aan
de ene kant op een goederenwagen

lijkt en aan de andere kant op een
toren van opgestapelde bordjes".

geopend
Arthur Deaking, de secretaris
van de Engelse transportarbeidersbond, opence gisteren de vergadering van het uitvoerend comité van de Wereldfederatie van
Vakverenigingen met een rede,
waarin hij de voornaamste ioelelnden van de Wereldfederatie
uiteenzette. Hij eiste in de eerste
plaats de wederoprichting
van
vrije vakverenigingen in die landen, waar de vakbeweging is onderdrukt en beloofde hulp bij de
opbouw van vakverenigingen in

landen, waar de vakbeweging nog
weinig ontwikkeld is. In de tweede plaats bracht de spreker de
wenselijkheid tot uiting, dat alle
vakverenigingen
in de wereld
zich zouden aansluiten bij de Wereldfederatie en ln de dèTde
plaats zegde Deaking alle mogelijke hulp van de vakbeweging
toe bij het streven van de Verenigde Naties om de wereldvrede
te vestigen.

Wallace eist verkiezing
de
U.N.0.-leden

Onregelmatigheden bij
Nederlandse missie worden
onderzocht

Henrv Wallace heeft in een rede
ln Noord-Carolina voorgesteld,
dat tenminste de helft van de vertegenwoordigers, die naar de vergaderingen van de UNO worden
De commissie van onderzoek en gezonden
door de volkeren direct
advies inzake de Nederlandse
militaire missie in Duitsland on- worden gekozen.
de weg van
der voorzitterschap van mr. J. A. „Wil de UNO niet opgaan,
dan
de Visser, die een onderzoek in- de oude Volkenbond
moeten de volken minstens twee
stelt naar onregelmatigheden bij van
de vijf afgevaardigden zelf
genoemde missie, is heden naar
kiezen."
Wallace veroordeelde
Duitsland vertrokken voor bespre- ten
slotte de „Trumanleer", omkingen, o.m. met het hoofd der
dat deze leer de wereld naar een
missie gen-majoor dr. W. Hunder. oorlog
kan leiden.

Dertig duizend mensen willen over
de Oceaan vliegen

Coloradokevers

door het uittreden van de P.v.d.A.-

derd, doch deze zou

ten

vangen, terwijl speciale excursies
met hen worden georganiseerd.
De kampprijs is gesteld op
3.—
per dag per persoon. Het kamp
is verdeeld in perioden van een
week, doch men kan zich ook
voor meer dan één periode opgeven. Voorts kunnen kinderen

Recordvangst aan

se gemeenteraad voorzien in de
wethouders-vacatures,

Een helse droom en

Amerikaanse architecten hebben
scherpe critiek uitgebracht op het
ontwerp voor de wolkenkrabber,
Hadden verleden jaar voorstel- waarin de UNO in New Vork zal
lingen plaats ln net openluchtgehuisvest. Het Stedelijk
theater, deze keer wordt de kunst worden
Kunstgenootschap
zal waarschn'nbeoefend bh' het kampvuur en Jan

Rechtse wethouders
Gistermiddag heeft de Rotterdam-

Conferentie Wereld-vakbewgin

haar medewerking toege-

reeds
zegd.

worden meegebracht. Ex-politieke
gevangenen kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de
Vereniging van Ex-politleke gevangenen uit de Bezettingstijd,
Kerkstraat 58 te Hilversum.

de Pacificafdeling van het Amerikaanse
leger heeft medegedeeld,, dat alle
legervliegtuigen van het type C 54
Voorlopig buiten dienst worden

...

Van 19 Juli tot 17 Aug.

’

C 54 mag niet meer

twee

zich dat voorstellen. Voorzitter
is een onbekende tijdschriftdirecteur, Julian Dablin.
Voorwaar
een beweging, waarop de Franse
arbeiders hebben gewacht!

groenten

in Rotterdam
benoemd

en als de

Amerikaanse president voort-

Tot alles bereid voor
dollars
De Nederlandse regering tracht
al geruime tijd een lening van de
Verenigde Staten te verkrijgen.
Tot nu toe is dat niet gelukt. Het
is daarom begrijpelijk, dat men
in Den Haag met grote spanning
elk woord van de laatste rede van
Marshall over de leningpolitiek
aan Europa heeft gespeld. Dit
blijkt ook uit het feit, dat onmiddellijk via het A.N.P. een officieus
commentaar uit Nederlandse regeringskringen werd gepubliceerd.
In dit commentaar wordt o.m. gezegd: „Zolang Duitsland, het centrum van het Europese continent
nog niet heropgericht is als een
gezonde
economische eenheid"
kan geen Europese overeenstemming tot stand komen. Nederland
heeft al zijn best gedaan door de
voorbereiding van de economische
unie met België en Luxemburg.
Nederland heeft blijk gegeven van

zónder

bruikt grote woorden

zedelijke
niet bij, die zelf leeft vanuit de

Sfeest van het kapitalisme heeft
het recht daarover te spreken."

TRUMAN
een amateur-staats-man

Ongelukken hebben geen invloed
op de reislust
De grote vliegtuigrampen, die
zich dit jaar hebben voorgedaan, hebben het reizen van
het publiek per vliegtuig niet
in het minst beïnvloed. Uiteen
overzicht
van
de
zeven
voornaamste luchtlijnen blijkt,
dat deze zomer 30.000 mensen
over de Oceaan willen vliegen.
Vóór

September zullen

geen

nieuwe boekingen meer kunnen worden aangenomen.

„Als wij meer vliegtuigen bezaten, zouden wij nog veel
meer plaatsbewijzen verkopen," verklaarde Charles Gal-

lo, de directeur van de Trans

WorM Airlines. Deze Amerikaanse maatschappij zal meer
dan 2500 passagiers per
maand over de Oceaan vervoeren.
.De K.L.M, en de British Overseas Airlines vervoeren elk
200 passagiers per week en
zijn' reeds voor de komende
maanden volgeboekt. De toestellen van de Pan America
World Airways brengen dagelijks meer dan 100 passagiers
van, Amerika naar Europa. Op
de transatlantische lijn zijn ongeveer 75 vliegtuigen in dienst
tegen 10 vliegtuigen een tiental jaren geleden.

Sowjetvrouwen knielen niet
Vier kellnerinnen van het tranen van dankbaarheid voor
de
correspondent
Moskwahotel In Moskou, en vielen op hun knieën, van de Melbourne Herald.
waar de journalisten wawanneer zij de suiker in De Sowjetvrouwèn, die
dertig jaar geleden gelijke
ren ondergebracht, die de ontvangst namen."
Moskouse vredesconferen- Gedurende zijn hele ver- rechten als de mannen
in hebben gekregeij, die een
tie bijwoonden, hebben de blijf van tien weken
Moskou woonde de heer actief aandeel hebben in
volgende brief geschreven aan de hoofdredacSmith in kamer 1023 op het maatschappelijke en
teur van de Melbourne de tiende verdieping van politieke leven van
het
i-rd, die geleerd hebben
het Moskwahotel. Hij geHerald:
Mijnheer,
bruikte zijn maaltijden fabrieken, scholen en an.
ofwel in het restaurant dere instellingen te leiop den, en die hun morele en
lazen onlangs in van het hotel, ofwel
het restaupolitieke gehardheid hebkamer.
In
zijn
Moskouse
krande
ben getoond in de oorlog,
rant waren geen kellneten, dat de Melbouralleen kenmaar
die gekozen zijn in alle
rinnen,
ne Herald een serie artiners. De heer Smith werd organen van de regering
kelen had gepubliceerd bij zijn maaltijden op zijn
dat zijn niet de vrouover de Sowjet-Unie, gealtijd bediend door wen, die op hun knieën
kamer
schreven
door
Trevor
een van de vier ondergevallen voor een buitenSmith, die uw blad verlandse correspondent.
de tekende kellnerinnen.
tegenwoordigde
op
Het verhaal met de suiker De
verklaring van de
Moskouse conferentie.
kan dus slechts
betrek- heer Smith is laster. Hij
hebben
king
op ons. Wij beledigt onze nationale
In een van deze .artikelen
uitdrukkelijk, waardigheid, hij beledigt
sohreef de heer Smith: verklaren
„De kellnerinnen van het dat hetgeen de heer Smith ons beroep en dè"~waardighotel, waar wn' woonden, schreef, onjuist is. Wij heid van de Sowjetvrouw.
en aan wie wij de suiker hebben geen tranen ge- U'v lezers moeten er zioh
gaven, die overgebleven stort in kamer 1023. En van doordringen, dat het
was van de thee, stortten wij hebben niet geknield Sowjetvolk de zwaarste

WIJ

—

Antwoord aan een
Engelse journalist
lasten gedragen heeft ln.

de oorlog tegen de Nazi's.
Ons volk is niet voor
Hitler op de knieën gevallen en wij zullen voor
niemand op de knieën
gaan. Liefde voor hun

socialistische

vaderland

en voor de waarheid, trots
op de Sowjetstaat, dat zijn
de voornaamste kenmerken van het Sowjetvolk.
Bij ons kennen de burgers
geen slaafsheid.
Wij vragen u zeer drin-

gend deze brief

in

uw

krant af te drukken, zodat uw lezers de werkelijke
gang van zaken
leren kennen.

Hoogachtend,
Anna 2»havoron»kowa.
Euxodia Sherben.
Elena Shutowa.
Agatha Smirnowa.
(Kellnerinnen van het
Moskwahotel.)

Moskou, 26 Mei 1947.
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Meneer Tomsa is bang MetenRaad
Daad

Tomsa
MENEER
gemakkelijk
luisterde met

had het zich
gemaakt en
welgevallen,
hoe goed men voor de radio de
dansen van Dvorak speelde
toen bij plotseling een gekraak
boorde en door het raam glas op
zijn hoofd' viel.
Hij deed, wat we allemaal gedaan
zouden hebben: hij wachtte eerst
een poosje, of er nog wat kwam,
stond toen op om te kijken wat

—

[het

was

geweest

en schrok, want

hij zag dat er op twee plaatsen
door het raam heen geschoten
was. Zijn eerste opwelling was,
de straat op te lopen en de vent
die hem dat geleverd had in zijn
kraag te grijpen, maar als men
niet zo jong meer is, volgt men
gewoonlijk de eerste opwelling
niet maar wacht op de tweede.
Daarom liep meneer Tomsa naar
de telefoon en belde het politiebureau op: „Hallo, stuur onmiddellijk iemand naar mij toe, er la
een moordaanslag op mij gepleegd1."
Hij
werd ondertussen woedend
van ongeduld, het leek hem of
het een eeuwigheid duurde voor
die iemand eindelijk kwam aangekropen. In werkelijkheid kwam
binnen de twintig minuten al een
rustige inspectew binnen, die
aandachtig naar de kapotte ra-

men keek.
„Daar hebben ne doorheen ge-

schoten, meneer,'" zei bh' zakelijk.
„Dat weet ik waarachtig zelf ook
wel," zei meneer Tomsa.
„Ik zat voor bet. raam!"

inspecteur haalde met zijn
zakmes een kogel uit de deur.
~Die kerel moet bij het hek g«staan hebben," zei hij. „Als hij op
het trottoir had gestaan, dan zou
de kogel hoger gezeten hebben.
Dat betekent dat hij op u heeft
gemikt."
„Tsjonge, tsjonge."
zei meneer
Tomsa bitter, „ik dacht dat hij de
deur wou treffen."
„En wie
heeft het gedaan?"
vroeg de inspecteur.
„Neemt u me niet kwalijk," zei
meneer Tomsa, „dat ik u zijn
adres niet kan geven. Ik heb bern
m«t gezien en vergeten, bern uit
te nodigen."
„Da's moeilijk", zei de inspecteur.

De

jongen... „Wat is dat hier voor
een zwijnenstal, idioot, eigenlijk
moest ik je eruit gooien." En toen
vond ik de map op mijn eigen
bureau! En hij heeft niets gezegd,
alleen maar zijn ogen neerge-

dikke droppels parelde. Ja, dacht
hij, een paar dagen geleden beeft
een kellner me een paar kronen
te veel afgezet en toen heb ik de
gerant laten roepen, die de vent
er op staande voet heeft uitgeslagen...
smeten. „Dief", zei hij tegen hem,
Meneer Tomsa kreeg het be- „ik zal er voor zorgen, dat nienauwd. Men biedt aan een onder- mand in Praag je meer in dienst
neemt." En die vent beeft geen
geschikte toch zijn verontschuldigingen niet aan, ook al is men woord gezegd en is weggegaan...
onrechtvaardig geweest! Maar hij bad zulke uitstekende schouderbladen onder zijn jasje...
wat zullen die ondergeschikten Meneer
Tomsa stond op en ging
hun meesters haten! Ik zal die
conciërge een paar afgedragen bij de radio zitten. Maar de radio
pakken geven, maar dat is eigen- was stom. De nacht was stom, de
uren van de nacht waren stom
lijk ook vernederend...
Tomsa zat met zijn
Meneer Tomsa herinnerde zich en meneer
een ander gezicht: het bleke, holle hoofd in zijn handen en heringezicht van zijn collega Wankel. nerde zich alle mensen die hij had
Die
arme Wankel die gehoopt ontmoet en waar hij anders nooit
had promotie te maken. Dat was aan dacht.
hem door Tomsa voor de neus De volgende morgen ging hij naar
het politiebureau. Hh' was een
weggekaapt. Hij beeft zes kinderen en de oudste dochter wou hij beetje verlegen.
zangles laten geven, maar hij kan „Nu", zei de inspecteur, „herinhet niet doen... Hij beeft een nert u zich iemand die u haat?"
nare vrouw, uitgedroogd van het Meneer Tomsa schudde zijn hoofd.
sparen, 's middags eet bij droog „Ik weet het niet", zei hij onzebrood. Arme Wankel, die moet ker. „Er zijn er zoveel, die me
toch wel kwaad zijn als hij ziet haten kunnen, dat..." Hij wuifde
dat ik, zonder familie, meer heb radeloos met zijn hand. „Je weei
dan hij, maar wat kan ik er aan nooit, hoeveel mensen je onrecht
doet. Ik ga nooit meer voor het
doen?
raam zitten. Ik kom u vragen
Meneer Tomsa streek over zijn om de zaak niet verder te vervoorhoofd, waarop het zweet in volgen."

Het kampioenschap
van de Sowjet-Unie
Enige tijd

geleden is

om het kampioenschap

gezien en zelfs al had ik gewacht
hij me door het raam een kusWit: W. Smislof Zwart: A. Kotof
band toewierp, dan zou ik bem. in
Siciliaans
1.
2.

het donker niet herkend hebben.
Als ik wist, wie het was zou ik
u hier niet heengehaald hebben,
denkt u ook niet?"

„Nou ja!', zei de Inspecteur
kalmerend, „bet zou toch kunnen
zijn dat u iemand kende die bij
uw dood voordeel zou kunnen
hebben of die wraak wilde nemen... Dat moet u ons zeggen,
meneer, dan onderzoeken wfl het

de nieuwe aardappelen zijn
nog aan de primeurs toe
primeurs zijn voor de
meeste gezinnen onbetaalbaar.
De oude aardappelen worden echter slecht en op de schaal zijn ze
soms onooglijk. Het eenvoudigste
zou zijn, de aardappelen te bakken,
maar dit laat net vetrantsoen
weer niet toe en dus moeten er
andere oplossingen gevonden worden. Een oplossing is puree of
gestampte aardappelen met rauwe
groenten door elkaar. Heel veel

e2—e4

c7—cs

Pbl—c3

21. Pc3—e2
22. Dg2—h3
23. Pe2—g3

Pe7—c6

KgB—h7

andijvie en p-eplukte sla maakt
men een smakelijke maaltijd
klaar.

De gewassen sla wordt met wat
suiker en azijn klaar gemaakt

vlak voor het eten. De sla wordt
nu luchtig door de fijngemaakte
aardappelen geroerd. ïn de boter,
bestemd voor deze maaltijd wordt
een ui lichtbruin gebakken en
daarna door de aardappelen met

sla

geroerd.

De fijngesneden en gewassen andijvie (denk er om dat slechts 2/3
van de gewone hoeveelheid nodig
is) wordt nadat ze is uitgelekt
eveneens luchtig door de fijnge-

maakte aardappelen geroerd. Een
beetje nootmuskaat en de uttgebraden boter worden er doorgeroerd.
De andijvie kan ook op dezelfde
wijze als de sla klaargemaakt
worden.

24

De Mieses-variant, die sinds geruime
t(jd
door geen vooraanstaande
meester werd
Smislof
toegepast.
maakt daar een uitzondering on In
Groningen placht hij nog de uewone
zet 2. Pf3 te kiezen.
maar direct
daarna, in de '.andenwedströd tegen
de USA, paste hij tegen Denker de
tekstzet toe en won op fraaie manier.
2

PbB—c6

3.

g2—g3
4. Lfl—g2
5.
d2—d3
6. Pgl—f3

g7—g6
LfB—g7
d7—d6

Oplossing Kruisenpuzzle

Van links naar rechts en van boven
Met verschillende dreigingen, in de naar beneden:
eerste plaats 24. g5, h 525. Phs:! 1. Operateur; 2. Cavalerie; 3- Marenz., waarna Witt. aanval onweertelaar; 4. Carambole; 5. Timmerstaanbaar zou worden De afwikkeling 23. Lh 6:, Lh 6: 24 g5. Pgs: 25. man; 6. Rembrandt; 7. 'Assistent;
Pgs:t Kg 7zou prettig zijn voor 8. Hamsteren; 9. Amsterdam.
Zwart.
23
f7—f6
Verhindert weliswaar 24 g5, leidt
echter van de wal in de sloot.
24. Pg3—fs!
Een fraai offer. Zwart moet nemen,
daar h6niet te dekken is.

25.

g«Xf5

Na 25... Pgs 26. Lgs:. fgs: 27. Pgs:t,
KgB 28. Pe6 is Wit beslissend in het
voordeel: hij heeft reeds twee verbonden vrijpionnen voo het stuk,
kan desgewenst
nog de kwaliteit
nemen, en beschikt bovendien over
sterke dreigingen, b.v. 28... TdeB 29.
Pg7:!, Kg 7: 30. Tglt en wint (30...
Kh7 31.Tg6 enz., of 30... Kf7 31.
Dh6: enz.).

—
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willen wreken?"

De inspecteurs trok zijn schouders
op. „Dat weet ik niet, meneer,

De voorkeur verdiende

6.... Pf6. Wit
had dan niet goed 7- Le3 kunnen
wegens
spelen
7... Pg4, en ook 7.
Lgs zou geen uitwerking hebben
gehad.

7. Del—gs
8. Ddl—d2

TfB—f7

J. Oosterdorp. invalide
mannenzaal Tehuis Ouden
v. Dag. Roeterstr. Adam ’, 10.
P. de Meulder, Eikstr. 5,
5.
Breda

£wart

b.7—h6

Meneer Tomsa herinnerde

boe

of Pg2:, g5 17. Le3 kunnen doen en dan
nog wel met behoorlijk tegenspel,
want f7—f 5is niet te verhinderen,
en na e4Xf5, Pe7xfs, zou Wits loper
bloot komen te staan aan ruil. Wangaat de
neer thans g6—gs volgt,
loper naar d 2terut»

16

17.

o—o

g3—g4!

Van links naar rechts:
1 Grappenmaker
6 Vruchtennat
8 Garenwinder
13 Wild zwijn
14 Water in Noord-

Kbs—b6

37. Pf3Xd4t!

Of 37...Dd4: 38. Dd4: benevens 39.

Tf7: en wint.
38.

b2—b4!

TaB—dB
Pd4—e6
18. Kgl—hl
19. Lf4—d2
d&—ds
20. Pel—f 3 ds—d 4
17

39. Tg7xf7
40. Des—d6t
41. Pd4Xc6
42. b4Xcst!
Zwart geeft het

44 Familielid
45 Glanzende stof

Dd7xf7
Pf6Xe4

57 Opstootje

TcB—c6

bouw in Amsterdam
59 Kleine paling

on.

H. KMOCH.

60 Gewicht
61 Afnemend getij

Ons FEUILLETON

wat moet ik die man

Hij is stapelgek op die
ben!
vrouw! Die beeft alle reden om
me te baten. Ik weet dat het uitgesloten is dat hij op me geschoten heeft, maar het zou me niet
verwonderen...
En de kleermaker, dacht hij.
Vijftien
jaar lang heb ik mijn
pakken bij hem laten maken en
toen hoorde ik dat hij t.b.c. bad.
Natuurlek is l»3t niet leuk om
dragen waar een
pakken te

Tortilla Flat
door JOHN STEINBECK
Vertaald door APIE PRINS
50

heeft en

daarom heb ik hem geen werk
meer gegeven. Laatst kwam hij

bij mij, hij had niets te eten, zijn
vrouw was ziek en zijn kinderen
ook, hij wou zo graag weer voor

me werken. Allemensen wat was
die man bleek en wat zweette hij!

„Meneer Kolinsky" heb ik gezegd,
gaat heus niet, ik moet een
betere kleermaker hebben, ik ben
over uw werk niet tevreden."
„Ik zal mijn best doen, meneer,"
stotterde hij, zwetend van angst,

~het

verlegenheid

aan-

75 Dienstwillig (afk.)
77 Venster
79 Wijze van klederdracht

.

81 Wetenschap

82 Groeve
83 Klaagdlcht
Van boven naar beneden :
1 Leesteken
2 Onbepaald iemand

3 Elpenbeen
4 Water in Friesland
5 Soldatenledlkant
6 Broeikas
7

Oltenootje

8 Gebergte in Duitsland
9 Voormiddag (afk.)
10 Rivier in Belg-i*
11 Voor
12 Melaatsheid
18 Effen
20 Holte onder de arm
22 Zeevis
24 Dansfeest
26 Hardop
27 Nagerecht

land
42 Rivier in Egypte
74 Ezelgebalk

48 Lichaamsorgaan
49 Watering
80 Platvis in de Noordzee
52

Chocoladepoeder

53 Deel van een varken

54
55
68
63

Overledene
Voegwoord
Weigering

Valse haardos

64 Overeind blijven
66 Gewijde harpzang
67 Bergkloof

68 Amphibie
69 Spelleiding
71 Rivier
in Duitsland
73 Zuideuropese hoofdstad
74
76
78

Vlissingen

Janny Ketel, Spanbroek
A 19 (N.H.)

34 Soort antilope
36 Water in' Friesland
37 Koningszoon
39 Engels voegwoord
40 Sph'sbereider
41 Havenstad in Duits-

Vaas
Pad

Uitroep

80 Oosterlengte (afk.)

Tereslna was geestelijk altijd min of meer

daar een pijn mee gedaan heb-

teringlijder op gehoest

Vrucht
Deel van het kla-

30 Bouwland
31 Zangnoot
32 80l

~„

—
—
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Onze brievenbus
Willy Kleingeld. Wat sta
jij vandaag veel in de krant hè.
Maar ja jouw briefje was aan öe
beurt, dus daar bof je dan bij. Ik
wou je bedanken voor je raadsels
en nog een goede raad geven. Je

;

kunt de verhalen van meestei
Maneschijn nu uitknippen en verder in je schrift bijplakken. Doe
1e dat?
Tja en dan heb ik een hele lange
brief ontvangen van Cor r i e
van Benten. Corrie wil zo
graag weten hoe ik eruit zie en
vraagt mij een foto in het kinderhoekje te plaatsen. Nu zal ik je
eens wat bekennen Corrie! Ik vind
me zelf een hele knappe vent en
ik zou graag een foto in de krant
zetten, maar... Wiebètje heeft me
gewaarschuwd,

mocht doen.

dat

ik dat niet

„Daar ben jij niet

mooi genoeg voor, Frederikus",
heeft ze me gezegd. „Ik zou me
gewoon doodschamen, pas op. als
je zoiets doet." Nu je begrijpt wel
Corrie, dat ik het met Wiebètje
niet graag aan de stok heb en ze
mocht eens denken, dat ik wilde
opscheppen, dus heb ik er maar

zich,

Roubal geslikt had en de

zichzelf,

29 Deel van een fuik

sprakelijkheid afk.

46 Tenslotte
51 lemand krenkende
namen toevoegen
56 Tentoonstellingsge-

TdB—CB

10 mm (afk.)
Drukmachine
Muziekdrama

74 Uitgesloten

voor neon

Het ene aardigheidje na het andere:
twee
op 38... cd4; volgt
mat in
zetten (39. Dast en 40. Des).

62
63
55
68
70

Vier

35 Boom
38 Met rouwkleed bedekte opstand
41 Wederkerig
43 Scheikundige afk.

C. Hagemeijer, Ligusterstraat 96, Amersfoort
L. Keijzer, Leldenstr. 16

..

72 Lichaamsslagader

De kroon op het werk Wit krijgt 25 Eiland bij Frankhet geofferde materiaal met hoge
rijk
rente terug.
27 Vader
28 Zangnoot
34
PeBXf6
30 Germaanse natuurKd6—c6
35. DhsXest
geest
36. Th7xg7!
Kc6—bs
32 Groente
33 Nauw
Op 36... Tg7: wint 37. Df6:t.

38

Belet 17... f5, waarop thans zou volgen 18, gfs:, gfs: 19.Lh6:.

Brabant
15 Nummer (afk.)
16 Windrichting
17 Verfstof
19 Aantal
21 Bloedvat
23 Koek

wit.

nagels in zijn handpalm had gedrukt. Mijn God, dacht hij bij

en

Prijswinnaars Kruisen-puzzle

Stelling na 34. fs—f6!

8... o—o, want 9. Lh 6, d4zou
maar misschien schiet het u van- Beter
bevredigend zijn voor zwart. Ook
te
binnen."
nacht
direct 8... d5kwam in aanmerking.
„Merkwaardig", dacht meneer Na
de tekstzet komt Zwart, moeilijk
Tomsa toen hij alleen was. tot de rochade.
„Waarom zou er iemand op mij
9. Lgs—e3
schieten? Ik doe mijn werk en
ga naar huis, ik heb met geen Dreigt met
10. d4een zeer goed spel
mens wat te maken."
te verkrijgen.

Waarom zou iemand me ook zo
baten?
Plotseling viel de schoen die hij
»bezig was uit te trekken uit zijn
hand. „Nou ja", dacht hij plotseling een beetje verlegen, „onlangs
heb ik wat erg doms gezegd, maar
het viel me zo m'n mond uit. Ik
praatte met mijn vriend Roubal en
toen maakte ik een stomme toespeling op zijn vrouw. ledereen
weet, dat dat mens hem bij iedere
gelegenheid bedriegt, hij weet het
zelf ook maar hij wil het niet
weten. En ik, stomme idioot, heb
het hem in zijn gezicht gezegd..."

„FrederiWtebètje.
kus, Frederikus, hel-

PgB—e7

Hij verwonderde zich met groeiende bitterheid over deze ondank9.
e6—es
10.
baarheid. Langzamerhand begon
DcB—e6
o—o
11. Pf3—el
DdB—d7
hij medelijden met zichzelf te krij- ;
12. a2—a3!
gen. Je beult jezelf af, dacht hij,
je neemt je werk mee naar buis,
Verhindert 12... 0 o—o. want daarop
spaart, hebt niets aan je leven zo
zeer sterk 13. b 4! volgen.
je
hopla!
en
daar komt iemand
neerschieten. Heb ik iemand iets
12
Left—h3
13. f2—f4
Pc6—d4
Waarom word ik zo
gedaan?
14 Tal—bl
e5Xf4
verschrikkelijk, zo waanzinnig
Lh3Xg4
15. Le3Xf4
gehaat?
16. Dd2Xg2!
Misschien is het een vergissing,
toen,
is
hij
ja,
natuurlijk
daoht
het Het beste, hoewel Zwart thans de
een vergissing. Ze hebben me korte rochade kan uitvoeren. Dit
voor iemand anders gehouden. laatste had Zwart nl. ook na 16. Kg 2:

krab er af, gauw,
gauw, hrj eet misschien mijn hele teen
wel op." Ik legde Wiebètje neer, alle mensen diongen om ons
heen, ik bukte mij
(ja, ik voelde ook
wel een beetje angst
hoor om de krab er
af te halen, dat mogen jullie gerust weten), maar wat zie
ik... geen krab. Niks
te zien. maar wel...
een lange schelp,
waar Wiebètje ln getrapt had en die aan

dacht: „Frederikus,
dat is niets meer
voor jou. Ga jij maar
lekker in het zonnetle
liggen in het zand".
Pas lag ik daar, ot
ik hoorde een vreeselük gegil. Het was

fs—f6 !

34.

—

ik griezelde van de
kouwe druppels op
mijn huid. maar ik
hield m» heel dapper,
daar niet van. Wiebètje plaste en speelde met de bal met
andere kinderen en »k

benevens
mat.
Een belangrijke afwijking van het Dreigt 29 Th6:t
gewone. Deze variant wordt nl. sind» Zwart heeft geen voldoende verde'ruim zestig jaar uitsluitend met Pgl diging meer.
—e 2behandeld Ook in de hierboven
Kh7—gB
28
aangehaalde partij Smislof—Denker
verder."
29. Tg6Xh6
KgB—fB
was
dit
laatste
betegeval.
in
het
De
kromp
Tomsa
elkaar.
Meneer
30. Th6—h7!
KfB—e7
nis
van
nieuwtje
gehet
is
echter
nog
31. Dh3—h 5 Ke7—d6
Van die kant had hij de zaak
ring.
32. Ld2—f4t
niet bekeken. „Ik ben me er niet
Pc6—es
6.
e7—e6
33. Lf4Xest
f6xes
van bewust, dat ik ook maar één

vijand heb," zei hij, „dat is uitgesloten. Ik heb met niemand ruzie
gehad, ik leef op mezelf, ga nooit
uit, bemoei me nergens mee
waarom zou iemand zich op mij

Nichten

Hallo, Neven

Pc7—eB

27. Tgl—g6
28. Tbl—gl

en hij huilde

bijna. En ik heb gezegd: „ik zal
wel eens kijken" en heb hem met

dat smoesje weggestuurd. Maar

wat had ik anders moeten doen?
Ik weet dat hij bet niet gedaan

heeft, maar...

Het werd meneer Tomsa hoe langer boe onbehaaglijker te moede.

Dat was ook pijnlijk, herinnerde
hij zich, hoe ik een poosje geleden
de conciërge heb uitgescholden.
Ik kon een map niet vinden en
toen heb ik hem laten roepen en
hem de huid volgescholden waar
iedereen tofl was, als een kleine

HOE DANNY'S VRIENDEN
EEN MOEDER IN NOOD
TE HULP SCHOTEN.
Cortez en haar acht
Tereslna
Seflora
kinderen en haar aftandse moeder woonien ln een vriendelijk houten huisje aan
ie buitenkant van de diepe kloof, die de
Zuidelijke grens van Tortilla Flat vormt.
Teresina was het type van een rijpe
muw tegen de dertig. Haar moeder, uitgedroogd en tandeloos, was tegen de
rijftlg.
Dat ze Angelica heette, waren de mensen
vrijwel vergeten.
In de week was er werk genoeg aan de
winkel voor de vleja, want het was naar
caak zeven van de acht kinderen te voeden, te straffen, aan te halen en aan te
kleden en ln bed te stoppen. Tereslna
was de hele dag bezig met het achtste
en met het maken van voorbereidseien
voor de komst van het negende kind.
s Zondags was het een ander geval. Dan
kleedde de vleja zich ln een zwart satijnen
|anon, die nog
:der was dan zrj zelf,

-

zette een ontzagwekkend en onverslrjtbaar gevaarte van zwart stro, waaraan

twee echte verglaasde kersen bungelden,
op haar hoofd, verzaakte al haar huis-

houdelijke plichten en ging dan met een
vastberaden trek om de lippen naar de
kerk, waar ze onder de hele dienst net
zo onDewegelijk en stokstijf bleet zitten
als de heiligen ln hun nissen. Eén keer
ln de maand ging ze ter biecht. Het zou
de moeite waard zijn er achter te komen,
welke zonden ze op haar geweten had en
waar ze de tijd vandaan haalde ze te begaan, want haar omgang was strikt beperkt tot de kruipende, krioelende, valsnde en weer opstaande, katten pestende

en om de haverklap uit een boom vallende
schreeuwlelijken van Tereslna en je Kon
er van op aan, dat ze om de twee uur,
maar dan natuurlijk op verschillende
tijden, vergingen van de honger.
Is het dus te verwonderen, dat de vleja
haar ziel ln lijdzaamheid bezat, maar
stalen zenuwen had? Had ze een andere
ziel gehad, dan zou die allang, gierend
als een vuurpijl, uit haar lichaam omhoog
lijn opgeschoten.

taak. Hü moet zorgen, dat alles
precies op zijn plaats komt en
dat de krant er prettig leesbaar
uitziet. Hij zorgt ook voor de
„kopjes", dat zrjn de opschriften
boven de, berichten.
Wanneer nu pagina na pagina
zo zou worden „opgemaakt" in
ja dan
een „vorm", dan
was bet eigenlijk nog een
saaie boel. Allemaal letters,
woorden en regels. Er boren nog
plaatjes in de krant. Een foto kun
je niet zó gebruiken, maar moet
eerst naar de clichémaker. Da
clichémaker brengt de foto over
op een zinken plaat en maakt
daarbij gebruik van een raster,
dat is een glazen fotografische
plaat met een netwerk van fijne

—

■

26. Tfl—gl

Nu komen we bij de opmaker. De
opmaker vervult een belangrijke

ik het vertel, maar hierop
komt het in het kort neer. Van
minuut tot minuut kun je nu op
TXat is me toch een heel verhaal hè, wat meester Maneschijn te vertellen de telexmachine nagaan, wat er
heeft over de krant. Ja, het is ook een heel ingewikkelde geschiedenis. overal ter wereld gebeurt. Dat
nieuws van de telex moet eerst
Vandaag het tweede en laatste gedeelte. Hebben jullie het allemaal be- worden
bewerkt en zo vertelt
grepen? Voor de heel kleinen is het wel wat moeilijk, maar die moeten
iedere krant dat weer met eigen
dat mooie versje dan maar lezen over de kabouters. En nu laat ik meester woorden. Nu gaan we naar de
Maneschijn maar weer aan het woord:
zetter. Van het bericht of artikel,
dat hij gezet heeft, wordt een
vertellen,
Ik begin nu te
hoe een krant aan haar berichten komt.
drukproef gemaakt. Die drukproef gaat met de kopij naar de
Ze heeft haar verslaggevers, dat telex. Dat is een soort schrijf- corrector. Dat is de man, die de
zijn mensen, die naar alle be- machine, die vanuit Den Haag fouten opzoekt. Hij kijkt of de
langrijke gebeurtenissen gaan en bediend wordt. Je schuift er een zetter zich niet vergist heeft, of
daarvan een verslag maken en ze rol papier op. schakelt electrische er niet een woord of een regel
heeft correspondenten in binnen- stroom m en als er nieuws is, vergeten is. Is er maar een letter puntjes bedekt. Het is te ingeen buitenland, die nieuwtjes op- gaat zon machine „vanzelf" tik- weggelaten, dan moet de gehele wikkeld om jullie te verteilen,
sporen. Maar niet alle berichten ken. Het is niet zo eenvoudig als regel worden overgezet.
hoe dat precies in zijn werk gaat,
komen op deze wijze bij de krant.
er
komt een heleboel scheikunde
Geen enkel dagblad kan op elke
aan te pas. Maar ten slotte is de
plaats ter wereld correspondenten
foto in talloze puntjes op de zinof verslaggevers hebben. Daarom
en
ken plaat overgebracht en nu
zijn er nieuwsbureaux. Deze buwe een cliché. Nu vlug
hebben
haar teen was blijreaux doen niets anders dan
waren wij lup, hellup." Ik snelhet cliché in de pagina gezet en
ven
haken.
verzamelen,
terug
en
nieuwtjes
van brandaan zee. Wie- de naar zee Wiebètje
het geheel ziet er veel fleuriger
Er kwamen steeds
Er zijn beel
daar stond
jes tot revoluties.
uit. Neen, nu kun je nog niet gaan
bêtje zei: „Dat met
een alleronmeer mensen om ons
bekende nieuwsbureaux, bv. AlEerst moet er een madrukken.
plaats,
is de enig»
Ik
dringen.
gelukkigst
gezicht. heen
gemeen Nederlands Persbureau,
trijs worden gemaakt. Het zetsel
met
warm,
ik
wil
het
zijn
mijn
kreeg
waar
aan
zo
„Een
krab
Reuter, Tass, United Press, Assowordt bedekt met een vel taai
D'rederikus", zo heet, ja ook wel
die warmte.' Maar teen,
ciated Press enz. Hoe komen nu
dik papier of carton. van een
zo een beetje van boosWiebètje
om er te komen, viel gilde
de kranten aan het nieuws van
speciale samenstelling' en dat
Ik
„een
is
heid
hoor.
rukte
kon,
niet
mee
hoor.
Er
ze
hard
de persbureaux? Dat is heel eenhele gevalletje gaat onder een
zag hem aan d' schelp en zei
ons
krab,
minstens
drie
van
ik
voudig. Zoals Je vader zich abonzware pers. Het stalen blok gaat
me weggesmolten m onderduiken in de boos tegen Wiebètje:
neert op de krant, zo kan de krant
langzaam naar beneden en de
hebt
weer
mijn
je
„Je
die warme trein. Aan richting
van
zich abonneren op het nieuws van
Wieletters en het cliché worden in het
Au, au, help knap aangesteld met
hei
strand
trok
teen.
een persbureau. Dat is een heel
carton gedrukt. Vervolgens gaat
dadelijk haar me." Ik stapte op die schelp aan je
bètje
dure geschiedenis hoor, maar je
de matrijs naar de stype-inrichWiebètje af. „-Breng teen Je slaat alarm
badpak aan. „Fredekunt er nu eenmaal niet buiten.
land", en het is niets". Wie.
rikus",
ting, die van de matrijs een loden
zet ze, „je me
aan
Dat nieuws van de persbureaux
als bèt zat de kring rond
afdruk vervaardigt. Deze stype
kunt mij vandaag de schreeuwde ze
komt meestal bij de krant per
wordt in half ronde vorm gegoten.
hele dag in het water een mager varkentje. te kijken en hield
Frederikus, boos vol, dat ze de
De half ronde vorm past precies
vinden" en ze rende „Gauw
op de cylinder van de drukpers
in de richting van de ik wil aan land, au krab had zien duizee. Nou ik heb eerst au hellup." Dus pakte ken. Maar alle menin dit geval een rotatiepers
maar eens eer poosje ik Wiebètje op en sen lachten Wiebètje
(roteren is wentelen of draaien),
met
haar uit. Maar ze trok
zitten uitpuffen hoor, snelde
er wordt gezorgd voor een automaar na een kwar- naar het strand. Ze zich nergens iets van
matische
inkt-toevoer en... de
schreeuwde zo, dat aan. Ze ging een rietiertje ging ik Wiegaan draaien.
persen
kunnen
Ze alle
mensen kwa- ten stokje halen en
bètje achterna.
gaan de
Met
donderend
lawaai
mee
in
zee.
Wiebètje
nam dit
had een plezier! Ze men kijken.
beweging;
nu
rotatiepersen
in
krab
zien
„Ik
heb die
spatte het water heel hield haar ogen dicht
een lawaai, dat horen en zien Je
hoog en dook onder en riep huilend: „Ik duiken en ik zal hem
vergaat. En al spoedig komen de
houmijn
mijn
niet
naar
van
teen
Nadurf
golven
de
door.
kranten, netjes gevouwen
eerste
gauw
den",
ze
kordaat
voet
te
zei
mij
kijken,
tuurlijk moest ze
uit
de
machine. Ze gaan op de
de
het
plorste
haal
en
met
Frederikus,
ook nat spatten en

Meester Maneschijn vertelt verder

KRUISWOORDPUZZLE

Pe6—c7

g4Xf5

Nu is de krant klaar

jonge groenten lenen zich hiervoor, doch met heel fijn gesneden

Parij van Smislof
tegen Kotof

tot

van
Karel Capek

METenwe

Mevr. B. schrijft naar aanleiding
van ons bericht over kousjes van
touw het volgende: Kousjes van
zijn heel erg
Zodoende gooit Zwart de deur dicht touw of vissersgaren
voor een tegenactie in het centrum, mooi, doch wanneer de kinderen
met het gevolg dat Wits aanval op ze ln de regen dragen, krimpen
de Koningsvleugel zeer sterk wordt. ze zodanig, dat ze ernstig de
De
een of andere afwachtende zet bloedsomloop belemmeren. Daarde wedstrijd
om: alleen touwkousjes bij droog
van de USSR was beter geweest.
weer!

geëindigd. Eerste werd Keres, echter
niet vóór Botwinnik. want die heeft
niet meegespeeld. Vermoedelijk zullen deze twee thans een match moeten spelen. Mochten de bepalingen
dezelfde zijn als in 1937, dan is Keres
reeds kampioen en hh' zal de titel
behouden indien de match gelyk zou
opgaan. Een en ander is echter hier
niet met zekerheid bekend. Hier„Wie verdenkt u?"
volgt een mooie partij uit de
Nu was het uit met het geduld onder
van meneer Tomsa. „Wat voor wedstrijd, extra belangwekkend
verdenking?" zei hij geprikkeld. doordat ze gespeeld werd door
meesters, die we uit het tour„Man, ik heb die vent toch niet twee
nooi in Groningen kennen.

Kort Verhaal

AARDAPPEL-PROBLEMEN.

de kluts kw;jt. Haar lichaam zou men
een perfect retort voor de distillatle van
kinderen kunnen noemen. Haar eerste
baby kreeg ze, toen ze'veertien Jaar was
en ze was er zo van ontdaan, dat de verlossing 's nachts op het terrein van de
base-ballclub plaats vond. Ze wikkelde de
baby in een krant, en legde hem ergens
neer voor de eerlijke vinder, ln dit geval
de nachtwaker. Dit Is ln diep geheim.
Als het bekend werd, zou Tereslna er nu
nog de grootste moeilijkheden mee
krn'gen.

Toen ze zestien was, trouwde ze met
Alfred Cortez. Die schonk haar zijn naam
en de twee steunpilaren van haar gezin,
Alfredo en Ernie. De heer Cortez.schonk
haar zijn naam met het grootste genoegen. Hij gebruikte die toch maar tijdelijk.
Voordat hij ln Monterey kwam, en na
zijn vertrek uit Monterey, was zijn naam
Guggllelmo. Toen Ernie geboren was,
trok hh' er tussen uit.
Misschien had hij er een vermoeden van,
dat getrouwd zijn met Tereslna en een
onbezorgd leventje lelden twee volkomen
verschillende dingen zijn.

De regelmatigheid,

waarmee ze moeder

werd, paf Teresina steeds stof tot ver-

bazing. Het gebeurde soms, dat ze zich
niet kon herinheren, wie de vader was
van het kind, dat ze verwachtte en af en
toe was ze er bijna van overtuigd, dat er
niet eens een vader aan te pas hoefde te
komen. Ze was een hele tijd in quarantaine geweest, toen ze baclllendraagster
was tijdens een dlphtberitls-epldamie;
maar even zo vrolijk werd ze in de barak
zwanger.

Als de een of andere kwestie haar al
te ingewikkeld werd, legde zrj die in de
armen van Maria, Moeder van Jezus, die
dat wist ze
nqeer kennis van, belangstelling in en tifd voor zulke zaken
had dan zij. Teresina ging dikwijls ter
biecht. Ze was de wanhoop van Vader
Ramón. Want hij had het aan den lijve
ondervonden, dat, terwijl zij boete deed
voor een oude zonde, haar zedige en tegelijk verlokkende blikken achter samengetrokken wimpers de grondslag legden
voor een nieuwe zonde.
In de tijd, waarvan ik nu vertel, werd
Teresina's negende baby geboren, en op
het ogenblik had ze niemand aan de hand.
De vleja kreeg er weer een kostktnd bij.
Alfredo kwam in de derde klas, Ernie in
de tweede en Panchito ging voor het eerst
naar school,
Ongeveer in die tijd werd het mode in
Californië. dat de schoolverpleegsters op
huisbezoek gingen en nauwkeurig aantekening hielden van gegevens omtrent
de levensomstandigheden. Alfredo werd
bij het schoolhoofd geroepen, omdat hij
er te mager uitzag.
De schoolverpleegster, die bij hem aan
huis was geweest en die een cursus in
kinderpsyohologie had gevolgd, vroeg hem
op vriendelijke toon: „Krijg je genoeg te

—
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eten, Freddie?"
„Sure" zei Alfredo.
„Vertel me dan eens, wat krijg je bij hèt
ontbijt?"
„Tortilla's en bonen." zei Alfredo.

De schoölverpleegster zette een meewarig
gezicht en keek met een blik van verstandhouding naar het schoolhoofd.
(Wordt vervolgd)

rieten stokje in het
rond. Nu die krab is
niet terug gekomen.
De

kinderen zeiden

tegen

haar: „Daar

meer

grote schelpen,

komt de krab!" Gelukkig lagen er niet

Wiebètjes
die aan
teen konden blijven
hangen, want ik geloof niets van die
krab.
Nou,
jullie?
En
daaaaag allemaal. De
hartelijke groeten van
jullie
Oom Freek.

lopende band;
vlugge handen,
staan klaar om ze aan te pakken en voor verzending gereed
te maken.

Ra, ra, ra wat is dat?
Vandaag laat ik Willy Kleingeld
weer aan het woord en zrj zorgt,
dat jullie rimpels in je voorhoofd
moet trekken want luister wat ze
vraagt:

1. Roept de koekoek voor Pinksteren of na Pinksteren ?
2. Wie verdient ztin geld in een

handomdraaien ?
een huis eerder opgebouwd
3.
Is
van afgezien. Maar ja, je kunt
afgebroken?
of
niet weten, misschien komen wij
4Wat
is de kosöbaarste appel?
tee;en
elkaar wel eens
en dat is
beter dan de mooiste foto, wat jij. 5. Hoe meer er aan toegevoegd
Corrie heeft een versje gemaakt
wordt, hoe kleiner het wordt,
en dat wil Ik hier onder plaatsen.
hoe meer men er van afhaalt,
Het heet:
hoe groter het wordt. Ra, ra,
wat
is dat?
EEN DAG BIJ OOM MOLENAAR
6.
Welk
bier maakt het meeste
Liesje's tante heeft een molen
schuim?
Want oom is molenaar.
Ik maak geen grap, het is
"J9iq-j«q 9p '9 '4bS U99 c ijsddß
echt waar -§oo 9p
ssd
'f ItrapjoM
En een trappen dat ze hebben,
jgpjga
O, dat zijn er toch zo veel.
19U. tresr. trep
Alle zijn ze witbestoven,
'g UaißßjppSao 9p mz (i u9do[3Str[
'■
Dat komt van 't gemalen meel.
ftq
iveV
suinf uftz) "}j9oJi3o3i
Maar nu er geen wind is
"nspiaq tiba uagS yep Idgoa Rh 't
Maalt de molen niet vandaag,
Daarom zit ze op een bankje
uapaooMjuv
Met haar nichtjes Trijn en Aan!

-
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Juni 1947

zich
in Hongarije's zaken
mengt

is van afschriften van de betreffende documenten en de
Sowjet-autoriteiten zich daarin niet kunnen mengen.

Dollarbelegging in
jevaar!

Na de verschillende vormen, waarin Amerika heeft geïntervenieerd
dn het Hongaarse zuiveringsproces,
heeft Washington thans een nota
aan de Sowjetrussische commandant in Hongarije gezonden met
een protest tegen wat de Amerikanen noemen „Russische inmenging in de Hongaarse interne
aangelegenheden." In deze nota
„dreigt" Amerika de kwestie voor
de V.N. te brengen, indien „geen
bevredigend antwoord wordt ontvangen!" De Britse regering
heeft inmiddels een soortgelijk
verzoek als Amerika tot generaal
Sviridof gericht, nl. om toezending van documenten, die bewijzen
dat Nagy bij de samenzwering
betrokken is.
Generaal Sviridof h»ïeft hier.
op geantwoord, dat dit onmogelijk is ,daar alleen de Hongaarse regering in het bezit

De aarde om

Truman over Picasso

Volgens de Now Yorkse cor-

K* respondent

van de News
nr. van 3 April
Chronicle
heeft Truman met ongeveer de
woorden, die Hitler ook gebezigd
beeft, de moderne schilderkunst
veroordeeld. Bij gelegenheid van
een tentoonstelling van werk van
Picasso, Matisse en Henry Moore
beeft de president een brief gesohreven aan de directeur voor
Culturele Zaken op het State
Washington,
Department
te
waarin hij deze man, die zeer
veel invloed heeft, opzet tegen
de „moderne schilders", die volgens hem, „niet eens de nodige
bekwaamheid hebben om dingen,
die zij schilderen, weer te geven
precies zoals zij zijn."(!) Natuurlijk is de president, evenals indertijd de kunstcriticus Hitler, een
beetje over de hekel gebaald door
de kunstwereld, omdat het toch
zo is, dat niets dat nieuw en
groot is, ooit dadelijk door iedereen als zodanig kan worden berkend. Toen de uitvinder van de
zijn vondst aan
stoommachine
kennissen voortekende en de
werking ervan verklaarde, geloofden maar weinigen, dat hij
geen dwaze fantast was, en Vincent van Gogh beeft eerst twintig
jaar na zijn dood erkenning gevonden...
Een vernietigend oordeel over
nieuwe kunst of nieuwe wetenschap te durven uitspreken enkel
omdat men aan het hoofd van de
staat is gesteld is dus een beetje
erg onvoorzichtig.
Toen de Amerikaanse kunstwereld zo spottend reageerde op
Truman's Hitleracbtige optreden
inzake kunst, is de president zich
gaan verdedigen met te zeggen,
dat de brief een strikt persoonlijk
karakter had gebad. De president
had geen publicatie bedoeld, maar
er was een „lek" geweest. Sommigen zeiden een lek in de president...

—

Willy Quentemeijer
tegen

—

De rebellerende gezanten
Gelijk bekend heeft de Hongaarse
redering haar gezanten in het
buitenland voor besprekingen naar
Boedapest ontboden en hebben
de gezanten te Washington, Parijs en Bern geweigerd aan deze
opdracht te voldoen. Het vermoeden, dat zij hiervoor alle reden
hadden, wordt bevestigd door het

Reuterbericht uit Boedapest volgens hetwelk een parlementaire
zuiveringscommissie op het bureau
van de gevluchte voorzitter van
de Nationale Vergadering, Vargas,
documenten heeft gevonden, vaardoor verschillende Hongaarse politici en gezanten in het buitenland ernstig gecompromitteerd
worden. Als een van hen wordt

Pierre Doorenbosch
Dinsdagavond zal Willy Quentemeijer in de Apollohal te Amsterdam boksen en zijn titel in
het halfzwaargewicht verdedigen
tegen de Bosschenaar Pierre

Doorenbosch.

Deze avond zal Jan de Bruin de
Amsterdammer Harry Bos revanche-gelegenheid bieden, hetgeen te belangrijker is nu de
lachende Amsterdammer erin geslaagd Is van Jan Nicolaas te
winnen. Jan Schoen zal die avond
niet ln oe -ing verschijnen wegens
een schouderblessure, zodat nu
de partij Jan de Pauw—Job Roos
op het programma komt.

Noord-Holland bokst tegen
Zuid-Holland

district Noord-Holland van
3e Ned. Boksbond organiseert op
13 Juni a.s. in Krasnapolsky te
Amsterdam een Nederlaagwedstriid tegen het district ZuidHolland. De prijs van deze en
volgende ontmoetingen is de CltyCup. Het district, dat tegen
het beste resultaat
genoemd de Hongaarse gezant in Noord-Holland
behaalt, krijgt de cup voor een
het Midden-Oosten. Deze had juist jaar
in bezit.
een dag tevoren te kennen gegeven, dat hij de nieuwe Hongaarse
regering „niet erkende" en dat Coupe de Marathon
hij niet naar Hongarije zou terugOnder grote belangstelling werd
keren. De drie andere rebellerende gisteren
te Waalwijk het Intergezanten zijn nog niet uit hun
nationale
biljarttournool geopend.
functie ontheven, doch het staat In de eerste
partij speelden de
zij
ontslag
krijgen.
dat
zullen
vast.
Belgen Van Hasselt en VlnHet is bovendien waarschijnlijk, belde
gerhoedt zeer middelmatig en de
dat zij van hun nationaliteit ver- uitslag was
niet bevredigend:
vallen zullen worden verklaard.
car. brt. h.s. gem.
De Hongaarse gezant te Washing216 27 90 8
ton, Szedegy Maszak onderhoudt Van Hasselt
400 27 69 14.81
Vingerhoedt
in ieder geval zeer nauwe relaties
met het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken.
De Hongaarse regering heeft ln
de plaats van de gecompromitteerde ambassadeurs te Bern en
steeds bereiken mij
Washington nieuwe gezanten benoemd. Verwacht wordt, dat de
berichten over het woord
„plurk". Zo ontving ik
ambassadeurs te Londen, Rome,
Stockholm en Moskou loyaal zulnu weer een brief van een lelen staan tegenover de Hongaarse
zer uit Amsterdam, die mij
regering. De ambassadeurs te bonschrijft: „Eind 1944 was ik in
den en Stockholm zijn beide sode Noord-Beemster op een
ciaal-democraten, die te Rome en
boerderij om te fourageren.
Moskou zijn partijloos. De geEen boerenknecht zou een
zant te Moskou, prof. Gyula Sfezu
paard' uit de wei halen, maar
wordt genoemd als toekomstig
kon het beest haast niet te
minister van buitenlandse zaken.
pakken krijgen. De aanwezige
knecht of boer op het erf gebruikte toen ook het woord
en
„plurk" voor het steeds ontsnappende paard." Ook uit
afgebrand
deze mededeling blijkt dus
Te Gorssel is de villa „De Berweer, dat het woord „plurk"
ken", na blikseminslag tot de
liet
zoals door sommigen
grond toe afgebrand. Een gedeelte
werd' verondersteld
in de
van de inboedel kon gered worden.
kampen voor gedetineerden is
Huis en inboedel waren verzekerd.
ontstaan, hoewel het daar
Te Ramele, gemeente Raalte, is
misschien meer gebruikt is
door blikseminslag het landdan elders.
bouwershuls van Nyenhuls geheel
Een Haarlemse lezer zendt
afgebrand. Een deel der boerderijmij voorts weer een hele lijst
Inventaris verbrandde eveneens.
van woorden, die hij graag
verklaard zou zien. Hier volgen ze:
De Latijnse uitdrukking „ad
A. Romein—Verschoor: Slib en
interim" (at Interim) beteWolken, stromingen en gestalten
kent: „voor de tussentijd" of
v. d- nieuwste Nederl. literatuur,
„tot nader order". Men spreekt
uitg. E. Querido.
b.v. van „een minister ad inDr. S. Dresden: Moderne Franse
terim", en bedoelt daarmee:
Romankunst; J. M Meulenhoff,
een minister, die tijdelijk de
0.90.
werkzaamheden
waarneemt
Hendrik de Vries: Toovertuin (gevan een andere minister, die
dichten); A. A. M. Stols, ’5.90.
is uitgevallen. Ook onder een
Gemeentewet, bijgewerkt tot Deo.
1946; Van Gorcum, ’2.40.
Het

45/2

Biljarten

Opnieuw remise
De zesde partij om het wereldkampioenschap dammen tussen
Ghestem en Keiler eindigde in
remise na 67 zetten.

Nationaal kampioenschap
35/2
Na twee dagen spelen was gisteravond de stand ln het hoofdklasse-kampioenschap klein biljart kader:
pt. car. h.s. gem.
1. Lubach

6

2. Van Lochem

6

3. Schmidt

4
4
2

4. Teegelaar
5. Kruithof
6. Poyck

2
7. Eichelshelm
0
8. Van Bokhoven 0

Sport in het kort

Villa

landbouwershuis

—

—

De boekenplank

’

het

TJ. P. meldt, dat Engeland aan de
Scandinavische landen en NederSchaken
land gevraagd heeft al hun overtollige
vis naar Duitsland te zenwaarschijnlijk
Zeer
zal er binnenkort een internationaal schaak- den. Engeland wil er echter geen
toumooi van de P.T.T. worden deviezen voor beschikbaar stellen,
gehouden, waarvoor reeds be- zodat wij eventueel op crediet zousprekingen gaande zijn met ver- den moeten leveren. Daar het vrijschillende landen, o.a. België, wel vaststaat, dat zulk een crediet
Frankrijk en Tsjechoslowakije. niet zal worden terugbetaald door
Voor Nederland zou de winnaar Duitsland, betekent dit, dat, nu
van het grote P.T.T.-tournooi, Nederland reeds heeft toegestemd
Zoontjes uit Beverwijk, hieraan
om groenten met groot verlies
deelnemen.
naar Duitsland te zenden, thans
Wielrennen
ons wordt gevraagd gratis vis te
De Ronde van West Vlaande- leveren.
ren over 230 km werd gewonnen
door de Belg Momerency in
6 uur 37 sec, voor Nestje Sercu.
Middelkamp werd 12e en Schulte
17e.
Onze amateurploeg, bestaan- Tijdens een hevig onweer, dat
de uit Van Beek, Voorting en. De zich boven Dijkerhoek nabij HolVries viel in de tweede ronde uit ten ontlastte, werd de boerderij
in de landenwedstrijd te Stock- van de weduwe G. H. Meerster—
holm. De Zwitsers wonnen met Berends door de bliksem getrofgeheel
Eugen Lange, Fritz Schar en fen. De boerderij branddeoptreden
Hans Sommer.
Zweden werd af. Doot het kordate
tweede, vóór België en Frank- van enige militairen kon van de
inboedel nog een deel worden gerijk.
hond, die onder de schoorDe 10e etappe van de Ronde red. Delag,
werd door de bliksem
van Italië is gewonnen door steen
Mario Ricci en de 11e door Con- gedood.
Hardenté. Bartali heeft nog steeds de In Brachterveld nabij boerderij
leiding in het totaal klassement berg werd eveneens een
met een tijd van 70 uur 3 min. door de bliksem getroffen. Ook
28 sec, gevolgd door Coppi op 2 deze brandde geheel uit. De inmin. 41 sec. De eerste buiten- boedel, waaronder enige kostbare
lander is de Belg Sylver Maes op landbouwmachines, ging in de
vlammen verloren.
10 min. 4 sec

1200 284 44.44
1200 229 30.76
1176 215 56
1153 207 37.19
618
83 25.75
702 193 21.27
922 147 23.61
620 112 18.78

Het hoge gemiddelde van Schmidt

Is voornamelijk behaald in diens
partij tegen Kruithof welke hij in
drie beurten, dus met een ge-

—

middelde van 133.33 uitmaakte.

Samenstelling Roode
Duivels

is, is het

doet

op

lopen. Het spreekt vanzelf, dat we
dan lets meer aandacht aan het
uitzicht van onze jurk moeten
besteden. Een aardig ceintuur van
afstekende of bijpassende kleur

Twee boerderijen
afgebrand

—

De samenstelling van het Belgische voetbalelftal, dat op 11 Juni
tegen de Zwaluwen op het Feijenoordstadion zal spelen is als volgt:
Doel: Meert (Anderlecht);
A.chter: Matthijs (Tubantia
F.C.) Aernauds (R. Berchern);
Midden: Van Varenbergh (Anderlecht), Carré (Luik) en Ver-

—

minnen (Anderlecht);

(Tlrlemont),
Voor: Lambert
Govaert (Luik), Carlier (Standard), Vervoort (Uccle Soort)
en Leclercq (Lyra).
Reserve: Boogaerts (White
Star) De Groof (Beerschot), Minnekes (Lyra) en Decamps (Luik).

Athletiek

—

lijke recensent (resensEnt) of

kunst-verslaggever het betreffende artikel heeft geschreven,
maar iemand, die tijdelijk zijn
plaats heeft ingenomen. Aandeelhouders in een onderneming ontvangen wel eens een

„interim-dividend". Dat betedat zij voorlopig (of
uitkering
een
tussentijds)
krijgen ln afwachting van de

kent,

vaststelling van het eigenlijke
(dieviedEnt)
dividend
of

winstdeel.
Het woord „abdlceren" (apdiesEEren)
„afbetekent:
stand doen van". Meestal
wordt het gebruikt voor het
afstand doen van een hoge
waardigheid, een kroon, een
ambt of van (belangrijke)
goederen. Men schrijft ook
wel: abdiqueren. Hierin worden de letters qu natuurlijk
uitgesproken als k, en men
spreekt het woord dan dus
uit als: apdlekEEren. Het afgeleide zelfstandige
naamwoord is echter steeds: abdicatie (apdiekAAsie), dat dus
de betekenis heeft van: vrijwillige afstand van een waardigheid, ambt, kroon enz.
De overige woorden in de volgende rubriek!

duur voor onze beurs en daarom
is het nevenstaand celntuurtje
een uitkomst. We maken het natuurlijk zelf.
We hebben hiervoor nodig een
koord van 3 m. en één van 10 k
15 m. volgens de dikte. We vouwen ze dubbel en bevestigen de
aldus verkregen lussen met een
speld op de tafel. Het kortste
koord aan de binnenkant. We
nemen vervolgens de buitenste
einden en leggen de rechterdraad
over en de linkerdraad onder de
binnenste einden (tekening 1). We
maken een knoop, die we lichtelijk
aantrekken. De tweede tekening
toont ons, hoe de twee einden
weer op hun oude plaats komen,
door bij de tweede knoop de rechterdraad onder en de linkerdraad
boven te nemen. Zo gaan we verder tot de vereiste lengte. De einden maken we vast door ze twee
aan twee te knopen, zoals tekening
drie laat zien. We knippen de
einden vervolgens gelijk. Om
de ceintuur te sluiten halen we twee
einden door de lussen, die wij bij het
begin gevormd

hebben en we maken een mooi

strikje.
Indien u een breder ceintuur verlangt, kunt u de

knopen uitvoeren
met vier draden in
plaats van twee.
Op het einde zijn

twee draden vast
i te maken.

De N.V. Serphos en de hulp
aan verzetsslachtoffers

De heer A. Koppels, directeur der
N.V. Textiel Mij. V/h M.' & G.
Serphos te Amsterdam, verzoekt
ons te willen mededelen, dat zijn
firma in het stukje „Hulp aan
verzetsslachtoffer" in de rubriek
„Waarheidlezers
zeggen
hun
mening" ten onrechte het weigeren van grondstof aan een verzetsslachtoffer, dat vergunning
voor het inrichten van een kleinbedrijf had verkregen, wordt ten
laste gelegd.
Hét ln onze rubriek genoemde geval is hem ln het geheel niet bekend en bovendien zou hij in het
onderhavige geval niets mogen
leveren, aangezien het hier een
f abrikante van bedrijfskleding betreft, welke zich tot andere instanties moet richten.
Ten overvloede merkte hij nog op,
dat, zelfs indien hij wel zou mogen leveren, hij hiertoe niet in
staat zou zijn, omdat hij geen
centimeter bedrijfsstof in voorraad heeft.
De heer Koppels toonde bij ons
aan, dat hij steeds bereid was en
nog Is, hulp in deze gevallen te
verlenen en dat hij zelfs van de
„Distex" een dankbetuiging ontving voor de wijze waarop hij de
goederen, door dit orgaan inderTe Little Bytham in Engeland is tijd ter beschikking gesteld, mede
een Willington bommenwerper lan hielp verdelen.
de RIF. neergestort in een koren- De schuld ligt dan ook naar zijn
veld. Drie personen verloren het en onze mening bij de instanties,
leven
die dergelijke vergunningen ver-

Dienstweigeraars
slecht behandeld

Boksen

Vrijdag 13 Juni boksen de ama-

teurs van Zuid-Holland tegen
Noord-Holland om de Zilveren
City Cup. De wedstrijden vinden
plaats ln Krasnapolsky te Adam.

Sprinters

is

op

er dan drie maal

De Estlander Helne Lipp verTwee doden
beterde in Tatu het Europees record kogelstoten, dat op naam Gisteravond laat is een taxi uit
stond van de Duitser Trippe. Hij Den Haag tussen Overschie en
bracht het van 16.60 m op 16.66 Schiedam, te water gereden. De
chauffeur wist op de wagen te
m.
Viljo Heino, de beroemde klimmen en zich te redden, doch
Finse lange afstandloper heeft de beide inzittenden, een zevenhet klaar gespeeld om zijn per- tienjarige Noorse zeeman en een
soonlijk record (een wereldrecord tot nu toe onbekend gebleven
op deze tijd bestaat niet meer) meisje verdronken jammerlijk.
op de 4 mijl te brengen op 18 Het ongeluk had tegen half
twaalf plaats en Is veroorzaakt
min 47.6 sec.
doordat de chauffeur verblind
werd door een tegenligger. De
Turnen
naam van. de Noor was Haken
De Belgen komen met de volgen- Halvarsten
uit Heistad (Noorde ploeg Zondag naar Hengelo wegen). Het meisje had geen
voor de lanoenwedstrijd: Defer, papieren bij zich, doch men --erStobbert, Dupuis, Fouten, Dumoedt dat zij uit Den Haag affour, Vangend, Bepsuw en De komstig is.
Winter. De paardensprong zal 's
morgens worden uitgevoerd en de
overige nummers non stop in de
middag. De volgorde luidt dan:
Vrije oefeningen, paard' voltige,
Het hoofdbestuur van „Kerk en
ringen, brug en rek.
„Vrede" heeft zich met een telegram tot de minister van oorlog
Biljarten
gewend over de toestand in het
Op de eerste dag van de Neder- kamp voor principiële dienstlandse kampioenschappen klein weigeraars „Lauwerpolder" bij
biljart, kader 35/2 won Teege- Usquert.
laar van Schmidt (376), Poyck In dit kamp ontbreken, volgens
van Bokhoven (362), Lubach „Kerk en Vrede" een goede algevan Kruythof (141) en Van mene leiding, benevens een goede
Lochem van Eichelsheim (383). stoffelijke en geestelijke verzorTeegelaar behaalde met 57.14 ging. Gevraagd wordt maatregelen te treffen, zodat de toestand
het hoogste gemiddelde.
ln het kamp wordt verbeterd

kunst-recensie (resEnsie) ln
de krant ziet men wel eens
staan „ad interim". Dat wil
dan zeggen, dat niet de eigen-

wonderen.

Taxi te water gereden

—

Wat zegt de prof?

NOG

Stuur gratis vis Een aardige ceintuur
naar Duitsland!
voor onze zomerjurk
Engels verzoek aan
zomer
Wat er in de
dikwijls ■
soms
NUeen
hele opluchting zonder winkels te koop wordt geboden
Nederland
meestal veel te
mantel
straat te kunnen
dit gebied

LAMPEKAPWERKSTERS
NET MEISJE
BEKW. KOKKIN
WONINGRUIL
Jongeman zoekt
gevraagd voor atelier. Jag. d. goed kan en wil werken, b.z.a., van g. g. v, Br. 14611, Won., in Oost. 8 k., keuk.,
KOSTHUIS,
tenberg, Heerengracht 95.
gevr. in kl. gez. in Oost, v. bur. van dit blad.
zold., vrij uitz., v. won. on- bij vrouw alleen.
Br. No.
14475 9-5 u. Goed I. en goede voed.
versch. waar. Br. no. 3/966, 14575, bureau van dit blad.
Tel. 53345-of br. no. 2307, bur. THUISWERK GEVRAAGD, Celebesstraat 45.
OP KLEIN ATELIER
onversch. wat.
van dit blad.
Ook eenv.
GOED KOSTHUIS
gevr. machinestiksters, handschrijfwerk.
Br. no. 14487, WONINGRUIL D. H. NED. voor werkman, b.b.h.h. Vat,
werksters, strijksters en leerbur. v. d blad.
Uw adr. Won.bur. ANB, Daalen, Jac. v. Lennepkade
NET DAGMEISJE
Betrekklngzoekenden 10 cent ling perser. Zurel, Nieuwe als tweede meisje gevraagd,
Vespuccistr. 91,
A'dam-W., 195.
11/416
10/849l
bij mevr. v. Willigen, Bern. THUISWERKSTER B.Z.A-, Tri. 13, 7.
DEZE SPRINTERS MOETEN Hoogstaat 27-1.

KAMERVEKHLLKBEDKW t'
te koop aangeb. in Centrum
der stad, bev.
8 kamers,
centr. verw huistelefoon, str
water op alle kamers Desgewenst zonder huurders. Prijs
15 500
met woningruil.
Br. n o 14510, bur v. d blad.

Duitse ministers mogen
niet over Eenheidsstaat
praten
Te München is Vrijdag een conferentie begonnen tussen de premiers van 14 Duitse staten over
problemen van voedselvoorziening,
volksgezondheid en
economie.
Toen de agende moest worden
vastgesteld, bleek, dat de ministers uit de Sowjet-zone ook politieke kwesties, zoals een verenigJ.
Duitsland, besproken wilden zien.
De premiers uit de Franse zone
echter verklaarden dat het Franse
bestuur hun bevolen had dergelijke
kwesties niet te bespreken. Ook
de afgevaardigden uit de overige
westelijke zones weigerden deze
kwestie op de agenda te plaatsen. De premiers uit de Sowjetzone hebben daarop besloten niet
aan de conferentie deel te nemen
en zijn weer afgereisd naar
Berlijn.

lenen, zonder de betrokkene precies te zeggen waar hij zijn grondstoffen kan betrekken.

—

Het Tsjechoslowaakse kabinet
heeft Dinsdag in langdurige bijeenkomst de tekst der vredesverdragen
met Bulgarije, Roemenië, Italië en
Finland goedgekeurd en besloten, de
president van de republiek te adviseren, de verdragen voor ratificatie
aan de constituerende vergadering
voor te leggen.

NATUUBGENEESKUNDIGE
GREGORIUS BOEKH.
W. Stad is Woensdag te spre- en leesbiblioth., 2e v. Swin-

,

5. denstraat 7, A'dam-0., telef.
46 50923. Gevestigd sedert 1902.
Inschrijvingen leesbibliotheek
B. Hildesheim & Zn., Watergratis. 26.000 boeken op ieder
looplein 8, Amsterdam.
In- gebied.
78
koop van alle soorten
per mm ZO cent
ELECTROMOTOREN
GEEN ZORGEN MEER.
NüMMERBRIEVEN VOOR
Te koop gevraagd
en diverse gereedschappen.
over uw woning. Het Onderonversch welke werkzaamh.
LEVENSMIDDELENZAAK
1387 houds- en Schoonmaakbedrijf
NETTE KOSTGANGER
GERICHT WORDEN AAN ONS BUREAU N.Z. VOOR- BEKW. MACH.STIKSTER Zweerskade 18 A, A'dam-Z.
14498,
bur v d blad.
gevr. (werkman), bij wed. Br. in volksbuurt met woning.
„Rein", Singel 91, tel. 98623,
14528 Br. no
burgwal 230, amsterdam of aan het agent- en handwerkster gevraagd v,
KACHELSMEDERIJ
A'dam-C, knapt alle klusjes
no. 7/889, Haarl.drjk 59.
Br. 2305, bur. v/d blad.
Schap vermeld in de advertentie.
Aanmelden
mantels C. klasse.
reparatie billijk, nw. en gebr. on en... gratis. Vraagt inlichSchoenmaker vraagt
Wegens huwelijk der
Gebr. Potharst & Co., Quel- woordige wordt in jongtegenTHUISWERKERS
Net persoon zoekt
LEVENSMIDDELENZAAK haarden, kachels, ook ruilen. tingen.
gezin
boy.
WINKELHUIS GEVR.
lynstraat 80
B/d Ferdin. met één kind, moderne flat Rozenstraat 50 I, na 6 uur.
KOSTHUIS
te koop in Zuid met woning. Haarden schoonm. Balk. Tel.
14542 Geschikt
voor koffiehuis, Br. no. 7/880, Haarl.dijk 59.
Bolstraat.
14562; bewonend, per 15/9 of eerder
8000.— plus goederen. I86460, v. Oldenbarneveldtstr. SLECHTE GEWOONTEN?
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PENSION
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Juni,
*n aank., rompenmakers en
Juli
en
Aug.
tiemaanden
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aank. revraagd. Hoog loon. NETTE FIETSJONGEN
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vereist
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TE HUUR
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NAAIMACH.
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LOONCONFECTIEBEDRIJF
Gravelandseveer 4, bij HalveHUISHOUDSTER
voor direct gevr, leeft. 16-17
MUZIEKLIEFHEBBERS
gevr. m. of zonder machines. N. Mastenbroek, Nw. Lelie14476'j„
2238 in moederloos gezin. Bekend GEMEUB. ZIT- EN SL.KAM.
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Br.
bur.
v/d
blad.
met
alle
werkzaamheden. of halve woning
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(O.).
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Reheel zelfstandig kunnende
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FLINKE JONGEN
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hennen, 4 weken oud. Voor
FIEYRA N.V.
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Tel. 50821-50228.
I.— p.
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MOTORRIJSCHOOL
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Br no. 14504,
BUREAU „AIDERS"
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OVERHEMD.STRIJKSTERS Leid'egracht
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6
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94a. Tel. 37333. Br.'no. 14639, bur. v. d. blad. 32 mnd.
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TE HUUR
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KAMPEERTENT
~
Privélessen
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Halfwas motor- en met
Voor direct gevraagd:
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37 Welke jonge vrouw,
2343 i aan 't Noordzeestrand,
VACANTIE
WIL
WEEK
Jiu-jitsu
14463, bur. v. d. blad.
versum.
van
en
llchaamsontwlk.
flink
persoon
Een
de
beste
program.-.ia's
met
THUISWERK! RS(STERS) NET MEISJE GEVRAAGD
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het
Denneboom, Reinwardtstr. 47. Gevraagd in klein gezin een
over
Onderhoudsen
Laat
nu
ypaagt enige actieve en goed
NET DAGMEISJE
Z/1494
88 hs.
,REIN" Werkman, 35 laar, zoekt
14473
Schoonmaakbedrijf
Nette vrouw zoekt
BOTENSTALLING
WINS IS~TROEF
UW KAMER BEHANGEN
Singel 91, tel. 98623, A'dam-C.
v, lichtere werkzaamheden.
THUISWERK
bespraakte colportrices op
KOSTHUIS
gevr., evt. in pacht of huurGezelschap Alex Wins voor r.met of zonder biüevering
VERMIST
eer hoge prov. Reis- en LAMPEKAPWERKSTERS T-oed loon en uitstekende ver- onverst*, wat.
(Oorlogssl.- dat alle voorkomende repara- r met huiselijk
verkeer bij koop. Ook genegen samen te kinderfeesten en
cabaret- vvan behang, v.a. 90 et. per Malth. Leeuwtje, vanaf 24-5,
Hoog loon. orglng. Aanm.: Naßsaukade offer.) Br. no. 9/240, bur. v. ties aan Uw woning gratis j<jonge vrouw, liefst centrum. werken. Br. no. 14634, bur. avonden. Tonaasstraat
leerlingen
14616,
gevr.
Br.
vrij.
en
21.
Davids,
K.erbl.lcosten
rol.
F.
Tolstr. 33 gen. Tip. Moret Makassarkan verzorgen.
u *. van dit blad.
2E09 d, blad.
1853 IBr.
van dit blad.
bur. v. d. blad.
A'dam-Z. Telef. 21<»8. 1413 vIraM.W.
Otten. Da Costakade 60. 2298 128-11, A'daim-W.
14621 straat 116 XI.
8/974

."

AMSTERDAM

—

ken.

Dirk

Hartogstraat

van 11—4 uur.

’ —

»

Kamers, huizen, enz.

—

’

.'.

halve
Meubelfabriek

'

Lessen en clubs

,

'

"

_

,

—

.

"

.

’

'

..

'

„

,,

Personeel aangeboden

’

;

'

’

’

■

"

■

'

.-

.

’

'

Diversen

.

’

’ ’—
’ ’ ’ —
’
’
’

.

" ’

Ruilen

■

’

.

'
s

'

’

a

v*

'

\

,

,

,

°

■

"
"

Zaken en voorschotten

.

s

"

r

r

6
7 Juni 1947 hopen onze geouders, behuwd- en
grootouders
P. Uil

BBf

ISmSSSSSSSESBSBi

liefde

en

R. Uil—Schoonbeek
hun 45-Jarige huwelijksdag
te herdenken.

■. j|p

vjï^p

Remof

dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen.
Boutmanstr. 6, IJmuiden-O.
Hun

kennisgeving.

NBMMMMP'y

\ 11 lfcj

der smaakt het

-, rFf*r--

71 11.

DE GOUDMUNT

«Ml

De teraardebestelling zal
plaats hebben op de begraafplaats „Vredenhof"
aan de Haarlemmerweg.

Alleen VIJZELSTRAAT
tegenover Carlten

5

INKOOP:

weg betuigen wij
onze
.lijke dank aan
allen, die tijdens de ziekte en
het heengaan van onze lieve
en zorgzame man en vader

OUD GOUD

har)

"sTde

hebben be-

toond.
Wed. C. Kalff.
Julianastr. 5, Koog a.d. Zaan.
Bezorgers van dag- en weekbladen kunnen zich op gemakkelijke wijze

.

TC?jV"_ Jvji*'' 'j

HOGE BIJVERDIENSTE
verwerven door de verkoop

van rijk-geïllustreerde, regelmatig verschijnende BREIUITGAVE. Lage prijs. Br.

,

leeuw

geeft veel geld voor D.- eni
naaimachines,
H.kleding.
meub., kantoor- e.a. opruim.
Waterl lopleln 2, tel. 42267.
B(i geen gehoor 4097.1.

>

no. 2332, bur. van dit blad.

Ving, veilig en voordelig wordt

Scheer je weg..
viel de getergde

*"

-

——

*

'■

*-

*

Gevraagd voor spoedige
indiensttreding enige

halfwas en volslagen

ii

-

■

j-r-

■Mi

r'

Ook overal verkrijgbaar LION BLADES

Nwe Uilenburgerstr. 173

STOFZUIGER,
sleemodel, als nw., met garantie te koop. Alb. Cuvpstraat 20-11.

Bruidstoiletten
en avondkleding

"W

■P

<

compleet naar maat.
OOK VOOR HEREN, huurt U biji

«

f

I Vt'
.

"

BRUIDSHUIS"
»HET
Maison van den Hoogen
Amitardam, Sarphattpark 68, tolafoon 98823
Fll. Haarlem, Bartel|orlntraal 4. telel. 21470
Hl D«o Haag Zuld«rp»rH»»ii 252. tol. 399027

■£i

,

14592

■

" Eigen ateliers »

WÊxj*.

bekwame Perser en
prima Machinestiksters
PI. Middenlaan 14 A 111, van 8 tot

AANMELDEN:
5.30 uur en na 6 u.: E. Groenteman, Rustenburgerstr. 294 II
en F. Schmidt, Oetewalerstraat 4 hs.

De N.V. Fabriek van Massa-Artikelen
v/h LEO WIJNBERG
vraagt

voor directe

.

&

-

halfwas zilversmid

-

lente-toetje!

t

.I

Verkrijgbaar in vele vrucbtensmaken; bij
ieder pakje een serie aantrekkelijke recepten.

v

borstelen -en tandvlees masseren met Prodent, de tandpasta
die het beroemde dispergon
U zult
bevat tegen tandsteen.
,

\

/

DAAROM MET UW BON
NAAR LUBUNK !

/

u

IF

-

WELGELEGEN
Biedt U een goedkope en

’

A. v. OLST

ROTTERDAM

—

HARDEWI.IKERWEG 358

Indiensttreding

I lÉi

BOKKEN!!!!!
APOLLOHAL — 10 JUNI — 8 UUR
Willy Quentemeyer—Pierre Doorenbosch

«

Om het kampioenschap van Nederland halfzwaargewicht'

Revanche Jan de Bruin—Harry Bos

maar de mooiste poppen,
waarvan Dw kinderen dro-

i

i
;

'

v. Vollenhoven's Bierbrouwerij N.V.
ADMIRALENGRACHT 82

|

-

Prachtig compl. Old Finish

__________________

VIERPERSOONS

TENT

TE KOOP tte koop. Br. no. 14532, bur.
VOOR DIRECT
jAMEUBLEMENT
Von Zesenstraat 88-111. 's av. vvan dit blad.
VOOR HET BETERE GENRE JAPONNEN
i na 6 uur.
14474
1MOTORBOOT MET KA.IUIT
te koop, genegen te ruilen. E.
Handwerksters
WIE WIL D.K.W.
tIKorff,
Postjesweg 15 hs.
2 cyl. 500 cc. '39 kopen of
Thuiswerksters (handwerk)
10-843
ruilen voor lichte of motorGEVRAAGD

Leerling=Knipster
NOUVELTA, KEIZERSGRACHT 380

'

kruiser. Br. Postjesweg 19-11,
Amsterdam.
14480 *Aangeboden als nieuw,
H. EN D. RIJWIEL Z. B.
HARLEY 1934 TE KOOP 1laag d. rijwiel m. b., vouwpas gereviseerd, goed op de wagentje, trekkarretje, popp.
banden, 74 pk. Ie Jac. van vouwwagentje, 3 wielig fietsje
3-964
14482 Ie Atjehstraat 33.
Campenstraat 38.
Z.G.A.N.

GRASMAAIMACH.

d.bontjas

,

■

Te koop aangeboden

’

5

y

« ■ ■ ■

j-gS

"

" Carrouseldraaiers
" Fraisers
"" Kotteraars
"" Bankwerkers
Leerling Bankwerkers
Koperslagers
" Leerling Koperslagers
" Vormers
" Leerling Vormers
" Electriciens
" Leerling Electriciens
"

I

"

Takelaars

\anmelding, zowel schriftelijk als persoonlijk,
bij de afd. Personeelszaken van de

AMSTERDAMSCHE DROOGDOK IP N.V.

■BHBLMBHLi

’ ’
’

Handlangers
Sjouwerlieden

MeewwenlaaD.s6. Amsterdam-Noord ÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

-

’ ’

’

:

WEEKEND)

|

jgjfc

’

’

Leiden

WONINGRUIL

—

"

Adam. Aangeb.

'

WONINGRUIL

A'daßJ'

’

—.

55 j. fl,

HUWELIJK
Winkelhuis met woning i*
J.man, 35 jaar, klein postuur, drukke straat in Antwerpe"'
ALLE MERKEN
ruilen voor woning te
NAAIMACHINES vakmaneengemeentebetrekking,
knap meisje of Br. no. 14549, bur. v. d. bladgevr. Industrie-, electr.- en zoekt ,wed.
z. k. Br. 14477,
spec. mach. Hoge prijzen. jonge
WINKELHUIS
Defect geen bezw. Nwe. Le- bur. v/d blad.
met woning,
7.
p. w., vo"
liestraat 136, Telef. 44540. N.
nette
woning.
Van
Boetz
33
j.,
eiser,
man,
Gescheiden
22
Mastenbroek.
145*'
laerstraat 82. (W.)
ZOEKT KENNISMAKING
geen
vrouw,
met
1
k.
jonge
ELECTR. WASMACHINE
WONINGRUIL
bezw. Br. met foto (crew. Aangeb. Ie et. gr. huisk.»
m. electr. wringer gevr. ook retour)
14479,
blad.
no.
bur.
slaapk., hal, keuk., balcon e
emaille. Hoogte Kadijk 56-1.

■

’

" Ketelmakers
"* Lassers
"* Branders
Scheepstimmertieden
"

14483, bur. v/d blad.

Goede prijs. Koning, Hoogte
Kadijk 56 I. Tel. 99089.

3-PlTs'

’

* Leerling Uzerwerkers
"
* Afschrijvers
Aanbouwers
* Caulkers
* Tankpersers

verhaal"

|

KENNISMAKING
Leiden 4
en balcO 11
'55 met wat jongere vrouw met Gevraagd kamers
idem in A'd&fl''
eigen ink., liefst z. k. Br. no. Br. 14478, bur, v/d blad. _^
GEVRAAGD.

Vraag en aanbod

Uzerwerkers

*

ACCORDEON

post. zoekt

’

’ ’’

( ■"^É^HI.^SPQIPSBI^H

Vn verband met dringende werkzaamheden voor de
walvisvaart en koopvaardijvloot, vraagt de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. tegen goede arbeidsvoorwaarden voor directe indiensttreding:
Draaiers
Leerling Draaiers

<fIET VERtOREN

Eenv. z.man, wedn.

—.

’

’

II»

Ea
iJfiw
sen meesterlijk

BOEKEN GEVRAAGD
ook
bibliotheken. BoekenToko A. Kok, O. Hoogstr. 3.

SOLIDE KINDERWAGEN
te koop. o. s. te koop. Molukkens'raat
Evt. te ruilen v. radiotoestel. ; 34-11, Oost.
3-962
Betrckkingzoebendcn 10 et.
2325
Telefoon 23647.
Te koop aangeboden:
Telefoon 99089.
14455
VLOERKLEED EN
LEUKE WELSHTERRTER
NIEUW RADIOTOESTEL
SPIEGELREFLEX
WANDELWAGEN
295, met garantie. Br. No. pups 21 rrmd., gladh. foxterRoos, v/d Helstplein 14, Am. 6 x 6, te koop gevr. Br. no.
riers 7 wlt„ vanaf f 25.
2219. bur, van dit blad.
2356 125774, Bolrek, Kon.pleln 1,
Roendaplein 23, Haarlem, tel. sterdam-Zuid.
Amsterdam.
2059
ZEILJACHT TE KOOP
2323
17810.
FILMTOESTEL
CRÈME KINDERWAGEN
zeil
lang
m.2,
Zaanklas3er,
33
mm,
te koop of ruilen voor
8
te koop, in goede staat
55. Te koop gevraagd:
pr.
DEKZEIL TE KOOP
Br. 2/507, 5.25 m., breed 1.70 m., in
kl. beeld-camera.
HERENCOSTUUM
Kr. Mijdrechtstraat 51 hs,
Rem, pl.m. 30 m2.
snel
en
stabiel.
J.
staat,
120.—.
O.Z.
Smitstr.
Adam.
42,
Agentsoh.
2057 maat 50-52, alleen in prima
Kerkbuurt 138 Oostzaan, tel. Achterburgwal 68, Adam.
staat. Grouwelman,
Domi2320
14520
238 (K 2984).
TWEE FAUTEUILS
KINDERWAGEN
ne'slaan 119, Halfweg.
2335
schemerlamp
koop.
een
en
te
boekenen
old
aangeb.
ITAL.
ACCORDEON
nw.
finish
koop
aangeboden
Te
een
56
2/504
L. Nekstr.
111.
kast. Madurastraat 73. 3-947
WOONSCHEEPJE
ZWEEF-DUO
aangeb., pianoklavier, merk
te koop gevr. Br. met prijsBorsini, 120 bassen, in koffer, m. bagagedrager; een zonnePRIMA PHILIPS RADIO
salonz.g
a.n.,
tevens vier
opgave B. Vink, Gr. v. Prinscherm 2 x 3 m. Singel 45 hs.
HUISJESTENT
aangeboden,
175. Tilanustafel,
met
stererstraat 63-1.
14545
fauteuils
ronde
14519
x
2.75
aangeb.
48
111.
2/503
te
5
m.
koop
straat
schemerlamp m. krantenbak,
met houten vloer en serre.
KOOKPL.
Ruyschstr.
eiken haardstoel.
ELECTR.
Te koop vooroorlogs
14570 BUTAGAS INSTALLATIE
Rapenburg 24 hs.
37 11, Amsterdam (O.J. 14472 met pannen, en 2 fauteuils
gevraagd. J. Veldkamp. Joos
AMEUBLEMENT
aangeb.
Lenstra
Titiaanstr.
Banckersweg 23, tel. 88300.
modern old-finish
200.—,
KAMFEERTENTEN
26,
na 6 uur.
14546 te koop, 2e 4 pers. Galerij 9.
14564
dressoir 300.—, 2 schilderijen Te koop een geschilderd
n
BUFFET.IE,
op doek
14577
100. Linnaeusstr.
33,
GEBR. FORD V 8
Z.G.A.N. DIVAN
21 hs.
L 2/5325 1 pr. kinderschoenen m.
Stam, Cabriolet met Dicky-seat; een
J
een luidspreker.
Wegens afstel huwelijk een te koop gevraagd. Zwering,
slijp- en polijstkop,
Bouduinlaan 7, Halfweg.
zwaai
v. Hogendorpstr. 79-111 West.
VLOERKLEED
14489 model; een Kodak box-came- nieuw, driedelig
14590
2 x 3 te koop, meccanodoos,
BEDSTEL
KAPOK
„Universal",
6 X 9
aangeb.
179 hs.
vliegtuig
mee. sp.trein m. ACHTTIEN WECKGLAZEN ra
koop.
te
Tuinstraat
145"«
14576
rails. Na 7 u.: Celebesstraat (2 liters); licht mantelpak, Haarlemmerplein 91.
23 11.
3/960
2312
46.
Tel.
96410.
m.
ZIJBOORD-MOTOR
Te koop, 1 pers. massief
te koop. St. Anthoniebreestr.
EIKEN LEDIKANT
Jonge man,
ELECTR. WASMACHINE
voorkomen en
Te koop mooi Engels
9 11.
14551 met onderleggers en matras, behoorlijke net
werkkring, met
met wringer, weckketel met
CLUB AMEUBLEMENT
glazen compl., te koop. Ra- met bolpoten z.g.a.n
295.
te bevr. Jac. v. Lennepkade zoontje van 9 jaar
MOTOR F.N. 350 cc.
14583 WENST KENNISMAKING
24 onder.
nonkelkade 39 I, na 5 uur.
Zeldzaam koopje.
Heeren- goede
banden, aangeboden.
2190
5/3SB gracht 269 huis
met net meisje of jonge weLijnbaansgr. 60 11, na 6 uur.
PICK-UP M. KAST
duwe. Leeft.
23-29 j., moet
14539
80. Tezijn
F. N. MOTOR
COMPL. KINÜERKAMJKIi,
te koop en 27 pi.,
beslist
lief zijn voor
commode,
pr.
cc,
nieuw,
ledikant,
te koop, 350
als
ruilen zoon.
best. uit
foto ond. no.
PRIMA
2-PERS. BEDSTEL vens een grote tent
Br.
m.
Spaarndammerstraat
800.
te
tafeltje en 2
stoeltjes.
14461, bur. v d. blad_
fauteuilstel, voor fietsbanden of iets der125. Eiken
7/882 koop v. o. tegen billijke prij3.
82 hs., winkel.
gelijks. Balboastr. 561. 10/84S
bekl., f 185; 15 m. matterra
Broek,
Halmaheirastr ting
Ten
knappe verschijning,
Wed.,
9Q—. Br. no. 15418,
1450S
PRACHTIGE MOTORBOOT 15 huis.
40 j„ 4 kind.,
bureau
van
dit
blad.
KENNISMAKING,
te koop (zeer snel), met 4-eyl.
ZOEKT
Amerik. bootmotor. Bevragen: wegens F.N. 1936
1 of 2 kind. geen bezwaar.
PRIMA
KINDERWAGEN
gevertrek Zonder
Riouwstraat 183, Den Haag.
Br. 7/884, Haarl.dijk 59.
v. o. pr. f 75.
Borgerstraat
GRAMOFOONPLATEN
Tel. 555268.
6/686 breken, 500 cc Kopkl Bosch177 111.
14517 te koop gevr., koffergramoveÊHcht Pr. banden Br. no.
Beslist nette Wed., gepens
foons en luidsprekers. Scheer14502, bur van dit blad.
won., 58 jaar, wenst
NIEUW 2-P-RS. BEDSTEL link, Prinsengracht 100. 6/685 eigen KENNISMAKING
AANGEBODEN:
125.—. Woestduinstr. 32 11.
60;
stofzuiger, slede-model,
THEEKAST, SPIEGEL,
met nette man, tot 62 j., met
14518
electr.
scheerapp.
Philips kussens voor ligstoel te koop.
GOED FOTOTOESTEL
pensioen
of werk. Br. no.
125760,
25.—; regencape met cap., Bevr Ie Boomdw str 8 I
te koop gevr. Br. no
14486, bur. van dit blad.
13 j., f. 10.—; herenrijwiel m.
14500 MOTORRIJWIEL N. RAPID Bolrek, Kon.pl. 1, Adam.
250 cc, in pr. st.,
2061
aangeb.
banden 90.—; complete werk
Nw. Amstelstr. 23, A'dam-C.
KENNISMAKING
H. Heine
B.—. Na 7 uur:
TE KOOP
Johgeman, die pas in Adam
14537
KISTEN
Boeroestraat 5 I.
3/954 3 nieuwe h.rijwielen zonder
woont
en niemand daar kent,
te koop gevr Telef. 20443.
banden, tegen e.a.b. Ook rulz.k.m. aardig meisje (20—25
SPORTWAGEN
14497
jaart. Interessen: film, toneel,
BONTMACHINE AANGEB. len voor motorrijwiel, 350 cc. merk Salmson. t. k.. event.
Te bevr. tussen 6 en 8 uur: met bijbetaling mijnerzijds. ruilen v. een gesloten wagen.
concert, tennis, bridge, danPerVan
een
een
particulier
2296 Br. Agent de Waarheid, BadMiddenweg 271.
sen, literatuur enz. Br. 2293,
Hoofdweg 128 111.
14534 zisch ot Chinees
2322
bur van dit blad.
hoevedorp.
KELUV.
TAPIJT,JE
EN
ELECTR. WASMACHINE
RADIOTOESTEL U.K.G.
gevraagd.
Schuurkoop
te
te koop en stofzuiger en daDraag62 j., wedn.
Te k., gr. verscheidenheid van Telefunken,, t. k.
man Hess, Postjesweg 89. Nette werkman,
mesrijwiel. Nova Zemblastr. OORLOGSDOCUMENTATIE baar model,
ZOEKT NETTE VROU W.
150.—.Hoofd20
üür.
Tel.-gBöl3Tlüss.
8
en
62 111.
7/886
14533 Amsterdam.
2301 weg 128 111.
Orteliusstraat 144-1.
51 Br. no. 14550, bur. v. d. blad.

en nw.

I 1■

Reeds van ’1.50 afl Onverschillig of Uw kind 1
of 10 jaar is. in het Speelgoedpaleis zult TJ zeker
slagen. Kom. daarom, bcslist even kijken. TJ zult er
veel plezier van hebben.

in „HET VRIJE VOLK":
„THE LOST WEEKEND...

AMSTERDAM TEL. 84318

:

ai. ai

men, leveren wij tegen de
laagst mogelijke prijzen;

Vf

■.»iWBLMM»kW»MJWjIMLMLWMM

■i

TELEFOON 21524.

sprookje
1

Plaatskaarten bij'

Sportschool DE GRAAF, Amsteldijk 10

Het is geen

Sollicitaties schriftelijk o 5mondeling
AFDELING PERSONEELSZAKEN, GIETERSTRAAT 5—7

ii

Magazijnbedienden
en Werkster

1

apparaten
machines
massa-prod. Aangen. werkkr.

tot den leeftijd van 40 jaar.
Aanmelden bij den fabrieksportier.

VRAAGT VOOR DIRECT

BELANGRIJKE BI.IPARTI.IEN.

Hoogte Kadijk 43 te Amsterdam
vraagt voor direct

LOON

AMSTERDAM-C»

Schriftelijke of persoonlijke aanmeldingen aan ons kan-

de bouw

ONGESCHOOLDE ARBEIDERS

HOOG
75,

toor, Prinsengracht 702 (telefoon 35032).

Wq> KKL w
.

—

LINDENGRACHT

Handelsondern. Kayen & Co. CV.

AMERICAN DENTISTRT

"JANudLüBBE:
All-round
» RE6UUERS6RACHT63
Machine-Bankwerker " TeiEFOOH 330X5 | ""
voor
van
en
voor
verzekerd I Repareer^én^f-Ï

|

AANMELDEN

WeesperzUde 8, Amstpnl:.»r>:
Tramlijnen 3, 5. 7 en <n

LI rflii

LEVENSMIDDELENFABBLE*

(Leeftijd 15—25 jaar.)

werkstukken worden
ten volle gegarandeerd.
Spreekuren de geheele dag.

Te koop aangeb. verstelbare
CIRKELZAAGMACIIINE
D. Langerhorst, Utreohtsedw.str. 32-34, tel. 30937. 2346

HAAR

Prettige werkkring.

Alle

" Die moet naar "

lift

*

ztn £To f

vrouwelijk Personeel

narcose, röntgendiagnose.

thuiswerk. Aanmelden
na 7 uur Peperstraat 9.

VOOR

VRAAGT

filaatst

HULSHORST

VAKLIEDEN

W.

-„

N.V. Handelmaatschappij „HERT IE"

Amerikaans specialist
een nieuwe vinding
n de mond. Geheel naadloos
uit Nylon vervaardigd, volgens de anatomie van de
mond. Beslist niet te onderscheiden van de natuurlijke

ballen, messeneden en schut-

■

Il»

'%m

KUNSTGEBITTEN

portennonnaies.

Bc

*r

een prettige vacantie aan
Gelegen op het mooiste gedeelte van de Veluwe, tussen
bos, hei en strand. Prima kook- en slaapgelegenheid.
Prijs
1.25 p. p. p. d.

Lederwarenfabr. ~Atafa"
v. vervaardiging van easti-

"

x

3t

■■■■■■

tanden.
Snelle levering. Desgewenst binnen 8 aar.
Pijnloos trekken, lachgas.

"""""""""«fc """""#

\|

■

Vacantie-Centrum

vr.

KROESPOEDEL
te k. met stamboom. Tevens
reu ter dekking. Jac. v. Lennepstraat 1781.
Lll-515

/

jf

Hp

Geen «"alen.

Wettig gedeponeerd

- .
/ jjj^^ii^1^

yj**2p

T

voor parelwitte tanden

voor soldeerwerk. Aanmeld.:
Utrechtsedwarsstraat 102.

voor

»

PRODENT

kr fet de volle maat, Ie
kwaliteit, op tijd in huis
en.... in papieren zakken.
Ruysdaelkade 207—211,
Tel 26103, Amsterdam.

jPga

JF

I
:::
>¥*»iiÉw
"
eens zien
hoe 1blank ▼Uw tanden,
|f|p
hoe gezond Uw tandvlees, hoe SwÉPata
stralend Uw glimlach wordt! j

Dit is mogelijk door de praohtig en zuinig brandende LUBLINK-kolen.

V\\v\ I ///

nette jongelui
POSTBUS 133

I

|

Ook 's winters lente in Uw huis!

"" ■ "■..*!

Vraagt vrijblijvende inlichtingen te onzen kantore
Boompjes 2, Rotterdam, Tel. 28361

van 15—20 jr. voor slijp-montagewerk. Tevens

Een variatie die
van karnemelk, verrukkelijk is: een echt

»

Het bedrag dat U thans aan huur betaalt is voldoende om in Uw EIGEN onbelast huis te wonen.

Bijouteriefabriek vraagt

1

eof.i-oi

zonder kapitaal

o.lomm 50 et. n.o.

'

14584

Een nieuw beginnend atelier vr. voor dir.

Groesna,

_"

*S~'^

-

*||

**-- -' 5P5

"«

U bouwt uw eigen huis

SCHOENMAKERS
RIJNCO

- -"-"

fifev«>; r—

~

,

sterdam.

uw Radio gerepareerd
bij HARLAAR
Biesboschstr. 12, Telef. 25398.
In- en verkoop van toestellen,
lampen, enz. enz.

<P S %

i&r
—^\\
)
*^\SW
— .jl

met karnemelk t
ook al houdt U niet
I

I

losse nummers
0.30
voorzover voorradig.
Inlichtingen opgave v.
lidmaatschap en abonnementen enz. bij de
adm. Nederl.-U.S.S.R.,
532, Adam.
Postbox
Betalingen op bankrekening t.n.v. M. v. d.
rekening „NU"
Zee,
Twentsche Bank, Am-

IJ:

den lastigen
leerling.
Wègscheren, dat doet hel UPPER TEN
mesje... en van die lastige baardgroei blijft
geen stoppeltje over!
meester uit tegen

Delftsche Frisse

■

’ ’

TROUWRINGEN

Langs dei

1

’

’

Henkie

medeleven

r-

ontvangen het orgaan
3
gratis, Contributie
of
5 p. jr. of 20 et.
p. mnd., naar draagkracht, bij vooruitbetaling.
Abonnementsprijs voor
niet-leden
3.50 p. j.,

van Brero rtrl

A'dam-W. 6 Juni 194,7

hun

der vereniging

Nederland-U.S.S.R.

&n

een

sausje van Calvé's Custard!
Leden

K.V. Zeepfabrieken v/h de Haas

met

fejL

0

pudding, in een wip met
water bereid. Nog lekker-

Heden overleed door een
noodlottig ongeval onze
lieve zorgzame man en
vader
Harmen Smit
op de leeftijd van 39 jaar.
H. C. Smit—Boshuis
Mercatorstr.

M

Wat smullen ze weer!
Moeder heeft ze verrast
met een lekkere „Frisse".

wammaKgmmmammßaMÊËËÊmmmm

Algemene

19j?

Juni

De Waarheid van Zaterdag 7

Te koop gevraagd

,

—

’

,

'"

war. Orteliusstraat (West
Flinke nette man, 38 j., met voor dito won., omg. WeeS
va.st werk,
perzijde of Oost. Br. 10-84*'
ZOEKT 'N NETTE VROUW Jan Evertsenstraat 126.

:

.
.

met huis en inboedel tussen L
——'
,
30 en 40 jaar, 1 of 2 kinderen i
WONINGRUIL
geen bezwaar. Br. no. 2294, Aangeb:. Huis, bev. 1 gr.»
bureau van dit blad.
kl. kamers, keuken, plaats e
onderstuk, lage huur. GeV'
WELKE VROUW
liefst iets grotere woning. S
ong. 60 j.. m. inkomen, wenst no. 14561, bur. v/d blad.
een goede man met
1000.
pensioen? Br. no- 14521, bur.
WONINGRUIL
van dit blad.
Aangeb. woning, bev. 3 k. e
k. met werkplaats aan wftt*>
in
centr.
Gevr.
won!""
(liefst ben.huis met

'

i

—

’

,

Ruilen

Onversch. waar. Br. 146*"'
bur. van dit blad.
WONINGRUIL
___^
2e bovenh., bev. 3 k. en keuk,
WONINGRUIL
tegen 4 kam. en keuk, liefst
West of Zd. Nieuwendijk 42. Zonn. 3e étage, 3 k., ver;.'
7/885 | keuk., zolder, event. m. werK^
pi. 250 m2, voor ben.huis, os,
versch. waar. Br. no. 8/1*
WONINGRUIL
keuk.,
huur- Agentsch. v. d. Hoopstr. 433e étage, 3 kam.,
Centrum,
v.
32.50 p.m.,
pr.
benedenhuis.
Br. no. 7/883,
WONINGRUIL
i(1
ben.huis 3 k., keuk., gr. tv"
Haarl.dijk 59.
fl.
p.
schuur,
w.,
m.
7.—
»*,

'

■

’

’

de Gorontalostr. (Ind. buurt'
WONINGRUIL
>8 kam .1, serre, voor wo. Dapperb. of orW'0
keuk., kelder,, gr. tuin, .Tila- Br. no. 3/976, De Waarhei
Benedenhuis,

'_,

Celebesstraat 45.

nusstr. 48, voor bwenwon.,
4 kam., liefst Zuid.

L2/5538

-*

Diversen

WONINGRI'IL

I^

Ie ét. Kromboomsloot,

bev. HALT! SCHOONMAAKT»'
nu uw schilderw«fJ,
'. Laat
witwerk enz. door de vakrflV
Bevr.
Wittenburg.
KondSpuitinricht'S
houdt, Keizerstr. 34 11. 4/497 I doen! Batim.
Zeedijk 33.
jj>

.

sl.k., k., en gr. keuk,
voor
kl. won. omg. Kattenburg ol

,

WONINGRUIL
VERMIST TE ZANDVOO*,
1 hoog a. 3 kam., gr. keuk., 1 licht gekleurde Duitse h
won.,
liefst
West.
gr.
v.
der, reu. Luistert naar
Laurierstr. 167 la.
6/688 naam
Hertha. WeggeloP <
29 Mei j.l. Tegen bei. ter",
WONINGRUIL
bez. mevr. Water, Ko" 1
3e boy.huis b. d. v. Hallstr., te
bev. 1 .keuk., 1 kam., 2 sl.- ginneweg 26, Zandvoort. „jj
kam.,
5.50 p.w., voor ben.Amstelveenseweg
huis
of
6.50 I
BOKSEN!
Aalsmeerweg, huur tot
„,,,»
Br. no. 8/179, Agentsch. v. d. Apollohal, 10 Juni 8 u., W»'.
Hoopstraat 43.
Quentemeijer—Pierre
n'
renbosch om het kamp' 0 |<

’

WONINGRUIL

’

Aangeb. mooie vrije woning
met grote schuur en fruittuin enz in Andijk, voor
Inwoning in Amsterdam.
Dijkman,
lichtingen bij P.
Broekoord 232, Andijk-West.
2311

'

'

.

~

*

schap van
"Lu
zwaargewicht. Revanche J*.
de Bruin-Harry Bos. Bel»
rijke bijpartijen.
ten bij Sportschool De Gr*
Amsteldijk 10, Tel. 21524. fj
Nederland,

