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VRIJLATING POLITIEKE
DELINQUENTEN

Dezer dagen is het K.B. te
verwachten, waarbij een direc
toraat-generaal voor de bijzon
dere berechting wordt ingesteld.
Tevens is te verwachten een be
sluit tot vaststelling van het be
sluit politieke delinquenten 1945,
waarvan de bedoeling is, dege
nen, die blijken onschuldig ge
vangen te zitten of zich te heb
ben schuldig gemaakt aan lichte
vergrijpen, zoo spoedig mogelijk
vrij te laten volgens bepaalde
normen.
Naast de onlangs opgerichte
stichting toezicht politieke delin
quenten, welke gesubsidieerd
wordt door het rijk, komt er een
vereeniging tot steun dezer stich
ting.
De stichting stelt zich voor,
doorgangskampen op te richten
waar de vrijgelatenen eerst wor
den ondergebracht. Zij zullen
voor korten of langeren tijd
daar moeten verblijven, want als
eerste voorwaarden voor het te
rugbrengen dezer menschen in
de maatschappij gelden, dat zij
er onderdak moeten hebben en
middelen van bestaan.
Gaan dan na den kamptijd de
ex-gevangenen huns weegs, dan
kunnen zij nog gedurende zes
jaren onder toezicht gesteld wor
den. Dit toezicht wordt uitge
oefend door de stichting en door
middel van toezichthouders, die
één tot drie personen onder hun
hoede krijgen. Wie als toezicht
houder wil optreden, kan zich
melden bij de stichting, Zee
straat 94a, te 's-Gravenhage;
wie de vereeniging wil steunen
door als lid toe te treden, melde
zich aan hetzelfde adres.
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De verkeerde
Het
niet

is de achtergrond van alle opwinding op Java. Met
deze woorden kenschetste een Zuid-Afrikaansch hoofdoffi
cier, die twee weken geleden nog in Indië zat, de situatie. De
'nationalistische leiders waren aanvankelijk bang, doodgeschoten
te 'zullen worden, daarna werden ztf bevreesd voor hun positie.
Aan deze vrees werd voedsel gegeven door zekere radio-uitzen
dingen in de Ned. taal van Australië en Malakka uit: deze uit
zendingen zijn inmiddels gestaakt.
r Onze zegsman kon het weten. Hij was het, die, na een krijgs
gevangenschap van 31/2 jaar op Java, namens den Britschen be
velhebber op Java onderhandeld heeft met o.a. Soekarno en
Hatta. „Toen ik hun het standpunt van de Ned. regeering voor
las", zoo zei hij, „was hun opluchting haast pathetisch om aan
te zien Wij denken veel te politiek over de situatie op Java.
Het is geen politiek probleem, het is een psychologisch pro
bleem. Al dezen menschen op Java, tot welke groep zij ook be- „Iedere poging o mons te onder
hooren, moet men tegemoet komen met het begrip, dat men drukken, zal met ons bloed wor
toont voor een zwaar zieke. Meer dan drie jaar hebben ze ge den vernietigd" en „Zelfbeschik
leefd onder terreur der Japanners, verstoken van nieuws, over king voor Indonesië, Vrijheid,
geleverd aan geestelijke en lichamelijke uithongering. Thans moe Gelijkheid en Broederschap" zijn
ten ze op een bijzondere manier worden behandeld".
de leuzen, dei door de nationa
pen om de door hen zelf nage listen op de thans gesloten win-*
werden ge
Japansche speculaties streefde doeleinden te verwezen kels in Soerabaja
schilderd.
ET was wel een zeer bijzon lijken.
Deze ontwikkeling werd nog
der licht, dat onze zegsman
hun precies gezegd, waar het op
op de gebeurtenissen op Java bevorderd door een incident, dat itond en hoe zij zich dienden
:ich
in April van dit jaar afwierp. Anderhalf jaar geleden,
afrwiinp- sukaril- e gedragen, verklaarde de
zoo zeide hij, begonnen de Japs ipeelde.
ritsche stafofficier. Mijn indruk
te beseffen, dat ze den oorlog üla-K- Javaansche jongens van •as, dat zij de wereld eens wil
gingen verliezen. Hun politiek L6 tot 18 jaar, die op advies van den laten zien, dat de bewoners
was er van dat oogenblk af op Soekarno dienst deden bij het van Java politiek verantwoor
gericht, den strijd zoo lang mo Japansch leger — wist zich, op delijke menschen zijn, in staat
gelijk te rekken in de hoop dat een oogenblik, dat de Japansche om zich zelf te regeeren. Ik
er tusschen de Geallieerden on- commandanten aan 't feestvieren moest echter tevens denken aan
eenigheid zou ontstaan. Een der- of dronken waren, meester te het Chineesche spreekwoord:
gelijken strijd zouden zij op de maken van de verbindingen, Als ie een tii^pr hpriirit is hpt
Indonesische eilanden slechts transportmiddelen en wapen -moeilijk om a£ te stijgen"
kunnen voeren wanneer zy de ze depots in Kediri. Zes volle we
Ongerustheid • omtrent het
kerheid hadden, door de bevol ken hebben de Japs moeten vech
king niet in den rug te worden ten om deze groep onschadelijk hkidig lot van geïnterneerden
te
maken
en
hun
leider
hebben
en
krijgsgevangenen is mis
aangevallen. Zoo begonnen zij de
Prins Bernhard
inheemsche bevolking verschil sij zelfs nooit te pakken gekre plaatst. In Oost-Java bevinden
gen.
Maar
de
schrik
zat
er
bij
de
zich geen kampen, slechts zullen
Prins Bernhard heeft longont lende gunsten te verleenen en
Japanners in en versterkte bij er te Soerabaja een 2000 Ne
steking gehad. zyn toestand is omstreeks een 'jaar geleden hen
het
gevoel,
dat
zij
haast
derlanders zijn, die op eigen ver
maakten zij bekend: Japan heeft
thans zeer bevredigend.
maken met de onafhan antwoording de beschermende
Z.K.H. zal nog eenige dagen besloten, de Indische bevolking moesten
kelijkheid
der
Javanen.
prikkeldraadomheining
hebben
zoo
spoedig
mogelijk
volledige
zijn kamers moeten houden.
verlaten om zich naar die stad
onafhankelijkheid te verleenen.
Groote
verwarring
te begeven. De kampen zfln
Van dat oogenblHc af hebben
Bepf'n A'tpiwtn*. riepen de eigenlijk maar op drie plaatsen
de Japs metterdaad gewerkt aan
Alle zeelieden, op wie door by- een voorbereiding van de onaf Japanners
vertegenwoordigers te vinden; by Batavia, bij Banzondere redenen buiten hun schuld
bijeen zoowel van Java, als ook, doeng en in Centraal Java, in
de vaarplicht niet meer rust, wor hankelijkheid der Javanen. Zij ge in aanzienlijk kleineren getale,
de omgeving van Semarang en
den, zoodra de gelegenheid zich bruikten figuren als Soekarno,
daartoe voordoet, in staat gesteld Hatta e.a. om dit doel te berei van de buitenbezittingen. Deze Ambawara. In al deze plaat
te repatriëeren naar Nederland, ken. Deze laatsten voelden niets conferentie was juist aan den sen zijn Britsche en Br.-Inflithans heer en
Ned.-Indië, Suriname of Curagao. voor de Japanners, aldus onze 'ang toen het nieuws van de sche troepen
Britsche zegsman, maar meen apansche capitulatie bekend meester. Er is voldoende voed
erd.
Er
ontstond
groote
veren er zijn voldoende ge
Wieringermeer valt droog den, dat Japan hen wel kon hel- arring. Jonge nationalisten sel
neesmiddelen.
aakten zich meester van de
Ook uit de Wieringermeer komen
gunstige berichten. Het water is
irsonen van Soekarno en Hatta
geëxecuteerd
daar nu 2 meter gezakt en in het
len" hen 48 uur gevang Quisling
T
N.W. van den polder en aan den
" >lgens „Aftenposten
op een plaats ca. 100 km.
In
den
nacht
tydelijk
iets
rand zyn nu honderden h.a. droog.,
Batavia gelegen. Zij werden Quisling in het fort Akershus
afnemende, later weer toe
gevallen,
waarop ongeveer 60
•rst in vrijheid gesteld toen zij aan de haven te Oslo geëxecu
nemende wind tusschen West
boerderijen staan. De schade, wel
en Zuid, meest zwaarbewolkt
beloofd hadden, toe te zullen teerd zijn.
ke de boerderijen hebben opgemet nu en dan regen, iets
geven aan den drük~der extr<p*
loopen is aanzienlyk, maar valt,
koeler.
niistische "elementen en onrfiï<T-~ KUNST KEERT TERUG
daar zy in een min of meer luwen
Wind en stormwaarschudellijk de algeheeier onafhankehoek waren gelegen, toch
nog
wingsdienst alle districten,
Vandaag is de eerste zending
lijkheid
te zullen proclameeren.
mee. Ook de toestand van het
23 Oct. 22 uur: Wordt ver
wegennet valt by nader inzien
Toen ik met Soekarno, kol. schilderstukken, welke geduren
wacht
storm
uit
het
Zuidde
de Duitsche bezetting in
mee.
Abdoel Kadir, e.a. sprak, heb ik
Westen.
vijandelijk bezit is geraakt, aan
de Ned. regeering overgedragen
in het Rijksmuseum te A'dam
in
Het betreft hier 26 schilder
Duitschland
Volksverhuizing
stukken uit particulier eigen
dom, welke onder de geroofde
bezittingen van Hitier en Gös
Polen, die ten Oosten van de Curzon-lijn leef
EN kan werkelijk spreken van een kunst
ring zijn aangetroffen, en welke
den, door de Russen naar het Westen gezon
matige volksverhuizing binnen de gren
door het persoonlijk toedoen van
zen van het oude Hitler-Duitschland. < den; zij moeten de leegte vullen, die de 8 tot
generaal Eisenhower aan Ne
9 millioen Duitschers in Oost-Duitschland
De Polen maken er haast mee om het gebied
derland worden teruggeschon
achterlaten.
ten Oosten van de Oder-Neisse lijn te zuiveren
ken.
Het zijn stukken van RemDe Oostenrijksche regeering geraakt ook in
van Duitschers. Vier millioen Duitsche burgers
brandt (vier exemplaren, waar
paniekstemming,
aangezien
zij
een
millioen
zijn reeds over de grens gezet; zij kwamen
onder „de pauwen"), Jan Steen,
Duitschers op haar grenzen ziet aankomen.
in de door Rusland bezette zóne terecht,
Aert van der Meer, Jan van
Uit den Balkan zgn rond een half millioen
waar zij enorme moeilijkheden veroorzaken
Goyen. Terborch, Gabriël Metsu,
Duitschers gekomen, die zich nu tegen de
Door een verdeeling van het agrarische land
Avercamp, Pieter Lastman, enz.
Oostenrijksche grens ophoopen en de a" Tige
zullen de Russen een millioen in landbouw- en
Tsjechen probeeren nog een half i. .doen
veeteeltbedrijven kunnen onderbrengen; het
Wanneer verkiezingen?
Sudeten-Duitschers Oostenrijk binnen
te
restant van 3 millioen moet maar zien onder
drukken.
dak te krijgen in de Br. zóne
In de gisteren uitgekomen
Ti
Men kan zich voorstellen, dat
nota, naar aanleiding van het
ten Westen van Berlijn komen
Ue L'ÏOOIG II dH
het bij deze ontzaglijke volkseindverslag der Eerste Kamer
ook met een regelmaat van
verhuizing
soms
barbaarsch
over het wetsontwerp aangaande
10.000 menschen per dag, land
kan
tnpprflan
Pnlpn,
Russpn
en
Duitschers
de
voorloopige Staten-Generaal,
verhuizers binnen; dit zijn Duitschers, die toen
beschuldigen elkaar wederzijds van wreedv zegt de regeering o.a.: Hoewel
de oorlog binnen Hitiers rijk geOTacht werd,
de regeering alles in het werk
heden, van ffioorcTen plundering. "Vooral in de
door den Führer zelf uit het Westen naar het
bmgevTng^van Stettin schijnen Russische ban-_ stelt om zoo mogelijk uiterlijk
Oosten gestuurd werden; zij keeren thans naar
30 April 1946 verkiezingen uit te
huis toe, doch moeten voorïoopig in 16 enorme I dieten het zoo onveilig te maken, dat maarkampen, door de Britten ingericht, onderdak / scnaiK~Rokuss0fsky aan de PoolscKepolitie- _ schrijven en zich vleit met de
hoop,
dat de technische moeilijk
vinden, alvorens geselecteerd en politiek /f'troepen toeötemmlng heeft verleend op KUSheden dan zullen zijn overwon
onderzocht — er zijn nog d 'zenden oörlogs- II sische benden te schieten, zonder daarvoor
nen, maken de buitengewone om
misdadigers „zoek" — doorgezonden te kun- II verantwoording af te leggen aan de Russischs
standigheden het echter haar on
nen worden.
,
l militaire autoriteiten.
mogelijk zich aan dezen datum
De Polen laten het nog niet bij het reeds
Over de bezettingstroepen in Duitschland
te binden.
verbannen 4 millioen, zij zullen dezen "winter
kan nog gemeld worden, dat de criminaliteits
doorgaan met het expedieeren van Duitschers
STALIN GEZOND
statistieken aantoonen, dat de gevallen van
uit het door hen bezette Oost-Duitschland;
roof, diefstal en verkraóbiting' aïhèiYl<?n~"Voor"
Van de zijde van de Sowjetverwacht wordt, dat nog 4 tot 4% .millioen
de Russen toenemen voorde Amerikanen en
ambassade te Londen is ver
in de komende maanden over de Oder gezet
in verhouding zeCTTaag blijven voor de~EngeIklaard, „dat de gezondheidstoe
zullen worden. Tegelijkertijd worden millioenen
schen en de Franschen.
stand van maarschalk Stalin uit
stekend is. De maarschalk neemt
slechts rust".
REFATRIEERING

Vuur advertenties: Heeren
gracht 58 van 9—4 uur.
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f en toe is het onvermijdelijk,
A
dat wij een slag geven op de
groote trom. Het kan in Neder

land gaan zooals het gaat — wij
zijn de voortzetters van een illegale
groep, die geleden en gestreden,
en vrienden verloren heeft om de
vrijheid, en wij zouden onze taak
slecht vervullen, als wy zwegen
over zulke sprekende gevallen als
dat van "H"
J-n de oorlogsjaren redacteur van De Telegraaf
en van het Dagblad van NoordHolland.
nationaal-socialist pur
sang, schrijver van eindelooze gif
stukken, bestemd om ons getergde
volk ,,op te voeden" tot de Nieu
we Orde, kortom: een doortrapte
vijand van Nederland, een verra
der, die verdient te worden uitgestooten uit ons fatsoenlijk volks
milieu. Maar zit die man dan niet?
Loopt hij vrij rond? vpfl ppkUgjaJ
Veel beschamender nog!
is... tolk hii onze bondgenooten!
'HIJ hëeft een~goecT~beta:ald baantje
bij de Engelschen, die hij jaren
lang gehoond en verguisd heeft..
Nog
gekker: hij is „verhoord",
ergens in Nederland, en...
weer
vrij
gelaten. N.S.B.-ers, die als
eenige zonde hebben, dat zij een
maand of wat leden van Mussert's
„beweging" waren, zitten al een
half jaar in een kamp, Marinus
echter loopt vry rond, heeft een
best baantje en lacht er wat om.
Maar het gekste van het gekke:
Butter de directeur van het Dag
blad van Noord-Holland,
Buter,
die zich hardnekkig tegen
zijn
kwalijken
hoofdredacteur ' heeft
verzet, Butter, dien Marinus er tot
eiken prijs bij wilde lappen, But
ter... zit_ Die is opgepakt wegens
het drukken van het vuil, dat de
geest van Marinus
voortbracht.
Hoe heeft Marinus gepoogd
om
hem in de handen van den Sicherheitsdienst te spelen! Wy hebben
hier een brief, dien Marinus aan
den voorzitter van het
Verbond
van
Journalisten schreef en wij
halen letterlijk aan: „Tevens ves
tig ik er uw aandacht op, dat vol
gens hardnekkige geruchten, die ik
niet op waarheid kan controleeren,
de heer F. Butter in zijn eigen
schap van directeur van de Uit
geversmaatschappij West-Friesland
te Hoorn, voorschotten verstrekt
aan z.g. ondergedoken kunstenaars
van het slag van Han G. Hoekstra,
op boeken, die deze kunstenaars
na den oorlog, wanneer, naar hun
oordeel, de geallieerden dezen zul
len hebbe:» gewonnen, in bedoelde
uitgeverij zullen laten verschijnen.
Uiteraard is het moeilijk,
zulke
geruchten op waarheid te contro
leeren of het moest zijn door een
plotseling ambtelijk accountants
onderzoek".
Voorïoopig volstaan wij met dit
citaat. Hier speelt Marinus de rol
van Judas, den verrader. Marinus.
die een goedbetaalde baan bij onze
bondgenooten heeft, tegen Butter,.
die... zit.
. ^ ,
Is er dan geen recht in Neder
land? Zijn wij dan de slachtoffers
van onze illusie, dat er na deze
vreeselijke jaren zou worden afge
rekend? Kom kom, zegt misschien
een lezer, het gaat maar tegen
Butter, en wie is ten slotte But
ter? Eén Nederlander van de goe
de soort — en wat zegt dat? Voor
uit dan maar, hier is de klap op
den vuurpijl. Op Woensdag 1 De
cember 1943 schreef dezelfde Ma
rinus over Hare Majesteit de Ko
ningin letterlijk: ,,In voor- en te
genspoed is zij zichzelf gebleven,
denkend uitsluitend aan haar eigen
belang, aan haar aandeelen
in
plantages en industrieele onder
nemingen, aan haar aandeelen in
de
oorlogsindustrie. Haar liefste
bezigheid is schilderen. Laat haar
dit blijven doen. Dat is ongevaar
lijk, schaadt enkel het linnen en
verstoort alleen oprechte critici".
Is dè.t genoeg? Genoeg voor arres
tatie wegens Majesteitsschennis?
Te veel voor een baantje bij de
geallieerden? Wij denken er niet
aan, het er bij te laten zitten. Han
Hoekstra is een van onze gewaar
deerde redacteuren* Butter wordt
straks onze
correspondent-medewerker.
De Koningin laten w^j
niet beschimpen door een N.S.B.er. Ergo: Butter zk\ vrij. Marinus
zè.1 zitten. Want wat recht is, is
recht en wr.t krom is, is krom.
En het Parool — wel, het kent
maar één parool: Vrij onverveerd!

Politieke toestanden in
Frankrijk

Op grond van den nieuw ontstanen politieken toestand ia
Frankrijk na de verkiezingen,
wordt de vorming van een kabi- 1
net, gebaseerd op de drie groot
ste partijen, met zeven ministers
elk voor communisten, socialisten
en katholieken, het meest waar
schijnlijk geacht. De communis
tische partijleiders hebben duide
lijk blijk gegeven van hun ver
langen om deel te nemen aan een
nieuws regeering,

Aardappelen voor den
winter
Het ligt in het voornemen, aan
de consumenten gelegenheid te
geven, een winteropslag van
aardappelen te vormen. Te be
ginnen met de volgende week zal
daarom — wanneer bijzondere
omstandigheden dit niet verhin
deren — het rantsoen aardappe
len voor personen van 4 jaar en
ouder gedurende een aantal we
ken met 1 kg. worden verhoogd.
De bedoeling is, dat dit extra
kilogram gereserveerd wordt als
kleine wintervoorraad, waaruit
zal kunnen worden geput, wan
neer het in de a.s. wintermaan
den door sneeuw of vorst tijde
lijk niet mogelijk zou zijn, het
normale aardappelrantsoen te
verstrekken. Het verdient aanbe
veling, zoolang het verstrekte
voorschot niet behoeft te wor
den aangesproken, dit steeds uit
het normale rantsoen te ververachen.
Als de periode, waarin de aan
voer gestremd zou kunnen wor
den, voorbij is, zal deze voorraad
geleidelijk worden verrekend,
door wekelijks 1 kg. op het rant
soen in te houden, tienzij door
aanwijzing van een lager rant
soen gedurende de winterperiode
deze voorraad reeds geheel of
gedeeltelijk is verrekend.

De textiel op bereid
verklaring
In verband met vragen die
ons bereikten over het afleveren
van textielgoederen op z.g. be
reidverklaring, vernemen
wij
dat het hier zou gaan om de
aflevering van zomerstoffen van
oorlogskwaliteit. Deze zouden
slechts beperkt voorradig zijn en
mogen zonder speciale vergun
ning worden verkocht, aange
zien binnenkort stoffen van be
tere kwaliteit verwacht kunnen
worden, die slechts op vergun
ning verkrijgbaar zullen zijn.

WEEST ZUINIG!
Van overheidswege wordt
het publiek geadviseerd door
middel van sparen een ge
deelte van het inkomen
thans reeds te reserveeren,
opdat — wanneer straks
wederom
textiélgoederen
aan de markt komen —
men ook de koopkracht besttte om deze goederen aan
te schaffen.

Wie een tabakskaart?
Mannen, geboren in 1927, of vroe
ger, hebben recht op een tabakskaart. Zij mogen echter ook een
gecombineerde kaart (half tabak
en half snoep) of een versnaperingenkaart kiezen. Vrouwen-, ge
boren in 1927 of vroeger, mogen
kiezen tusschen een gecombineerde
of een veranaperingenkaart.

Duindorp in ballingschap
„Duindorp voor de Duindorpera!"
aldua de leus van bet comité
„Vrfl Dmndorp". Twintigduizend
menschen,
waarvan velen hun
werk op Scheveningen hebben,
anakken er naar om weer naar hun
woningen terug te keeren. „Vrij
Duindorp" acht het niet aanvaard
baar, dat landverraders deze wijk
bevolken, terwijl deze geëvacueerden „in ballingschap" moeten le
ven. Het argument, dat de huizen
niet bewoonbaar zijn, gaat, volgens
dit comité niet op, indien men
ziet in welken ataat de woningen
verkeeren, die in de omgeving
van Kijkduin, de Kwartellaan en
van Boetzelaerlaan zijn vrijge
geven. „Vrij Duindorp" heeft nog
steeds geen positieve gegevens, dat
Duindorp over 1% è, 2 jaar, als de
reparaties voltooid zijn, aan zijn
bewoners zal worden teruggegeven,
en heeft zich thans dienaangaande
in verbinding gesteld met de officiëele instanties.
BEURS

VAN

Mr. J. H. Rolandns
Hagedoorn overleden

Staatsexamens muziek
Aanmeldingen voor de uitge
stelde staatsexamens voor mu
ziek 1945, ook voor herexamens,
te houden in Dec. a.s. te 's-Gravenhage, worden ingewacht vóór
29 Oct. a.s. bij den secretaris
van de regelings-commissie, E.
van Beijnum, Vondelstraat 188,
's-Gravenhage, onder toezending
van geboortebewijs. Het examen
geld moet, wegens de bijzondere
omstandigheden, per postwissel
gelijktijdig met de aanmelding
gezonden worden.

Radio van morgen
Hilversum I, 301 m.
8.20—9.00 Lichte orkestmuziek;
9.33—10.00 Pianovoordracht Alexander Brailowsky; 11.15—11.45 Albert
Sandler en zijn orkeet; 13.20—13.45
Orkest Lex van Spall; 14.30—15.00
Russell Bennett en zijn orkest;
15.30—16.00 Jean Vaisaade en zijn
ensemble; 17.30—18.00 Eddy Walis
speelt; 18.01—18.30 Ster van den
dag. Robert Stolz: 20.15—22.15
Concertgebouworkest; 22.30—23.00
New Mayfair-orkest.
Hilversum IX, 415 m.
18.30—19.00
Ensemble
George
Frank; 19.00—19.30 Co Opdam, fluit
en Janny v. Wering, clavecimbel
en piano; 20.45—21.00 Tony Schifferstein speelt; 21.15—21.45 Benedict
Silberman; 22.15—22.58 Danaorkeat
Carroll Gibbons.
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Baltimore 22% (23), Can. Pac.
15%
(16%) New Y. Centr. 27%
(28%), Un. tac. 137% (138%), Am.
Can. 104% (105), Am. Smelt. 59%
(60%), Am. T. and T. 185% (185%),
Anaconda 38% (39%), Beth. Steel
94%
(96),
Chrysler 125% (127),
Cons. Edison 33 (32%), Gen. El.
47% (48%). Gen. Mot. 72% (74%),
Intern. Nickel 35% (36%), Intern.
T. and T. 26% (oirv.), Kennecott
44% (44%), Rep. Steel 27% (27%),
Shell Un. 29% (30), St Oil N.V. 67
(67%), U.S. Rubber 70% (72%),
U. S. Steel 80% (81%).

DE VACATURE DS. VAN DER
VEEN TE RIJSWIJK
Op 19 Aug. jl. heeft ds. J. D.
van der Veen afscheid genomen
als predikant bij de Ned. Herv.
Gem. van Rijswijk (Z.H.) we
gens vertrek naar Wormer. In
deze vacature is beroepen ds.
P. Brakman, voorganger bij de
afd. Apeldoorn van de Verg. van
Vrijzinnig-Hervormden.

voor het "ftéchtsherstêl
tot beheerder over het
vermogen van Dr< A.
Wirth, Erkelenz (Bhld.>
Duitschtaad. Firma A.
Wirth en c«-. Er^ena
(Rhld),
puitschland,
verzoekt men, die let»
te vorderen Hebben van,
ot verschuldigd zijn aan
bovengenoemde persoon
en firma, gelden ot an
dere zaken voor hen in
bezit hebben, tot hen ln
eenigerlei rechtsbetrek
king staan schriftelijk

I'<V

GOED

PDVIE5:
VOOR

W5KWIE5

UU5

opgave of 'mededeellng
daarvan te doen binnen

Vrijzinnige actie in 't
Westland
Er zit groei in de kringen van
het Vrijzinnig-Protestantisme ln
het Westland. Te Loosduinen werd
tot voorganger bij de afd.
van
Vryzinnig-Godadienatige Hervorm
den benoemd da. H. Visser, Ned.
Herv. Predt. te Terborg. Ala op
volger van da. J. van Dijk, die tot
den Geref. Bond overging, komt
nu als predikant bi) de Evangeli
sche Unie te 's-Gravenzande, da.
Boonstra uit Oosterlittena; in
Naaldwijk, waar dr. W. Banning
vorige maand vertrok, komt
in
zijn plaats, ds. Mentzel.utt Hoogkarspel, terwijl goedkeuring aan
gevraagd werd voor het stichten
van een tweede predikantsplaata
te Naaldwijk. In Maasdijk zal de
afd. van Vrijz. Herv. overgaan tot
de benoeming van een eigen Voor
ganger (ster>,
in
samenwerking
met de afd. te De Lier.

* ECICHABT

SHINTO

GEEN

DIENST

STAATSGODSMEER

Te Washington is bekend gewor
den, dat het Sjintoïsme, waaraan
de vergoddelijking van den Japanschen keizer en de vooroudervereering verbonden zijn, als staatsodsdienst wordt afgeschaft. Het
jintoïsme mag de particuliere
odsdienst van iederen Japanner
lijven, maar zal niet meer op de
scholen worden onderwezen en niet
meer financieel door den staat
ophalen, maar hij vond dat dat te veel tijd nam, worden gesteund.

f
g

kwam
den
Dokie
toen
hoofdweg
gaf
gauw
op
Dokie
kwam
gauw
op
den
hoofdweg
en gaf
vol gas. Het wagentje liep werkelijk niet gek en
hij begon het leven weer met een wat opgewekter
oog te bekijken. Hij stak een sigaretje op en
begon zijn lievelingslied Er zaten zeven kikkertjes' 'te zingen. Ja,,, dacht hij", wel vervelend,
nou zit Diederik heelemaal alleen in dat hotel.
Even dacht hij er over zijn vriend nog te gaan
en

P.T.T.
TELEFOONDISTRICT 's-GRAVENHAGE
vraagt

vrouwelijke krachten
voor

opleiding

bij den

interlocalen telefoondienst.

Vereischte: ten minste diploma M.U.L.O.-A met
Fransch, Duitsch en Engelsch, of daarmede gelijk
staand diploma.
Leeftijd: 15 t/m 24 jaar.
Sotlicitaties: uitsluitend schriftetijk aan het Hoofd van

het Telefoondistrict, Torenstraat 19.
ENGELSCH
U wenscht vlug en goed En
gelsch te Ieeren spreken? Voor
f 3.— per mnd. leer ik het U. Wij vragen met spoed: voor Tooneel-, Revue- en Cabaretwerk:
Heb 25 J. erv. Engeland en Kol
BESCHAAFDE ARTISTIEKE JONGELUI
Br. no. 7851, aan Parool.
die Iets presteeren op het gebied van: Muziek, Zang, Dans,
Voordracht, enz en dit als beroep uitoefenen of willen gaan
uitoefenen. Ook zij die over frlssche origineele Ideeën be
schikken. Ultv. br. z. m. recente .oto, welke wordt geretourn.
onder no 8578, aan Parool.

BLOEMBOLLEN
voor tuin en huis Hyacinthen,
10—30 ct, Tulpen in 30 soor
ten 6—12 ct., Crocussen in 5
kleuren IV*—5Vs ct.. Narcissen,
Anemonen, Chinodoxa, Erianthls, Frtttillarla, Galanthus,
Ixia, Lelle's, Blauwe en witte
druifjes. Ranonkels, Scilla Siberica en Campanulata.
Ziet de etalage en vraagt prijs
A. M. Vollebregt, v
V redenburchweg 4, Rijswijk (Z. H.)
Tel. 181805
9046

Het volledige wetenschappelijke
onderzoek van de oudheidkundige
vondst aan den weg Jeruzalem—
Bethlehem,
waarbij opschriften
zouden wijzen op een
herkomst
uit den tijd van de kruisiging van
Chriatus, zal binnenkort worden
gepubliceerd door prof. Elazar Sukenik van de Hebreeuwsche uni
versiteit.
Een verklaring maakt er mel
ding van, dat het voorbarig zou
zijn, om eenig verband te leggen
tusschen de graftombe en eenige
bekende gebeurtenis of persoon
uit de Heilige Schrift voordat het
resultaat van het onderzoek ia ge
publiceerd. De naam ,,Jesous", die
op een van de steenen gevonden
werd, is de Grieksche schrijfwijze
voor den joodsehen naam „Joahua"
Het kruis, dat op elk der vier
zijden werd aangetroffen,
heeft
eenzelfden vorm ala de oude He
breeuwsche letter „Tav".
Prof. Sukenik verklaarde onmid
dellijk* na de ontdekking, dat hij
geloofde, dat de kruiateekena ver
afbeeldingen waren van hetgeen
Christua overkwam. Dit getuigenis
bracht hem er toe te gelooven, dat
de opschriften, die in het Griekach
op den steen waren geschreven,
de oprechte weeklachten waren,
di door de volgelingen van Chria
tus, kort na diens kruisdood, op
den steen geschreven zijn.

NOVEMBER INTREDE
VAN DR. G. J. STREEDER
Op 18 November zal dr. G. J.
Streeder, Ned. Herv. Pred. te
Leiden, zijn intrede doen als pre
dikant bij de Haagsche Her
In beperkte mate kun
vormde Gemeente. Dr. Streeder
komt in Den Haag in een der
nen wij U weer onze
Meer Zondagsrust
nieuw gevestigde predikants
meubelen leveren die
In de laatst gehouden verga
plaatsen en krijgt de wijk van
zich kenmerken door
dering van den Kerkeraad van
dr. Schoneveld toegewezen.
de Ned. Herv. Gem. van Voor
goeden smaak en
ALGEM.
VER
VAN
ACCOUNTANTS
burg werd het zeer toegejuicht,
apart ontwerp.
EN ADMINISTRATIEKANTOREN . dat er een streven is om de
Inlichtingen omtrent (schrift.) op groote sport van den Zondag
leiding, examens en lidmaatschap
voor accountant bij het Secretariaat naar den Zaterdag te verplaat
Valkenboschlaan 295, Den Haag. Te sen. Ter zake van Zondagsrust
(I. M. 8311) moet de Synode naar de mee
ROTTERDAM — TELEF. 27510 lefoon 395717.
ning van den kerkeraad echter
veel actiever zijn en het is
33 nog
bijv. niet noodig, dat de tram
des Zondags terugkeert.

heenen?

FOTOTOESTEL IN AUTO
VERGETEN
Welke automobilist vond mijn
achtergelaten fototoestel, nadat
hij mij op het Plet Hefnplein
had afgezet en naar de Groot
Hertoglnnelaan was gereden in
.zyn two-seater? Bericht sv.p.
S. Presser. Singel 137. Amsterdam (C ).
8919
JUMPER VERLOREN
bruin-beige, groen gestreept.
Zeer gedupeerd Omg. Egelan
tierstraat, Fuchsiastraat. Ver
rassende beL Lieftink, Caen v.
Necklaan 208. Rijswijk
190

De oudheidkundige vondst
te Jeruzalem

18

Heeft Uic slager

Ja, hij zal wel kunnen loopen,
maar of hij soepbeentjes heeft,
• die bedoelen wij namelijk •
dat staat te bezien.
Daarom is het zoo prettig, dat
Honig's Vermicelli-tabriek vol«
op draait om U weer de ver*
pakte Honig'» verinicellisoep
te leveren.
Dan hebt U op
één vermicelli- ,
bon voor ieder- I
een een bord '
krachtige, sma
kelijke soep.

Geestelijk leven

De verdediger van Mussert,
Mr. J. II. Kolandus Hagedoorn
is in den afgeloopen nacht over
leden. Het is zeer waarschijnlijk
dat het proces tegen Mussert
hierdoor vertraging zal onder
vinden.

HET HOOFDBESTUUR VAN HET NEDERL. ROODE KRUIS
vraagt voor onmiddellijke Indiensttreding:
1. EEN ACCOUNTANT met practische ervaring voor de functie
van controleerend hoofd afd. Financiën, (lid van de Verreniging van Academisch gevormde Accountants of lid van het
Nederl. Instituut van Accountants).
2. Een JURIST(E) met kantoorervaring.
3. Een ORGANISATOR, belast met de leiding van de vervoers
organisatie, minimum opleiding H.B.S. of Gymnasium. Ken
nis van autotechniek gewenscht.
Een PLAATSVERV. HOOFD voor de vervoersorganisatie. Goed
organisator en gewend met personeel om te gaan.
5. Een JURIST voor het afsluiten van contracten, verzekerin
gen, etc. van auto's en motoren.
EEN ERVAREN KRACHT op het gebied der propaganda, voor
de afdeeling Pers en Propaganda. Gewend zelfstandig te
werken.
9196
Sollicitaties te richten aan de Afd. Personeelszaken van het
Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, Prinsessegracht 27, Den Haag.

dus zag hij er maar van af. „Die vindt intusschen
wel wat nieuws uit", zei hij tegen zichzelf. „Hé
wat is dat?" Vlak voor de wagen lag een koffer,
waarvan de inhoud links en rechts over den weg
verspreid lag. „Zeker iemand verloren", dacht
Dokie en hij stapte uit om het te gaan onder
zoeken.

—

en

een

cursus

Effectenregistratie
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NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK N.V.

Kantoren te 's-Gravenhage, Noordeinde 35
Telefoon 115M4
Wassenaar, Lange Kerkdam 69, Telefoon 4031

FRIEZEN YN DEN HAEGH e.o.
Snelntomiddei 28 Okt. om 2.30
tialdt Ds. S. ZEILSTRA len Oentsjerk in Fryske preek yn'e
tsjerke fen de Vrijz. Herv. oan'e
Beeklaan, hoek Houtrustweg.
Siz it oan frjeonen en goekinde!

benoemde

Bewlndvoer-

ater voor: Fhilip A. A.
Regensburg. Wassenaarscheweg 27, alhier, laat
stelijk gewoond hebben
de
BilUtonstraat
20,
roept allen op die inlich
tingen kunnen geven
over, iets te vorderen
hebben Tan, of verschul
digd zijn aan en gelden
en goederen onder zich
hebben Tan bovengen,
afwezige, hiervan vóór

15 Nov. aan haar mededeeling te doen. Het niet
voldoen a. dezen oproep
is strafbaar gesteld.
De Bewindvoerster,
I» G Begenaburg,
Mien't 248.
OPROEP
Ondergeteek. door den
Militairen Commissaris
voor de prov. Zuid-Hol
land aangesteld als Be
heerder over het Termo
gen van: Mevr. A. Boom
gaard—WeSer, laatstelijk
gewoond hebbende aan
den Middelweg 8, Was
senaar, verzoekt allen,
die iets te Torderen heb
ben van, of verschuldigd
zijn aan of ln eenigerlei
rechtsbetrekking staan
tot voornoemde Mevr. A.
Boomgaard—Weber, goe
deren. gelden of andere
waarden van deze tn hun
bezit hebben of weten
waar
zich zoodanige
goederen, gelden
of
^antèn"Warmen, hlernüfn ten spoedigste, aliians vóór 15 November
1945, schriftelijk opgave
ie doen aan den onderïeteekende.
Verzuim
pan opgaTe la strafbaar.
3e beheerder Toomoemd,
3. Jos. Gosschalk, Mldjelweg 8. Wassenaar.
1. Dr. H. O. Behiens;
2. N. V. Dertomij (Mij. V.
d. Handel in Delfstoffen)
3. N V. Hol!. Wij. voor
Machinehaafcl,

zal
„Oost
— „Oost
en West"
West" zal
een
van drie maanden
organiseeren
voor leder, die belang atelt in ons
Rijk over zee. Deze cursus vangt
aan op 5 November 1945.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, VISSCHERIJ EN
GEM. ZIT-SLAAPKAMER
VOEDSELVOORZIENING — BUREAU VOOR EFFICIENCY
en gem. Zit-kamer met kabi
net aangeboden, zonder pen Aan het Ministerie van Landbouw, Visscherlj en Voedselvoor
sion, voor heer b.b.h.h Omgev. ziening, kunnen bij het Bui "au voor Efficiency
Laan v. Eik en Duinen. Br. no,
ENKELE MEDEWERKERS
182, Bijkant, Parool, Looeduinorganisatietalent,
scheweg 173-A.
9191 worden geplaatst. Sollicitanten moeten
overtuigingskracht en doorzettingsvermogen bezitten en be
Alleenw. dame, b b.h.h. wil
schikken over uitgebreide ervaring op administratief terrein.
LEEGE KAMER
afstaan, aan beslist beschaafde Inzicht en practijk ln mechanlaatle van den administratieven
dame, in ruil voor hulsh. be- arbeid is noodzakelijk. Zij die een accauntantsopleiding heb
zlgheden. Br. no. 8276. Parool. ben genoten of met de va"-stuaie ver gevorderd zijn, dan
wel organisatorische ervaring ln concern-bedrijven hebben
PENSION
opgedaan, genieten de voorkeur. Leeftijd 35—45 jaar. Sollici
gezocht voor eenigszins hulp- tanten moeten bereid zijn zich aan e$n psychotechnisch on
behoev. oude Heer Br. no. 319 derzoek te onderwerpen. Aanstelling op arbeidscontract tegen
Advert. Bur. Hund. Groenmarkt nader overeen te komen salaris. Brieven aan het Bureau voor
36, Den Haag.
Efficiency van voornoemd Ministerie, Oostdulnlaan 2, Kamer
Aangeboden 2 prima Varta
52, te 's-Gravenhage.
8812
AUTO-ACCU'S
6 Volt ln ruil voor le klas ra
dio, Paviljoensgracht 29a, Tel
no. 110917.
TKOPENKL, TER OVERNAME
GEVRAAGD, grootste mt, evt.
rullen. Br. lett. IOR, Adv. Bur
ARAB, BagiJnh. 58, Dordrecht. '
VIJLEN EN FRAISEN
worden door ons sulver ge
scherpt. In gebruik voldoen ze
Hek ft Ir Uw eigen belang thans
als nieuwe. VERBEBK'S KON
reeds over te gaan tot inlevering van
IJZERHANDEL.
Beestenmarkt
no. 88.
Tel. 11.20.20

RUBBER/

14 dagen na het ver
schijnen ?»n dezen op
roep, ten huize van ondergeteekeude. Niet vol
doening Mn dit verzoeK
is strafbaar krachtens de
Besluiten Herstel Rechts
verkeer en vijandelijk
Verniogaf
9044
F. H. Fentener van Vllssingen, Alteveerschelaan
32, Velp in 1.
Ph. A. A. «eeensburs,
Tandarts,
De bij beschikking van
het Ned. Beheers Insti
tuut, d.d. 11 8ept. 1945

Groote fabriek te Den Haag vraagt voor direct:
1 FINEERKNIPPER, 2 FINEERVOEGERS, 1 GEREEDSCHAP
ONDERHOUDER VOOR DE ZAGERIJ, 1 MALLEN-MAKER
Melden: Gew. Arbeidsbureau, Lage Nieuwstraat 24, tusschen
9—12 en 2—2.30 uur.
9282

laatstelijk, wonende resp.
gevestigd te 's-Graven
hage, Mesdagstraat 116.
De ondergeteekende, tot
beheerder over het ver
mogen van sub 1. en be
stuurder Tan sub 2 en 3
benoemd bij besluit d.d.
12 October 1945 van het
Ned
Beheersinstituut
Bureau
's-Gnivenhage,
verzoekt allen, die Inllch
tingen kunnen verstrek
ken over het vermogen
en de belangen van bo
vengenoemde persoon en
vennootschappen,
die
vorderingen hebben op
dezen, daaraan gelden
verschuldigd zijn, of
daarvan goederen onder
zich hebben, hiervan
schriftelijk opgave aan
hem te doen uiterlijk
vóór 15 November 1945.
Het niet voldoen aan de
zen oproep isttrafbaar.
Mr. W. R- Bmnen Riedel
Mesnas',straat lu, 's-Gra
venhage.
9108
Krachtens t>escliikking v.
tiet Ned. ,Beheersinsti
tuut van 4 October 1945
Is de Wid^eteelcende
benoemd tot bekeerder
nrar VlP.t VCrHl00"f*n T7Q n•
86,

te

s-uravenhage,

zulks onder gelyktij dige
Lntrekking <ler benoe
ming van Mr j. Hollan
der, Noordeinde 144f ^
Den Haag, al» zoodanig.
Allen, die iet» te vorde
ren, dan wel onder zich,
hebben van, verschuldigd
zijn aan, dan wel inlich
tingen kunnen verstrek
ken over hovengeu per.
soon, worden verzocht
hiervan uiterlijk 15 No.
vember 1945 oetaling, algifte, schriftelijke opga
ve dan wel öededeeling
te doen aan flen onder
geteekende.
8705
De Beheerder:
Mr. BBesseling
Koninginnegracht 80i

pyramide
zoodat we straks geen draad van
Ariadne noodig zullen hebben om
uit dezen doolhof te ontsnappen.
Fosfor voorkomt paniek

D UHE bewahren", staat er geschilderd op de muren van de
*• schier eindelooze stikdonkere gang. Het zachte schijnsel
van onze stornilamp werp griUige schaduwen naar alle kanten,
een klem eiland van licht, verloren in een zee van duisternis.
Een eindelooze gang, deuren links, deuren rechts, opschriften:
Badezimmer, Abort für Manner, Küche, Erste Hüfe, Verbandplatz
De gang vernauwt zich, „Vorsicht, Treppe", we gaan
omlaag, bocht naar links, bocht naar rechts, midden in de gang
een zwaar gepantserde deur, een telefooncentrale, aan de muur
rJPeind hort mit", en dan staan we in de privé-vertrekken van den
ci-devant Rijkscommissaris, in het hart van deze pyramide van
Seyss I, tien meter beton boven ons hoof<j, vijf meter beton onder
onze voeten. In de ineenloopende kamêfas ligt nog een deel van de
parketvloer, en in de luxueuze badkamer glanzen de prachtige,
geel geglazuurde tegels.

Vesting in de Vesting

V

OOR tijden van gevaar, wan
neer in de vesting Clingendael gevochten zou worden, liet
Seyss Inquart zich dezen privéhunker bouwen aan de rand van
de stad. Van buiten gelijkend
op een modelboerderij, met een
ontzaglijk groot pannendak, en
twee volumineuze schoorsteenen
(die in werkelijkheid uitkijkpos
ten en geschuttorens zijn), van
binnen een geweldige vierkante
klomp beton, met gangen, trap
pen, gepantserde kijkgaten, ge
camoufleerde schietgaten, zware
kluisdeuren, met tallooze kamers,
telefooncentrales,
machineka
mers, ziekenzalen, keukens, bij
keukens, douches en badkamers,
met een eigen waterleiding,
luchtverversching, gifgasverdrij
ving, warmwatervoorziening en
electrische centrale. Een modem
roovershol, 'n vesting in de ves
ting, een «onwrikbaar brok gra
niet, waarop bij alle bombarde
menten, die de R.A.F. op deze
omgeving lieten neerdaveren,
slechts één bom terecht kwam,
die in een
vleugel geringe
schade aanrichtte.
Intusschen sloopten nijvere lieden
na de bevrijdng welhaast alles,
wat niet aard of nagelvast was
bevestigd, zoodat thans van
dezen super-bunker slechts de
muren, de deuren, de vloeren,
wat buizen en raadselachtige
machines resten.

Slaat men rechts af, dan komt
men op de eerste verdieping,
waar zich de privé-vertrekken
van Seyss bevinden en ook de
machinekamer, waar nog een
flinke dieselmotor staat, maar
die overigens een warwinkel is
van bussen, doozen, buizen en
trommels.

AP den hoek bij een trapportaal,
waar acht, negen op een kier
staande deuren even zoovele ge
heimen schijnen te verbergen,
maakt onze fotograaf met be
hulp van bliksemlicht een foto.
Fel laait de vlam in deze don
kere ruimte, minuten lang staan
we totaal verblind, maar als on
ze oogen langzamerhand weer
gewend zijn aan de duisternis,
blijkt er iets vreemds gebeurd te
zijn. Overal in het rond, langs de
kozijnen, de deuren, de hoeken
van de gang en het trapportaal,
is geheimzinnig licht gaan glan
zen, tot leven gebracht door onze
blitzlamp. Alle omlijstingen zijn
met fosforverf bestreken! Niets
werd ook hier aan het toeval
overgelaten. Zon door een bom
bardement de electrische cen
trale worden uitgeschakeld, dan
zouden nog uren daarna de mu
ren hun licht oitstralen, en aldus
een paniek voorkomen.
Langs smalle trappen voert on
ze weg steeds hooger, tot we bo
ven op den betonnen kubus be
landen, een soort van zolder on
der het enorme pannendak. Won
derlijk ziet er er hier uit als het
fantastisch décor uit een film
van Fritz Lang. Boven ons het
betonnen dak, waarin honderden
gaten zijn geboord,
vermoedelijk voor
de
luchtverver
sching, voor ons,
als torens, de twee
geschutsopstellingen, die door het
dak heen stooten,
en die men langs
ijzeren ladders kan
beklimmen. Boven
op het platform,
waar alles, wat
waarde had, reeds
lang als oorlogs
buit werd wegge
haald, heeft men
een schitterend uit
zicht op de bosschen. Langs de
balustrade
staan
de
markantste
punten
van het
landschap aange
geven: kerktorens,
radipmasten, e. d.
met de afstanden in meters
er bij.
Wanneer we, na een nieuwen
dwaaltocht, nu in omgekeerde
richting, met knipperende oogen,
weer het daglicht aanschouwen,
wenkt een schildwacht on» uitnoodigend tot zich. rrIk wilde
eerst op U schieten, want er ge
beuren hier soms rare dingen,"
zegt hij, terwijl hij ons trouw
hartig aanblikt. „Maar ik ben
in een goede bui vandaag, en
laat U me- nu uw legitimatie
maar zien
"

Piano-avond Jan Odé
In Jan Odé ontmoetten we gister,
ivond nog steeds de warme muzi, ialiteit
van vroeger. Hfl schijnt
meer gepredisponeerd voor het ge
spierde, dan voor 't teedere, maar
ook daarin is ht) niet te versmaden;
bij het eerste moet hij echter de
doorzichtigheid conserveeren,
bij
het tweede oppassen voor dofheid
van toon, retouches, die respectie
velijk te verhelpen zijn met pedaal,
abstinentie
en
toucher-controle.
Overigens was als zoo dikwijls de
tweede
helft veel beter dan de
eerste, zoodat het hier inderdaad
slechts om retouches gaat.
Na de haast al te veel gespeelde
Prélude,
Choral
et Fugue van
Franck
en twee Nocturnes van
Chopin,
respectievelijk
wat on
doorzichtig en wat glansloos, volg.
de heel virtuoos Lis^t's weinig ge
speelde
Après
une Lecture de
'ante. Na de pauze Pijper'# Soate, heel vitaal gedaan, vier zui
ver weergegeven Debussietjes en
Poulenc's verwaarloosde
Caprice
Italien met plezierig élan.»
Een
prettige avond; te weinig
belangstelling.

4

NATIONAAL INSTITUUT

Dezer dagen is In Amsterdam
„Het
Nationaal Instituut" op
gericht, dat zich ten doel stelt
„verdieping van nationaal besef,
versterking van nationale saamhoorighel - .

Van Meegeren

opnieuw onder de lonpe

Het geval-Van Meegeren wordt verschillend beoordeeld. Men
zou hem kunnen beschouwen als een oplichter, een imitator
zonder-meer, een kunstenaar. Wij kunnen in dezen eigenlijk nog
geen standpunt innemen, omdat alle bijzonderheden nog niet
bekend zijn. Wel bekend is, dat — zooals reeds bericht — Han
van Meegeren met zijn laatste schilderij „Christus als jongeling
in den tempel" heeft moeten trachten te bewijzen, dat de Em
maüsgangers van zijn hand is.

Deskundigen faalden

Verder
gaat
onze
tocht
door de inktzwarte duisternis,
die als een sluier om ons hangt,
slechts verbroken door de stralen
van onze trouwe stormlamp.
Toch is onze aanvankelijke vrees
om te verdwalen, verdwenen,
MIDDEN in het omringende want regelmatig en methodisch
ivl weiland is een
donker gat, staan op de muren pijlen geschil
een ingegraven poort: de ingang derd met Eingang en Ausgang,
van de pyramide.' Na enkele me
ters buigt de gang naar links, en
dan staat men meteen voor een
EEN SERGEI RACHMANINOF
splitsing. Recht door gaat men
TENTOONSTELLING is te
naar de keuken, waar drie gloed
Moskou
geopend_
Interes
nieuwe kookketels van enkele
sante inzendingen toonen de
honderden liters inhoud zeker tot HET EINDE VAN DEN WEG DE NED. FEDERATIE VAN
erfelijkheid aan van het muzi
de waardevolste overblijfselen
BEROEPSVEREENIGINGEN
(Le bout de la route), spél
kale talent. Zijn overgroot
van den inventaris behooren.
VAN KUNSTENAARS houdt
in drie bedrijven, vertaald
moeder was pianiste en zijn
Vrijdag om 2.30 uur een ver
door Adriaan Morriên, beleeft
grootvader
componist.
Als
gadering in Pulchri Studio,
26, 27 en 28 Oct., aanvang
componist is hij op de tentoon
Den Haag ter verklaring van
acht uur en Zondagmiddag
stelling vertegenwoordigd door
doel en werkwijze der Fede
28 Oct. twee uur, door het
zijn manuscripten en de ge
ratie.
Residentie Tooneel in den
drukte uitgaven van zijn wer
Kon. Schouwburg te 's-Graken. Foto's laten het huis zien,
venhage, zijn eerste voorstel PABLO CASALS is van plan
waar hij op 28 Maart 19)$
aan Nederland een bezoek te
lingen. Onder regie van Johan
overleed, de kerk in Los Ange
brengen.
de Meester treden in dit stuk
los, alwaar een Mis voor hem
Medinos tandcream
op: Caro van Eyck, Coba
werd opgedragen en zijn graf
wordt weer gefabri
ceerd! Nog in beperk
Kelling, Marie Meunier-Nagte- FRANS ORBORNE, die voor
in Pensico. Op het portret van
te mate, maar er zit
den
oorlog
vele
malen
als
gaal, Jos Fooy en Paul Steen
Rachmaninof zijn Tchaikówsvooruitgang in! I)
pianist
met
het
Concertgebergen, Ton
Lutz, Gerard
ky's profetische woorden ge
kunt dus weer spoe
bouw-orkest
is
opgetreden,
Hartkamp,
John
Soer.
Décor
schreven:
„Ik voorspel hem
dig Uw tanden en kie
heeft te Sheffield, bi) wijze
Willem Deering.
zen op de ideale wijze
een groote toekomst." Het
verzorgen: iederen
van expiriment, klassieke con
onderschrift van een ander
dag reinigen met
certen gegeven in volkscafé's
portret, door Rachmaninoff
VAN EEN
>rDE MEDAILLES
en heeft hierbij een aandachtig
geschreven, luidt: „Ik ben er
OUDE VROUW W", tooneelgehoor gevonden.
diep van overtuigd dat Russtuk van James Barrie, is in
Tand
lands muzikale toekomst geen
de capillair-actieve
den Koninklijken Vlaamschen
grenzen heeft."
tandcream
Schouwburg te Brussel opge- HET 250e ORGELCONCERT in
de Betlehemkerk te 's-Gravenvoerd. Celina Weenen vertolk
hage wordt 1 Nov. a.s. ge WERKEN
te ,J)e menschelijke stem" van
VAN
JAMES
geven. Uitgevoerd zal worden
Jean C oct eau.
EUfipU, den Belgischen schïlCantate HO en Cantate 80,
der,jworden tentoongesteld in
van Bosch en het orgelconcert
~~ —,Gerouso> te Antwer
„MISSA JN DIE FESTE" van
met
orkest
van
Handel.
pen.
Alphons Diepenbrock zal onder
auspiciën van de Stichting
TEEKENING
'40-'1,5 op 26 Oct. a.s. om 8 GERARD HEYSTEE, lid van DESMARET'S
Der Waereld Konste geeft m
,JBet bezoek van Tsaar Peter
uur in de Groote of St. JaDïligentia
een
voordrachts
de Groote aan Lodewijk XV.
cobskerk te Den Haag opge
avond op 29 October.
Koning van Frankrijk•', uit
voerd worden. Het koor ,JMe
de verzameling van het pren
Haghesangers" zal de missa
MEDINOS
tenkabinet
van de staatsbi
zingen;
Jan
Schmitz
is
orga
Van
KONSTANTIJN
S1MONOF,
LABORATORIA
bliotheek te Parijs, zal aan
nist, terwijl Jan Danckaarts
de Russische schrijver, ging
AMERSFOORT
Stalin ten geschenke worden
in Praag de première van zijn
als tenor-solist optreedt. Het
aangeboden.
tooneelstuk „Russisch volk."
geheel o.l.v. Jos Vranken Jr.

MEDINOS

crearo

ir

In de verlatenfabriek van Taminiau kon Sinterklaas toch
nog heerlijke fondant maken
voor deNijmeegsche kinderen.
Maar. op een potkacheltje!
Zoo behielp men zich bij Tami»
niau in die sombere winterda»
gen. toen wijd en zijd de Betu
we onaec w*ter lag. Nu be»
hoort dit ateitothet verleden,
nu wacht leder weer op heer
lijke, volzoeteTEO-jam, bereid
uit het fijne Betuwsche fruit.

v. V.

Mgn schilderijen — zoo ver
klaarde de schilder — hebben
vijf tests op onderzoek naar echt
heid doorstaan. Zrj zijn stijlcritisch, chemisch en röntgenologisch onderzocht; het onderzoek
met een kwartslamp en de stu
die van het craquelé vermochten
zelfs niet aan te toonen, dat het
geen 17e eeuwsch werk was.
Op de vraag of de schilder ook
in staat zal zijn een anderen
meester te imiteeren, b.v. Frans
Hals of Rembrandt, antwoordde
hij bevestigend. „Natuurlijk zou
ik eerst geruimen tijd een spe
ciale studie van dit werk moeten
maken, zeide hij, maar als dat
gebeurd is, zou het mij ongetwij
feld gelukken. Ik heb uit de vijf
grootste meesters, die ik ken,
Da Vinei, Angelo, Hals, Rem
brandt en Vermeer, den iaatsten
gekozen. Ik had ook een ander
k»nnen kiezen. Ik maak ook ge
wone schilderijen en het zal u
opvallen dat ik mijn gezichten
altijd ongeveer zes cm. grooter
opzet dan ze in werkelijkheid
zijn Volgens mij is een kop op
werkelijke grootte geschilderd,
BIJ DE FOTO'S. — Boven de niet sprekend genoeg als hg aan
bunker van buiten gezien. Daar den v/and hangt. Dit heb ik ook
onder een trapportaal op de bij de Vermeer's gedaan, hetgeen
eerste verdieping. (Foto's Naeff) reed3 dadelijk voor de critici het

Nieuws uit de Kunstwereld

FONDANT
OP HET POTKACHELTJE

bewijs Had kunnen zijn voor da
onechtheid, als ze maar nageme
ten hadden."
Zijn iaatste „opdracht-schilde
rij" zal nu door deskundigen
moet«~n worden onderzocht e i
geverifieerd. En nu zijn het juist
die deskundigen, <üe tot nu toe
in deze zaak zoo gefaald hebbec. We zullen in het Van Mee
geren r-roces dus de juridische
merkwaardigheid zien, dat deverdachte al zijn best doet te bewij
zen, dat hij schuldig is, maar
ondrr.ks al zijn moeite daarin
misschien niet slaagt, omdat hij
de deskundigen, die tegen hem
zullen optreden al Dij voorbaat
gewraakt heeft. Wellicht zal men
andere sche kundige en
neg
rör.tgenologische onderzoekingen
toepassen op de ve*r-ieende Vermeers, maar ook dan, wanneer
men kan vaststellen, dat Ver
meer die niet kan hebben ge
schilderd, staat nog geenszins
vast, dat juist Van Meegeren ze
heeft gemaakt.
Nog steeds is de instructie niet
geopend; wel is Van Meegeren
al door de politie gehoord. Het
zal zeker tot het volgende voor
jaar duren voor de zaak in de
rechtzaal zal worden behandeld.
Dat dit een interessant proces
zal worden, behoeft na het bo
venstaande nauwelijks gezegd te
worden. En bij dit strafproces
zal nauwelijks de bittere bij
smaak geproefd worden, dat de
man in de beklaagdebank het
slachtoffer van al deze belang
stelling zal worden.
MARIE

NEY

Marie Ney, die gisteren onder
auspiciën van „Nederland—En
geland" enkele vrouwenfiguren
uit Shakespeare in den Schouw
burg heeft gespeeld, is geen on
bekende in ons land. In 1939
speelde zij —.en wij hebben daar
goede herinneringen
aan —
—Candidi van Shaw.
De West-End-actrice kwam
met bekende en gelukkig ook
minder-bekende scènes. In het
eerste programmadeel „Intellect"
speelde zij Pcrtia (de scène
met Bassanio uit „De koopman
van Venetië"))
en
Be&trice
uit „Veel lawaai om niets".
Twee figuren, die volkomen te
genover elkaar staan en die
Marie Ney tóch — of wellicht
juist geholpen door het con
trast — volkomen aannemelijk
wist te maken. Portia, de ver
standelijke en ook wijze jonge
vrouw, eerst dochter en dan
pas minnares, en Beatrice, de
geestige, wufte vrouw van alle
tijden. Tot leven gebracht door
een diepe, ontroerende stem en
simpele gebaren. Dit kan ook
gezegd worden van Juliet en
Ophelia en Constance („King
John"). Het hoogtepunt vormde
de wijze van spelen van Lady
Macbeth in de scène van het
slaapwandelen.
— De Stuyvesant is te Parama
ribo aangekomen en vandaar naar
Curagao vertrokken.

#

In plaats van kaarten.
GETROUWD:
Ir. ERNST HIJMANS
EKE KOFOED
Voorl. adres: Laan van Meerdervoort 754, Den Haag.
17 Oct. 1945.
9281
Op 13 Juni '45 overleed te
Ambarawa ln kamp 6, mijn
lieve Grootmoeder.
J. G. WEIJGERS-v. Leenhoff
Oud-Leerares aan de Gentengschool.
242
EDELMOED—Weij gers.
Oss, Dr. Hermanslaan 8.
Heden ontvingen wij be
richt, dat onze Vader en Behuwdvader, de Heer Notaris
D. J. M. DE HONDT,
in het kamp Java is over
leden.
9255
Rijswijk Z.H. 23 Oct. 1945.
D. J. M. de Hondt, W, C,
D, de Hondt—Geradts; Bata
via: Koert en Mia; Thea.
Heden ontvingen wij het
droevige bericht, dat onze
géliefde
Zoon,
Broeder,
Schoonzoon, Zwager en Oom
JOHANNES EWERS,
Echtgen. van Geertruida Johanna Gerritsen, sold. 2e kl.
K.N.I.L. in den leeftijd van
30 jaar, op 1 Nov. 1943 in
Thaikamp aan malaria is
overleden. Wij zullen heni
nooit vergeten.
249
Namens wederzijdsche fam.:
Joh. J. Ewers, Trekweg 246;
D. B. Gerritsen, Engelen
burgstraat 206.
Heden ontvingen wij op
nieuw de treurige tijding,
dat op 6 April 1944 te Lawang (Java) is overleden,
Mr. J. DUTRY v. HAEFTEN,
Heer van Haaften, Voorzitter
Landraad te Malang. Echt
genoot van H. Key.
Uit aller naam: Mevr. de
Wed. L. F. J. Dutry van
Haeften—Scharp, 120, Sweelinckstraat, Den Haag.
Heden overleed nog geheel
onverwacht, na een kort
stondige ziekte, mijn innig
geliefde Echtgenoot, onze
Zoon, Broeder, Behuwdbroeder, Oom en Neef
9296
JOHANNES HERMANUS
. ASKAMP,
Gep. Wachtmeester le kl.
der Cav. N.I.L., oud 54 jaar.
Mede namens de fam.: Wed.
M. H. Aakamp—Truggelaar,
Den Haag, 21 Oct. '45, Drebbelstraat 259. Teraardebestel
ling Donderdag a.s. op Alg.
Begraafplaats
(Kerkhof1.)
Vertrek vanuit het sterf
huis te 2.30 uur.
Heden bereikte ons het droe
vige bericht dat onze beste
-Schoonzoon en Zwager
F. L. VAN DEN BERGH,
Echtg. van G. E. L. v. Rooy,
in den ouderdom van 40 j.
als krijgsgev. in Birma is
overleden.
9303
G. H. J. van Rooy, P. A. van
Rooy—Vermeulen, H. D. van
Rooy, Bankastraat 40, Den
Haag. Liever geen bezoek.
Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, na een kort
stondig geduldig gedragen
lijden, onze innig geliefde
zorgvolle Vader, Behuwd- en
Grootvader
9233
JOHANNES V. d. POST,
Weduwn. van Mevr. C. A.
Binder, oud ruim 79 jaar.
Joha. M. van der Post, J.
van der Post, A. L. van der
Post—Gonsalves, Stanny.
Den Haag, 22 Oct. 1945. L.
van N. O. Indië, 21, Ter
aardebestelling op 25 Oct.
a.s. te 11.30 uur op Oud Eik
en Duinen. Vertrek van het
sterfhuis te 11 uur.
9233
Heden ontving ik bericht,
dat in een kamp in Indië
is overleden, mijn lieve
Rrnpp
941
JOHANNES KEIJMAN
D. M. Odinot—Keijman, Regentesselaan 23, Bussum.
Hiermede vervullen wij den
treurigen plicht, kennis te
geven van het overlijden van
onzen Mede-firmant, den
Heer
9235
ENGELBERT FLINTERMAN,
Wij verliezen in hem een
trouwen plichtsvollen mede
werker. Firma. M. Flinter
man. Den Haag, 20 Oct. 1945.
Stationsplein 5.
Op 1 Dec 1944 overleed te
Neuengamme, onze beste
Neef
9237
JAN ALLE GORTER
Dir. van het Centr. Bureau
voor de afgifte van Bewijs
stukken v. Rijvaardigheid.
Uit aller naam: M. Scholten.
Den Haag, Laan van Meer
der voort 21. Volstrekt eenige en algem. kennisgeving.
Op 6 November 1945 hopen onze
geliefde Ouders en Grootouders
WILHELMUS NICOLAAS
ABBENHUIS
CATHARINA VAN HEIJGEN
hun gouden Huwelijksfeest te
herdenken,
Dat
God
hen
nog vele jaren moge sparen, Is
de wensch van hunne dankbare
kinderen en kleinkind: Wim,
Anna en Toos.
Gezongen H. Mis (Hoogmis) 4
Nov . 8.30 uur in de St. Josephkerk, v. Limburg Stirumstraat.
Receptie: Zondag 4 Nov. a.s.
van 15—17 uur: Zuid Oost Bui
tensingel 25.
236

De NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N. V., maakt VERHUISD NAAR:
bekend, dat haar
9169 VAN HOGENHOUCKLAAN 79
J. K. HUYSINGA
BIJKANTOOR VAN ALKEMADELAAN no. 338
KINDERARTS
Op 1 Nov. a.s. zal worden heropend.
Spreekuur: Wo. en Za. 2—3.
Spreekuur:
Antoniushove Voor
HET ZUID
—
GROENMARKT 37
is van heden af geopend van 8—12 uur, met medewerking burg, part.: Di. en Vrij.: 2—3;
fonds:
Di.
en
Vrij: 3—4.
van het bekende DANSORKEST TOM VAN DER STAP en
ZIJN WITTE RAVEN.
9231 26—28 OCTOBER AFWEZIG
T. J. ESKES — MONDARTS
Verhuist 1 Nov. naar FrankenVOLKSHERSTEL—H. A. R. K.
slag 162, hoek v. Weede van
29 OCTOBER—3 NOVEMBER INZAMELING VAN WINTER- Dijckveldstraat. Telefoon 550335.
KLEEREN, DEKENS EN MATRASSEN.
Spreekuren: Part. 15.30—16.30,
Elk geeft wat hij kan
beh. Wo. en Za., Fondsleden:
't zij vrouw of 't zij man,
8.30—10.30 beh. Di. Van 26 Oct.
Elk geeft naar zijn beste kunnen,
tot 1 Nov. GEEN SPREEKUUR.
't Is nu niet: „je moet!
Want a1* je 't niet doet
"
KON. SCHOUWBURG
Zooals eertijds bij de Hunnen.
N.V. Het Residentie Tooneel
Vrijdag 26, Zaterdag 27,
Het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage maakt bekend, dat de
Zondag 28 October, 8 uur;
openbare scholen in het „vestinggebied" zijn gevestigd in de Zondagmiddag 28 Oct., 2 u.
navolgende gebouwen:
Eerste opvoeringen van:
LAGERE SCHOLEN: Van Beuningenstraat 53; Deventersche- HET EINDE VAN DEN WEG
straat 21; Doornikschestraat 28 (buitenschool); Duinstr.
(Le bout de la route).
55 (ondergebracht Hooge Prins Willemstraat 14); Haagsche
Tooneelspel in 3 bedr. van
straat 38 (A en B), ondergebracht (Deventerschestraat 21), Jean Giono. Vert.: Adriaan
Hooge Prins Willemstraat 14; van Hoornbeekstraat 5;
Morriën, Regie: Joh. de
Nachtegaalplein 19a; Van Nijenrodestraat 16 (onderge
Meester. Flaatsbespr. 2 da
bracht Kerkstraat 11) Pluvierstraat 400 (A. en B.), on gen tevoren van 10—4 uur.
dergebracht Rotterdamschestraat 66 en Westduinweg 127);
Na afloop trams.
Rotterdamschestraat 66; Scheveningschelaan 117 (onder
gebracht Aronskelkweg 1), Tesselschestraat 63 (onder
KON. SCHOUWBURG
gebracht Hooge Prins Willemstraat 14); Weissenbruch- Het jeugdtooneel „Er was
straat 190; Westduinweg 127.
eens
" Wegens
enorm
U. L. O.-SCHOLEN: Neptunusstraat 92; Paulus Buysstraat 51;
succes en uitverkochte zaal,
Doornstraat 170.
herhaling Zaterdag 27 Oct.,
B. L. O.-SCHOOL: Sloepstraat 76.
des middags 2.15 uur:
VOORBEREIDENDE- SCHOLEN: Badhuisstraat 262; Duinstraat
PRINSES DESIREE
15; van Hoornbeekstraat 5; Van Nijenrodestraat 16 (on
LACHT NIET MEE
dergebracht de Schelpkade 46); Rotterdamschestraat 68;
van Leonard Roggeveen.
Tholenschestraat 143 (ondergebracht de Perponcherstraat
Een
tooneelspel voor
jong
134); Westduinweg 40 (ondergebracht Westduinweg 127)
en oud in 3 bedrijven. Het
Zeezwaluwstraat 4 (ondergebracht Duinstraat 15),
geheel
onder
leiding
van
AVONDNIJVERHEIDSSCHOLEN: Hooge Prins Willemstraat 14;
EVERT BUREMA
Nieuwe Laantjes 8 (voorbereidend tot de Visscherijschool
te Scheveningen (ondergebracht Vijzelstraat 121); Sloep- Plaatsbespr. 2 dagen van te
voren
van 10—4 uur. Prijzen
°°t 76: Westduinwes: '27
der pl.: 2.—, 1.50, 1.25, 1.—,
0.75, 0,50, 0,40,
9295
PULCHRI STUDIO
Lange Voorhout, Tel. 110724
Donderdag 25 Oct., 8 uur:

MAARTEN KAPTEYN
draagt voor: Vondel, Shakespeare, Wilde, Rilke, Andrejew, Nijhoff, Elschot, (o.a.:
EEN FLORENTIJNSCH
TREURSPEL).
Prijzen, f 3 25, f2.25 (a.r.i.)
Plaatsbespr. dag. aan de
cassa, 10—12, 2—5.

'N WINTERAPPEL
VAN

WlKMIiRSTEl

HAAGSCHE IJSCLUB „H O U T R U S T"
OVERDEKTE KUNTIJSBAAN

HOKY

.

Vrijdag 26 October, 20.15 uur
CANADEESCHE
IJSHOCKEY WEDSTRIJD
NORTH 3RD DIVISION NOVA SCOTIA HIGHLANDERS
tegen
4TH CANADIAN DIVISION ARTILLERY
Prijzen der plaatsen: Loge f3.50, Tribune Middenvak f2.50
Tribune zijvak f 2.—, (incl. sted. bel.)
Kaartverkoop aan de Baan: Donderdag en Vrijdag 10—4
uur en Donderdagavond 7—9 uur. Extra trams vóór en na
afloop van de wedstrijd; lijnen 1 en 3 van Goudenregen
plein en van Staatsspoor af; lijn 11 van Holl. Sp. af.
De trams vertrekken te 6.45 uur van de resp. eindpunten.
Rijwielstalling aanwezig.
9298

WEDEROPBOUW
VAN HET LICHAAM

oCiWlT•

EN V I T A M I N E N
WELDRA

VOLOP VERKRIJGBAAR
HANDELSONDERNEMING RfctORMA • DEN HAAG
BETHLEHEMKERK
—
LAAN VAN MEERDERVOORT 627
250e Concert — Wekelijksch Concert tevens sluiting
DONDERDAG 1 NOVEMBER — 8 UUR
Maria Struycken, sopraan; Lini Schröder alt; Han le Fèvre
tenor; Willem Ravelli, bas; Theo Laanen, trompet; Wim
van Hoek, viool; Henri Zagwijn, cello; M. Keulemans, orgel.
HET BACHKOOR EN ORKEST
Dirigent: ALEX. SCHELLEVIS.
Programma: Cantate 140: „Wachet auf", J. S. Bach, Orgel
concert met orkest, G. F. Handel, Cantate 80: ,,Ein feste
Burg", J. S. Bach.
9302
Toegangsbew.: a fl.50 bij: Albersen; Van Eek, Deirkauf,
Boekh. Hoonhoud, en Klimopstraat 190, Tel. 338254.
'

CORSO-THEATER
PRINSESTRAAT 40

Zaterdagmiddag 27 Oct.
2.30 u., slechts 1 enkele
opvoering van de nieuwe
kinder-operette

PRINSES MARGRIET

Ki^URWEDSTRIJD OORLOGSWINTERPLAAT 1944-1945
1000 gulden aan geldprijzen en 5000 troost-prijzen
Wegens enorm succes met onze oorlogswinterplaat 1944-1945
besloten wij tot een landelijk georganiseerde kleurwedstrijd
voor jong en oud. Platen zijn verkrijgbaar bij den boekhandel
a f 0.75 per stuk. Inzendingen vóór 1 December 1945 bij den
winkelier waar ze gekocht is. Uitslag wedstrijd 15 Dec. 1945.
UITGEVERIJ EN ENGROSHANDEL „VONDEL", AMSTERDAM
Admiraal de Ruyterweg 51 (W.)
ZIE RAAMBILJETTEN
PLAATSELIJK WERKCOMITE OUD-A. J. C.-ERS
Secretariaat: Boele van Hensbroekstraat 1.
Ondergeteekenden roepen alle oud-A. J. C.-ers op tot het
bijwonen van een zeer belangrijke vergadering op Zaterdag
27 October in het Schoolgebouw Jan van Goyenstraat.
Spreker: JAN STOOVELAAR.
Het Werkcomité: Frans v. Meerendonk, voorz.; Tom Walraven,
secretaris; Toon Polderman, penningm.; Annie Molenaar—
Wiersme, Jan Bourgonjen.
9232
N. V VERZEKERING MAATSCHAPPIJ
„DE NOORD-ZUID HOLLANDER" te 's-GRAVENHAGE
Oproeping tot bijwoning der gewone jaarlijksche algemeene
vergadering van aandeelhouders, te houden ten kantore
Smidswater no. 27, te 's-Gravenhage op Vrijdag 16 November
1945, des namiddags te twee uur.
9167
Punten van behandeling: Arresteering notulen vorige ver
gadering alsmede vaststelling en goedkeuring balans en winst
en verliesrekening, boekjaar 1944.
De Raad van Commissarissen.

door het Haagsche
Operette Gezelschap.
Een feest voor oog en
oor. Schitterende ballet
ten. Dolkomische scènes.
Prijzen van 0.75 tot Ii75.
Pl.bespr. v. Donderd. af

HOUDERS VAN EEN

IJL * d/arqusc [
DEN HAAG • LEKSTRAAT 1-7;
NEDERLANDSCH COMITÉ VOOR GEBIEDSUITBREIDING
BOND VAN OUD-ILLEGALE WERKERS
STICHTING „HERRIJZEND NEDERLAND"
Openbare vergadering op Donderdag 1 November, 7.30 uur,
in AMICITIA, Westeinde, Den Haag. — Sprekers:
Mr. Dr. K. F. O. JAMES: Is waarachtige democratie en
annexatie vereenigbaar?
A. M. TEERLING: Heeft de illegaliteit ook thans nog een
taak in Nederland?
P. J. POTGIESER: Onze buitenl. politiek als basis voor een
snelle en doelmatige wederopbouw van onze binnenlandsche economie.
Zaal van 7 uur af open; entree f 0.25. Debat toe^ostaan.
tot

Taxatie • Aangifte • Regeling
financiering
•
Herstel

) van geleden
) oorlogsschade

Maatschappij voor Onroerende Zaken

„ N a s s a u l a a n " N.V.
's-Gravenhage - Regentessepleln 1-2 • Tel. 394855*
Amsterdam - Kelrersgr. 279-283
Rotterdam

• Tel. 31886-33983

Schledamscheslngel 52

•

Tel. 28253

SCALA

VLEESCH

GEBLOKKEERDE •
REKENING!

GEBOUWD ONROEREND GOED

2e VOLKSCONCERT (Serie D)

D i r i g e n t : MAURICE VAN YZER
Soliste: ADRIENNE DE SMET, viool.
Progr.: Werken van P. Mendelssohn, C. Saint-Saëns (2e
sympb. F. fealo (Symphonie espagnole) en P. Liszt.
Kaarten ad f 1.25, 1.— en 075 (r.i.) verkr. vanaf Maandag
29 Oct. aan het Gebouw voor K. en W 10—4 uur Extra
trams IITM (lijn 1, 3, 8, 20, Voorburg en Wass) vóór en na
het concert.

N.V. Mij. tot Expl. van Onr.
Goed. „Jacob v. d Does IV" te
Nog slechts t.m. Woensdag 31 October.
's-Gravenhage
Oproep tot het houden van de
TOONEELGROEP „COMEDIA"
jaarl Alg. Verg. van Aandeelh.
PAS OP VOOR STILLE WATERS!
op Vrijdag 16 November 1945 te
11 uur, ten kantore Trompstr.
Blijspel in 3 bedrijven van Calderon de la Barca
314, 's-Gravenhage.
9271 Mary Dresselhuys, Mimi Boesnach, Rika Hopper, Lous
De agenda en verdere stukken
Hensen, Cor Hermus, Joan Remmelts, Ko van Dijk, Guus
liggen voor Aandeelhouders ter Hermus, Fons Rademaker, Bob de Lange, Lucas Wensing.
inzage ten kantore voormeld.
Plaatsbespr. dag. 10—4 uur. Zondag laatste Matinèe 2 uur
Voor bijwoning der vergadering
wordt herinnerd aan art. 13
der statuten. Deponeering van
aandeelen moet geschieden aan
«I NIET:
vroren vermeld adres:
Het College v. Commissarissen.

PERSONEH- EN
VRACHTWAGEN 0 -

OORLOGSSCHADE

GEBOUW VOOR K. en W. — WOENSDAG 31 OCT., S UUR

Het Nederlandsche Roode Kruis mag geen na
deel ondervinden van
de huidige geldschaarsch
te. Daarom is in de
„Beschikking deblokkee
ring" de
mogelijkheid
geopend tot overschrij
ving van bedragen van
geblokkeerde
rekenin
gen op de rekening ten
name van het Hoofdbe
stuur van het Nederl.
Roode Kruis, bij de Rottercjamsche Bankvereeniging, de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, de
Twentsche Bank of op
haar girorekening no.

22120

HET
NED. ROODE
KRUIS

a

T

XAX •èéke

JUS!

VOOR BINDING - SMAAK - VOEDIN'0
Zaterdag 27 October, 8 uur, Groote zaal van den Dierentuin

D A N S S P E L

ONS

L A N D

IN WERK — IN DANS — IN STRIJD
NA AFLOOP GROOT BAL TOT 3 UUR
Prijzen der plaatsen: 13.— met deelname aan het bal; f2.—
zonder deelname aan het bal. Plaatsbespreken Vrijdag 28 en
Zaterdag 27 October van 10—4 aan de zaal.
Opbrengst ten bate van de Indische Kamer van het Ned.
Roode Kruis.
9238

DIERENTUIN
S O I R E E

—
GROOTE ZAAL
D A N S A N T E

ZONDAG 28 OCTOBER VAN 8—12 UUR
De twee populairste dansorkesten van Den Haag:
JOHNY GROEN (11 mans bezetting)
JACK MACLAÏNE (7 mans bezetting)
Kaarten ad 1 2.50, verkrijgbaar vanaf Vrijdagmorgen 10 uur
uitsluitend: DANSSCHOOL IMMINK, Plet Heinstraat 114.
TELEFOON 33.66.75

GEBOUW

EXCELSIOR

ZALEN TE HUUR VANAF 2 NOVEMBER
N. V. HAAGSCHE
AANVRAGEN ZEESTRAAT 59 . TELEFOON 11.66.02
H ANDELMA ATS CHAPPIJ
Exploit. van Onr. Goederen
OPLEIDINGSINSTITUUT
te 's-Gravenhage.
De jaarlijksche Algemeene Ver
Leerodrtl.O.
gadering van Aandeelhouders
zal gehouden worden op Vrijdag
Boekhouden
9 November 1945, des middags
te 3 uur, in één der zalen van
Café-Rest.
„Mercuur", Anna
Cursussen voor i
>
Paulownaplein 4.
9195
1 MIDDENSTANDSDIPLOMA 1946
De aandeelen moeten tenminste
2 PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN
3 dagen vóór de vergadering
worden gedeponeerd ten kan
vangen aan &
tore der N. V. Anna Paulow,tESLOKALITEIT IN HET CENTRUM PER STAP.VRAAGT PROSPECT!
nastraat 46. De Agenda ligt ten
genoemde kantore voor houders . ' ZEILMAKERS OF ANDERE MACHINESTIKKERS
b.v. stoffeerders, zadelmakers, enz. gevraagd. Prettige werk
van aandeelen ter inzage.
kring, Flink loon. Brieven onder no 9039. aan Parool.
De Directie.
WIE RUILT BENEDENHUIS RIJKSBUREAU voor CERAMISCHE PRODUCTEN. Op de afd.
aan drukke verkeersstraat met Juridische Zaken wordt voor spoedige Indiensttreding gevraagd:
JONG JURIST
vrij uitzicht, tegen «beneden
huis of le portieketage (nieuw Sollicitaties te richten aan de Directie, Hooftskade 1, Den
8856
bouw). Br. no. 1965, aan Parool, Haag. Bezoek na oproep.

icil/HT
• M ifi M wf J9. 0
C
Tomatenstrcmt 124-Tel.33.93.2a

teWÉJ-»1

BEHEER
Krachtens beschikking v.
het Ned. Btflieersinstituur v»*" ^7 Sept. 1945, is
onderget. benoemd tot
beheerder over het ver
mogen van. Jacob (Jacques) Levisson, Anna
Francis Levisson
geb.
Benjamin, Abraham Ben
jamin Levisson, Sophie
H. Berlijn-Levisson, Ezra
Salomon Levisson, Salomon
Elias
Levisson,
allen laatstelijk gewoond
hebbende Amalia van
Solmsstraat 128 te Den
Haag, thans zonder be
kende verblijfplaats. Ondergeteekende verzoekt
ieder, die iets te vorde
ren heeft van-, verschul
digd is, zaken ol be
scheiden
onder
zich
heeft, toebehoorend aanof in eenigerlei rechts
betrekking staat tot ge
noemde afwezigen, of die
omtrent genoemde afwe
zigen inlichtingen kan
verstrekken,
daarvan
vóór 1 Nov. 1945 opgaaf
te doen aan onderstaand
adres. L. LeVTSlon, Jozef
Israëlslaan 55, Tel. 775513
8966
Den Haag.
Bij beschikking van den
Edelachtb. Heer Kanton
rechter te 's-Gravenhage
d.d. 18 Sept. 1945 is
handlichting
verleend
aan Frederikus Wilhel
mus Versteeg, geboren 9
Maart 1926 te 's-Graven
hage, om toe te treden
als firmant tot de Druk
kerij Lorentz, gevestigd
te 's-Gravenhage, en tot
het verrichten van alle
daartoe
noodzakelijke
rechtshandelingen,
tot
het sluiten van verhu
ringen, tot het ver
richten van alle rechts
handelingen, welke een
zoodanig bedrijf kunnen
medebrengen en tot de
gedeeltelijke of de geheele ontvangst, de uitgave
van- en de beschikking
over zijne inkomsten.
OPROEP
Ondergeteek., door den
Militairen
Commissaris
voor de prov. Zuid-Hol
land aangesteld als be
heerder over het vermo
gen van Mejuffr. H. L.
Havelaar, laatstelijk ge
woond hebbende aan de
Lange Kerkdam 105, te
Wassenaar, alsook aan de
Riouwstraat 73, te Den
Haag, verzoekt allen, die
iets te vorderen hebben
van of verschuldigd zijn
aan of
in eenigerlei
rechtsbetrekking
staan
tot voornoemde Mejuffr.
H. L. Havelaar, goederen,
geldén of andere waar
den van dez^ in hun be
zit hebben of weten waar
zich zoodanige goederen,
gelden of warIxdor*--bevin
den, hiervan ten spoe
digste, althans voor 15
November 1945, schrift,
opgave te doen aan den
onderget eekende.
Ver
zuim van opgave
is
strafbaar.
9025
De beheerder voornoemd,
E. Jos. Gosschalk, Mid
delweg 8, Wassenaar.
Ondergeteekende
door
het Nederl. Beheersin
stituut, Burfau 's-Gra
venhage, benoemd tot '
bewindvoerster voor Gabriel Leviej laatstelijk
gewoond hebbende te
Wassenaar, Rijksstraat
weg 791, £reeft hierbij
kennis, dat allen, die
gelden of goederen on
der zich hebben van dan
wel schulden hebben aan
of vorderingen hebben
op Gabriël Levie, uiter
lijk 1 Nov. 1945 daarvan
opgave dienen te doen
aan ondergeteekende. —
Het niet voldoen aan
deze
verplichting
is
strafbaar. De bewind
voerster: Mr. R. V. R.
Hes—Polak, Koninginne
gracht 1-c, Den Haag.
OPEOEP
De onderget. door het
Nederl. Beheersinstituut
benoemd tot beheerder
over het vermogen van
Jonas Cohen, gew. heb
bende Korte Poten 25a,
te 's-Gravenhage,
Clara Cohen, gehuwd m.
Henri Hij mans, gew. heb
bende Pring Mauritslaan
28, te Den Haag;
Belia Cohen, gew. heb
bende Koite Poten 25a,
te Den Haag;
Machiel Cohen, gewoond
hebbende Korte Poten
25a, te Den Haag;
allen thans zonder be
kende woon- en verblijf
plaats, verzoekt
allen,
die iets t* vorderen heb
ben van of verschuldigd
zijn aan genoemden dan
wel gelden, goederen of
andere waarden voor of
van hen in bewaring of
onder zich hebben of met
hen in eenigerlei rechts
betrekking staan, hier
van vóór 15 Nov. 1945
schrift, mededeeling te
doen aan &ijn adres: Ge
dempte Burgwal 19a, te
Den Haag.
9103
De Bewindvoerder;
N. Sommeling,

