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Japan dreigt nog — Onrust in Australië
Besprekingen reeds
geeindigd
De besprekingen met de Japansche capitulatiedelegatie te Manila
zijn geeindigd. Naar verluidt zul
len er geen verdere bijeenkomsten
in Manila meer plaats
vinden
voordat geallieerden troepen in Ja
pan zullen zyn geland. Aangeno
men wordt dat alleen Amerikaansche troepen aan de landing zul
len deelnemen. De werkelijke over
gave zal ergens in het Japansche
moederland
geschieden.
Gealli
eerde oorlogsschepen zullen by de
landingsoperatie worden gebruikt.
De Japansche capitulatie-delegatie
neemt 24 vellen met instructies,
met betrekking tot de Amerikaansche landingen in hun land met
zich mede en men verwacht, dat
het Amerikaansche plan voor de
landing zonder verdere conferen
ties en mededeelingen ten uitvoer
zal worden gebracht.
Luitenant-generaal van Oyen,
commandant der Ned.
Indische
strijdkrachten zal naar
Manilla
vertrekken om daar aanwezig te
zijn bij de onderteekening van de
Japansche overgave. Generaal van
Oyen zal met generaal Mac Arthur
naar Tokio reizen om daar offici
eel aan het ceremonieel van de
overgave deel te nemen.
Alle Ned. onderdanen in de om
geving van Shanghai zijn vrijge
laten. De vreugde over de bevrij
ding was uitbundig. Het is ter
plaatse volkomen rustig. De Ned.
regeering heeft den bevrijden geinterneerden telegrafisch gelukgewenscht en hun de verzekering ge
geven dat alles wordt gedaan om
hen te helpen.
De Japansche troepen in het ge
bied van Batavia voeren het bevel
,,Staakt het vuren" uit, en berei
den zich voor op onderhandelin
gen over de overgave.

„Houdt dit ondier geketend"
De door de Japanneezen gecontroleerde zender Radio Saigon
maakte bekend, dat het Japansche zuidelijke leger aan zou kun
nen vallen als de geallieerde troepen nieuwe operaties uitvoeren
vóór de overgave geteekend is. Het bericht luidde: „Er is hier
bericht ontvangen dat een groep geallieerde schepen de Nicobaren nadert. De Japansche legerautoriteiten nemen het volgende
standpunt in: „Tot het oogenblik waarop de besprekingen voor

Ir. Louwes legt
verantwoording af
De minister van landbouw, vis_
scherij en voedselvoorziening heeft
o-p verzoek van ir. S. L. Louwes
een
commissie
ingesteld,
voor
welke deze verantwoording zal af
leggen van het door hem tydens
de bezetting als dir. gen. van de
Voedselvoorziening gevoerde be
leid. De secretaris der commissie
is mr. J. Le iPoole, ^Binnenhof 3,
's-Gravenhage.
MEER AZIJN
Een ruimere voorraad aan grond
stoffen staat den azijnfabrieken
ter beschikking,
zoodat
binnen
niet al te langen tijd de bevoor
rading op grooter schaal dan tot
dusver zal Kunnen geschieden.

Tydens de bezetting ver
zekerde een 25-tal boek
handelaren alhier zich op
basis van den jaaromzet
tegen het risico van sluiting
hunner zaken op grond van
hun principiëele houding.
Enkele boekhandelaren,wier
zaken inderdaad op een ze
ker moment door de Duit
schers
gesloten werden,
konden door deze verzeke
ring in hun standvastige
houding volharden.

het beëindigen der vijandelijkheden zijn voltooid, wordt aan de

Duitsch kolenvervoer
via onze havens

voeren. Wanneer de geallieerde strijdkrachten tot actie overgaan
vóór een overeenkomst gesloten is, zouden de Japansche strijd
krachten er toe genoodzaakt kunnen zijn uit zelfverdediging tot
een tegenaanval over te gaan".

De Sunday Sun schreef in een
hoofdartikel getiteld „Houdt dit
onder geketend": De Duitschers
die tevreden leefden met de we
tenschap van de verschrikkingen
van Belsen, waren beschaafd,
vergeleken bij de Japanners.
Nazifascisme doet bijkans wel
dadig aan vergeleken met het
Shintoistische hocuspocus der
fascistische gangsters die over
Japan hëerschten".
De
conservatieve
„Sydney
Morning Herald schreef: „Men
heeft beweerd dat afschaffing
van het keizerlijk huis chaos
zou beteekenen maar de risico
van chaos in Japan is verre te
verkiezen boven de heropleving
van het militairisme".
Hulpverleening-teams
ruggestuurd

te

Het Japansche hoofdkwartier
heeft zich in een boodschap aan
generaal Mac Arthur beklaagd
over het per parachute neerla
ten van hulpverleenings-teams
in door de Japanners ingerichte
krijgsgevangenkampen. De in de
kampen bij Moekden, Keyo en
Hongkong neergelaten teams

Commentaar:
beteekent, dat hiermee
sen einde aan het Ja
pansche probleem £°"
komen Is, — de be_
zetting van Japan zal
de geallieerden nog voor
vele lastige vraagstuk
ken stellen —, beteekent
het wel, dat Japan voor
langen
tijd
van
het
hoofdtooneel verdwenen
is. Hierdoor komt China
vanzelfsprekend op het
eerste plan te staan als
de
toekomstige
leider
va:n de Aziatische volken.
Een
onmetelijk
land,
met onmetelijke moge
lijkheden, maar ook een
land, dat veel minder
ver gevorderd was dan
zijn oostelijken nabuur
op den weg naar een ge
ïndustrialiseerd e, moder
ne staatseenheid. Voor
het toekomstige lot van
Azië en van de overige
Wereld zal de ontwikke
ling van China en haar

EIGENAARDIGE
VERZEKERING

geallieerde strijdkrachten verzocht geen nieuwe operaties uit te

In Australië is het meerendeel der dagbladen en de pu
blieke opinie de geheele week
bijzonder critisch geweest ten
opzichte van hetgeen zij een
„München van het Verre Oos
ten" genoemd hebben.
Deze
houding bereikte haar hoog
tepunt
in minister-president
Chifley's protest tegen Japans
houding en in de scherpe aan
vallen in de Zondagsbladen
tegen de toegevendheid
ten
opzichte van keizer Hirohito.
Als de wereld het rapport van
Sir William Weeb over de Ja
pansche wreedheden
gelezen
heeft, dat de regeering van
Australië aan de geallieerde
commissie ter berechting der
oorlogsmisdadigers heeft over
handigd, aldus de News Chronicle, zal Australië wel niet al
leen staan bij het verzoek krach
Proces tegen Quisling
tiger maatregelen tegen Japan
Quisling heeft de eerste ver- te treffen.

hooren ter terechtzitting moeten
ondergaan in verband met zijn
activiteit als premier van Noor
wegen gedurende de Duitsche be
zetting. Quisling scheen tamelijk
nerveus, toen hij tegenover zijn
zeven rechters kwam te staan
(drie beroepsjuristen en vier lee_
ken). Hij zag bleek en hield het
hoofd gebogen, zoodat de presi
dent hem nu en dan moest aan
sporen tot spreken. Quisling be
tuigde zijn onschuld.
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cratisch China, dat in
het voile bezit van zijn
souvereine rechten, in
goede
verstandhouding
met het Westen leeft, zal
een
van
de grootste
vredesfacoren
kunnen
zijn.
Sedert het einde van
de negentiende eeuw is
China de inzet geweest
in den strijd van de
Westersche, imperialis
tische naties. Zal het nu
weer
het
slachtoffer
worden van strijd tus
schen Rusland en Ame
rika? China is een van
de terreinen waar de
belangen van deze beide
grootmachten
elkaar
raken. Ook hier in het
Oosten beheerschen de
Russen de situatie. Zou
den de Russen de Chlneesche
communisten
steunen, die de eenige
macht in het binnenland

zijn in staat het tegen

zijn door Japanners „naar hun
bases" teruggestuurd. De Ja
panners zeggen, dat zij niet op
de hoogte zijn gesteld van de
plannen tot dergelijke prachuteacties „welke de uitvoering van
ons verlangen, om op een ge
leidelijke en bevredigende wijze
tot staking van de vijandelijkhe
den en tot overgave van de wa
penen te komen, zouden kunnen
belemmeren."
De Japanners op Borneo blij
ken er nog niet van op de hoogte
te zrjn, dat de oorlog is afgeloopen. Zij hebben op verschil
lende plaatsen nog uitdagende
handelingen verricht.

Er worden van de zijde der
geallieerden plannen uitgewerkt,
teneinde in de komende jaren de
Ned. havens in te schakelen bij
het kolenvervoer uit het Roer
gebied naar Engeland, Frankrijk,
Italië en overzeesche gebieden.
Het zou hier om zeer belang
rijke hoeveelheden kolen gaan.
Ook aan de haven van Antwer
pen zal een bepaald quantum
voor verscheping worden toege
wezen.
GEALLIEERD OFFICIER
VOOR DE MICROFOON
Zooals bekend zal „een gealli
eerd officier" zich geregeld voor de
microfoon tot het Ned. volk rich
ten en actueele problemen bespre
ken. Hedenavond, 9 uur, zal hü
wederom voor „Herrijzend Neder
land" het woord tot de luisteraars
richten.

NAAR HERSTEL VAN GELEDEN ONRECHT
„Al die rechtsverhoudingen,
die de vijand verstoorde zal de
afdeeling rechtspraak, onder lei
ding van Prof. Cleveringa, zoo
veel mogelijk moeten herstellen.
Men zal er naar moeten streven,
het geroofde aan den bestolene
terug te
geven, afgedwongen
contracten te vernietigen of te
wijzigen, en vergoeding te doen
geworden aan wie door oorlogsonrecht schade is toegebracht",
zoo zeide de Minister van Justi
tie, mr. H . A . M. T. K o l f 
schoten, bij de installatie van
den Raad voor Rechtsherstel,
welke plechtigheid geschiedde in
het gebouw van den Hoogen
Raad.

De Minister schetste de taak
van den Raad en noemde die
zeer moeilijk, omdat veelal de
pogingen tot herstel bij gebrek
aan de vereischte middelen moe
ten falen, maar ook omdat, nu
de vijand is verdwenen, de strijd
veelal loopen zal tusschen twee
partijen, die beide onrecht heb
ben moeten verduren: van de
een ia een zaak ontvreemd, de
ander is gedwongen haar te
koopen.
De afdeelingen beheer en voor
zieningen van rechtspersonen
zullen het vijandelijk vermogen
en dat van de landverraders
moeten beheeren, en tevens zorg

Vrijlating
D

E Vrijdag door den ministerpres. aangekondigde vrylating
met 't oog op den komenden winter
van politieke gevangenen, zy het
,,lichte gevallen", heeft terstond
reacties veroorzaakt. Men stelle
zich ook voor, dat een N.S.B.-er
of een N.S.K.K._man vandaag of
morgen weer in zijn woning terug,
keert, terwijl in diezelfde straat
de inwoners met een groot gevoel
van opluchting, na jaren van on
zekerheid over verraad, zijn arres
tatie hadden aanschouwd. Al is
die N.S.B.-er in de oogen van de
justitie ook nog zoo'n licht geval,
zijn vrijlating moet wel het rechts
gevoel van menig burger kwetsen.
Nu is het een feit, dat er thans
zeer velen zyn opgesloten, die in
het geheel niet in een cel thuisbehooren, zooals arbeiders, die in
Duitschland gewerkt hebben, om
de aanmeldingsplicht als krygsgevangene te ontloopen. Zij mogen
zich met dien daad niet flink be
toond hebben, toch behooren zij
naar ons inzicht niet thuis in de
omgeving van N.S.B.-ers. Derge
lijke gevallen worden op het oogen
blik reeds door vrijlatingscommis
sies onderzocht, die haar taak
ernstig
opvatten,
doch die zoo
overkropt met werk zrjn, dat door
haar arbeid de gevangenissen niet
zichtbaar ontlast worden. En de
gevangenissen zijn vol, voller dan
tijdens Rauters schrikbewind, te
vol, naar het oordeel van medici.
Over het geheele land moeten reeds
meer dan 150.000 arrestaties zijn
verricht en daarop zijn de kampen
en cellen niet ingericht. De regee
ring beoogt daarom kennelijk een
drastische vrylating om de toe
standen
in
de
gevangenissen
eenigszins dragelijk te maken. Zij
moet ook weten, dat een maatregel
van die strekking ongerustheid in
het volk zal veroorzaken. En dat
is een ernstige zaak, juist omdat
er al zooveel moeite wordt onder
vonden om de staatsmachine weer
aan het draaien te krygen en om
dat wij op dit oogenblik het kabi
net Schermerhorn een lang leven
toewenschen.
IJ vragen ons dan ook af: is
W
die vrijlating noodzakelyk? Dat
dit probleem zich thans voor doet

komt voor rekening van de vorige
regeering, die veel te traag ge
weest is om het rechterlijke ap
paraat op te bouwen. Indien de
tribunalen hier in Juni begonnen
waren, hadden duizenden,
juist
lichte gevallen,
reeds verwerkt
kunnen zijn. In het Westen moeten
de tribunalen nog beëedigd worden.

Mr. ff.

A, M. T. Kolfschoten

moeten dragen voor een herstel,
van al de organisaties op het ge
bied van den handel, de indus
trie en de banken, die door vijan
delijken invloed zijn besmet, en
van heel ons Ned. vereenigingswezen in den ruimsten zin, dat
de Duitschers bij hun poging,
ons te vernietigen, grondig heb
sche zaken, Soeng, naar ben verstoord.

Tsjoenking op te nemen,
dan zou dit een strijd
Moskou, waar hy volgens
ten
gevolge
kunnen
United Press met de
hebben,
die het
verRussen tot overeenstemverscheurde China nog
moing gekomen zou zijn
lang van zijn rust zou
over het communistische
berooven. Maar
Stalin
probleem In ruil voor
wenscht, zooals de Ame
gebieden in het Noorden.
rikaansche ambassadeur
Met deze gebieden rondt
in China, Patrick Hurley,
Rusland zijn veligheidsreeds in April aan een
gordel in 't Oosten af.
corespondent
van
de
Mansjoerije
blijft van
„Daily Mail" verzekerde,
China.. Korea zou echter
„enkel
een
krachtig,
volgens U.f. Russische
vereend China." Dit be
invloedssfeer worden.
teekent, dat Stalin de
Hiermee heeft Stalin
Chineesche communisten
datgene bereikt, waar
heeft
losgelaten.
De
naar de oude Tsarencommunistische generaal
politiek tevergeefs ge
Sjoe Teh schijnt dit in
streefd heeft. In hoe
gezien te hebben. Na
verre deze regeling door
een aanvankelijke wei
een overeenkomst met
gering om op diens ver
Amerika en
Engeland
zoek met Tsjang Kal
aangevuld wordt, is on
Tsjek te onderhandelen,
bekend. Maar het is niet
heeft Sjoe Teh via radio
onmogelijk, dat met deze
Yennan
verzocht
om
beide landen, die alleen
Overleg
met
hem
te
economische
belangen
plegen over de Japan
In China hebben, reeds
sche overgave en over
overeenstemming
door
de
vorming
van een
de Russen bereikt is.
coalitieregeering en po
Een vreedzame regeling
litieke hervormingen.
van eventueele belangen
Deze
bereidwilligheid
tegenstellingen
in het
is het resultaat van de
Oosten is geen bovenreis van de Chineesche
menschelijke taak voor de
minister van buitenland-.
geallieerde diplomaten,
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De registratie der effecten is
al evenmin een eenvoudige op
dracht. Het ligt in het voorne
men der regeering, de dienaan
gaande gestelde voorschriften op
korten termijn te wijzigen, zoo
dat deze werkzaamheden thans
nog niet kunnen worden over
zien. Doch het kan niet anders,
of ook hier zal men zich gesteld
zien voor overeenkomstige vra
gen, die hierboven zijn weerge
geven: zal men het geroofde te
ruggeven ten nadeele van wie
het kocht, — wellicht min of
meer gedwongen — vaak zon
der van de herkomst op de hoog
te te

zyn?

De

Bilt

Prof. Cleveringa beantwoord
de de rede van den minister.
verwacht:

Tot Woensdagavond:
Zwaar bewolkt, nu en dan
eenige regen, matige, aan
de kust tijdelijk krachtige
Zuidwestenwind, zelfde tem
peratuur.

Dat is de oorzaak van de waarlijk
zeer groote moeilijkheden. Moet
men daarom reeds gearresteerden
vrijlaten? Indien de tribunalen ter
stond op volle kracht gaan werken
en indien zij zich voorloopig alalleen met de werkelijk ,,lichte ge
vallen" bezig houden (de groote
zaken kunnen inmiddels door de
Bijzondere Gerechtshoven behan
deld worden) kan er nog een aan
zienlijke verlichting in de gevange
nissen gebracht worden. En indien
voor Den Haag vier tribunalen
niet voldoende kunnen verwerken,
dan stelle men zeven of acht ka
mers in. Tal van gevangenen zijn
thans reeds drie maanden opge
sloten ; velen zullen een straf krij_
gen, die hun niet langer dan drie
maanden de vrijheid
ontneemt.
Die menschen zullen dan terstond
bij de berechting in vryheid ge
steld worden. Doch het rechtsge
voel van het volk zal eerder be
vredigd worden een dergelyken
delinquent veroordeeld en wel te
zien rondloopen, dan wanneer hij
thans voorwaardelijk wordt vrij
gelaten, in afwachting van zijn
proces.
AN hebben wij nog de kwestie
D
van de „lichte gevallen". In
den oorlog en zeker tegen het

einde, konden wij geen N.S.B.-er
meer a.ls een licht geval zien;
alleen het lidmaatschap reeds van
de N.S.B. brandmerkte hem tot
een lid van een verwenschte en
gehate kaste, die zich buiten ons
volk had gesteld en die verant
woordelijk geacht moet worden
voor al het namelooze leed, dat
de bezetter en zijn Nèderlandsche
rotgenooten
aan ons volk heeft
veroorzaakt. Wy zouden daarom
een nauwkeur'ge omschrijving wil
len zien van wat de regeering on
der een ,,licht geval" verstaat.
Tenslotte vragen wy in allen gemoede, of het vooruitzicht van den
winter in het gevangenkamp zoo
somber gesteld moet worden. Zyn
er geen duizenden gezinnen, die
thans nog in doorgeblazen huizen;
wonen, die door den oorlog vrywel
al hun dekens kwyt^eraakt zijn.
Warm zullen ook wij het dezen
winter niet hebben en cle gevange
nen van dit oogenblik zullen in een
hemel verblyven, vergeleken bij de
hel van de Duitsche concentratie
kampen, waarheen zij zoo talloozen, voortreffelijke landgenooten,
yerbannen hadden*
AGE6*

Bevin

Nederlandsche

Lagerhuis

in

spreekt

trekt

De Engelsche regeering zal
(tan de Dominions voorstellen,
met vertegenwoordigers van de
Ver. Staten, Engeland en Frank
rijk controle uit te oefenen op
de in Griekenland te houden
verkiezingen. De Grieksche re
gent heeft de uitnoodiging aan
vaard om naar Londen te ko
men, teneinde over deze aange
legenheid besprekingen te voe
len, zoo deelde Bevin in het
Lagerhuis mede.
Wat de verhoudingen met
Frankrijk
betreft,
verklaarde
Bevin, dat hij vurig wensentp,
dat deze zoo gunstig mogelijk
zullen zijn en dat hij er op re
kende, dat besprekingen gevoerd
zouden kunnen worden met de
Fransche regeering teneinde de
bestaande moeilijkheden uit den
weg te luimen, waardoor beide
landen de beste bijdrage zouden
kunnen leveren voor de econo
mische stabiliteit in Europa.
Bevin zeide nog, dat de En
gelsche regeering het economi
sche herstel in de geheele we
reld als het belangrijkste doel
van haar buitenlandsche politiek
beschouwt.
Omtrent de verhouding tot
Spanje verklaarde Bevin, dat de
regeering zich zal houden aan
de verklaring van Potsdam. Zij
zou echter gunstig staan tegen
over maatregelen, welke het
Spaansche volk zou kunnen ne
men om van regime te veran
deren.

vaar zou achten indien de Polen
te veel gebiedsuitbreiding naar
het
Westen zouden
eischen.
Voorts deed Bevin een beroep
op alle Polen in de geheele we
reld om naar hun vaderland te
rug te keeren,
teneinde
een
verantwoordelijk aandeel op zich
te nemen in den wederopbouw
van het nieuwe Polen.

Regeeringsbeleid
den

tijdens

oorlog

De ministerraad heeft beslo
ten het verzoek tot prof. mr. P.
Gerbrandy te richten om een
uitvoerig memorandum samen
te stellen, omtrent het beleid van
de opeenvolgende Nederlandsche
regeeringen te Londen, tijdens
de bezettingsjaren. Ook de pe
riode-De Geer zou hierin dus be
grepen zijn.
Het is de bedoeling, de be
handeling van dit stuk in handen
te stellen van de Nat. Advies
Commissie, welke de
bevoegd
heid zou krijgen ook zelfstan
dig onderzoek te doen en in
lichtingen te vragen aan allen,
wier
getuigenis
gewenscht
wordt, opdat zij zich een zoo
klaar mogelijk beeld ter zake
kan vormen.
Prof. Gerbrandy heeft be
reids verklaard, dat hij vol
gaarne wil medewerken tot het
afleggen van rekening en ver
antwoording door de Londensche
regeeringen en heeft met de
De vaststelling van de toe samenstelling van het memoran
komstige grenzen van Polen dum reeds een aanvang gemaakt.
zal op de vredesconferentie ge
ROTTERDAMSCHE
schieden, doch Bevin wilde er
HAVENSTAKING
op wijzen, dat hij het een geDE

De havenarbeiders te Rotterdam
zijn gisteren op de oude voorwaar
den aan het werk gegaan.
Deviezenbesluit in
In een brief aan de Scheepvaartvereeniging Zuid heeft het bestuur
voorbereiding
der
Eenheidsvakbeweging medege
Bij de Regeering is in voorbe
reiding een deviezenbesluit, welks deeld, dat het bereid is, zich aan
de
regelen
van het spel en aan
in werking treden gepaard zal
gaan met opheffing van het devie. de uitspraak van den Rijksbemid
zen
blokkeeringsbesluit.
Zooals delaar te onderwerpen. Hiermede
men weet, werd onder de werking behoort deze tweede havenstaking
van het laatste-besluit het devie. tot het verleden.
zenverkeer behoudens enkele uit
—
Moderne
zonderingen onmogelijk. De nieuwe WONINGRUIL.
WOMNGKI II.
—
Moderne et.
regeling beoogt nu een einde te
in Amsterdam-Zuid, 4 kamers,
maken aan dezen toestand en wel
badk., keuken, zolderkamer, in
door herstel van het deviezenverruil voor woning in Den Haag
keer, geregulariseerd onder leiding
en toezicht van de Ned. Bank.
of omgeving. Br. Het Parool.
ONDERTROUWD:
P. H. v. IJ SENDOORN
LOUISE KOOMAN
Voltr. Woensdag 22 Aug. a.s.,
11.45 uur kerkgeb. der Nederl
Prot Bond, Lange Kerkdam 46,
SETROUWD
Dr. F. M ENDLIK
M. R. UTERMÖHLEN
Rotterdam, 16 Augustus 1945.
Rochussenstraat 207-b.
GEi ROUWD:
Ch J. MAC GILLAVRY
L. R. SCHRIJVER
Den Haag, 17 Aug. 1945.
v. d. Wateringelaan 5, Voorburg.
Zuiderparklaan 15, Den Haag.
Thans moeten wij wel met
groote zekerheid aannemen,
dat onze lieve Zuster, Be
huwdzuster en Tante PIETERNELLA VAN RENSWOUDE, nimmer weer bij ons zal
terugkeeren. Zij overleed on
geveer half Februari in het
strafkamp Ravensbrück (D.*
in den ouderdom van 51 j.
's-Gravenhage, 17 Aug. 1945.
D. van Renswoude, W. L. H.
van Renswoude—Tittei. E.
Kijlstra—v. Renswoudé' M
Kijlstra, M. Stotijn—v. Rens
woude H. Stotijn

Gevraagd een bekwame
KAPPERSBEDIENDE
v. Heerensalon, en JUFFROUW
voor Damessalon, met het geh.
vak bekend. Tevens een Dag
meisje gevraagd. Aanm.: Lan
ge Houtstraat 24.
De Cooperatie ,,De Volharding'
U. A.. vraagt voor haar af deeling
Maatkleding: a. GROOTWER
KERS; b. GEROUT. NAAISTER
Pers. aanm.: Ged. Burgwal 65.
Gerenommeerde fabriek op ge
bied van levens- en genotmid
delen, vraagt een
veelzijdig
ontw. en pract. erv.
. BEDRIJFS-CHEMIKER
Flink bestaan verzekerd. Briev.
met uitv. inl. en ref., no.
5444, aan Parool.
Tijristra's Scholen N.V. Sweelir ckstraat 17, vraagt LEERAAR
NEDERLANDSCH, pl.m. 30 uur.
Soll. zoo spoedig mog. en uitsl.
schrift, aan de Directie.
N. V. De Centrale Arb. Verz. en
Dep. Bank, vraagt voor onmidd.
5 ADMIN. KRACHTEN
voor tijd. werkz.h. van eenvoud,
administr. aard. Aanm. dagel.
behalve op Zaterdag van 10—12
uur aan het Hoofdkantoor Rijn
straat 28.

Dr. MAK VAN WAAY
OOGARTS
AFWEZIG TOT 6 SEPTEMBER.

de

nota

aandacht

In
gezaghebbende
kringen
acht men het niet waarschijnlijk,
dat, indien de Ned. regeering zou
besluiten Duitsch gebied op te
eischen, de uitgestrektheid van
dat gebied zeer groot zou zijn.
De oppervlakte zou zeker niet
zoo groot zün als den laatstcn
tijd door zekere publicisten be
pleit is.
De Nederlandsche nota inzake
schadevergoeding uit Duitschland
heeft meer dan zuiver nationale
beteekenis en is een symptoom
voor de ongerustheid der kleinere
geallieerden ten aanzien van het
verkrijgen van een snelle en dui
delijke definitie van hetgeen de
tusschen de groote mogendheden
overeengekomen politiek zal beteekenen wanneer zij in praktijk
wordt gebracht, aldus schrijft de
dipl. correspondent van Reuter.
De afwezigheid van vertegen
woordigers uit de door de Duitschers bezet geweest zijnde ge
bieden in West-Europa in de oor
spronkelijke reparatiecommissie
die te Yalta in het leven is ge
roepen is te Potsdam hersteld
door een uitnoodiging aan Frank
rijk, als vierde permanent lid
zitting te nemen in de commis
sie. De Fransche regeering heeft
terstond
duidelijk
gemaakt
dat zij voorbehoud maakt ten
opzichte van de reparatieclausuies der overeenkomst van Pots
dam, en de huidige Ned. nota
bevestigd den indruk dat vele
der onderwerpen van de over
eenkomst van Potsdam meer in
bijzonderheden opnieuw zullen
moeten worden behandeld, wan
neer de kleinere geallieerden hun
rekening indienen. De Ned. nota
die in vrij krachtige termen is
gesteld zal er belangrijk toe bij
dragen om opheldering te bren
gen in hetgeen nog duister is in
de interpretatie van de passaes in het communiqué van Potsam betreffende de schadever
goedingen.

PAROOL-KINDERMIDDAG
Komen Jullie ook op de , PAROOL-Kindermiddag" in Diligentia, op
Dinsdag 28 Augustus 1945 om 2 uur 15? Het wordt zoo grappig! Eerst
zingen we leuke liedjes, er is een raadselwedstrijd met mooie prijzen
(potlood en een velletje papier met je naam, adres en vermelding
jongen of meisje meebrengen) en dan nog het poppentheater var
Henri Nolles met Bob, de Slimme Aap en later nog goochelen. We
mogen zelf meehelpen!
Entree f 0.60. Kaartverkoop en plaatsbespreking vanaf Woensdag dage
lijks aan Diligentia van 10—4 uur.

Gezinshoofden in wier gezin de
maaltijden d.m.v. gas of electriciteit worden bereid, dienen vóór
25 Aug. a.s. bij den plaatselqken
distributiedienst een formulier MD
323-10 af te halen en aldaar vol
ledig ingevuld en onderteekend
uiterlijk 5 Sept. a.s. in te leveren.
Dit geldt eveneens voor gezinnen,
die beschikken over een bruikbare
aansluiting, welke zoodra gas en
electriciteit beschikbaar
worden
gesteld, in gebruik kan worden
genomen.
Aan de achterzijde van het for
mulier dient men bon 548 van de
noodkaart 5e serie van elk der
gezinsleden in de vakjes genum
merd 1 t/m 14 te plakken, terwijl
bovenaan het formulier het num
mer van de gas- en/of electriciteitsiheter moet worden vermeld,
hetwelk op de oude rantsoenkaart
voor gas en/of elecriciteit te vin
den is.
Met ingang van heden rijdt lijn
I—2 (Wassenaar en Leiden) weer
langs de Jozef Israëllaan en den
Benoordenhoutschen weg. Hier
mede heeft
het Benoordenhout
weer de eerste tramverbinding ge
kregen.
— Op 14 Aug. heeft op de Ko
ninginnegracht bij de Javabrug een
aanrijding plaats gehad tusschen
den 25-jarigen wielrijder L«. B.,
sergeant bij de Irene-brigade al
hier en een personenauto, waar
van de bestuurder onbekend is ge
bleven. B. kreeg een schedelfrac
tuur en is in het militair hospitaal
overleden. Het is wel zeer erger
lijk, dat direct na de aanrijding,
van de baret van den sergeant het
koperen leeuwtje is ontvreemd. Den
autobestuur en eventueele getuigen
wordt dringend verzocht zich voor
het geven van inlichtingen te mel
De beide wedstrijden van het den bij de verkeersdienst AlexanNederlandsche
voetbalbondselftal derplein 15a.
tegen Denemarken, op 19 en 21
Augustus, konden wegens trans
HET BIECHTGEHEIM
Wij kunnen niet zeggen, dat het
portmoeilijkheden niet doorgaan.
— Het totale aantal gesneuvel Corso-theater deze week een erg
den van de Amerikaanschg land goede beurt maakt met de weder
en zee strijdkrachten is tot 1.070.138 opvoering van ,,Het Biechtgeheim"
gestegen. De verliezen van de en dan dit alleen nog bezien van de
zijde van het spel. — v. Ln.
vloot bedragen 147381 man.

f

van 8—12 uur. Aanmelden des
morgens: Riviervischmarkt 2,
kamer 8.

Kunst
REPRISE: IBSEN'S SPOKEN
„Spoken" is vermoedelijk
wel
het meest gehekelde stuk dat Henrik Ibsen geschreven heeft. Do
Engelsche critici hebben indertijd
al hun hart kunnen luchten en
spraken
van
},een
bloedende
wonde, met opzet onverbonden ge
laten", ,,beestachtig", ,,een letter
kundige draak". Dat dit stuk —hetwelk ook in ons land niet met
groote geestdrift is begroet — nu
weer
gepresenteerd
wordt
is
waarschijnlijk dan ook
toe te
schrijven aan de perikelen, waar
mede de tooneelgezelschappen van
daag den dag te kampen blijken
te hebben. Toch kan men over de
scènes waarin Oswald, door Paul
Steenbergen als de geestelijk ge
folterde
subliem gespeeld, zijn
felste oogenblikken eensdeels heeft
en zijn naderende krankzinnigheid
anderzijds uitbeeldt, slechts ent
housiast zijn. — W. K. v. Ln.
BEURS VAN NEW-YORK
Atch. Top. 81%, Balt. 16%, Can.
Pac. I414, Cheasp. 49%, N. Centr.
23, Penns. 34, South. Railw. 39%,
Un. Pac. 119, Arg. 4 % 94%, All.'
Chem. 161, Am. Can. 93, Am. Rott.
Mills 20%, Am. Smelt. 47%, Am.
Tel. a. Tel. 178, Am. Tob. 79, An.
Cop. 31%, Bethl. St. 76%, Case
j.i. 38%, Chase Nat. Bank 39%,
Chrysl. 112%, City Fin. Corp. 51,
Cons. Ed. 29%, Dup. de Nem. 162,
Kodak 174%, Gen. El. 43%, Gen.
Mot. 66, Good Year 52%, Int. Harv.
84, Int. Nickel 31, El. Bond a.sh<
12%, Int. Tel. a. Tel. 24, Kenn.
Copp. 36, Montg. Ward 60%, Nt.
City Bank 42, Packard 6%, Pure
Oil 17%, Radio Corp. 14, Rep. St.
22%, Reyn. Tob. 34%, Shell 23%,
Soc. Vac. 14%, Sperry 28%, Stan
dard 57%, Studeb. 25%, Texas 50,
Un. Airc. 25, Un. Corp. 2%, Un.
Friut 104%, U.S. Rubber 58, U.S.
Steel 65%, Westingh. 33, Woolw.
44. Omzet 1.320.000.

HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS

De Nationale Hulpactie Roode Kruis (H.A.R.K.)

MANNELIJK PERSONEEL

Zoo spoedig mogelijk Br.: Paleisstraat 1, Den Haag. T. 117502.
BRANDSTOFFENHANDEL
Firma GEBR. EIKENDAL
—
Telefoon 77.08.10
MERCURIUS & H. J. GORIS
—
Telefoon 72.07.21
maken hun geachte cliënten er opmerkzaam op, dat hun
hoofdkantoor thans gevestigd is*
BEZUIDENHOUTSCHEWEG 5-A
v.h. Anna van Buerenstraat 28. Kantooruren: 9—12, 2—5 uur.
De kolenbonnen 43 en 44 kunnen worden ingelev. t.m. l

(Princessegracht 33, 's-Gravenhage) vraagt voor uitzending naar
Nederlandsch-Indië:
met Indische ervaring. Vereischten: leeftijd 25—45 jaar krachtig gestel en eenige kennis van auto- en evt. radio-techniek.

LEVENSMIDDELEN

Grossier vraagt ACTIEF PERSOON, met handelsgeest, admi
nistratief onderlegd, moet eigenaar kunnen vervangen, liefst
bekend met kaashandel. Event. kan bedrijf later worden over
genomen. Brieven met opgaaf van salaris, leeftijd en referen
ties aan bureau Parool onder no.# 5750,

HET RESIDENTIE-ORKEST

SEIZOEN 1945 /1946
Serie A.: 10 concerten op Zondagmiddag. Prijzen: zaal,
le balcon f 22.50, tusschen galerij f 17.50, tribune, bovengalerij f 12.50.
Serie B.: 5 concerten op Woensdagavond.
Serie C.: 5 concerten op Zaterdagavond.
Prijzen (serie. B. en C.): zaal, le balcon f 12.50, tusschengalerij f 10.—, tribune, bovengalerij f 7.50. Bij deze prijzen
zijn alle rechten inbegrepen.
Voor deze series kunnen reeds nu abonnementen worden
genomen, NA ontvangst van het bedrag per giro (no.
212321) of tegen contante betaling ten kantore Muzenstraat
29. De abonnementen worden in den loop van September
toegezonden
"Een beperkt aantal jeügdabonnementen zal verkrijgbaar
worden gesteld, na inlevering van pasfoto.
In verband met het reeds groote aantal aanvragen voor
abonnementen, is het gewenscht de bestellingen zoo spoedig
mogelijk te doen. ..
N.B. Na 1 September kunnen abonnè*^ Seizoen 1944-1945
hun abonnementen inwisselen voor abonnementen 1945-"46,
echt-er ir**,«»luitend ten kantore Muzenstraat 29.

gevestigd te Rotterdam.
Dnder verwijzing naar haar circulaire d.d. 31 Juli 1945 bericht
mdergeteekende hiermede, dat haar een groote meerderheid
aan aandeelen in bovengenoemde vennootschap ter overneming
is aangeboden, zoodat thans tot aankoop dier aandeelen wordt
Dvergegaan.
De aangeboden aandeelen, voorzien van dividend-bewijs no.
AÜFWEZIG TOT 3 SEPTEMBER:
76 e.v. en talon, kunnen van Vrijdag 24 Augustus 1945 af ten
P. VAN DIJK, Arts
kantore, waar de aandeelen zijn aangemeld worden ingele
ORTHOPAED.
Duizende woningen moeten
Nassaulaan 20.
verd ondier verrekening van de koopsom.
Voor zoover de aandeelen op naam staan, dienen de stukken
worden hersteld vóór de winter
H. TENHERKEL
vergezeld te zijn van een onderteekand verzoek tot overschrij
TANDARTS
invalt. De vaklieden ervoor zijn
ving ten name van De Twentsche Bank N.V.
AFWEZIG TOT 6 SEPT. 1945
On lergeteekende is bereid de aandeelhouders van N.V. Het
beschikbaar, maar,..» er ont
[nlicht. dokterstel. 336479.
Onderling Crediet, die hun aandeelen niet vóór 14 Augustus
Weteringlaan 3, Wassenaar.
1945 hebben kunnen aanmelden, alsnog tot Vrijdag 14 Sep
breekt GEREEDSCHAP. Elke
tember 1945, des middags 12 uur in de gelegenheid te stellen
J. H. STORK, Tandarts,
hamer, nijptang, zaag, boor,
hun aandeelen op gelijke voorwaarden ter overneming aan
Wassenaar.
beitel,
schaaf,
schroevendraaier,
te bieden.
AFWEZIG van 22 Aug—10 Sept.
Amsterdam 21 Augustus 1945.
rWFINTSCHE BANK N.V.
Spoedgevallen collega Jens, Lan die U wilt a&taan aan de
ge Kerkdam, Wassenaar.
HACO
—
—
—
HACO Gevraagd: 1STE OPZICHTERH.A.R.K. helpt mee om weer
Voor den Haag en omstreken TEEKENAAR, op groot archi
RICHARD WINKELMAN
SOLIDE AGENTEN GEVRAAGD tectenbureau. Soll. welke be
een paar getroffen gezinnen
TANDHEELKUNDIGE
Aanm. pers. of schrift, bij M. schikken over ruime erv., gel.
Praktijk verplaatst naar Gou onder dak te brengen.
te soll. met uitv. inlicht, betr.
Stikkelorum, Stationsplein 14.
denregenstraat 134. Tel. 390589
vorige werkkr., verl. sal. enz.
Geeft Gereedschap aan
NAAISTER
no. 5479, bureau Parool.
J. DE KONINK, Arts,
of aankom, gevraagd, voor ate
AFWEZIG.
lier of thuiswerk. Edisonstraat Compagnie Generale d'Electri^OV-KSHERSr^/
Waarneming Tel. 336478.
126. Tel. 33.66.65.
3ite zoekt voor spoedig
N. V. HEINEMANN & OSTWALD
JONGMENSCH
WINKELJUFFROUW
Vraagt voor direct bekwame
gevraagd in kantoorboekh., lees voor lichte admin. werkz.h. enz.
BONTNAAISTERS, JAPONNENbibliotheek. Uitv. soll. aan Mi- Sollic. Postbus no. 320, D. Haag
NATIONALE HULPACTIE ROODE KRUIS
en MANTELNAAISTERS en
nerva. Jan v. d. Heljdenstr. 29.
LEERLINGEN
9600 GIRONUMMER
Artisten en Ondernemers, wendt
Aanmelden: Hartogstraat 7-A.
BONTWERKER(STER
U tot
Gevraagd JONG ECONOOM, v. gevraagd en leerling. Hoog loon EXPLOITATIEBUREAU D. & L. NED. VOLKSHERSTEL,
economische bedrijfsorgan. Br. Peperzak. Edisonstraat 126, Tel Impressarios. Spoed.
Rijswijk
DEN HAA
Ho. 5646, aan Parool.
(Z.H.) Caen van Necklaan 259.
Ino. 33.66.65.

HARK.

Ervaren Corrector(trice)

Enquête gas- en electriciteit.
verbruikers

N.V. H e t Onderling Credief

Dr. A. C. DE VET
Neuro-Chirurg,
heeft per 20 Augustus
PRACTIJK HERVAT
Spreekuur Vrijdag van 3—4 uur.
Ursula-afdeeling Gem. Zieken
huis, Zuidwal.

„HET PAROOL" vraagt:

Haagsch nieuws

vraagt voor haar afdeeling Propaganda in bruikleen (teg. verg.)

DRIE KOFFERSCHRIJFMACHINES

KUNSTHANDEL

M E T T E S

NOORDEINDE 148

T E N T O O N S T E L L I N G
VAN

SCHILDERIJEN DOOR

CHARLES EYCK
Het Rijnlands Lyceum te Was
senaar vraagt met spoed een
LEERAAR NED. GESCHIEDENIS
voor 28 uren.
GEBOUW VOOR K. EN W.
lederen avond 8 uur Zon
dags 2 en 8 uur:
WILLEM GOOSSENS
VOLKSTOONEEL
met het grootste successtuk
van dezen tijd:

MARINE-HELDEN

Bespreekt vooral dag. van
10—4 uur. Wegens verbinte
nissen elders slechts t.m. 2
Sept. in Den Haag.
Exploitatie-Bureau D. en L.
C. v. Necklaan 259, Rijsw.
D I L I G E N T I A
Zaterdag 25 Augustus, 8 u.
VIOOL-RECITAL
WILLEM NOSKE
a. d. vl.: Herman Kruyt.
Werken van: Mozart, Bach,
Beethoven, Dvorak
Dzymanowski, en Suk.
Prijzen der pl.: ƒ2.55—f3.15
(incl. r.) Plaatsbespr. dag.
aan de zaal van 10—4 uur.

De Directeur van het Bureau
Roerende Goederen van Vijan
den en Landverraders, brengt
ter kennis van belanghebben
den, dat gedupeerden — voor
zooverre zij woonachtig zijn te
Den Haag Leidschendam, Voor
burg, Wassenaar, Rijswijk, Loos
duinen - die eventueel in aan
merking wenschen te komen
om roerende goederen in bruik
leen te ontvangen, zich schrif
telijk moeten wenden tot bo
vengenoemd Bureau, Neuhuyskade 94, 's-Gravenhage.
De Directeur voornoemd.
HENRIETTE v. AMERINGEN,
geb. 10 Mei 1886: Sept. 1944 van
Dordrecht via Westerbork naar
Auschwitz en RACHEL VAN
AMERINGEN, geb. 24 Juli 1892,
25 Aug. 1944 gevangen genomen
te Amsterdam. Inl. aan M. L.
van Putten, Javastraat 21-A, te
Den Haag of Mej. A. Post, Corn.
v. d. Lindestraaat 7-II, Amster
dam. Zr. Schaap, Burgem. de
Raadtsingel 17, Dordrecht.
M E D E D E E L I N G
van
NED. JVOLKSHERSTEL
Wijkbur. III, Fred. Ruyschstraat 58, verhuist naar
MIENT 175,
alwaar het Donderdag 23
Aug. 1945 opent.

BRANDSTOFFEN
Levert Uw bonnen in bij de
Brandstof fenhandel
E. KUIJER—ZWEEGMAN
Daguerrestraat 12—16, T. 335659.
wie Kan inlicht, geven omtrent
het leven en overlijden van JO- EENIGE GOUDEN SIERADEN
HANNES DEN HARING, afkom
of ZWAAR MOTORRIJWIEL
stig Den Haag, Omstr. 10 Oct. in ruil aangeboden voor tapijt.
j.1. op transp. gesteld v. Amers Liefst Perzisch. Br. no. 5681, aan
foort naar Hamburg, kamp Parool.
Neuengamme en aldaar begin
MAISON DIEPGROND
Januari overleden. G. A. den
'baring—de Boer, p a. K. San- v.h. Anna v. Buerenstraat 200
nes. Oudega, (Smallingerl. Fr.) thans: ESCAMPLAAN no. 253
E.H.B.O. en VERBANDLEER (eindpunt lijn 6). Tel. 39.11.86
Tevens gevraagd:: aankomende
Cursus voor Eenh. dipl. aanv. Naaisters,
gev. Leerl., Leerling
10 Sept. Inl. en aanmelden bij
Naaisters.
Atelier v- fijn maat.
Dr. J. A. Molhuysen, Bazarstraat
werk.
5558
no. 18, Tel. 11 70.24.
MARIA (Mops) WIJNBERGEN— 1STE HAAGSCHE ZEILSCHOOL
Velleman, 17 Jan. 1942 van Wes- 6-daagsche Zeilkampen (Kaag),
terbork, verm. Auswitz. Inlicht. 27 Aug.—1 Sept. Prospectus op
Mevr. J. v. Biene, Laan van N. aanvraag. Prinsegracht 103, Te
lefoon 33.48.24.
5644
O. Einde 428, Voorburg.

