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Loudon waarschuwt!
Japan volgt Duitsch recept
Loudon, Nederlandsch ambassadeur te Washington heeft ver
klaard dat de Japanners het voorbeeld volgen dat de Duitschers
na den vorigen wereldoorlog gaven teneinde de gevolgen der
nederlaag te ontgaan. Deze verklaring werd afgelegd nadat
Loudon een bezoek had afgelegd bij Byrnes om hem mede te
deelen dat hij binnen een week een kort bezoek aan Neder
land zou brengen.
De Japanners zijn perfecte nabootsers, zei de heer Loudon. Zij
volgen het Duitsche recept na den eersten wereldoorlog: niets
doen. Daarna gaven zij iemand de leiding die oppervlakkig be
zien een democraat maar in feite militairist was. De geallieer
den zullen een moeilijken tijd voor de boeg hebben. Wij dienen
alle Japansche manoeuvres te verhinderen, om zoo Japan ont
wapend en vreedzaam te kunnen houden.
Generaal Mac Arthur heeft medegedeeld, dat de volgende
personen zijn aangewezen als onederteekenaars van de Japan
sche capitulatie-verklaring voor de respectievelijke geallieerde
mogendheden: voor de Vereenig de Staten: Admiraal Chester
Nimitz; voor het Vereenigde Koninkrijk: Admiraal Sir Bruce
Fraser; voor Australië: Generaal Sir Thomas Blamey; voor Ned.
Oost-Indië: Luitenant-generaal L. H. van Oyen; voor Rusland:
Luitenant-generaal Koezma Nikolaevetsj Derevyanko; voor Chi
na: Generaal Hsjoe Yoengsjang; voor Frankrijk: Generaal Jacques Leclerc. Onderteekenaars voor Canada en Nieuw-Zeeland
zijn nog niet bekend.

ONDERTEEKENING OP
DE MISSOURI
De Japansche capitulatie zal
op 31 Augustus a.s. in de baai
van Tokio worden geteekend aan
boord van het Amerikaansche
slagschip „Missouri". Deze keuze
beteekent een eerbewijs aan presi
dent Truman, die uit de staat
Missouri afkomstig is.

Generaal MacArthur heeft bij
zijn aftreden als commandant
van het gebied in de zuidwest
stille Zuidzee aan van Mook een
afscheidsboodschap
gezonden,
waarin hij hulde brengt aan re
geering en volk van Nederland
voor samenwerking en steun
tijdens den opmarsch door de
eilanden in de Stille Zuidzee naar
Tokio. „Waar uw moederland en
uw Koloniën door den vijand be
zet waren", aldus generaal Mac
Arthur, „zijn uw steun wat
hulpbronnen en personeel betreft
noodzakelijkerwijs beperkt ge
weest. Maar uwe hulpbronnen
zijn altijd van ganscher harte
geschonken
en
uw personeel
heeft zich in onzen gemeenschappelijken strijd dapper ge
weerd. Ik zal van wege deze
samenwerking
uw
volk ten
zeerste zijn toegedaan en ik bid
dat God in de toekomst de zaak
van uw land moge bevorderen."

instructies
en
waarschuwingen
worden gegeven aan de bevolking
in verband met de Japansche ca
pitulatie, zyn uitgeworpen. Wy zijn
niet meer dan vijftig meter boven
den grond en ik kan gemakkelijk
de trams zien rjjden, terwijl ik
meer auto's op straat zie dan
feitelijk verwacht kon worden. Ook
de stad zelf ziet er ordelijk en
onbeschadigd uit. Ook zie ik veel
door karbouwen getrokken voer
tuigen. De voetgange *s kijken allen
naar boven. Niemand doet een po
ging om te gaan schuilen, met
uitzondering van een Japansche
legerauto, die er plotseling met
een vaart van door gaat, terwijl
een paar Japansche soldaten, die
voor een gebouw staan, naar bin
nen snellen.

Moordenaars
Volgens officieele cijfers
van door de Fransche re
geering aangewezen onder
zoekers zijn in alle Duitsche
concentratiekampen
teza
men zes en twintig millioen
menschen vermoord.'
De
meeste slachtoffers zyn te
Dachau gevallen. Daar wer
den 12 & H.000 menschen
per dag omgebracht. Op 10
Juli 1944 hielden de moorde
naars van Dachau een
drinkgelag ter viering van
hun „record-dag" waarop zij
2i.000 mannen, vrouwen en
kinderen om het leven had
den gebracht.

Het Tanger vraagstuk
De vier-mogendheden-conferentie
van deskundigen ten aanzien van
het Tanger-vraagstuk heeft over
eenstemming bereikt ten aanzien
van de volgende punten: ten eer
ste herstel van het internationale
statuut en ten tweede het bijeen
roepen binnen zes maanden van
de onderteekenaars van het ver
drag van Algeciras.
— Het overlijden wordt gemeld
van den Br._Indischen „Quisling",
Soebas Chandra Bose, het hoofd
van de voorloopige regeering van
,,Vrij Indië". Hij was per vlieg
tuig
uit Singapore vertrokken
naar Tokio, en werd zwaar gewond
toen het vliegtuig op 18 Aug. j.1.
op het vliegveld van Taihokoe
verongelukte.
— Minister S. L. Mansholt heeft
gisteren de Landbouwhoogeschool
te Wageningen geopend.

Hirschfeld,

Woltersom

en v. Spaendonck
De minister van Handel en
Nijverheid heeft thans ingesteld
een commissie, welke tot taak
heeft een onderzoek in te stel
len naar het beleid en de ge
dragingen gedurende de vijan
delijke bezetting van het Rijk
in Europa van dr. H. M. Hirsch
feld, secr.-generaal van dat de
partement, mr. H. L. Woltersom
voorz. van de Organisatiecom
missie en later van den Raad
voor het Bedrijfsleven, en mr.
B. J. M. van Spaendonck, dir.
van het Rijkstextielbureau. Tot
leden dezer commissie zijn be
noemd de heeren dr. F. H. Fentener van Vlissingen, mr. dr.
H. J. Donner, L. Neher, ir. J.
W. Albarda en mr. G. van Hall,
als secretaris is aangewezen mr.
L. Ie Poole. Allen, die meenen
over inlichtingen te beschikken,
welke voor het werk der com
missie van belang kunnen zijn,
worden verzocht zich te wenden
tot mr. Ie Poole, Binnenhof 3,
's-Gravenhage.

De Bilt verwacht:

it eiland is nauwelijks bevolkt,
D
zoodat er ruimte genoeg is en
de autochthone bevolking door een

Montgomery licht gewond

Een der leiders van het
„Organisation Todt"-kamp
te Schoorl zag kans na de
bevrijding en over den ver
sperden IJsel naar Duitschland te ontkomen. Daar
werd hij echter door de Canadeezen gepakt en naar
Hamburg overgebracht. Bij
zijn verhoor bekende hij
voor zijn vlucht ergens in
Schoorl een privé-oorlogsbuitje te hebben begraven.
(Hij kon het toch niet
meenemen
) De Canadeezen snelden er heen en
groeven inderdaad op de
aangegeven plek een aantal
(Nederlandsche) goudstaven
en andere eenvoudige geld
beleggingen op, een en
ander ter waarde van rond
ƒ 250.000. De schat is
naar Hamburg vervoerd en
nog niet in ons land terug!

Nederlandsche verpleegsters van de NICA, — in Australië op
geleid — bezig met de verzorging van inlandsche kinderen uit
Concia op Nieuw-Guinea.

Commentaar:
geering in de afgeloopen
week op het diplomatieke
forum verschenen. Eerst
herinnerde zij de groote
mogendheden aan haar
belangen in den Pacific,
toen kwam zij met een
nota over de Nederland5che belangen in Duitschland en de herstelbeta
lingen. Het is verstandig
om de grooten aan de
belangen
der kleinere
naties te blijven herin
neren: dit houdt het
internationale rechtsbe
sef wakker in een tijd,
die terecht de conse
quenties uit de afge
loopen
periode
heeft
getrokken en de nieuwe
internationale orde op
machtsverhoudingen
heeft gegrondvest. Met
de wil tot rechtvaardig
heid van de groote mo
gendheden staat of valt
de toekomst
van
de
wereld. Over den wil
hiei oe behoeven wij ons
echter niet ongerust te
ma ken
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O

Vereenigde Staten, Engeland en
Rusland voor de deur om het be
gin van burgeroorlog in China
te stuiten, alsmede een gemeen
schappelijke bezetting van Korea
door Rusland, de Vereenigde
Staten, Engeland en China."

Privé oorlogsbuit

Naar
Nieuw-Guinea!

Nica helpt op Nieuw-Guinea

De . strijd op Nieuw-Guinea is
gestaakt. Er zijn echter nog geen
onderhandelingen gevoerd tusschen
vertegenwoordigers van de zesde
Australische divisie en de Japan
ners over de overgave van de
8.000 Japansche soldaten die van
het Japanneesche 18e leger zijn
overgebleven.

TEGEN VRIJLATING
De bond van N.B.S.-ers
en
oud-N.B.S.-ers heeft aan minis
ter Schermerhorn een telegram
gezonden,
waarin
met klem
tegen de plannen van vrijlating
van politieke elementen wordt
Onze Mitchels boven
geprotesteerd.
De bond dringt
aan
op snelle berechting als
Java en Madoera
juiste oplossing voor de bij de
„Soerabaja geeft uit de lucht regeering gerezen bezwaren.

Vijfde Jaargang No. 252

ER jaar geleden hebben wH
in dit blad eens het denkbeeld
geopperd, om de vele landverra
ders na de verjaging van de Duitschers uit Nederland te verbannen
en hen naar Nieuw-Guinea
te
sturen.
De tijd is thans gekomen om dit
oude plan wederom aan de orde te
stellen, daar men in regeeringskringen blykbaar geen raad meer
schynt te weten met het landverradersvraagstuk.
Wanneer iemand zich in oor.
logstijd bij den vyand heeft aange
sloten en hem op allerlei manieren
hand_ en spandiensten heeft be
wezen, moet dit dan niet op on
dubbelzinnige wijze bestraft wor
den?
Heeft onze na-oorlogsche
democratie zoo weinig veer_ en
spankracht, dat zij dit probleem
niet aan kan? Respecteert zy zichzelve zoo weinig, dat zy den lieden,
die haar bedrogen en verraden
hebben, na een hechtenisperiode
van vier maanden by tienduizen
den tegelyk de vrijheid wil terug
geven? Zyn wy dan zoo gewend
geraakt aan deze vervuiling van
ons nationale huis, dat wij niet
eens meer de moeite willen nemen
om groote schoonmaak te houden?
Heeft de apathie, die wij tegen
woordig in vele kringen aantreffen,
zich dan ook reeds nfeester ge
De minister van Binnenlandsche maakt van de leiders onzer miZaken heeft de door het M.G. ten nisterieele departementen?
onrechte uitgesproken staking van
de journaliste Mary Pos opgeheven.
nder het motto, dat wij toch
een rechtsstaat moeten blyven,
wordt by de behandeling van
rechtszaken tegen landverraders
e.d. de langdurige en tydroovende
procedure gevolgd, die het Wet
boek van Strafvordering in het
Tot Vrijdagavond.
algemeen voorschryft. Als men op
Matige westelijke wind —
deze wijze voortgaat, dan zal het
toenemende bewolking —
waarschijnlijk een jaar of vijf du
ren, voordat de ruim 80.000 geval
overwegend droog — iets
len, die behandeld moeten worden,
warmer.
berecht zullen zyn.
Wij staan hier voor een volkomen
abnormale situatie, waartegenover
normale rechtspleging onmogelijk
is. Er dienen o.i. radicale maat
regelen genomen te worden, die
het mogelijk maken, dit gezwel b.v.
binnen een half jaar tyd grondig
op te ruimen. Afgezien van eenige
honderden ernstige misdadigers,
die-na een summier proces opge
hangen of doodgeschoten benooren te worden, zou de eenvoudigste
en doelmatigste oplossing zijn de
geheele N.S.B. naar Nieuw-Guinea
te verbannen.

Veldmaarschalk
Montgomery
heeft bij een vliegtuigongeluk in
de buurt van het vliegveld Alexander by Oldenburg, lichte ver
wondingen opgeloopen. Het vlieg
tuig kwam in een boom terecht.
Nadat
den
veldmaarschalk
eerste hulp was verleen^, bracht
hij het voorgenomen bezoek aan
de derde Canadeesche divisie. Hij
hield een rede van een half uur
en inspecteerde een eerewacht,
Volgens New York Times staat waarna hij onderscheidingen uit
een gezamenlijke actie van de reikte.

gezien een beeld van vreemde
stilte en normale omstandigheden",
aldus meldt een journalist die
meevloog in een Ned.-Indische
Mitchell, bestuurd door luitenant
vlieger R. M. Swane uit Vught.
De laatste strooibiljetten, waarin
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rugkeer van Indonesië
in
het
Nederlandsche
rijksverband.
Het
be
richt, dat Britsche troe
pen voorloopig de Indi
sche eilanden zullen be
zetten, gaf zelfs aan
leiding tot wantrouwen
en voorbarige uitlatingen
in sommige bladen. Het
is jammer, dat het geen

De vraag of Nederland
weer
zelfstandig
zijn
verhouding
tot Indo
nesië zal kunnen regelen,
werd reeds te San Fran_
cisco beslist toen het
trusteeship aan de orde
kwam.
Noch
Nederlanders,
noch Indonesiërs voelden
er iets voor om deze
verhouding
van
een
internationaal
lichaam
afhankelijk te stellen en
Indonesië tot een man
daat
der
Vereenigde
Volkeren te maken. De
groote
mogendheden
hebben zich toen onmid-

Nederland voor het voetlicht ^
Nederlandsche eenheden
zullen zijn, die het eerst
als bevrijders voet op
Indonesischen
bodem
zullen zetten. Maar en
kel de dwang van de
omstandigheden en de
moeilyke situatie, waarin
het
Europeesch
deel
verkeerde, zijn hier de
oorzaak van. Zoo gauw
mogelijk
zullen
er
Nederlandsche
troepen
voleren, die de taak der
geallieerden overne'mefi.

dellijk bij deze wenschen
neergelegd. Er bestaat
dan ook by de regeerin
gen der Angel-Saksische
volkeren geen verlangen
om, van de verwerving
van enkele strategische
bases afgezien, zich op
de een of andere wijze
in Jndonesië te nestelen.
Wel heerscht er bij het
groote
Amerikaansche
publiek een zeker wan
trouwen tegen de oude

koloniale volkeren. Men
verzet zich tegen de
heerschappij-verhoudin
gen, die er voor dezen
oorlog
hebben
geheerscht en heeft het
gevoel dat de gekleurde
volkeren door de koloniseerende landen onder
drukt zijn. Het Ameri
kaansche democratische
sentiment komt hiertegen
in opstand.
De Russen zijn met
eenzelfde
wantrouwen
vervuld.
Het zal echter geheel
van onszelf afhangen of
deze
stemming
onze
positie
in het
Verre
Oosten
gevaarlijk
zal
tunnen worden. Indien
wij bij de regeling van de
toekomstige verhouding
tusschen Nederland en
Indonesië
ons
laten
leiden door den nieuwen
geest, die in de uitlatinen van de regeering te
onden tot uitdrukking
gekomen is en die zich
ook van het overgroote
gedeelte van ons volk
heeft meester gemaakt,
zal de wereld zien, dat
zij met recht de zorg
voor Indonesië opnieuw
in Nederlandsche handen

£

heeft gelegd.

dergelijken maatregel niet bena
deeld zou worden. Men zou de
bannelingen op Nieuw-Guinea een
zeer groote vryheid kunnen laten
en hun tot taak moeten stellen, te
werken aan de openlegging van
dit ryke gebied en er zelf de goe
deren te produceeren, die voor hun
levensonderhoud noodzakelijk zijn.
Een duizendtal mannen zouden
vooruit gezonden kunnen worden
als kwartiermakers.
Wanneer de veroordeelden hun
gezinnen medenemen, dan kunnen
zij zich in hun verbanning een
nieuw en redelijk bescaan opbou
wen, waarvan de vruchten in de
eerste plaats hunzelf en later ook
de gemeenschap ten goede zouden
kunnen komen. Hun leider heeft
vroeger zoo dikwijls gepleit voor
blanke kolonisatie op Nieuw-Guinea. Zijn ideaal kan thans werke
lijkheid worden.
Op deze manier zouden de land
verraders op een voor ieder duidelyke wijze gestraft worden en
ieder zou uit deze openbare les de
leering kunnen trekken, dat elke
verrader zijn loon pleegt te krygen.
Wij vermijden bovendien een on
afzienbare reeks van processen en
bevryden onszelf van de taak om
tot in het oneindige allerlei kwalijk
riekende zaken te moeten blijven
besnuffelen.
PIETER 'T HOEN.

Koffie bier en borrels!

In café's e.d. zal binnenkort
weer echte koffie Verstrekt kun
nen worden. Deze bedrijven krijgen
daarnaast ook toewijzingen voor
suiker en melk. De theeliefheb
bers zullen nog geduld moeten be
trachten. De geleidelijk aangroei
ende voorraad van dit artikel in
ons land is nog niet zoo groot,
dat men er al toe over kan gaan
het beschikbaar te stellen. Bier
kon deze maand in het Westen
op een basis van 30 pet. van den
omzet van Augustus 1941 worden
gerantsoeneerd. In het Noorden
en Zuiden, waar de kolenpositie
iets gunstiger was, is het percen
tage op 50 pet. gebracht. Hoe de
toekomst zich ontwikkelen zal, is
afhankelijk van de voor de brou
werijen
beschikbare kolen.
De
rantsoeneering van jenever zal
zooals reeds eerder gepubliceerd,
weldra op basis van 40 pet. van
den omzet in 1939 worden hervat.
Wij
verzoeken
kwartaatsbonné's
Wy
verzoeken
het abonnementsgeld voor het 4e
kwartaal vóór 15 Sept. 1945 te
storten op giro-no. 369100. Hierna
zal per kwitantie worden gedis
poneerd.

„

Tijdelijke

Stichting 1940—1945 Sport

verlaging

vleeschrantsoenen

Met het oog op het herstel van
den veestapel in de zwaar geteis
terde gebieden, worden er momen
teel
aanzienlijke
verplaatsingen
van stamboek- en gebruiksvee uit
de fokgebieden naar de getroffen
provincies uitgevoerd, teneinde de
daar gevestigde veehoudersbedrijven zoo spoedig mogelijk weer
eenig
vee ter
beschikking
te
stellen. De aanvoer van slachtvee
blijft ver beneden de hoeveelheid,
die noodig is om het huidige peil
van het vleeschrantsoen te ver
zekeren, en kan mede ten gevolge
van het bovenstaande niet door
het afslachten van gebruiksvee
Worden aangevuld. Daar de invoer
van vleesch-in-blik reeds geruimen
tijd vrijwel stil staat en de voor
raden thans nagenoeg verbruikt
zyn, is de bevolking voor het
vleeschrantsoen
aangewezen
op
het voor de slacht beschikbare
rundvee. De varkensstapel, die
vóór den oorlog 60 % van het binnenlandsche vleeschverbruik dek
te, heeft n.1. vrij geruimen tijd
noodig om zich ten deele te her
stellen, zoodat pas in den loop
van 1946 gerekend kan worden op
een eenigszins belangrijk aantal
slachtvarkens.
Naar de minister van landbouw,
visschery
en
voedselvoorziening
mededeelt, is onder deze omstan
digheden noodzakelijk 't vleesch
rantsoen van 2 Sept. 1945 af tydeiyk tot de helft te verlagen, dus
tot 100 gram vleesch zonder been
per persoon per week. Getracht
zal worden den teruggang in ei
witvoeding, die van deze verlaging
het gevolg is, deels met peulvrnch.
ten op te
vangen. Tevens zullen
pogingen in het werk worden ge
steld om zoowel door het invoeren
van bevroren en/of op andere wyze
geconserveerd vleesch, als van
visch en visthconserven, mogelijk
heden te scheppen voor de dis
tributie van eiwitrijk voedsel naast
het uit versch vleesch bestaande
vleeschrantsoen.
STUDIEKRING VOOR
VOLKSEENHEID
Gisteravond kwam deze reeds
4 jaren bestaande kring voor 't
eerst in groter verband bijeen. De
voorzitter, dr. W. C. Klein, be
sprak de beginselen dezer kleine
cultureele beweging, die naar be
teren omgang tusschen de ver
schillende klassen en gezindten wil
streven.
Medewerkers, die enquetes en
studies willen ondernemen, alsmede
leden kunnen zich aanmelden bij
voorzitter en secretaris, Schouten
straat 17.
GEBOREN:
LOUISE ANNEMARIET
Dochter van:
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Obrechtstraat 66.
Klimopstraat 129.
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ONDERTROUWD:
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Irisstraat 99, 's-Gravenhage.
Groningerstraat 74, Assen.
Den Haag. 24 Aug. 1945
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H. J. v. d. GRIJP,
Lt. der Inf. Diergen.k. cand.
S. FOKKIE
's-Gravenhage, 22 Aug. 1945.
Voorl. adr.: Parkweg 352, Voorb.
Met droefheid geven wij
kennis van het overlijden
van onze lieve Vrouw Moe
der, Behuwd- en Grootmoe
der en Zuster, Mevrouw S.
VAN HEIJNINGEN—van der
Kamp. Uit aller naam: L. v.
Heijningen.
's-Gravenhage,
H Aug. 1945. Parkstr. 27.

Doel: „het lenigen der
zedelijke, maatschappelijke
en stoffelijke nooden van
personen of groepen van
j>ersonen, die tijdens de
Duitsche
bezetting
door
daad of houding tot het
binnenlandsch verzet heb
ben bijgedragen, alsmede
van hunne gezinnen of na
bestaanden, een en ander
voor zoover zij den hier be- ,
doelden bijstand zullen blij
ken te behoeven."

Ontevreden voetbalprofs

Er is deining ontstaan in de
kringen van de Engelsche voet
balprofs. De captain van Everton,
Mercer, vertolkte de algemeene
gevoelens der spelers toen hij zei:
„ik geloof niet, dat wij met 8
pond tevreden zullen zijn; wij wil
len 12 pond per week hebben, maar
op het oogenblik hebben we geen
kans een staking te winnen".
— Zaterdagavond a.s. 7 uur
heeft in het kader van den Rooden Kruisdag,
in het V.U.C.Stadion een voetbalwedstrijd plaats
tusschen een Haagsche K.N.V.B.
ploeg en een Engelsch elftal.
De samenstelling van de Haag
Scheermesjes op bon R 16 sche
vertegenwoordigers is: Bouw,
In de maand September zal een (V.U.C.), de Jong (A.D.O.) en
aantal scheermesjes beschikbaar Kraus, (D.H.C.), Loof, v. Kampen
worden gesteld voor ieder, die in en Ben Tap (A.D.O.), v. d. Engel,
het bezit is van een tabakskaart. Schröder (D.H.C.), Appel, de Heer,
Daartoe moet men tusschen 20 (A.D.O.) en Vollebregt (D.H.C.).
Aug. en 6 Sept. bon R 16 van de De opbrengst komt ten goede aan
tabakskaart bij den winkelier in het Roode Kruis.
leveren
— Zondagmiddag om half drie
Om een vlotte distributie te ver speelt V.U.C. in het V.U.C.-Stadion
krijgen, wordt dringend aange een wedstrijd tegen Haarlem.
raden. de bonnen in te leveren bij
winkeliers, die geregeld dit artikel
Paarden. — Onze paardcnstapel
verhandelen.
heeft tijdens de bezetting veel ge
leden, maar dat er toch een goede
Officieren onderscheiden
kern is behouden, blykt wel uit
hetgeen er dit jaar op de conDe president van de Vereenigde coursen-hippique wordt gepresen
Staten heeft „The Legion of Me» teerd. De belangstelling voor deze
rit" toegekend aan de volgende paardenshows is groot, ook van de
officieren van het Ned. leger voor zijde der geallieerde militairen. Op
buitengewoon verdienstelijk gedrag 12 en 13 Sept. wordt te Utrecht
bij de vervulling van speciale op een twee-daagsch concours-hipdrachten als leden van de ver
ique gehouden aan de Veemarkt,
zetsgroepen in Nederland:
tet programma voor beide dagen
In den rang van „Commander" is verschillend en biedt veel ver
gen.-majoor H. Koot, in den rang scheidenheid.
van
„Legionnaire" kol. jhr. P.
Six, luit.-kol. mr. Ch. van Hou
Athletiek. — Indien er één
ten, majoor J. Crasborn, majoor
A. Boekkooi, majoor H. Frowein, vereeniging is, die haar offers
in
de
achter
ons
liggende
majoor M. de Boer, majoor J. Kok,
heeft gebracht, dan
majoor S. de Man, eerste luite oorlogsjaren
is
het
wel
Vlug
en
Lenig.
nant G. Wagenaar, overste
J. Haar beste athleten,
waardoor
Wasten Ecker, kapitein A. Meyer, de
geheele
wedstrydploeg
uit
eerste luit. J. van Bijnen, majoor eengerukt werd, stierven voor het
J. J. Borghouts, eerste luitenant vuurpeleton of in concentratie
L. Scheepstra.
kampen. Namen als Geul, Spree,
Deze onderscheidingen werden Abbenbroek van de jongeren, v.d.
persoonlijk uitgereikt door gene Wel, Heyneman, Comans van de
raal Bedell Smitth, chef van. den oudere garde, spreken voor zich
staf van den geallieerden opper- zelf.
velhebber in het West Europeesch
oorlogstooneel,
in aanwezigheid
Het Cricketprogramma voor het
van Z. K. H. Prins Bernhard, op
het plein van het paleis het Loo. komende weekend luidt als volgt :
Zaterdag, 25 Aug.: Schenkkade
(2 uur): VUC—Quick; v. Hogen„OP DE BRUG"
houckl. (11 uur): HOC—Engelsch
Vrijdagavond zal de minister van zlftal; Zuiderpark (2 uur): de
Onderwijs, prof. dr. G. van der Krekels—HBS II.
Zondag, 26 Aug.: Zuiderpark:
Leeuw om 9 uur een radiorede
houden over het onderwerp: „Her Quick—VUC; v. Hogenhoucklaan:
HCC-comb.—Engelsch
Elftal.
stel der universiteiten".

g

J. FRANSSEN, Arts,
Spreekuur uitsl. Daendelstraat
40: 8.30—9.30, 1.00—2.00
beh.
Saterdag!. Telef. 77.01.88.
Dr. J. H. O. REYS
PRAKTIJK HERVAT
Danckertstraat 19. Tel. 332443.
EMMAKLINIEK
Carnegielaan 9, ./Vanaf heden te
lefoonnummer 394098.
SUIKERHANDEL
„HYGIËNE"
is weer tel. te bereiken op no.
77-33.66
Firma Grönloh. K. W. laan 354,
Voorburg.
kantoor van
Nots. Mr. N. P. C. ARRIËNS,
Wassenaarscheweg 32, Den Haag,
van lieden af weer telefonisch
onder het oude nummer 117S45.
Het bureau van ondergeteekenden, beheerders over H. W.
MÜLLER LEHNING, zoowel als
privé persoon als in zijne hoe
danigheid van commissaris van
liet-commercieele Vereenigingen
en Stichtingen, is verplaatst n.
Rotterdam, Haringvliet 98.
Mr F. J. BREVET.
Mr. A. F VISSER VAN
IJZENDOORN.
DILIGENTIA
Zaterdag 25 Augustus, 3 uur:
ALBERT VAN DALSUM
en LOUDIE NIJHOFF
dragen voor:

GENESIUS

van HENRI GHEON
Kaarten f 1.25 (recht, inbegr.)
1ag. van 10—16 uur, aan Dilig.

VERVOERSGELEGENHEID
NAAR GRONINGEN v.v.
gev aagd, voor 2 personen en
kind, op 11 of 12 Sept., Terug
naar Den Haag 19 of 20 Sept.
Condities te bespr. Nieuwe Ha
venstraat 141.

ü

HET BIECHTGEHEIM]
De strijd van een geestelijke, wiens broer on- B
schuldig ter dood wordt veroordeeld in 6 boeien- jj
de bedrijven door DIRK JANSE.
In de hoofdrollen
PATER KAREL
PIERRE v. d. BURG i

Tot nu toe steeds uitverkochte zalen. Bespreek J
daarom vooral Uw plaatsen dag. van 10—4 uur 1
Prijzen van ƒ 1.— tot ƒ 3.—.
. §
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Een alleszins
bezienswaardige
tentoonstelling, die
burgemeester
de Monchy gistermiddag in het
gebouw van het „Panorama Mes
dag" opende. 6 Zalen met teekeningen, schilderyen, reproducties,
kleederdrachten, foto's en model
len geven een beeld van Scheveningen, zooals het vroeger was,
het droevig uiterlijk van heden
en tevens een beeld, hoe Profes
sor H. Rosse zich Scheveningen
voorstelt in de toekomst. Mr. R.
H. Woltjer, directeur van V.V.V.
Den Haag, leidde de tentoonstel
ling in en gaf een uiteenzetting
van de bezienswaardigheden. Ook
het Panorama Mesdag is in de
expositie
opgenomen.
Onder de
vele
genoodigden zagen wij den
Commissaris der Koningin, Dr. A.
L. L. Rutgers, Dr. Z. Y. van der
Meer van Wederopbouw, de wet.
houders Vrijenhoek en de Vries,
Ir. Suyver van Stadsontwikkeling,
Jhr. Six, de heer Doorenbosch van
Plantsoenendienst,
enz.
Vooral
het toekomstbeeld van Schevenin
gen, zooals dit door Prof. Rosse
is ontworpen, stond in het middel,
punt der belangstelling. Schevenin.
gen krygt in dit plan de bestem
ming van zomer- en winterbadplaats en internationaal centrum
voor kunst en ontspanning.
— Tet gelegenheid van zijn 30jarig bestaan organiseert de Jonge
lieden - Christen-Geheelonthoudersbond een speurwedstrijd met stempeltocht door Den Haag.
— De Haagsche Bond „Vacantiebezigheid voor schoolkinderen"
heeft zijn werkzaamheden hervat.
Het secretariaat is gevestigd aan
de Waldeck Pyrmontkade 90, tel.
399893.
— De Centrale RecHerce hield
weer verschillende personen aan,
die op heeterdaad betrapt werden
bij hun zwartehandelspraktyken.
Is het niet mogelijk deze lieden
direct by het een of ander werk
in te schakelen?
— Een militair van de Brigade
Prinses Irene, die eergisteren zijn
auto had geparkeerd op de Vol
dersgracht, kwam bij zijn terug
komst tot de ontdekking, dat uit
zyn auto een kostbaar foto-appa
raat, merk Leica, ter waarde van
ongeveer ƒ 5000,— benevens eenige
levensmiddelen waren ontvreemd.
Van je landgenooten moet je het
maar hebben.
— Zaterdagmiddag zal in Pulchri Studio een
tentoonstelling
worden geopend van 19e eeuwsche
kunst.

RALPH RICHARDSON - GOOGIE WITHERS - ESMONO KNIGHT in B

De stemming
is
uitstekend I
In de vrijwilligerskampen te
Mill maken onze jongens het
uitstekend. Een begin wordt
gemaakt met de militaire
training ; onze jongens moe
ten aansterken en sport be
oefenen om intip-top conditie
naar overzee te vertrekken.

Meldt u voor de

INLICHTINGEN
VERZOCHT
Eergisteren omstreeks 12.15
uur reed op den Bezuidenhoutscheweg een 23-jarige wielrijder
tegen een verkeerszuil, omdat
hij plotseling voor een onbekend
gebleven wielrijdster moest uit
wijken en waardoor hij met een
hersenschudding naar een zie
kenhuis moest worden overge
bracht.
Bedoelde
wielrijdster
wordt
verzocht zich voor het
even van inlichtingen te melden
ij den verkeersdienst, Alexanderplein 15a.

f

— De Stichting 1940—'45 heeft
de e«rste voorbereidende maat
regelen genomen om aan het werk
te kunnen gaan. Alom in den
lande zijn voorloopige plaatselijke
en regionale besturen gevormd om
leiding te geven by het tweede
stadium van de organisatorische
voorbereiding tot haar eigenlijke
taak. Het kantoor van de Stichting
is met ingang van heden ver
plaatst naar Sweelinckstraat 25,
tel. 392250. De werkzaamheden van
het Afwikkelingsbureau van het
Nat. Steun Fonds zullen ook op
het kantoor van de Stichting wor
den afgehandeld.
— Een aantal hotels in Scheve
ningen wordt gerestaureerd en
zal den komenden winter een
groot aantal gedupeerden en geevacueerden
een prettig verblijf
bieden.

EERSTE VERTOONINGfcN

«utiij
NOEL COWARD
v/uwftnu ».
ïi,

0
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VLOOTaw^

i sponntnd HmweiA
lp Technicolor.
2, 4.15,
" Dagel.
Doael. 2.
4.15.6.30
6.3C en 9 uur. Plaotsbespr. v. 10-4 uur.'

W

CINEAC

Een fantastisch plan wordt werkelijkheid!

Suulesf. acuxt naak T^icuiJcXüA
DONALD DUCK, de onzichtbare eend. Een geestige teekenfilm
van Woit Disney in kleuren.
HET PROCES PÉTAIN.
ATTLEE Ie Minister van Engeland.
Delilé voor Generaal DE GAULLE.
EEN MUZIEKFILM.

\m

VOO*SHtUMC«M »• 7» umt.

ROXV

SONJA HENIE en JOHN PAYNE

Op

—

DE POSSLY SISTERS
Domes-acrobotiek

Jl/ wordt mijn man
met
Cl&Hét 7/mfyt en zijn Orkest
Voorstellingen 1.15, 3.30, 6.15 en 8.45 uwr. Zondag van 12 uur at doorf,
ALLE LEEFTIJDEN

|met Clenn Miller en zijn Orkest
Aanvang 2.30, 7 en 9.1 5 i

L0RENTZPLEIN
JOAN CREENWOOD
JOYCE HOWARD

SEINPOST

Bfyfd kowTóoV

&'
(GENTLE SEXI

kjylX/

Regie. LESLIE HO WAR D
Voorstellingen dagelijks 2, 7 en 9 uur|
Zondag 2, 4.15, 7 en 9 uur.
[Plaatsbespreken één dag tevoren v.a. 10 uur

HctMk
METROPOLE
noopt tot PROLONGATIE van
de boeiende speelfilm

ITy

iti

e

PROLONGEERT 5 'WËËK

RENÉ StEESWIJICs NEOERIANDSCHE REVUE

^

(I MARRIED A WITCH)
DAGELIJKS 2.15 en 8 UUR. ZONDAG 2.15, 5 en 8 UUR,
Plaatsbespreking I dag ia voren v.a. 10 uur.
Rijwielstalling a. h. gebouw.
Toegong 14 jaar.

(FROM D. DAY TO PARIS;
Voorstell.: Oog. 2 15,7 en 9 uur. Zondag 2,4.15,6.30 en 9uur."*
Ploatsbespreken één dag te voren. Cassa 10-5 uur.

Üjal"l QEON LAATSTE WEEK
BW U BV B* W B™

SXenkacun nuj
WILLY WALDEN, PIET MUYSELAAR

O.a. als Juffrouw SNIP en Juffrouw SNAP e.v.el
P

ere

WEST-END PROLONGEERT

T

M

Toegang
boven 18 jaar
Voorstellingen 2, 4, 6 en 8 uur.
Plaatsbespreken
Piaé
1 dag vooruit

Qio 1*0*-

CORSO - PRINSESTRAAT 401
Wegens het enorm succes prolongeeren wij het gj
diep ontroerende successtuk

Tentoonstelling
„Scheveningen"

de Hflflf.srHF BinsrnPEN ppfsintffpfw:
2e W E E K

I •

DE BLINDE MOEDER
MIES STEVENS

Haagsch nieuws

CarRui/s Cabaret Heyue
utel tocé"
HU

Cor Ruys, Cilly Wang,Frangoise Flore, Matthieu van Eysden e.v.a,

COR STEYN's GROOTE REVUE-ORKEST.

Tekst en Regie: MARTIE VERDENIUS••

Dagelijks 2 en 8 uur. Vrijdags en Zaterdags géén matinee
Ploatsbespr. 2 dagen te voren. Cassa open vanaf 10 uur
R IJ Z 6 Ni 's middags f I.*» tot f 2.50; *% avonds f 1.50 tot f 4.~.

AANVANG 2.15 «i S UUR. VRIJDAG «i ZATERDAG GEEN MATINÉE. '
'Plaatsbespreken 2 dagen te voren. Cassa open vanaf 10 uur
PR UZ E N. s middags f 075 tot f 2.50, 's avonds f
-tot f 3.30.

Groot levensmiddelenbedrijf, producent van primaire levens
behoeften, met eigen verkoopsorganisatie via filialen en be
zorgers, vraagt

BEKWAAM HOOFDBOEKHOUDER

met ruime pract. ervar., gewend leiding te geven aan uitgebr.
administr. personeel. Parate kennis van mod. administr.-syst.
als Burrough's mach boekhoudmethode en Rufsysteem, zoo
mede gevoel voor moderne t-dmmistr. bedrijfsorg. en bedrijfsstatistiek vereist. Theoretische ontw.:: minstens M. O. Boek
houden of Staatspraktijkdiploma. Leeftijd 30—40 jaar. Voor
harde serieuze werker, levenspositie. Br. met opg. van levensloop. religie en verlangd salaris, no. 5812, bureau Parool.
IK ZOEK
Jongedame
vraagt
voor
de
Agentuur in borstelwaren en avonduren eenlg
huish. artik. enz. Brieven no.
SCHRIJFWERK AAN HUIS
1169, bureau Parool.
Briev. no. 5900, aan Parool.

GEMEENTE 's-GRAVENHAGE
Aan de Zeevaartschool te Scheveningen tijdelijk gevestigd Waal
straat 32, moet, zoo mogelijk met ingang van 1 September 1945,
worden benoemd: :
a. EEN LEERAAR IN DE ENGELSCHE TAAL (pl.m. 11 lesuren
per week;
b. EEN LEERAAR IN DE NATUURKUNDE (pl.m. 6 lesuren p. w.)
De aanstelling zal geschieden in tijdelijken dienst. Bezoldiging
volgens het Salarisbesluit N. O. 1935. Voor inlichtingen kan
men zich wenden tot den wnd. directeur.
Gegadigden dienen hun op zegel gestelde verzoekschriften,
met de bij de wet vereischte stukken (bewijs/bewijzen van
zedelijk gedrag over de laatste 2 jaren en gewaarmerkte af
schriften van de akten van bekwaamheid), aan Burgemeester en
Wethouders van 's-Gravenhage in te zenden.

