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DE WAARHEID
NEDERLAND
VOLKSDAGBLAD VOOR

verschillende
AAN Ds. J.J. BUSKES Twee
inleveringsweken

VERGUN
Woensdagavond

mij op deze plaats een
hebt
persoonlijk woord.
Gij
gesproken over
d?®
Russen die nader tot elkander
"aren gekomen ln de worsteling
{®gen den wreden vijand. Gij hebt
j*Mnnerd aan den metropoliet van
die een van de beste
*«en was van het verdedigings«>mité der belegerde stad. En ik
r? oeat denken, hoe wij naast elkaar
.'Onden in onze benarde veste, toen
F* Groenen er hun mensenjachten
"'elden. Hoe ik op de Kerstmorgen
j*n die barre winter naar de Muirjrkerk ging. en buiten aan de hui«b hingen de plakkaten van ~De
"aarheid" en van andere verzetsT oe pen, die opriepen tot verzet tegen
ï8 arbeidsinzet En binnen de muren
TJII de kerk vertolkte gij wat ons
?' le» bezielde, met moedige woordie geen Gestano vreesden. Die
heeft tets voor ons bcguiderkerk
e
}** nd in die zwarte dagen, al was
S slechts om er het gebed te horen
I~n een mens. die in het openbaar
getuigen voor de gemartelden
jjurfde
de concentratiekampen. Toen drie
"ati reeds te veel was voor een bijrjnkomst was het goed daar samen
j* *Un en te weten, dat wij één waren
?, n et verzet dat wij vélen en niet

ï?n-

5

J?

kakelen waren
hoop. dat in diezelfde dagen
5? ikWaarheid"
ook iets voor u bej_ff
heeft Wat toen is gegroeid,
"jKend
7 6en onvervreemdbaar goed geworJ;a Velen willen terug naar het
Sere naar de verbrokkeling en
tlr
;? verdeeldheid, maar wij kunnen
J*l Niet alleen uit gevoelsover-

-.

9,~Singen

samenhorigheid en
Maar ook, omdat
het ons gebiedt. Omdat
Jl} verstand
vrü>_ fle Nederland, waarvoor wij
niet ten prooi "willen laten
reactie, omdat wij het NederÏÏJ'de dat
wij liefhebben, willen
i

van

'Jdmakkerschap.

*

r°2»

tot een land van welvaart en
rechtvaardigheid voor de werkers,
"naat wij de vrede liefhebben en de
W °£ en de profiteurs van de oornaten. Ik geloof, dat wij het
flfi
j.«4rr>ver hartgrondig eens zijn.
iJ: Communistische Partij heeft zich

<3 de S.D.A.P gewend Zij heeft
laat ons samenwerken,
)^°r gesteld:
ons ook de mogelijkheid onder-

£**

of

een

fusie tussen onze be-

ngen. die tenslotte de belangen
V^>'
vT" dezelfde bevolkingsgroepen be-

-3*r tigen kan worden bereikt.
v °t partij bestuur en de conferentie
C de S.DA.P hebben dit afgezullen dezer dagen hun
»eh9.r?*■
ju 'ftelijk antwoord publiceren. Wij
j>r'len ook de tegen ons voorstel inbezwaren ernstig onderHet waren bezwaren, die ten
j»'e

met de uwe overeenstemmen
.a-u- gy wilt
het gesprek voortzetten
tg 'Wet het bolsjewisme" tot overgeraken Gij weet, als
dat de reactie op het ogenblik
V- er gste vijand is Gij zijt een man
gezag in de S.DA.P.. een voor.
a taand
,id van de Nederlandse
'"«beweging een dominé van de
te kerk" Maar ik wil met U
«en als man van het verzet
n* een
wiJ her gesprek voeren als
bw
Sen die door de hel van de be~
*etti
n
C" ?stijd zijn gegaan en iets hebrjig begrepen van de nieuwe geest,
(ju daar geboren werd.
ve '. Sfl persoonlijk, kunt ontzaglijk
n A,s g'J van de kansel met
*0v *, begrip
toneel
over Sowjet-Rusland
en kunt, waarom verheft gij uw
an niet a!s politicus in de ben^en waartoe gij behoort voor

*JJ

Voii!
iS°.

'

au!L

-

die het polit|g! overeenstemming,
gezicht van ons land in voor.
\i\izf
"j-strevende zin veranderen kan?
politieke

aan uw
»je nden ,de prof " en anderen
y.
oo
ruitgang
willen
en thans in
ia)
verandering, die

die
het
Ve,2 r e t de gevangenen zijn van de
trylj-ïonwoordigers de- reactionnaire
mogelijkheid kan bieden
tot werkelijk
democratische arbeid?
4j
VO Sfl in uw kring pleiten zoudt
rijg/ samenwerking met de commuzoals gij voor begrip en
Sarn60 werkin
met Sowjet-Rusland
Weitt dan zouS het
tijdstip niet verre
"O,
r z n dat er inderdaad iets van
'-l
tl*
V6p^ en onze idealen ln Nederland
fy, ezenlijkt zou kunnen worden.
rri(i,?. n<lerschatten geen van allen de
die hierbij rijzen. Er
Veg,611 vele misverstanden zijn, er zal
0v6L wantrouwen moeten worden
ik erken gaarne, het8e»„ onn

'

.
'

'
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Het Ministerie van Financiën
wijst er nogmaals op, dat er bij

de geldsanering voor het publiek
twee belangrijke weken zijn, welke men wel moet onderscheiden:
ln de eerste plaats de week van
19 tot en met 25 September,
waarin men bij de distributiedienst
10 per persoon aan
oud bankpapier kan inwisselen
tegen nieuwe muntbiljetten
en in de tweede plaats de zo genaamde „inleveringsweek" van 26
September tot en met 2 October,
waarin men zijn overgebleven
biljetten kan inleveren. Het bespoedigt de inlevering ten zeerste, als men vóór 26 September
zooveel papiergeld op bank- en
girorekeningen heeft gestort, dat
men slechts een zeer klein bedrag behoeft in te leveren Wie
in de inleveringsweek geen biljet
over heeft, behoeft zelfs niet in
de rij te staan. Wel moet men
ook in dat geval zijn geldkaart
zorgvuldig bewaren

’

Loonbetaling en
geldzuivering
Werkgevers zijn bevoegd, uiterlijk
22 September a.s. aan hun bankrelatie mededeling te doen van het
totale bedrag aan lonen, dat zij zo
spoedig mogelijk na 2 October a.s.
aan hun employés moeten uitbetalen.
De Nederlandse Bank zal er voor
zorgen dat het aangevraagde bedrag
zo spoedig mogelijk na 2 October
beschikking komt bij de bank
ter
van den belanghebbende. Een zelfde
aanvrage kan worden ingediend ter
zake van de uitbetaling van pensioenen, wachtgelden, lijfrenten, alsmede uitkeringen op grond van de
sociale verzekeringswetten.
Ten slotte kunnen beoefenaars
van zelfstandige beroepen bij hun
bank voor hun persoonlijke contante
uitgaven een bedrag aanvragen van
ten hoogste
100 Als oeoefenaars
van zelfstandige beroepen worden
beschouwd notarissen, deurwaargeneesheren,
accountants,
ders,
tandartsen, dierenartsen, advocaten,
architecten, alsmede deelgenoten in
een functie zonder salarissenbe-

’

ding.

Nu de geldzuïvering nadert, blijkt
dat in vele gevallen werknemers
weigeren hun loon in ontvangst te
nemen, blijkbaar in de hoop dat zij
na 2 October hun oude loon in nieuw
geld zullen ontvangen. Het is werkgevers uitdrukkelijk verboden weekloonen die vóór of op 22 September
en maandsalarissen die vóór of op
31 Augustus 1945 betaalbaar waren,
na 2 October in nieuw geld uit te
keren. Werkgevers zijn gehouden de
bedoelde lonen en salarissen voor
belanghebbenden
gereed te leggen
en hen hiervan in kennis te stellen.
De werknemer die deze gelden niet
vóór 26 September afhaalt, weet dat
hij daarna slechts waardelooze biljetten ontvangt.

Een woord tot de winkeliers.
Bij winkeliers en andere neringdoenden, die op eigen naam handelen,
schijnt veelal de opvatting te heersen, dat zij ook na 25 September in
de inleveringsweek van 26 September tot en met 2 October gelden tot
onbeperkte bedragen kunnen inleveren. Deze opvatting is onjuist.
Deze mogelijkheid bestaat alleen
voor niet-natuurhjke personen, zoals
comnaamloze vennootschappen,
manditaire vennootschappen, firma's, verenigingen, maatschappijen,

enz.

AMe zakenmensen, die op eigen naam
handelen, kunnen in de inleveringsweek uitsluitend op hun geldkaart
inleveren en tot geen hoger bedrag
dan driehonderd gulden. Het meerdere moet uiterlijk op 25 September
worden gestort.

Verenigde Volken rekenen af
met oorlogsmisdadigers
Alom neemt het Recht
zijn loop

meer
STEEDS
roepen en

oorlogsmisdadigers
worden ter verantwoording geal eist uiteraard net
proces Bergen-Belsen de meeste aandacht op; ook in Engeland. België,
Frankrijk, Noorwegen en elders
komen zij voor de vierschaar. Allereerst vermelden wij, dat een Engelse
jury na een beraad van twintig minuten besloten was de doodstraf door
de strop uit te spreken over William
Joyce alias Lord Haw-Haw. den Enge sen
radiospreker voor Bremen.
Joyce hoopte het vonnis te kunnen
ontgaan door zich op een vermeend
Amerikaans burgerschap te kunnen
beroepen. Veel zou het hem niet hebben geholpen, want Washington liet
weten,
dat men zioh gaarne over
dezen Amerikaan zou ontfermen. Bij
de uitspraak van het vonnis bleef
Joyce onbewogen en bracht een soort
Nazi-groet; zijn broer Edwin, die in
dienst
staat der Engelse regering
sloeg een kruis en ging in gebed;
terwijl er onder de menigte die voor
't gerecht wachtte een gejuich op
ging. Joyce kan van dit vonnis in
hoger beroep gaan.
Antwerpen had zijn grote dsg, door
het proces dat tegen zyn Nazi-burgemeester Jan Timmermans werd
gehouden; een berucht Vlaamsnationalist, die onder meer troepen
wierf voor de stryd tegen de Sowjet-Unie Hij werd eveneens ter dood
veroordeeld
Voorts staan op de agenda een proces tegen Darnand, de chef van de
Franse landwacht, dat op 3 October
te Pary's zal plaats vinden, en dat
tegen Laval. dat op 4 of 24 October
is vastgesteld. Slechts met de berechting van de grote exemplaren,
zoals Goering c.s.. wil het nog niet
erg. De vertraging vindt ditmaal zyn
oorzaak in de moeilijkheid geschikte
lokaliteiten in Berlijn te vinden, alwaar op verzoek der Sowjet-autoriteiten een deel van het proces tegen
hen zal kunnen plaats vinden
voorshands
Bergen-Belsen
blijft
de meeste aandacht opeisen. De
zitting van heden leverde echter
geen nieuwe gezichtspunten op, zij
het dan, dat de verregaande onbeschaamdheid der gedaagden steeds
weer verrast.
Een kapitein, die tot de eersten behoorde, die het kamp betraden, werd
ontvanbij de ingang van
gen door Kramer en "zyn sta,f. Op
de vraag, wat voor lieden het kamp
herbergde,
antwoordde Kramer:
„Niets dan gewoonte-misdadigers en
homosexuelen" „Ik vroeg toen of
er zich ook politieke misdadigers
onder bevonden en eerst toen kreeg
ik een direct antwoord op myn
vraag."
Toen de Engelsen het kamp vol-

en;
STERRENMAKERS WORDEN
daarover zeide
DWANGARBEIDERS.
hand, niet alleen
reik
TJ
de
nre danken voor uw woorden,
Twintig Belgische kleermakers, die
«Joch aa
goed verdiend hebben aan de pror ik hoop, voor een ge"hf»!;,.
Sc happelijke daad.
ductie van gevangenkleding voor
orjs
de Duitse concentratiekampen en
een ernstig gesprek voeren HULP VOOR HONGEREND
«D _!
"*ar de conclusies ervan handelen.
EUROPA.
die zich bovendien schuldig
geA. 3. K. Een delegatie van 26 Amerikaanse maakt hebben aan het maken van
organisaties heeft er by president de gele Jodensterren zyn veroorTruman op aangedrongen
sneller deeld tot dwangarbeid van vijf tot
en vollediger hulp aan het hongetwintig jaar en een totale boete
rend Europa te verlenen.
van 10.000.000 gulden.
VOORTVARENDE TSJECHEN
■ty T, de directeur van Publieke NEDERLANDSE ATOOMBOM?
6I
n te Haarlem. ir. architect In Mei 1944 zond Goering bevel de S.S.-Obergruppenführer W. Schmidt,
J>r a hoff.
is een kustbebouwingsinstrumenten van de Vrye Univerdie inspecteur was van een aantal
J>l
r}eann van Zandvoort ontworpen dat siteit te Amsterdam weg te voeren. concentratiekampen in Tsjecho-Slogoedkeuring mocht verwerven Daar was ook een 600-volt neutro- wakye en die in het byzonder schulnengenerator by voor atoom-splitdig is aan het martelen van honitlijp. h °f?er bestuur. By de uitwer- sing-onderzoek.
Maar op het critieke derd vrouwen in Ravensbrück, stond
Van dit bouwplan heeft Ammoment hadden enkele Nederlandezer dagen in Praag terecht. Het
t,'an am Sroot belang. Er wordt ders
het hele toestel al ~gesplitst", proces duurde enkele uren; onmiddienaangaande overleg- geDl 6e
zodat de nazi's er niets meer aan dellijk daarna werd hy naar het
van het prohadden.
*ln«» al onder leiding
schavot gebracht.
van
Noord-Holbestuur
la.n,j
DE ONSCHULDIGE TENNO.
tussen
dat
bestuur
en de geMALAN-DE-MALLE.
*»lee'
Zandvoort, De Japanse premier heeft verklaard,
van
Malan is de leider van de ZuidDr.
m
Ams
de
gaat
zyn
en
terdam. Het
dat
Keizer niets wist van
1 h
nationalisten en een
Afrikaanse
*»
belangen,
wreedheden die de Japanse soldaten vriend van Hitler Hy loopt nog vry
samenwerking van
*>m
te
bedreven,
Ver D °.m.
komen tot een goede
anders zou hy er stellig rond en kan zelfs nog vergaderin>j
Amsterdam—Zandvoort een einde aan hebben gemaakt
n 'nding
gen houden. Maar zijn byeenkomst
ee
n
rationeele
exploitatie der
Uie
tyd
„DE REGENBOOG” BEKROOND. in Kaapstad moest na korte
e bebouwing.
ontbonden worden De Afrikaanders
de
Nederlandse
Spoorwegen De Amerikaanse Cinema en Film namen het niet meer.
*ij 0
le6n bereid, medewerking te ver- Associatie heeft de prijs voor de
beste film van het jaar 1944 toegeON THE GOOD SHIP LOLEYPOP.
ï}-,
kend aan de Russische film „De Shirley Temple, thans zeventien jaar
*
e av c>nd 19.30 vergadert afd. 5, Regenboog", welke vervaardigd is oud, is in het huweiyk getreden met
*lS
o<w rD, in net Zonnelhuis, Tuindorp naar het eveneens bekroonde boek John Agar, sergeant in het leger der

Dagboek

*ta»
or

*
l^r? °

De herbouw van
Zandvoort.

ie^

"HefL

"* ■

° .

,

'

Spreker Korper.

van

\.

Wanda

Wassilefska.

Verenigde

Staten,

A. J. Koejemans
Directeur: N. v. d. Drift
Abonn.pr. 30 et. per week,
1.30 p. mnd., 3.90 p. kw.

’

’
mogen

Ramblers
drie
jaar niet optreden.

Het dansorkest „De Ramblers" onder
leiding
van Theo Uden Masman
maakte tijdens de oorlog deel uit vanhet nazi-omroep-apparaat en werkte
ledig onder beheer hadden, hebben mede aan de voorstellingen voor
zy Kramer geboeid en met ontbloot „Vreugde en Arbeid" en voor „Frontbovenlijf in een Jeep er door gezorg". Zij hebben als musici hun
reden. Een tolk vertaalde deze ver- kunst dus dienstbaar gemaakt aan
den vijand; de ereraad voor de kleinklaring voor Kramer en de herinnering er aan deed hem glimlachen kunst is daarom van mening, dat de
als dacht hij terug aan een jeugdRamblers als muziekensem/ble gedurende drie jaren niet behoren op te
avontuur.
treden, de leider gedurende tweo
per
Toen Kramer en consorten
auto jaren en de overige leden indivinaar hun cellen werden teruggedueel gedurende een jaar niet bc*
voerd, was een menigte voor de boren op te treden.
school, die tot rechtsgebouw dient,
samengestroomd en jouwde hen uit.
Dit was het eerste openlijke blijk
Nieuwe aardappelbonnen
van afkeuring van Duitse zyde.

Feest van de H.A.R.K.
„Als ik H.A.R.K., hark ik goed",
is de strijdkreet van het Rode
Kruis. Voor Vrijdagmiddag en Zaterdag a.s. zijn o.a. de volgende
attracties bijeen Ge-H.A.R.K.t.
Vrijdagmiddag harddraverjjen in
het Vondelpark van de beste Ne-

ten
De aardappelpositie schijnt
slotte toch nog mee te vallen. Voor
de week van 23—29 Sept. zullen voor
personen van 4 jaar en ouder 2 bonnen van elk 1 kg en een toeslagbon
van 1 kg voor personen van 13—21
jaar, worden aangewezen. In de periode van 16—29 September worden
dus in plaats van normaal 6 kg in
totaal 5 kg aardappelen verstrekt
Ondanks deze verhoging blijft het

derlandse rijders. Zaterdag zullen compensatie-broodrantsoen van 800
gram gehandhaafd.
Het is te verwachten, dat de aard»
appelproductie binnenkort weer van

'muziekcorpsen, R^Kr.-wagens, geëscorteerd door motorrijders en
vanzelfsprekend ook collectanten
de stad doorwemelen. De verzamelplaats is Stadionplein. Aanvang
9.30 u. 's Middags is er in het
Stadion een voetbalwedstrijd. In de
rust wordt het Chinese drakespel
nogeens opgevoerd! Zaterdagavond
kan men in het Citytheater genieten van .The Montreal Masquers".
een Canadese show. Hiervoor moet
men schriftelijk plaats bespreken
bij het secr. van de 1.C.A., P. C.
Hooftstr. 24. De prijs bedraagt
10 guld. per plaats. Aanvang 7.30
uur. De opbrengst van deze festiviteiten is ten bate van het Rode
Kruis cm de Stichting 1940—45.

die aard zal

zyn

dat iedere weelzal kunnen
worden uitgeschreven, terwyl stadsbewoners in de gelegenheid zullen
worden gesteld ook dit jaar een
kleine wintervoorraad te vormen.

een rantsoen van 3 kg

UITREIKING NIEUW GEI.D AAN
LETTERS H, I EN J.
Op Vrijdag 21 September- a.s. zijn
zij, wier familienaam aanvangt
met één der letters H, I of J, aan
de beurt om het nieuwe geld en geld-i
kaart A af te halen. De uitreikingsge->
lokalen zij nvoor het publiek
opend van 9—17 uur.

Hoe staan de Christenen
tegenover Rusland?
Een lezing van
Ds. J.J. Buskes
een
Muiderkerk
voor
IN was
meer

overvolle
(reeds
drie kwartier
de aanvang
geen plaats
te krijgen) heeft ds J. J. Buskes Woensdagavond gesproken over «le vraag:
„Hoe staan de christenen tegenover

Rusland?"

Spr. begon met uiteen te zetten, dat

naar zijn mening Rusland en Bolsjewisme (Communisme) niet zonder
meer hetzelfde is. De vraag, hoe de
vijf christenen tegenover het bolsjewisDe raad van ministers
der
grote mogendheden, die momenteel me staan, is niet zo rechtlijnig en
in Londen vergadert heeft een ont- eenvoudig te beantwoorden als de
werp-overeenkomst tussen Italië en vraag van de houding der christenen
Joegoslavië bekend gemaakt.
tegenovei het nationaal-socialisme.
Deze houdt in dat de haven Triest Er is te dien opzichte ook in
internationaal
zou
onder
beheer
christelijke kring een kentering gekomen
overeenkomstig de andere komen. Wij hebben aan Rusland
internationale havens en dat er bij voor
onze bevrijding heel veel te
het trekken van de nieuwe grenslijn danken. Wy moeten de vraag echter
zoveel mogelijk rekening zal worprincipieel beschouwen.
den gehouden met de samenstelling Er zat in het
de
bolsjewisme
der bevolking, zodat zomin mogelijk revolutie van 1917 iets, datna voor
Italianen en Slovenen onder vreemfj
ons als christenen volstrekt onaanbestuur zullen komen.
nl. omdat hst als
De uiteindelijke vredesvoorwaarden vaardbaar is zowel
als wereldbezullen, alvorens deze naar de ver- staatsmachtgericht was
de
tegen
gadering der Verenigde Naties gaan, schouwing
in
geloof
God. Christemoeten worden voorgelegd aan de kerk en het
nen van allerlei soort hebben onder
Grote Vijf.
het bolsjewisme ontzaglijk geleden.
Intussen resten er nog tal van problemen die de vergadering in Londen Dat zal men ook in Rusland zelf
niet ontkennen. Er was een getot een oplossing zal moeten brengo-_lozen;
gen. De voornaamste daarvan zijn. organiseerde actie van
de overige vredesvoorwaarden voor leidende figuren in de partij moesten
Naar
anti-gelovigen zijn.
spr 's
Italië, oplossing der Balkan-moeimening heeft men geloof en kerk
lijkheden, en het beheer der zeeengten
en Europese binnenvaart- willen uitroeien. Die politiek werd
wegen.
voortgezet tot 1936; in dat jaar

Het lot van Triest

Hoofdredacteur»;

ONGERUSTE ZWITSERS.
Amerika heeft een „zwarte lijst"
gepubliceerd van firma's in neutrale
landen, die tijdens de
oorlog met
Duitsland zaken deden. De lijst
heeft in Zwitserland grote ongerustheid gewekt. Men ziet er een
ernstig struikelblok in voor het
economisch leven. Er schijnt daar
dus nogal wat gecollaboreerd te zyn.

PAK ZE.
Een razzia op Duitsers in Praag
heeft geleid tot de arrestatie van
159 SS mannen.
VERLICHTE GOLVEN.
Men kan zich, na alle duisternis,
voorstellen hoe biy en verrast de
Scheveningers waren, toen zy een
dezer dagen ontdekten, dat hun
vuurtoren de ,baren" weer bescheen.
Een blijdschap, die te vergeiyken
valt met die van stedelingen, toen
de straatlantaarns weer gingen bran.
den en men niet meer het gevaar
liep, het hoofd te stoten of een been
te breken

gewerden nog in Odessa kerken
sloten; in plaats daarvan kwamen
scholen. Het was als een symbool:
het weten dat het geloof verving.
Behoort de afkeer van de kerk nu
tot het wezen van het communisme
of. is deze een begeleidend vers«.»hijnsel? Spr. zeide ervan overtuigd te
zyn dat anti-semietisme en antichristendom behoort tot het wezen
van het nationaal-30Ciaiisme. Voor
het bolsjewistische Rusland beant-»
woordt spr, deze vraag, zien beroepende op Karl Barth, echter ontkennend. Ten dele spruit het antichristendom van het communisme
voort uit zyn Marxistische wereldbeschouwing Men moet echter ook
denken aan hetgeen Rusland heeft
doorgemaakt in de eeuwen, die voorafgingen aan de revolutie. De kerft
was op noodlottige wyze verbonden
met den Czaar en de reactie. Het
maatschappelyk onrecht was ten
hemel schreiend en werd door de
kerk
Om
gesanctionneerd.
een
ernstig gesprek over onze verhouding tot Rusland mogelijk te maken,
is het noodzakeiyk. dit uit te spreken. De critiek van het bolsjewisme
op een verburgeriykt geloof moeten
wij aanvaarden

Angst voor het bolsjewisme?
Zyn wü bang voor het bolsjewisme?
Spr. vreest, dat deze angst niet alleen
voortspruit uit bekommernis
voor het christeiyk geloof, maar ook
wordt geuit, omdat men voelt, dat

wanneer het communisme doorwerkt, er iets gaat wankelen, dat
men liever niet ziet wankelen: de
reactionnaire machten, en iets nieuws
zich gaat baanbreken. Als men al
het oude wil handhaven, moet men
bang zyn voor het bolsjewisme, niet
wanneer wy in Nederland een waar»!
achtige samenleving opbouwen.
Er is in de verhouding GodsdienstSowjetrusland
een kentering gekomen. Spr.'s wantrouwen is er niet
geheel
door weggenomen, hy wil
eerst eens zien. wat deze inhoudt,
maar niettemin zyn het dingen, die
iets betekenen. De campagne tegen
kerk en christendom is mislukt. Dat
is ook door Jaroslawski toegegeven.
Stalin is voor spr. een wonderlijke
figuur, een man, die weinig spreekt
maar zyn weg gaat Thans gaan de
kerken in Rusland weer open. De

Russische

orthodoxe kerk is weer

opgericht: het eeuwenoude patriarchaat hersteld. De Russen venenen
alle medewerking by de wederopbouw van de kerk, de katholieke
zowel als de protestante, in Duitsland. Spr. herinnert aan het onderhoud van Stalin met de Deken van
Canterbury en citeert de woorden,
die Stalin bij die gelegenheid over
de godsdienst en de vrijheid
van
geweten sprak. Men moet er derhouden,
dat
halve rekening mede
het anti-christendom niet behoort
tot het essentiële van wat ten slotte
in Rusland
tot stand wordt gebracht.
(Vervolg op b'.z. 2)

1

WILD WEST IN WEST.
Dinsdag ontstond Ir de Van Spevckstraat te
Amsterdam-West een
een politieschietpartij, waarby
agent een 41-jarig man die met hem
geldig tot Vrijdagavond
een persoonlijke
zaak wilde bein de hals schoot.
Het 1 zwaar bewolkt, tydeiyke opklaspreken,
iets koeler, plaatselijk
tweede bedryf was het overbrengen I ringen.
de
matige in
enige regen,
van het slachtofter naar het W. G.
krachtige
tydeiyk
en van den politieman naar de cel. || kuststreek
wind tussen Z. en Z.W.
De derde acte zal zich wel voor den
strafrechter afspelen.

HETWEER

1

g
g

|
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De Waarheid van Donderdag 20 September

2
het bolsjewisme. Zich beroepende op
Dostojewski spreekt ds. Buskes van
de „zending van Rusland
in de
wereld", als drager van de universele broederschapsgedachte.
In Rusland is gebleken, dat de gods(Vervolg van blz. 1)
dienst onuitroeibaar is, wanneer hy
zich losworstelt van de reactie. Ververanontzaglijke
heeft
oorlog
De
schillen zullen biyven, de geestelijke
deringen teweeg gebracht. Russen,
stryd om de ziel van het volk zal
die van elkaar vervreemd waren, voortduren. Maar dit mag ons niet
mjn naast elkaar komen te staan. beletten met Inzet van alles er naar
De kerk heeft na jarenlange strijd te streven, bij de opbouw van ons
maatschappijde communistische
een nationale en interEen voorbeeld is werelddeel
vorm aanvaard.
samenleving tot stand te
nationale
mevan
optreden
den
het moedige
brengen, waarin menseiyk leven motropoliet van Leningrad tijdens het gelijk is. Kome wat komt
wy
comdoor
den
hij
beleg, waarvoor
Sjdanof moeten de mogeiykheid vinden om
munistischen partijleider
alle misverstanden uit de weg te
werd gedecoreerd.
ruimen,
wy
daartoe een
Bepaalde bezwaren -lijven voor spr. ernstig gesprek moeten
voeren en tegelrjkerbestaan. Verstaat het communisme tyd aan het werk gaan, oproepende,
onder „democratie" hetzelfde of iets
ook „in de tijd" God te dienen
anders dan wU: de uitschakeling van om
door mede te werken aan de
de gedachte aan de dictatuur en de van een sociale rechtsorde. opbouw
verabsolutering van de staat, zonder
vrijheid van drukpers, verenigingen
vergadering, etc? De geestesgesteldWEER BRANDSPIRITUS
heid van het communisme is voor
is Van 1 October a.s. af zullen succesons niet aanvaardbaar, maar dit
handelaren en
«en geestelijke strijd tussen twee sievelijk de grossiers,
winkeliers weer met brandspiritus
■wereldbeschouwingen, die niet geheel in politieke banen behoeft te bevoorraad worden en wel voorlopig
met 40% van hetgeen zy in 1939 af"worden gevoerd.
Rusland is voor spr. veel meer dan genomen heben

De Christenen en

Jofel

De erfenis van den ouden
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Rusland
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PROLONGEERT nog een
net boeiende toneelspel

Jjt*

"hëtkïnd

JOCHEM

GOSTAKADE
DEtot 4LIEFDE, DA avond
BIOSCOOP
Van 21
8 uur
Oct. 1945 elke

week

WEGENS ENORM SUCCES PROLONGATIE van de

BELLEVUE (kl z.) ingang Marnixstr.
ledere avond 8 uur Herman Tholen's Cabaret:

Voorziet U tijdig van plaatsen.

’

BV 0E v.

Ihollandia-theatër
NW. HEERENGRACHT 117

Vrijdag 28 September heropening

Dir. F. J. VAN MOOCK.

TONEELGROEP 5 MEI '45

*

-i

onder leiding van HANS VAN MEERTEN
HEDEN begint de plaatsbespreking voor
voorstellingen

VRIJ VOLK

op Maandag 34, Dinsdag 25, Woensdag 26, Donderdag 27,
Vrydag 28, Zaterdag 29 en Zondag 30 September, 7.30 u.,
Zondagmiddag 1.30 uur.
6.00
Prijzen der plaatsen
f 1.00. alle rechten inbegr.

■

’ —

STADSSCHOUWBURG

"

RIALTO CEINTUURBAAN 338-340

verkoopt voor de geldloze week van 26 Sept. tot en met
6 Oct. vanaf DONDERDAG a.s. van des morgens 10 uur
tot des middags 1 uur ruilbonnen, geldig voor de voorstellingen in bovenbedoelde week.
HnPTIIg

~^

THFATFR

—

Telefoon 55828
Plantage Middenlaan 4
ledere avond 7.45 uur en Zondag matinee 2 uur
DE REVUE

„RARITEITEN"
KEES MANDERS en v.a.

met SYLVAIN POONS,

Plaatsbespreken dagelijks van 10—3 uur.
Vanaf heden zijn ook plaatskaarten verkrijgbaar
voor de week van 26 September tot 2 October

OLYMPISCH STADION
ZONDAG A.S. 2 UUR

Sluitingswedstrijden
SPRINTMATCH
VLIET, DERKSEN, v. LOOVEREN

INTERNATIONALE

SCHERENS, v.

Van 22 t/m 27 Septenber, iederen avond 8 uur

CABARET WIM 180 met de solisten-revue

LOPEN IN DE REGEN
WIJ
Medewerkenden: Tinl Visser, Hetty Blok, Eva France,

van

STAYERS WEDSTRIJD (3 x 25 km)
PRONK, v. d. VOORT, BAKKER, ZWARTEPOORTE,
REMKES, REUTER.

Ben Aerden, Wim lbo, Fred Hoyte. Aan de vleugel:
Jo Splers.
PjLAATSEN
I,— TOT f 4,50.
Telefoon: 22 291
Kassa open 10—3 uur.
In verband met de geldweek, kunt U de plaatsen vooraf
aan de kassa verkrijgen.

,

I

optreden van de beroemde

MOTORKOZAKKEN
(onder

persoonlijke leiding

van den bekenden Motor- I

Acrobaat, den heer H. KROEZE.

SENSATIE

SENSATIE

Ër zullen zeer stoutmoedige rljnummers en standen
worden vertoond meerdere nummers grenzen aan ifct
ongeloofelijke. 0.a.: onder het rijden van plaats en motor
verwisselen, loshandlg rijden ln achterwaartse richting,
loshandlg rijden op zadel staande enz. enz.
Deze rijders zullen de Kozakken het werk uit de
handen nemen op hun stalen rossen.

OP ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1945
op het D.W.S.-terrein. aanvang 3.30 uur.
Is
dringend gewenst met het oog op de beperkte
Het
plaatsruimte ü tijdig van kaarten te voorzien.
——»*——-—««—-—-—--<———-—_——_-——_—_—_—_—_——■■——__—_—_—_—_—■—_—_—■

’3. niet overdeKte tribune / 2.50.
staanplaatsen ’2. kinderen fl. Voorverkoop bil de
Overdekte tribune

bekende voetbaladressen.

Van de opbrengst wordt 20 pet. afgestaan
stichting 1940—1945

voor
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PROLONGEERT
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da Koningin bij opening Le,d>che
EIGEN LAND: H.
Min. LIEFTINCK ipreekt pver de geldianeerino. - Prin,-,
Amsterdam help! Arnhem.
Miana all Reunlste le Leiden.
NIEUWS UIT AMERIKA: De overwinning wordt gevierd.

NIEUWS

Un,»er,neit.
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REGIE: JEAN GRÉMILLON

(GUEULE D'AMOUR)
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KASSA GEOPEND VAN
-7 en 9.15 _.»-

■-■

11 UU» Af
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Yktomhoof4-Zonen

(IT STARTED WITH EVE)
UNIVERSALFILM
OAG.'OOKZOND.): 1.30-3.30-7...9.15_ ItHIJI CHILEEFIHt■ KASSA OPEN VAN 11 >.. AF

en ROBERT COMMINGS

DAVAI

DAGELIJKS 10

.

COWMBIAFItM

130

345

'T- 1 A I T*f\
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KIA«\La

M.tro-Goldwvn-M.v.r'. groot.
MUSICAL-SHOW
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(ADAM HAD FOUR SONS)
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All.

ZONDAG: 1.30

record,
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TOEGANG 18 JAAR
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AN 338-340

en de rulten gebroken. Daarom
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WEST-EMD CHAPUN
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kassa open
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KASSA OPEN
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GOID BUSW HALLEH (MminaaA/loetmüMk

-

(DÉ

vOORvïO*. ..o.**

CEIHTUÜR

SENSATIE

met een buitengewoon pakkende film.
's Avonds 7.15 en 9.15; Zat. en Zondagmiddag 1.30
en 3.30; Woensdagmiddag 2 uur.
ATTENTIE: In verband met de geldstabilisatie stellen wij de bezoekers in de gelegenheid de TOEGANGSBEWIJZEN voor de voorstellingen van
28 Sept. t/m. 6 Oct. VANAF 21 SEPT. van
11—4 uur aan de kassa VOORUIT te kopen.

(POT O' GOLD) mmt aill

ICINEAC
!„I.E JII^.tL

18 lAAR

VOOR HET EERST N AMSTERDAM

1

r»l»»

PIOLONCIItT»

*"

's Avonds 7.15 en 9.15; Maand, en Woensd.midd.
2 uur; Zaterdag- en Zondagmiddg 1.30 en 3.30.
ATTENTIE: In verband met de geldstabilisatie stellen wij de bezoekers in de gelegenheid de TOEGANGSBEWIJZEN voor de voorstellingen van
28 Sept. t/m. 6 Oct. VANAF 21 SEPT. van
11—4 uur aan de kassa VOORUIT te kopen.

%^^_S^öSl^^^^?^L
_#ffi

U kunt
reeds met OUD GELD Uw plaatsen
reserveren voor de geldloze week!
Tel. 36084. Zondagmiddag 2.15 uur pop. prijzen.

■'J

met een buitengewoon pakkende film.

Plaatsbespreking voor de geldloze week: van 11 tot
3 uur op Vrijdag 21 voor Woensd. 26, Dond. 27 en
Vrrjd. 28 Sept.; Zaterdag 22 voor Zat. 29, Zond. 30
Sept. en Maand. 1 Oct.; Maandag 24 voor Dinsd. 2,
Woensd. 3 en Dond. 4 Oct. Als laatste bespreekdag
Dinsdag 25 Sept.
1.50 en 1.00.
Prijzen der plaatsen 2.50, 2.00,

’ ’ ’

„HETnu CONGRES DANST!"

J'
j>«*

Vrijdag 28 September heropening

met Cor Koppen, Tilly v. Vliet, Anton v. Dijk, Nora
La Ranche, Herman v. Hugten, Greet Rijke,
De Rossini's e.v.a.
Muzikale leiding Ria Meier

■■■■ttmWk^kmmm^m^m^m

Vj?

PRINSENGRACHT 245.

REVUE WAPPERENDE VLAGGEN

Amsterdamse Volksschets ln 4 bedrijven met zang
Willy Alberti, Willy Brands, Ans Poppens, Tili Doornbos,
Walter Knaack, Nol Scholtanus, Kalman Knaack
ELKE AVOND 7.45
ZONDAG 2 UUR MATINEE
Plaatsbespreking van 10.30 tot 2 uur, voor dezelfde dag
Zaterdag ook voor Zondagavond.
ATTENTIE: Plaatskaarten voor Woensdag 26 en
Donderdag 27 September zijn reeds heden verkrygbaar.
TOEGANG BOVEN 14 JAAR

nooW

Daar ging hij op zitten, net
""**:
gesteund tussen de handen.
wat nu," dacht ie. ..Met de tre»
gaan heeft nu geen zin meer,
weet
waar die kapitein BakbooPj
naar toe is!" En hij zat zo bar»
te mopperen, dat een oude bO e
die dioht bfl hem zijn land aan
omspitten was. opmerkzaam de
op de steel van zijn schep legde
Jochem aandachtig aankeek.

PRINSEN-THEATER

Sept.

uit de sloppen

_^_^_i_^_^'»_»-B-^

bedacht zich lang lang, de handen in de zij. en moest plotdenken aan wat hy nog geen
maar holde zoalg hij nog nooit seling
vijf minuten geleden tegen Kapitein
gehold had achter het wegstuihad gezegd: „Ik heb nooit
vende wagentje aan. Even nog bad Bakboord
ergens
over... En voor de eerht) de hoop. dat hij kapitein Bakboord ste keerspijt
in zijn leven voelde hij, wat
zag
inhalen,
maar weldra
hij een klein en miserabel opschepperzou
ln, dat die hoop ijdel was. „Had ik tje hij eigenlijk was, en hoe hulpenu maar meer aan sport gedaan." loos hU stond als er belangrijke
zuchtte hij. „dan had ik hem vast dingen te doen stonden. Moedeloos
wel ingehaald."
Ten einde raad wankelde hy naar een bankje, dat
bleef hij midden op de weg staan, aan
de kant van de weg stond.
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(STRIKE ME PINK)
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vroolijke jongens met een guitaar.
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Opent Vrijdag 21 Sept. met het
groo te FratTsche meesterwerk
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Een aansrUpende film met DICKIE MOORE

-

SPANNEND VOORPROGRAMMA VOORVERKOOP VAN 11 TOT 1 UUR
DAG 730
9.30 UUR
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