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Welcome to our allied friends
Eerste Britsche tanks in Amsterdam
„We beat the Canadians!"

„Daar zijn ze!"
Dat was dekreet die van een

opgewekt vlaggend Amster-
dam plotseling een uitbundig
jubelend, zwaaiend, zingend
Amsterdam maakte, toen de
eerste Geallieerde tanks om-
streeks half één de hoofdstad
binnenreden. Tegen de ver-
wachting in waren het Engel-
schen, en geen Canadeezen.

Omstuwd door een geest-
driftige menigte rolden vier
kleine tanks via het Rokin naar
den Dam en wie er niet direct
als de kippen bij was, kon een
seconde later geen tank meer
ontdekken, want de menschen
zaten er in dichte drommen
boven op.

Glunderend nam de beman-
ning de eene ovatie na de an-
dere in ontvangst. Bloemen
werden geworpen, handen dan-
Eend uitgestoken. De vreugde
van Amsterdam kende geen
grenzen meer. Alle spanning,
alle dankbaarheid vond opeens
een uitweg in een laaiend en-
thousiasme.

„Thank you, boys!"
Corporal John Denham uit
Portsmouth komt handen te-
kort. Hij lacht maar.

„De menschen denken alle-
maal dat wij Canadeezen zijn",
zegt hij, „maar we zijn Engel-
schen".

„Wij hadden de Canadee
zen verwacht!"

„Yes, but we beat'em!"
De sportieve kerels hebben er
een wedstrijd van gemaakt, wie
't eerst in Amsterdam zou zijn
en de Tommies van 't 49stehebben dien gewonnen, Maar

'de Canadeezen komen straks
ook wel.

Half hangend, half zittend
rijden we, voorop föhn's Bran-
don-carrier, dwars door juichen-
de menschenmassa's. Welk een
geestdrifj! Welk een ontroa -
ring ! Welk een vreugde !

„Waarkomen jullie vandaan
vandaag?"

„Van Otterlo". Boem. De
tank zit muurvast tusschen
drommen Amsterdammers.

Chauffeur Norman krijgt 't
er warm van en dat is geen
wonder, want hij zit bedolven
onder zijn passagiers. Boem.
Met een ruk schieten we weer
verder. Vlaggen, gejuich, ge-
roep, gezwaai. „Thanks,
boys!"

Een auto met enkele Duit-
schers zwenkt vlug de Wete-
ringschans op. De menschen
juichen, de Tommies gnnne-

Iken.
„Wanneer hebben jullie de

laatste Duitschers ontmoet ?
„Daar gaan ze !" John houdt

van een grapje. „Op 30 April.
Toen kwamen wij en den vol-
genden dag waren ze weg.

„Hoe was de ontvangst
onderweg?"

„Net als hier. Splendid!"
„'t Is dan ook een groote

dag voor Amsterdam !"
„hn voor ons!
Een van de passagiers vraagt

een sigaret. Een vraag, die héél
mannelijk Amsterdam graag
zou willen stellen en . . . gun-
stigbeantwoord zouwillenzien.
Maar de sigaretten zijn op*.
Geen wonder, want tusschen
Otterloo en Amsterdam snak-
ten méér menschen naar een
Gold Flake!

Maar daarom niet getreurd !
De Tommies zijn er, dat is 't
vornaamste. De rest komt nu
ook gauw.

Thanks, boys!"

Weer baas in eigen huis
H.M. DE KONINGIN SPREEKT

Met een stem, waarin nauw
bedwongen ontroering en
innige dankbaarheid door-
trilden, sprak H.M. deKo-
ningin Zaterdagavond een
rede uit voor den zender
„Herrijzend Nederland".
Voor het eerst sedert vijf
jaar kon Hare Majesteit
zich weer van Nederland-
schenbodem tot Haar Volk
richten.

„Mannen en vrouwen in Ne-
derland ", zeide Zij, „onze taal
kent geen woorden voor hetgeen
in ons hart omgaat in deze ure
van bevrijding van geheel Neder-
land. Eindelijk zijn wij weer baas
in eigen huis en op eigen erf!,'
Voortgaande, gaf H.M. een op-
somming van de kwellingen en
den grooten druk, waarvan wij,
na vijf lange jaren, thans bevrijd
zijn. Na Haar dank en die van
het geheele Nederlandsche Volk
tegenover onze bondgenooten te
hebben vertolkt, huldigde dè Ko-
ningin aldus alle Nederlanders,
die aan onze bevrijding een actief
aandeel hadden :

Hulde aan de strijders
„Hulde aan de binnenlandsche

strijdkrachten, die hun uiterste
krachtsinspanning gaven en nog
geven en voor wie geen offer te
zwaar was, als het gebracht moest
worden voor de bevrijding van
ons volk. Hulde aan onze marinen
en vanzelf reken ik hierbij onze
strijdende koopvaarders en schip-
pers en de velen, wier lijden en
ontberingen nimmergekend zullen
worden, omdat er geen getuigen
aanwezig waren die ons hierover
kunnen berichten. Hulde ook aan
hen, die het mogelijk maakten
dezen dag van bevrijding thans te
doen beleven en ook gaan onze
gedachten in het bijzonder uit naar
hen, die dezen dag niet met ons
mochten beleven en deel Ik de
smart der talloozen die treuren
om hen, die heengingen. Ook
leef Ik mede met hen, die nog
in onzekerheidverkeeren omtreni
het lot van de velen, die nog
wachten op het oogenblik hunner
verlossing' .

In het verdere verloop van
Hare rede wees de Koningin
Haar volk op de groote taak van
den wederopbouw, welke ons
wacht, nu wij weer gelukkig ver-
eend zijn. Zich richtende tot onze
rijksgenooten in Indonesië, sprak
H. M. de hoop uit, dat ookvoor
hen het uur der bevrijding spoedig
moge aanbreken.

„In de ontwikkeling van de
krijgsverrichtingen in het Verre

Oosten mogen wij ongetwijfeld
een gunstig voorteeken zien!''

Met het afsmeken van den
zegen van den Allerhoogste voor
Neerlands herrijzenisbeslootH.M.
de Koningin deze historische toe-
spraak. '

Boter, chocolade, vleesch!
EERSTE VOEDSELVERDEELING.

De uitreiking van het uitgeworpen
voedsel zal te Amsterdam plaats heb-
ben op de bonnen A 492 en B 492.
De uitreiking valt direct na die van
het aan de beurt zijnde Zweedsche
brood. Naar wij vernemen zal de in-
houd der pakketten voor iederen in-
woner bestaan uit: 100 gramboter of
margarine, 50 gr. chocolade, 1 blikje
lunchworst of i blikje bacon of ï

blikje kaas of 1 zakje eipoeder.
Aan lijders aan hongeroedeem zullen

speciaal samengestelde groote porties
worden uitgereikt.

De distributie zal geleidelijk, doch
in een snel tempo worden opgevoerd.
Nu reeds staat vast, dat weldra per
dag 2500 ton voedsel naar de hon-
gerende provincies zullen worden ge-
bracht.

Aether-zuivering.
Het personeel van den „Nederland

schen Omroep" te Hilversum, is Zater-
dag op last van de Nederlandsche re-
geering en-bloc ontslagen.

De oorspronkelijke omroepvereeni-
gingen hebben zich in een federatief
verband vereenigd onder leiding van
prof. Oranje uit Amsterdam. Er heeft
een bespreking plaats gevonden, al-
waar aanwezig waren de heeren Vogt,
van de Avro, Broeks, van de Vara,
Speet, van de K.R.O. en Van Dijk,
van de N.C.R.V. De V.P.R.O. heeft
zich afzijdig gehouden.

MISVERSTAND MET ERNSTIGE GEVOLGEN.
Straatgevecht in de binnenstad.
Een fel vuurgevecht tusschen onze

Blnnenlandsche Strijdkrachten en en-
kele weerspannige Duitsche soldaten
heeft Maandagmiddagdefeestvreugde
in de binnenstad wreed gestoord.
Vooral onder de duizenden burgers,
die na de komst van de eerste Brit-
sche tanks naar den Dam waren ge-
trokken, heeft het straatgevecht vele
slachtoffers geèischt, n.l. 23 dooden
en 93 gewonden, waaronder vele
zwaar gewonden.

Na onderhandelingen, gevoerd
tusschen 'de commandanten der strij-
dende partijen, werd bekend ge-
maakt, dat het incident een gevolg
was vnn een betreurenswaardig mis-
versJand.

De Objectscommandant van de
N.8.5., die tot taak had de Duitsche
bezetting van het geldkantoor, het
Hoofdkantoor en het Telefoonkan-
toor over te nemen, was met 60 man
aan de uitvoering van die taak be-
gonnen.

Besprekingen met den Duitschen
wachtcommandant van het geldkan-
toor hadden ean rustig verloop, de
Duitschers waren gereed voor de
overgave en er werden reeds krijgs-
gevangenen naar het Koninklijk
Paleis gevoerd.

Plotseling werd er, vermoedelijk
van het dak van het geldkantoor,op
de B.S. geschoten; prompt onistond
er een wilde schietpartij. Onder de
in de binnenstad samengestroomde
Amsterdammers ontstond een paniek,
ieder trachtte een goed heenkomen
te zoeken, waarbij vele vrouwen en
kinderen onder de voet werden ge-
loopen. Tijdens het gevecht arri-
veerden twee auto's met Duitschers,
die aan de schietpartij begonnen
deel tene men, doch onmiddellijk door
de B.S. onder vuur genomen en
letterlijk doorzeefd werden.

De B.S. slaagden er in, het verzet
der Duitschers te breken en de drie
gebouwen te zuiveren.

Er werd onderhandeld en op grond
van de capitulatievoorwaarden wetd
toen overeengekomen dat de man-
schappen der Duitsche Technische
Dienst, die in het geldkantoor waren
gehuisvest, daar zouden blijven tot-

dat zij door de geallieerde troepen
zouden worden ontwapend. En daar-
mede was de rust in de binnenstad
weergekeerd. Wat. de bezetting van
de Groote Club betreft, deze had
met het geheele incident niets te
maken, doch zij hield zich tenslotte
niet afzijdig en werd zoodoende
eveneens in het gevecht betrokken.
Volgens Duitsche lezing .was er van
het publiek uit op de wacht gescho-
ten. Dit is echter van geen enkele
Nederlandsche zijde bevestigd.

Onvoorwaardelijk gecapituleerd.
Officieel wordt medegedeeld, dat Maandagmorgen om 2.41 uur M.E.T.

alleDuitsche strijdkrachten zijn overgegaan tot onvoorwaardelijke capitulatie
tegenover alle Geallieerden.

De capitulatie werd geteekend namens Eisenhower door Generaal Smith
erwijl voor Duitschlande Gneraloberst Gustav Jodel onderteekende.

De groote intocht.
Eindelijk dan is het zoover! De

Geallieerde troepen zijn inAmsterdam.
Zij rijden door de heele stad, overal
luidkeels toegejuicht door duizenden
Amsterdammers, die in dichte drom-
men langs de straten stonden ge-
schaard. De Canadeezen rijden door
de stad, omstuwd door uitbundige
jongens en meisjes, mannen en vrou-
wen. Amsterdam viert feest! Want
Amsterdam is vrij!

Het cijfer stijgt!
In de elf maanden sedert het be

om der invasie werden alleen in he
Westen 5.000.000 Duitsche krijgs
gevangenen gemaakt.

Moeilijkheden om Polen.
Bespreking te San Francisco opgeschort.
Te San Francisco hebben

Eden en Stettinius geweigerd
de Poolsche kwestie verder
met Molotov te bespreken,
alvorens deze nadere ophelde-
ting heeft verschaft, omtrent
de gevangenneming der 16
Poolsche gedelegeerden te
Moskou.

De leden van deze dele-
gatie worden beschuldigd
handelingen gepleegd te heb-ben tegen te belangen van
het Russische Roode Leger.
Daar deze beschuldiging eerst
geruimen tijd na de arrestatie
werd geuit, weigeren Eden
en Stettinius hiermede zonder
meer genoegen te nemen.

Tot het bittere einde.
Naar wij vernemen zijn de

gevangenen uit de gevangenis te
Scheveningen door de duitschers
vooralsnog niet in vrijheid gesteld
maar overgebracht naar een plaats
binnen de vesting Clingendaal.

PECCAVI
De noodzaak om in veel grootere
oplaag te verschijnen dantot dus-
ver heeft ons plotseling voor
groote technische moeilijkheden
gep'aatst. Tengevolge hiervan is
het uiterlijk van onze achterpagina
nog niet geheel feilloos Maar wij
doen ons best I Morgen beter,

geachte lezerI

't Zijn Hollanders!
Twee auto'tjes, met een groote witte

ster. Press Warcorrespondents" staat
voorop te lezen. Oorlogsverslaggevers op
bet Rokin. Vier gebruinde kerels in

khaki, film- en fototoestellen bi| zich.
Collega's ! Wij drukken een van hen de
hand, Welcome here!"

„Ook goeien middag!" We staan per-
plex, 't Zijn Hollanders! Kapitein Woud-
huizen en ie luitenant Piet Out ver-
tellen.

Wat een feest, weer thuis te zijn!
Een triomftocht hebben we gehad. Maar
Amsterdam spant de kroon. Wat zijn de
menschen opgetogen ! Ja, wij hebben spe-
ciale opdracht de bevrijding van Neder
land te filmen. Onze chef is de bekende
Camaraman Johnny Fernhout. We hebben
goed nieuws: jullie krijgen eten genoeg.
Er staan massa's voor jullie klaar. In
Wageningen staan de kisten hoog opge-
stapeld. We hadden een half uur noodig
om er langs te rijden!"

DRUK HOLDERT & Co



„Geen capitulatie"
zegt Seyss Inquart

De Duitschers hebben in September
1944 de radiozender Arnhem ijlings
afgebroken en naar Hilversum over-
gebracht. Van daar uit is de instal-
latie de vorige week naar Den Haag
getransporteerd, alwaar zij in bedrijf
gesteld is. Zaterdag heeft Seys9 Inquart
via dezen zender het woord tot de
Nederlandsche bevolking gericht en
verklaard, dat er „geen sprake" was
van capitulatie, doch slechts van
wapenstilstand.

Zondag zou Seyss Inquart, naar ons
gemeld wordt, per schip Nederland
Hebben verlaten met bestemming
Noorwegen.

Zaterdag en ook gisteren zijn in
het Gooi en Utrecht Duitsche auto's
metsoldaten waargenomen, waarop ge -schreven stond „Wir kampfen weiter".
Inderdaad vonden hier en daar scher

mutselingen plaats tusschen de bin-
nenlandsche strijdkrachten en deze
hardleersche Duitschers, die ongetwij-
feld zeer binnenkort tot andere ge-
dachten zullen worden gebracht.

Japan is boos...!
De Japansche Minister van Buiten-

landsche Zaken, Togo, beschuldigt
Duitschland van schending van het
Drie Volkeren-Verbond, daar de Duit-
sche regeering, de Japansche niet te-
voren gekend heeft in de vredes-
onderhandelingen met de geallieerden.

Tarakan wordt bevrijd.
Australische en Nederlandsche troe-

pen hebben het Zuidelijk en Oostelijk
deel van het Nederlandsche olie-eiland
Tarakan, ten N.O. van Borneo, van
Japanners gezuiverd.

Verzet inKopenhagen.
De intocht der Britsche troepen

in Kopenhagen is niet zonder bloed-
vergieten verloopen. Terwijl de be-
volking hen met gejuich ontving,
weigerden enkele Duitsche formaties
in de vrije haven zich over te geven.
Zij openden het vuur op de Deensche
binnenlandsche strijdkrachten en wer-
den daarbij gesteund door twee krui-
sers, die gedurende 25 minuten de
havenwijkbombardeerden. De schade
is aanzienlijk.

Vliegende bommen exit.
De legergroep van Generaal Roko-

sowski heeft Penemünde veroverd,
de plaats waar gedurende langen
tijd geëxperimenteerd werd .met vlie-
gende bommen en raketten.

S S. naar de cel terug.
Ten aanzien van de 400 Neder-

landsche misdadigers, die uit de ge-
vangenissen zijn gehaald om in de
S. S. te dienen, werd bij de capitu-
latie oveieengekomen. dat zij vóór
de overgave door Duitsche troepen
teruggebracht zouden worden naar
de cel.

Bevrijdings-Kerkdiensten.
De Christelijke kerken in Amsterdam

zijn overeengekomen om speciale be-
vrijdingsdiensten te houden en wel op
a.s. Woensdagmorgen, 9 Mei, 10 uur.

Tijdens deze diensten zal worden ge-
collecteerd voor de Algemeene Herstel-
actie Amsterdam, waaronder de ver-
zorging valt van alleilei bijzondere nooden
in den ruimsten zin van het woord.

Bekende mannen
bevrijd.

Ook Schessnigg en Niemöller.
De Fransche oud-premiers Dala-

dier en Reynaud, de generaals Ga-
malin en Weygand, alsook de be-
kende teenisspeler Borotra, bevonden
zich onder de gelukkige bevrijden
van een militair kamp in Oostenrijk^
dat Zaterdag ontzet werd.

Z;er kort voordat de geallieerden
arriveerdenwarenLëon Blum, Schuss-
digg en Ds. Niemöller naar het Zui-
den overgebracht. Gelukkig kon

reeds snel daarna worden bevestigd,
dat zij zich, ten Zuiden van den
Brenner, in veiligheid bevinden.

Nu wordt alles weer als van ourJs !
'n Glas HOLLAND MELK bij het brood en
bij den hoofdmaaltijd als nagerecht 'n portie

YOGHURT
N.V. MELKINRICHTING „HOLLAND"

1e Jan Steenstraat 20, Amsterdam Z. £ KRUISJES
50 cent per regel

Melkinrichting
LANDLUST

G. SELLE
Willem

de Zwijgerlaan 1 21
Telefoon 85575

wordt weer bekend
door

prima
Zuivelproducten

en

fijne
Vleeschwaren

O
KEJIO

Uw levensmiddelen-leve-
rancier in oorlogstijd en
ook NU
Elckerlijkstraat 20

Amsterdam-West.

Datum: No
(niet invullen)

AANVRAAG-FORMULIER
De ondergetcekende (naam): ")

(straat met huisnr.): *)
(woonplaats): *)

abonnpert zich tot wederopzegging met ingang van op

Amsterdamsch Dagblad
Het abonnementsgeld ad
A 2) f 0,41 per week zal wekelijks bij vooruitbetaling aan den looper

worden voldaan. (Alleen in Amsterdam en in plaatsen waar een
agentschap gevestigd is.) Weekabonnementen gaan in op
Maandag.

B 2) f 5,25 per kwartaal zal bij vooruitbetaling worden voldaan.
Kwartaal-abonnementen gaan in op deneersten van iederen maand.
Worden zij opgegeven in de eerste helft der maand, dan wordt
slechts de tweede helft dier maand, samen met devolgende drie
maanden, berekend. Worden zij opgegeven in de tweede helft der
maand, dan worden de in die maand nog verschijnende nummers
niet berekend.

Handteekening:
J) S.v.p. met blokletters invullen.
2) Het niet gewenschte dooi halen.

(BENEDEN DE LI]N NIETS INVULLEN)

Aanbrenger Reg. N.A. Ab.reg. Ab.krt. Wk.krt.
No Par.

IHRICHTiHGvoor HEILGYMNASTIEKen MASSAGE
Pq f^ | PARAMARIBOPLEIK 69. f U L J TELEFOON 87928

Spreekuur: Dinsdag 17—18 uur
Vrijdag 17—18 uur

Nu, wij zijn weer vrij. Daar
hoort een goed Sigaartje
bij. Fa. A. VANASSEN,
le Schinkelstraat 17.
Als de nood het hoogst is-
is de redding het meest
nabij. Met de beste wen-
schen voor de toekomst.

Fam. OSTENDORF.
Lessen in rhythm, gymna-
stiek en bewegingskunst
voor dames en meisjes.
PUCK HENDRIKS (ex-
leerlinge Rosine v. Praag)
Amstelveld 19. Amsterdam.

Wij danken Radio-Oranje
voor de berichtgeving in
moeilijke tijden.

Fam. T- BFNNER.
Namens mij en mijn huis-
genoten uiten wij onze op-
rechte dank vóór het be-
houd van het vrije Neder-
land. ,

J. SWUNENBURG,
Sloterkade 176.

Wij wenschen alle vrien-
den en bekenden geluk met
de zoolang gehoopte vrede.

NELLY en BOY.

ADVERTEEREN
DOET VERKOOPEN

Uw adres voor

Stucadoor- en Kleurwerk
J. REES & VAN ZOELEN

Postjeskade 19 huis. Telefoon 86820

Assurantiekantoor Louis Graffner
en

firma Sanders & Graffner
Amsterdam - Heerengracht 250
Apeldoorn - Apeldoorn

feliciteeren hun cliënten met de
bevrijding van ons Vaderland.

Wij functtoneeren normaal en zijn
open voor alle assurantiezaken.

INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE

P. POLS
PARAMARIBOPLEIN 69 TELEFOON 87928
Spreekuur :Dinsdag 17-18 uur, Vrijdag 17-18 uur

Nu weer spoedig
voor werkelijk fijne
vleeswaren naar:

R.ETERIELE
Overtoom 427

Amsterdam
sedert 1880

KRIJGERS
TIMMERWINKEL

Overtoom 368

Woonplaats :
Wilhelminastraat 137 hs

De oorlog ia voorbij
Dus niet meer in de rij
U behoeft niet meer voor

[g .-oenten en fruit
Per spoor of fiets te reizen
Maar kunt nu weer bij ons ze

[krijijei
Tegen billijke prijzen.

Beleefd aanbevelend:

Jong's Groentenhandel
Weissenbruchstraat 14

KRIJGERS
TIMMERWMKEL

Overtoom 369
Woonplaats:
Wilhelminastr. 137hs.

DROGISTERIJ
M. BOELE
W. de Zwijgerlaan

69
TELEFOON 845 61

W. van Amerongen
Overtoom 497
Vóór den oprlog
tijdens den oorlog
maar ook na den oorlog
het adres voor prima waar

Uit voorraad
Voor de spoedige voorziening

op ieder gebied
van ziekenhuizen, gestichten, openbare instel-
lingen, e. d. zoekt oude vertrouwensfirma
contact met fabrikanten en andere leveranciers,
ook voor kleinere partijen. Brieven onder lett.
■J. V7. E... Nljgh & van Ditmar's Adv.-Bur.
Amsterdam-C.

Wij deden ons best /n oorloostijd
Doet U her beste in vtndestijd.

Het oude adres in de buurt

lc Schinkelstr. 4 5 hk Schinkelkade

K. IDSINGER
De oorlog is voorbij
Dus niet meer in de rij.
U behoeft niet meer voor

groenten of fruit
Per spoor of fiets te reizen.
Maar kunt nu weer bij

ons ze krijgen
Tegen billijke prijzen.

Beleefd aanbevelend,
J0 N G's Groenienhandel

Weissenbruchstraa» 14

Conversatieles
snelle opleiding, prettige
methoden, door ervaren
Engelsche leeraar.
Ing. W. I. Myjor, tolk-vertaler

Warmondslr.at 103 (W).

Engelsche Les
Techn. Engels!
voor M.T.S., Werktuigk.,
Chemie etc.Bom-Bom-Bom-Domin!...

18e RX Geef acht!
Café-Restaurant Maters
Nassaukade 120421, Telefoon 81351

Amsterdam^W*
(Oud cantine-houder van het 18e Dept. Bat) het

trefpunt voor dit Regiment.
Hier is een adresboek in voorbereiding van ALLE
leden behoorende tot het 18e dus ook het 42e, zoo-
wel beroeps-reservè als dpl. personeel. Meldt U per-
soonlijk aan of per briefkaart met opgave van naam,
voorletters, lichtingsjaar,rang, wapen en woonplaats.

Voor het 7e en 31e volgt nadere oproep.

# \ Stempels
fTI Haamplaten
]NMf HERBLOT i93ifisSM NASSAUKADE ,A^

AMSTERDAMSCH DAGBLAD

A. M. HOLLINGER
BANKETBAKKER

Legmeerp!ein3,Tel.Bl4BB

In iedere siad
in ieder dorp

NU AARDAPPELEN
van

VAN DUSSELDORP
2e Hugo de Grootstr. 24 - Tel. 81138

(Jngplscljs lüs
Techn. Engelschl
Voor M.T.S., Werktuigk.
Chemie etc.
Conversatieles.
Snelle opleiding. Prettige
methode door ervaren
Engelsche leeraar.

Ing. W. I. MYJER
tolk-vertaler

Warmondstr. 103
(West)

Nu 't rood wit blauw weer wappert van de daken,
Heel Nederland, Gode dank, vereend weer frank en vrij,
Bevrijd van tyrannie en vreemde dwinglandij,
Den vijand 't wreed geweld zag staken;
Nu brengen wij een groet aan vrienden en bekenden,
Aan hen vooral, wien wij zoolang niets konden zenden.
Wij hopen, dat 't contact, dat mei hen was verloren,
In 't Vrije Nederland ook spoedig zij herboren.

Amsterdam, 5 Mei 1945. INGWERSEN & Co.

Nu weer spoedig voor
werkelijk

fijne
Vleeswaren

naar:

R. H. TE RIELE
Overtoom 427, Amsterdam

Sedert 1880

Gevestigd ; Drs. P. SWITTERS
Lid: Ver. v. Acad. Oevormde Accountants

ACCOUNTANT en BELASTINGCONSULENT
Kantoor- en woonadtes: Chopinstraat 29 Amsterdam.
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