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Het Land van Romme
ii.

NADAT de lezer zich door de
eerste 15 punten van het zeer
urgente program der RKVP

heeft heengeworsteld, komen we dan
eindelijk op terrein dat ons meer be-
lang inboezemt. Maar helaas, daar
blijft het bij algemeenheden en vaag-
heden, waaraan we niets hebben,
vaagheden die slechts afgewisseld
worden door zeer concrete voorstel-
len, waar het er om gaat de be-
langen van het kapitaal te behar-
tigen.
We bepalen ons tot enkele sprekende
voorbeelden.
„In de loon- en prijspolitiek worde,
naarmate de omstandigheden dit
toelaten, het zwaartepunt van be-
moeiing van de overheid naar het
publiekrechtelijk georganiseerd be-
drijfsleven verplaatst."
Wat betekent dit onschuldige zin-
netje? ,
Met betekent, dat de loonpolitiek
bepaald moet worden door corpora-
tief georganiseerde instanties, waar-
in de ondernemers de toon aangeven
en elke directe invloed van de ar-
beiders is uitgeschakeld. Publiek-
rechtelijk moeten deze organen zijn,
d.w.z. dat zij door verordeningen, die
kracht van wet hebben, aan de ar-
beiders de loonvoorwaarden kunnen
opleggen.
Vanzelfsprekend brengt zulk een
organisatie met zich mede, dat sta-
king verboden zal zijn, als Romme
aan het bewind »komt. Dat wordt
dan ook uitdrukkelijk gezegd in het
program (Hoofdstuk IV, punt 8).
Romme begint daar waar ook Hitler
en Mussolini, Franco en Salazar zijn
begonnen: bij het ontnemen van het
sterkste wapen, waarover de arbei-
ders beschikken en dat zij zich in
een moeizame strijd van vele tien-
tallen jaren hebben veroverd. Dan
zou de baan vrij zijn voor de onge-
breidelde klassenstrijd der monopo-
listen, de arbeiders zouden weerloos
zijn en de vernietiging van de demo-
cratie zou aldra volgen... hetgeen
ook het doel is van Romme, zoals
wij straks zullen zien.
De zo even genoemde publiekrechte-
lijke organisaties van het bedrijfs-
leven (corporaties noemen wij die
met een vreemd woord) moeten aan
de greep van democratische organen
onttrokken worden, zij moeten „zelf-
standig" zijn, de ondernemers moe-
ten hier de scepter kunnen zwaaien,
zoals dat ook bij Mussolini is ge-
weest en zoals het nu nog is bij
Salazar in Portugal.
Om deze (bittere) pil te vergulden,
wordt allerlei oude poespas in het
program vervlochten. De „arbeids-
factor" (wat zullen de arbeiders blij
zijn te vernemen, dat zij geen „mede-
mens", maar slechts een „factor"
zijn!), de arbeidsfactor dus moeteen
aandeel in de baten van de onder-
neming worden toegekend boven het
loon. Dat heeft Ford ook al gepro-
beerd en het bleek heel voordelig.
De lonen blijven dan laag, de winst
kan door de „ongunstige" tijden ge-
heel verdwijnen en Ford kan mil-
liardair worden, hetgeen hij niet ver-
zuimd heeft.
Verder moet de uitbreiding van het
privaatbezit over de massa's worden
vergroot, met name door deelneming
in de eigendom der productiemidde-
len. Ook dat hebben de Ameri-
kaanse monopolisten ons voorge-
daan : Men verkope den arbeider een
aandeeltje van 10 gulden. Daardoor
helpt de arbeider den monopolist
financieren en bovendien durft hij
geep boe meer te zeggen en geen
looneisen te stellen, uit vrees dat zijn
aandeeltje geen dividend zal opleve-
ren of het door ontslag geheel te
verliezen. Welke arbeider zal daar
nu intrappen? t.
De arbeiders zullen echter ook be-
grijpen wat de K.V.P. bedoelt, wan-
neer zij hun „medezeggenschap" in
het bedrijf belooft onder voor-
waarde, dat de ondernemer ~niet in
de goede uitoefening van zijn functie
wordt belemmerd".
Jullie mogen wel meepraten, zegt
Romme, maar te zeggen hebben
jullie niets. Men zal ook begrijpen
wat Romme bedoelt, wanneer hij ter
wille van de propaganda hoge be-
lastingen op de grote inkomens eist
maar tegelijkertijd verlangt, dat
daardoor ~de ondernemingslust niet
te sterk worde belemmerd".
H\j bedoelt dan dat zijn medemens,
de kapitalist, gespaard wordt en dat
onvermijdelijk de indirecte belastin-
gen voor de massa van het wer-
kende volk verhoogd moeten worden.
Hoe weinig men overigens aan kan
op sommige partij-programma's,
wórdt door de K.V.P. duidelijk ge-
demonstreerd.
In Hoofdstuk VI wordt verlangd
dat de ~volksinvloed in de gemeen-
te», de provincies en het Rijk" zo
spoedig mogelijk worde hersteld.
Daar valt niets op aan te merken.
Het »s echter beter even te infor-
meren, wat de K.V.P. nu eigenlijk
onder herstel van de volksinvloed
verstaat. Deze informatie zoeken wij
vergeefs in haar program, maar wij
vinden haar in de laatste publicatie
van prof. Romme, zijn gesrjhriftje:
„Nieuwe Grondwetsartikelen",
Dit boek heeft hij tijdens de oorlog
in de gezapige rust van zijn villa te
Overveen geschreven, maar hij gaf
het nu uit, dus zal het wel zijn
tegenwoordige mening weergeven.
En die is niets veranderd tegenover
de voor.oorlogse jaren, hoogstens
~verfijnd".
Uit dit boekje blijkt opnieuw, dat
Romme een neo-fascist is, een dic-
tator op zn Nederlands.De.Staten-Generaal, die uit honderd
leden in totaal moet bestaan
(tegenover de 150 van nu) zal vol-gens de wens van den heer Romme
geheel indirect worden gekozen:
de helft zal worden aangewezen
door de Provinciale Staten (die ook

weer voor de helft indirect worden
gekozen) en de rest door de „stan-
den", die corporatieve organen,
waarover wy het reeds hebben ge-
had. De volksinvloed is dus zo goed
mogelijk geweerd.
Deze karikatuur van. een parlement
laat bovendien slechts mensen toe,
die een nauwkeurig omschreven
wereldbeschouwing zijn toegedaan.
Dit parlement heeft ongeveer de
rechten van Hitler's Ryksdag. Over
de staatsbegroting mag het slechts
„ja" of „neen" zeggen. Zegt het
„neen', welnu, dan wordt het par.
lement naar huis gestuurd. De
Kroon zal volgens deze grondwet
van Romme het recht hebben om
buiten het parlement om wetten af
te kondigen. Het parlement mag
wel schriftelijke opmerkingen over
deze uitzonderingswetten maken,
maar de regering behoeft zich er
niets van aan te trekken. Wat is
dat anders dan dictatuur?
Wel, ook de leden van het parle-
ment hebben in zeer beperkte ge-
vallen het recht om wetsvoorstellen
in te dienen. Maar dan moeten erminstens 20 leden voor zijn. En zou
het parlement zich verstouten, zulkeen voorstel aan te nemen, welnu
dan is er nog niets gebeurd. De re-
gering gaat rustig haar gang, zon-der zich iets aan te trekken van
dit „Parlement".
Deze grondwet van Romme voorziet
vanzelfsprekend ook in een verbod
van staking. Deze grondwet van
Romme laat verenigings- en verga-
dervrijheid in naam toe, echter on-der voorwaarde, dat hij die een
vereniging wil oprichten, de wereld-beschouwing van Romme is toege-daan.
De grondwet van Romme „erkent"
de persvrijheid — mits de pers zichhoudt aan de wereldbeschouwingvan Romme.
De grondwet van Romme is In eenenkel woord doortrokken van degeest van de autoritaire staat Zij iser op rekend, de volkswil uit teschakelen en de democratischerechten van het volk tot een aan-fluiting te maken.En dat is nu, wat de partij vanRomme onder herstel van de volks-invloed verstaat.
Romme Is gebleven wat hij altijdwas — een vijand van het volk, eenvriend en voortrekker van dereactie. En de Katholieke Volks-
partij wordt door hem geleid

F. B.

Indonesië in de Tweede Kamer

Motie-Van Poll aangenomen
Erkenning der republiek mogelijk gemaakt
Reactie in een
hoek gedreven
(Van onzen parlementairen

redacteur.)

In het vervolg van zijn rede waarin
het regeringsbeleid werd verdedigd
zeide minister Logemann o.m. het
volgende:
Hij verweet de commissie, dat die
niet met de regeringsvoorlichtings-
dienst in Indonesië heeft gesproken.
De meningen der Nederlanders al-
daar kunnen zeker geen maatstaf
zijn voor het regeringsbeleid. Ook
in vele buitengewesten heeft het
nationalisme vaste voet aan de
grond.
Het onrecht, dat onze landgenoten
ondergaan, moet ophouden. Maar
wij mogen ook de gruwelen, die
door onze mensen worden gepleegd,
niet In de doofpot stoppen. Op de
opmerking, die de heer Van Poll
hier maakt, zegt minister Logeman,
dat men inderdaad voor de buiten-
wereld tegen een blinde muur stond.
Het was een wanhopige taak om de
wereldopinie te tonen, wat Neder-
land voorheen had gepresteerd.
Minister Logeman verweet de com-
missie Van Poll, dat zij het natio-
nalisme, wat toch als een -ealiteit
moet worden erkend, in het rapport
haast niet ter sprake had gebracht.

De intelligentie geheel
aan de zijde van de
republiek

Het lijkt wel of er alleen maar
uitspattingen zijn geweest: de be-
weging is echter in Indonesië alles.
overheerschend. De gehele intelli-
gentia staat aan de zijde van de
republiek en naast hen staan al
diegenen die door Japan zijn ge-
straft. Het rapport is eenzijdig en
de minister ontraadt om het, zoals
verschillende leden hadden voorge-
steld, te zenden aan de leden van
de buitenlandse parlementen. Wat
Bajetto en Schouten wensten is een
droomwereld die volkomen buiten
de realiteit staat. Als wij die koers-
zouden hebbe/ï gevolgd, die zij voor_
stonden, dan zo iden wij nu nergens
zijn en hadden slechts onze jongens
verloren en ons Koninkrijk in ge-
vaar gebracht. Wij moeten met In-
donesië samenkomen.Mocht wapengeweld 'niet te vermij-
den zijn, dan moet het ons zijn op-

gedrongen: wjj moeten met schone
handen staan.
Bovendien zijn de Indonesiërs
krachtig bewapend en het resultaat
zou slechts zijn eea eindeloze gue-
rilla. De nationalisten zijn geen
kleine groep, de Indonesiërs zijn ook
niet een volk, maar wel een Natie.
De sociale revolutie in Indonesië
moet geleid worden. De groep Sjah-
rii «:tast t'iïneu twee andere groe-
pen in. .Rechts is de volkomen
loyale groep zonder sociale kracht
zij kan alleen iets betekenen bij de
gratie van ons; links staan de luid-
ruchtige activisten, die 100 % vry-
heid willen en voornamelijk worden
gerecruteerd uit de jeugd. Naast
hen staan de communisten, die op
sociaal gebied extreem zijn. De groep
met het realiteitsbesef moet de lei-
ding kunnen behouden. Het alter-
natief is het extremisme van Tan
Malaka. Daarom moeten wij totovereenstemming komen met Sjah-
rir, dat is de groep, die een gezonde
politiek voert.

Geen democratische
vrijheid

Logemann geeft toe, dat de nationa-
listen geen democratische vrijheid
genieten in de bezette delen, zoals
de andere groepen geen vrijheid
genieten in het gedeelte, dat door
Sjahrir wordt gecontroleerd. Wij
moeten dit probleem oplossen door
allereerst de realiteit onder ogen te
zien en met deze groep tot een over-
eenkomst te komen. Denkt men
heus, dat men ons zou laten begaan,
indien wij met de theorieën van den
heer Schouten zouden beginnen? Wy
hebben er bovendien de middelen
niet voor en de Regering zou ze ons
niet geven.
De motie Van Poll heeft de instem-
ming van de Regering, behalve punt
5, dat niet klopt met de werkelijk-
heid. Op dat punt is reeds een
schema gemaakt.
Ten slotte zegt de minister: stop-
zetting van de besprekingen zou een
funeste indruk maken; de Regering
wil natuurlijk de besprekingen voort-
zetten, maar z\j wil niet de conse-
quentie dragen van een breuk. Dan
zouden wjj in een oorlog terecht
komen.
Tot zover de minister.
Hierop werd de zitting verdaagd tot
in de namiddag.

HET WEER
IETS KOELER

Matige wind uit Noordelijke rich-
tingen, gedeeltelijk bewolkt,
geen regen van betekenis, iets
koeler. In het binnenland hier en
daar lichte nachtvorst.

Berend Blokzijl over
defusie

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst,
welke op 10 Mei door de E.V.C, ter
gelegenheid van zijn éénjarig be-
staan wordt gehouden in de Dia-
mantbeurs te Amsterdam, zal de
landelijke voorzitter der E.V.C.,
Berend Blokzijl, een uiteenzetting
geven van de fusiemogelijkheden tus-
sen N.V.V. en E.V.C. De bijeen-
komst begint om 8 uur.

Russische staatslening een
groot succes

De Sowjet-Russische staatslening
van 20 milliard Roebel, welke dient
ter financiering van het nieuwe vijf-
jarenplan, werd binnen twee dagen
na uitgifte overtekend, aldus meldt
het Sowjet-Russische ministerie van"
financiën.

Britse troepen zullen Egypte
verlaten

„Pijnlijke schok”
voor reactie

De Engelse premier, Clement Attlee,
heeft Dinsdag in het Lagerhuis ver-
klaard, dat de Britse regering heeft
besloten de Engelse troepenmacht
uit Egypte terug te trekken. Sinds
enige tijd zijn er onderhandelingen
gaande tussen de Engelse en Egyp-
tische regering en de nationalisten
gaven eensgezind als hun mening te
kennen, dat het eerste punt waar-
over moest worden bereikt, de ont-
ruiming van het land was.
De conservatieven in het Lagerhuis,
met Winston Churchill _ aan het
hoofd, protesteerden heftig tegen
het besluit. De oud-premier beriep
zich op zijn zestig-jarige ervaring
als diplomaat en politicus („lang ge-
noeg" ! —■ interrumpeerde hier het
communistische lid Pitratin) en
sprak er zijn verontwaardiging over
uit, dat ~dingen die met zorg en
moeite waren verworven, thans op
schandelijke en dwaze wijze werden
weggeworpen".
De conservatieve leider, gesecon-
deerd door Anthony Eden, sprak
over het voornemen der regering als
over ~een pijnlijke schok" en ver-
oordeelde de daad der Labour-
regering, die hiermede toch de weg
heeft geopend tot vruchtdragende
besprekingen met de Egyptenaren,
als een ~daad van slechte diploma-
tie".
Engeland had door het verdrag met
Egypte van 1936 het recht behouden
in dit land troepen te stationneren,
ter verdediging van het Suez-kanaal.
Dit kanaal zou door beide landen
tezamen worden verdedigd, totdat

Egypte in staat zou worden geacht
deze taak alleen te kunnen volvoe-
ren. De ontruiming van Egypte
brengt met zich mee, dat de grote
marinebasis van Alexandrië zal wor-
den verlaten en dit betekent een
diepgaande reorganisatie van het
gehele verdedigingssysteem van het
Britfe wereldrijk. De Soedan, die
uitdrukkelijk is uitgesloten van het
evacuatieplan, wordt door Engeland
en Egypte tezamen bestuurd; in
feite speelt Engeland daar de groot-
ste rol door een handig tegen elkaar
uitspelen van Soedanezen en Egyp-
tenaren. In dit gebied liggen de
grote 'stuwdammen van de Nijl,
waarvan het gehele economische
leven van Egypte afhankelijk is.
In Egypte zijn de meningen nog ver-
deeld, daar het niet bekend is ge-
maakt, wanneer Egypte inderdaad
door de Britten verlaten zal zijn.
Men neemt aan, dat de evacuatie in
etappes zal geschieden. Een eerste
scheepslading zware uitrustings-
stukken is uit Egypte te Haifa aan-
gekomen. Men vermoedt, dat dit het
begin is van de ontruiming.
De conservatieven dienden een motie
in tegen het beleid van de regering,
die verworpen werd met 327 tegen
158 stemmen.
Attlee verklaarde In het debat, dat
het noodzakelijk was om de algehele
vrijheid en onafhankelijkheid van
Egypte tot uitgangspunt te nemen
voor het doen voortbestaan van de
goede relatie tussen de beide landen.
Op een desbetreffende vraag van
Churchill antwoordde Attlee, dat de
ontruimingsplannen niet gelden voor
de Soedan.

Onheilvolle woorden van
Ned.-Indische regering

Republikeinse regering
ageert voor intensievere

arbeidsinspanning
In jen toelichtend woord op de
verklaring van minister Logemann
heeft een spreker van de Neder-
lands Indische regeringsvoorlich-
tingsdienst gezegd: ~Op de passage
in de rede van den minister waarin
h(j zeide, dat het koninkrijk van
plan is om wet en orde te herstel-
len, overal waar de plaatselijke
autoriteiten daartoe niet in staat
zijn. heeft de meest linkse pers in
Nederland scherp gereageerd."
Hij merkt op, dat de Indonesische
republiek nog steeds niet 'n staat
is om zijn gezag te laten gelden en
eindigde met de veelzeggende woor-
den: „Het ie nu voldoende duidelijk,
dat niet alleen de republikeinen
maar ook anderen met de extremis-
ten zullen moeten afrekenen".
ANP-Aneta ontleent aan de
„Merdeka" een interview, dat dit
blad had met R M. Setyadjit Soe-
gondo. die na een jarenlang verblijf
in Nederland met de Indonesische
delegatie naar zijn vaderland terug-
keerde. Hij zeide onder meer:
„Indonesië veel .leren van de
wijze waarop de Nederlanders hun
land herbouwen. Sneller dan memig

ander Europees land vorderen zy
hierbij. Velen onzer oo Midden-Java
doen niet veel meer dan praten.
Geen minnuut van de werkdag mag
verloren gaan" Het Indonesische
ministerie van voorlichting is een
campagne begonnen om de bevol-
king te doordringen van de plicht
tot het betalen van belasting. Het
munisterie doet ook een beroep op
de ambtenaren om hun medewer-
king er bij te verlenen de bevolking
te, doordringen van de diepere be-
tekenis der woorden vrijheid en
volkssouvereiniteit.

Vliegende smokkelaars
Onlangs streek onder de gemeente
Kaatsheuvel een klein verkenners-
vliegtuig neer. Een passagier stapte
uit en het vliegtuigje verhief zich
weer in de lucht. De Rijkspolitie,
t.ie in de omgeving surveilleerde,
hield den passagier staande.
Het bleek te zijn een zekere R. uit
Vrijhoeve Capelle. luitenant-betaal-
meester voor he Ned leger te Brus-«
sel Bij controle kwam n een zestal
kistjes sigaren te voorschijn en 1800
sigaretten. De bestuurder van het
vliegtuig was zijn vriend, luitenant»,
vlieger in militaire dienst. De siga-
ren en sigaretten werden in beslag
genomen en te Waalwijk op hel
accijnzenkantoor gedeponeerd.

Trusts adviseren
De onlangs ingestelde commissie
voor advies inzake industrialisatie
op kunststoffengebied omvat ver-
tegenwoordigers van de Bataafse,
Philips. Jongi's Kunstharsindustrie,'
en de Sikkens Lakfabrieken naast
enige regeringsambtenaren.

Pot voor
meneer!

AOHTER de rug van Thorbecke,
die reeds van voor de eeuwwis-

seling zinnend en roestend de
vreemde en onbegrijpelijke din-

gen van zijn bronzen dagen be-
peinsd, speelt zich het eens zo rosse,
thans zo zwarte, leven van Am-
sterdams binnenstad af. In een van
de, met uitzonderlijke namen ge-
tooide kroegjes op het plein, stapt
op een goede avond een heer bin-
nen. Een heer met een hoed. Een
heer met een lange jas en glim-
mende schoenen. Hij zet zich neer
aan een van de tafeltjes en bestelt
een borrel. De zwartgerokte kelLner
brengt hem de borrel.
Geen vijf minuten later stapt een
heer binnen. Een heer met een hoed.
Een heer met een lange jas en glim-
mende schoenen. De caféhouder
kijkt hem in het gelaat, verschiet
van kleur en ziet schichtig om zich
heen. En terwijl de tweede heer ach-
ter de bar het schuim van zijn bier
zuigt, begeeft de baas zich behoed-
zaam naar den heer met de borrel,
neemt naast hem plaats, biedt hem
een sigaret en fluistert: ~Denk er
om, meester, daar zit er een van de
Èrijsbeheersing.">e heer met de borrel schuift zijn
hoed achterover, doet een trek aan
zijn sigaret en fluistert terug:
„maak je niet ongerust — dat ts
mijn collega"
Even kijkt de kroegbaas beduusd —dan leunt hij achterover op zUm
stoel. HU is een groot man in zun
soort — hij kent de regels van het
spel en glimlacht gelaten.

(Vervolg op bladz. Z.)

Bittere teleurstelling?
Er is teleurstelling in veler hart, om
hetgeen de Bevrijding heeft ge-
bracht. Forse wederopbouw, herstel
van het recht en de democratie, uit-
roeiing van de fascistische pest zijn
nog ver te zoeken. Pakt aan voor
de verkiezingen! Brengt een linkse
Kamer-meerderheid tot stand! mm\^^

Stemt 17 Mei op de W^mmcommunistische partij
d. WaartMM WM
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Op de toespraak van minister
Logemann, die niet alleen
voldeed aan alle eisen van wel-
sprekendheid maar ook goed ge-
argumenteerd was, kreeg de Kamer
nog gelegenheid te repliceren. De
heer Van Poll betreurde de ver-
wijten van eenzijdigheid en wijdde
daarna zo diepzinnig uit over na-
tuurdriften (die ~ten grondslag lig-
gen aan nationalisme") dat hij niet
genoeg had aan de hem toegewezen
20 minuten spreektijd. De heer
B a+e 11 o durfde, zoals hij opmerk-
te, wel degelijk de verantwoordelijk-
heid te dragen voor zijn strijdlust
(natuurlijk, nadat generaal Spoor
had verklaard „dat het kon". Red.
W.!) en de heer Meyerinck
bracht een „prachtige" formulering
te berde van een fascistische vorm
met communistisch karakter, waar-
mee hij trachtte de „republiek Indo-
nesia" te karakteriseren.

Mogelijkheid tot erken-
ning van de republiek

Paul de Groot lichtte toe, waarom de
communisten voor de motie-Van Poll
zouden stemmen. Hierin wordt im-
mers de mogelijkheid geschapen tot
erkenning van de Republiek Indo-
nesia. Hij wenste evenwel erin op-
genomen te zien, dat onmiddellijk
de vijandelijkheden gestaakt worden.
Hij lichtte prof. Logemann nog in,
dat Tan Malakka allesbenalve „sy-
noniem" is met communisme! Hij
noemde revolutie in Indonesië een
van „nationaal-democratisch karak-
ter", die het privébezit niet aantast.

De heer Schouten trachtte het
hem gedane verwijt „in een droom-
wereld" te leven te reciproceren door
de regering „fantasie" en, „verbeel-
dingskracht" aan te wrijven. Hij kon
de motie-Van Poll dan ook niet aan-
vaarden; een mening die gedeeld
w»erd door den heer Tilanus. die
niet bevredigd was door de redevoe-
ring van prof. Logemann. De beer
Joekes daarentegen steunde het
ministerieel beleid, dat nog in een
laatste woord door den minister toe-
gelicht werd. Hij dankte P. de Groot
voor diens inlichtingen en wierp de
oppositie, in 't bijzonder den heer
Schouten, voor de voeten, dat zij wél
critiek geuit maar geen opbouwende
voorstellen gedaan had. Verwijten
van collaboratie aan het adres vanSjahrir c.s. zijn onbillijk. Hij zegde
toe, dat bij het bereiken van een
overeenkomst de vijandelijkheden
onmiddellijk zouden worden ge-
staakt. Na een laatste toelichting
van den heer Van Poll. die er zich
tegen verweerde, dat men in zijn
motie een „vertrouwensvotum" wil
zien, neemt de Kamer met 45 tegen
26 stemmen de motie aan
Van de Katholieken namen o.m. de

heren Bajetto en Maarseveen niet
aan de Btemming deel.

De Vara druipt van de
politiek

Een groot gedeelte van de middag
werd daarna besteedt aan een in-
terpellatie van Mr. Wendelaar,
die de verdeling der radiozendtijd
en van het krantenpapier in ver-
band met de verkiezingen aanviel.
Vooral de uitzonderingspositie der
„Vara" (en daardoor van de P. v.
d. A.) beviel hem weinig. „De Vara
druipt van de politiek", een uiting,
die mr. v. d. Goes v. Naters in het
geweer riep. De minister van On-
derwijs, Kunsten en Wetenschappen
releveerde nog eens de ook al in
onze krant becritiseerde toewijzing,
waarbij de regering ervan was uit-
gegaan, de grootte van een partij
af te meten aan het aantal harer
zetels in de Kamer. „Geen politiek
in de aether" naast deze regeling
is niet als eis gesteld! Tegen mr.
Wendelaar, die het onbehoorlijk
noemt, iemand via de radio aan te
vallen, die geen gelegenheid heeft
zich te verdedigen via hetzelfde
instrument, komt mr. v. d. Goesv. Naters in de aanval. Een aan-
val, die helaas niet zeer elegant is,
al blijft hij dan ook binnen de par-
lementaire termen. Zijn slachtoffer
is de partij v. d Vrijheid, die later
bij monde van mr. Wendelaar
van repliek dient. Ook P. de
Groot hekelde nog eens scherp de
„merkwaardige" distributiemethode
der regering en hoopte alsnog op
een revisie van het besluit met hetoog op de latere verkiezingen voor
de Provinciale Staten. Prof v. d.Leeuw zegde o.m. nieuwe toe-
wijzing van extra-papier en zendtijd
voor de Prov. Staten-verkiezingen

ROKIN 34
Op onze tentoonstelling — Rokin
84 — komen dagelijks nienwe
inzendingen binnen. Maandag
kregen wij een litho van den
groten Fransen tekenaar Dau-
mier en een ets van den beken-
den Duitsen schilder Lieber-
mann. De beeldhouwer H. van
Lith bracht ons een bijzonder
mooi meisjeskopje. Een Haagse
schilder kwam speciaal uit Den
Haag naar ons toe om ons twee
litho's van Jan Toorop te bren-
gen. En zo worden er dagelijks
nieuwe tekeningen, schilderijen of
andere kunstwerken gebracht,
zoveel, dat wij bijna plaats te
kort komen om alles op te
hangen.
ledere vijf en zeventigste bezoe-
ker ontvangt een door den
schrijver van handtekening voor-
zien boek van Theun de Vries,
Gerard den Brabander, Jan El-
burg, Willem van lependaal of
Jan Spierdijk en ik kan u wel
zeggen dat wij' al heel wat
75ste bezoekers hebben kunnen
verblijden.
De tentoonstelling is dagelijks
geopend van 10—5 en van 7.30—10 uur.

OP DE BRES VOOR
LIJST 6

Massale colportage-tochten

HEDENAVOND.
7 uur 30 met de geluidsauto. Bijeen-
komen Distelplein 14.
7 uur met de geluidsauto. Bijeenko-
men Coen van Oosterwijcklaan 34.
Amstelveen.
7 uur met de boot. Bijeenkomen
Schippers gracht.
DONDERDAGAVOND.
7 uur 30 met de geluidsauto. Bijeen-
komen Adm. de Ruyterweg 348.
7 uur 30 met de geluidsauto. Bijeen-
komen Purmerplein 13.
7' uur 30 met de boot. Bijeenkomen
Stadhouderskade tegenover de Hei-
nekens Brouwerij.
VERGADERINGEN.
Hedenavond.
Meerhuis, 8 uur. Openbare vergade-
ring. Spreker-Gerben Wagenaar.
Schinkelhaven. Amstelveenseweg 8
uur. Spreker Jan Schalker.
Marco Polo. Marco Polostraat 176.
Openbare Vrouwenvergadering, 8 u.
Spreekster: mevrouw Esther Tee-
boom—Van West.
Lange Pier. Pieter Aertszstr. Open-
bare vrouwenvergadering, 8 uur,
Spreekster: mevrouw Neal Postma.
DONDERDAG.
De Purmer. Openbare vrouwenver-
gadering in de Purmer, 's middags
2 uur. Spreekster: Rien Nobbe.
De Kuil, Spaarndammerstraat 141.
Openbare vergadering voor jeugdige
kiezers, 8 uur. Spreker: Wim Brink-
man.
Gebouw Marco Polo. Marco Polo-
straat 176. Openbare vergadering
voor jeugdige kiezers, 8 uur. Spre-
kers: Marcus Bakker. Dansen na.
Marcanti, op de Veemarkt, Cruquis-
weg. Middenstandsvergadering, 8 u.
STADION 16 MEI.
Kaarten voor Ouden van Dagen.
Van morgen af,zijn kaarten te ver-
krijgen voor ouden van dagen en
lichamelijk gebrekkigen, a 25 cent,
aan de bekende adressen. Deze
kaarten zijn gestempeld ere-tribune.
Aan dezelfde adressen zijn ook de
andere kaarten te verkrijgen.

Nederland ter zee
Gearriveerd te Adam: 7/5 Kuwl,
stukg., v Rott.; 8/5 Ellinor, stukg.,
v. Oscarhamn en vertrokken van
Adam: 7/5 Inspect. Mellema n.
Appingedam; City of Dublin n.
Antw.; Harsyi n Arnhem; Bart n.
IJmuiden, stukg., alle ledig en
Starkenborgh, stukg. n. Huil. Be-
richt van elders: Mapia 6/5 van Tri-
nidad; Saparoea te Port Elisabeth;
Bengkalis 5/5 v. Karachi n. Austra-
lië; Johan de Witt 2/5 y. Bangkok
n. Semarang: Noesaniwi 4/5 te
Genua voor R'dam; Sommelsdijk
8/5 te R'dam met repatrianten van
Indonesië. Binnen te IJmuideln 8/5
Ousel v. Liverpool

Onze wekelijkse Sport-prijsvraag

AANGEZIEN verschillende men-
sen de nederlaag van Ajax, de
enige verrassing van Zondag,

blijkbaar toch voorzien hadden, ont-
vingen we meerdere juiste oplossin-
gen, zodat het lot moest beslissen.
Vrouwe Fortuna was de volgende
personen gunstig gezind:
le pr\js: ’lo,— : Harms, Wester-
straat 85 n, Amsterdam-C.
2e prijs, ’5,—: E. Otte, Groeneweg
46, IJmuiden.
3e prijs, ’2.501 A. de Hart, Kuil 1,
Hoorn, Noord-Holland.
Daar as. Zondag geen competitie-
wedstrijden -worden gespeeld, hebbenwe besloten onze lezers hun krach-
ten te laten beproeven op Holland—
België. In de eerste plaats moet een
opgave worden gedaan, welk land
het eerste doelpunt scoort, terwijl
er tevens vermeld moet worden, hoe
de uitslag van de wedstrijd wordt,
dus niet zoals anders volstaan met
het aanwijzen van den winnaar,
maar het eindresultaat opgeven,
dus b.v. I—o, I—l e.d.
De inzendingen moeten uiterlijk Za-
terdag 11 uur aan onze bureaux zijn,
of over de post het stempel van
Zaterdag dragen.
Het eerste doelpunt in de wedstrijd
Holland—België"wordt gemaakt door

De uitslag van de wedstrijd la
in het voordeel van
Naam: „
Adres: -Me „..
Woonplaats:

De Waarheid wint de
schaakwisselbeker

Doordat de directeur van „De Waar-
heid", de heer N. v. d. Drift, zijn
partij tegen den directeur van heit
A.N.P., den heer H. H. J. van de Pol,
wiat' te winnen, is de eindstand
van de tweekamp 5è—ii in het
voordeel van De Waarheid, die
hierdoor in het beait komt van de
door haar uitgeloofde wisselbeker.
Volgende winter zal er weer om deze
beker worden gestreden.

Amateur-boksers in
Amsterdam

De dertien partijen, die deel. nlt-
maakten van het programma van
gisteravond, hebben niet allemaal
bekoring kunnen verwekken, doch
geslaagd mag de avond toch worden
genoemd.
Vooral de laatste partij waar Harry
Bos liet zien dat naast techniek ook
de kracht een hartig woordje mee-
spreekt was de moeite waard; een
type als hij, die in lichaamsbouw en
kracht boven de andere amateurs
uitsteekt, zou inderdaad in de prof.
wereld geen slecht figuur slaan. Zijn
tegenstander Wim v. d. Busken, ook
niet de eerste de beste, was zoo
verstandig, urn, nadat hij in de eer-
ste ronde reeds acht tellen neer was
neergegaan, spoedig daarna de
strijd te staken. Willy Klyssen kon
door zijn betere techniek zijn veel-
zwaarder gebouwden tegenstander
Poppes, op punten verslaan.
Maar ook de kampioen lichtgewicht
Beekwilder en Cor v.d. Busken sta-
ken in hun gevecht ver boven de
anderen uit. Bij geen van beiden
was van een overwicnt sprake, zo-
dat de uitslag „onbeslist" zowel
publiek als boksers tevreden kon
stellen De verdere uitslagen waren:
vedergewicht: Van der Meulen
Kraus Vlleggewicht:
(Groningen) wint op punten van
Corman (Groningen) wint door op-
gave van Scheepers ) (Kneppers) in
2e ronde; lichtgewicht Raamsdonk
(Corbett) w. o. p. van Sterkeboer
(Eureka); Hesseling Groningen) w.
o. p van A. Kneppers (Kneppers);
Beekwilder (Breda) onbeslist met
Cor v. d. Busken (Krieger). Welter.
gewicht: Walraven (D.A.B ) w. o.
p. van Grit (Groningen). Hagenaar
(Groothuis) w. o. p. van Looman
(D A.8.). Halfzwaar: Arie Pach w.
o. 'p. van Krom (Eureka). Vrijge-
wicht: Slaap (Krieger) w. o. p. van
Kleinhout (Corbett) Schubart (Gro.
ningen w. o. p. van Kanon (Krie-
ger).

Herdenking schietpartij
op de Dam

Het was gisteren pretjes een jaar
geleden, dat de bevrajdangsvreugde
op bloedige wijze werd onderbroken
door een wilde schietpartij op de
Dam. Geen ooggetuige zal de ver.
schrikkelijke paniek in de dicht op
elkaar gepakte mensenimaisea. kun.
nen vergeten; de Duitsers, die nog
in de Grote Club aanwezig waren
begonnen plotseling vanuit dit ge-
bouw op de menigte te schieten. De
mensen verdrongen en vertrapten
elkaar om weg te komen en ssiclh
buiten gevaar te brengen. Het droe-
ve resultaat kon eerst later defini-
tief -worden vastgesteld: 20 doden
en 120 gewonden. De B. S. zette on.
middellijk de aanval op de Duitsers
fin de Grote Club in. en itüjdems deze
.strijd raasde een overvalwagen met
Duitse politie het Damrak af, de
Daan over en het Rokin op, en be-
gon onderwijl naar alSe kanten teschieten.
De Nederlandse waohitlraeester der
politie, J. de Jongh, sneuvelde hier-
bij. In een korte plechtigheid werd
hij gisteren herdacht. Een pcfloton
pantserwagens had zich opgesteld
bjj het VictoriahoJël in de nabijheid
van de plaats waar de wachtmees-
ter gedood werd en waar een her.
inneringsplaat is aangebracht. Over-
ste Care] Overhof, oud.commandantvan de B.S. in Amsierdam. legdenamens de gewestelijke staf van deB.S. een krans. Ook werd een krans
gelegd door luitenant von Ballusecknamens de pantsertroepen en de fa-
milieleden.

Vrouwen, aan wie geeft
gij uw stem ?

De afdeling Amsterdam der Neder-
landse Vereniging voor Vrouwen-
belangen houdt op Donderdag 9 Mei
een openbare bijeenkomst in De
Vrije Gemeente, Weteringschans,
waar o.a candidaten van verschil-
lende politieke partijen zullen be-
spreken, wat bij de a_s. verkiezingen
speciaal voor de vrouw van belatng
is. Spreeksters: mevr. E. M. F. Buys
—Klein (CHU); mevr. B v. d. Muy-zenberg—Willemse (CPN); mej. A
U. Nolte (KVP); mej. mr. N. S. C.
Tendeloo (P.v.d.A.); mej. dr Jane
de Jongh (P.v.d.V.). Aanvang 8 uur.

Charlotte Kohier en
Henri'etteBosmans

Binnen het raam van de manifesta-
tie: ~De Kunst gaat door het vrije
land", treedt op Zaterdag 11 Mei in
het Indisch Instituut Charlotte
Kohier op, tezamen met de pianiste
Henriëtte Bosmans.
Charlotte Kohier brengt een aantal
gedichten uit de perioden van verzet
tegen buitenlandse onderdrukkers,die ons volk in de loop der eeuwendoormaakte. *
Voor de lezers van ~De Waarheid"
is deze bijzondere avond toeganke-
lijk tegen gereduceerde prijzen. Voor
nadere bijzonderheden verwijzen wij
naar de advertentie van morgen-
avond.

IN WEINIG WOORDEN
Het eerste van de 66 zweefvlieg-
tuigen, die in opdracht van de Ko-
ninklijke Nederlandse Vereniging
voor Luchtvaart door de Fokkerfa-
briek gebouwd worden, kwam 3
Mei j.l. gereed.

JOCHEM JOFEL ALS DETECTIVE233

TOCHEM Jofel klom, zo snel als
zijn korte beentjes zijn dikke
lichaam het verplaatsen toe-

lieten, naar beneden.
„Oei.oei!" zei hij, toen hij bij de
ruïne van het eens zo mooie boekje
was aangekomen. „Helemaal ver-
scheurd en geknoeid! Daar is nietsmeer mee te beginnen! Wat nu?"
Hij raapte het op 'en probeerde het
weer, zo goed en zo kwaad als het

ging, in elkaar te schuiven.
..Nee, het is hopeloos", zuchtte Jo-
chem. Ik zal het maar naar eengoeien boekbinder brengen, want de
kaft is ook helemaal gescheurd. De
vellen hangen erbij !"
Toen viel zijn oog plotseling op een
stuk perkament, waarvan een klein
stukje te voorschijn kwam tussen
het karton en de gescheurde rood-
leren band.

„Wat is dat?" zei Jochem verbaasd.
„Dat hoort daar vast niet thuis 1
Daar moet ik het mijne van hebben !"
Hij griste het perkament er uit en
vouwde het open. „Ik heb een ge-
voel, dat dit stuk perkament ietsheel
belangrijks is!" zei Jochem Jofel.
„lets zéér belangwekkends!"

JLWordt vervolgd.}

OOK ZIJKIEZEN GERBEN WAGENAAR
IN de brandweerpost

Prinsengracht liggen de
helmen van de spuit-

gasten netjes op nummer
in het rek, "want in de
kazerne zelf wordt na-
tuurlijk de uniformpet ge-
dragen.
Maar Harry Distel, dien we
daar treffen, is bij de
schoenmakerij Ingedeeld
en dus draagt deze plichts-
getrouwe, maar tevens
vooruitstrevende bestrij-
der van den roden haan
ook een stofbril voor het
„.schrooien" in de schoen-
makerij.
„Natuurlijk stem ik op
een communist?" zegt
Harry, als ie er een paar
minuten voor ons af-
neemt.
„En hoe dacht je er vóór
de oorlog over?" vragen
we.
Harry verschuift even
zijn pet, „Ijf was altijd
rood georiënteerd, ik was

Bliksem-in terview
met een

brandweerman

lid van het N.A.S. en de
Federatie, hoewel het gros
van ons korps altijd lid is
geweest van de Moderne
Bond. Toen de E.V.C, werd
opgericht, ben ik daar
meteen lid van geworden
en we hebben nu al een
aardig stel leden van de

brandweer in de bond."
„En hoe bevalt je de
dienst hier?"
„O, die bevalt me best en
enige tijd geleden was Ik
er 25 jaar bij."
„Hebhen ze toen nog o.n
je gedacht?"
,vNou, van het Brand-
weerfonds heb ik wel wat
gehad, maar niet van de
gemeente. Het schijnt niet
precies duidelijk te zijn of
we tot het rijk of de ge-
meente behoren, daarom
heb ik van allehei niets
gehad, maar dat schijnt
nu "wel zon beetje te zijn
uitgemaakt."
„Dus zon soort niemands-
land met alle gevolgen
van dien."
„Ja. er zijn trouwens nog
wel enkele andere dingen,
welke de aandacht nodig
hebben. Er is bij voorbeeld
te weinig personeel, maar
het personeel van de hulp-
brandweer uit de oorlog ia
afgevoerd."
„Dus ook hier weer de be-
kende bezuiniging op de
verkeerde plaats, maar er
zijn tegenwoordig geluk-
kig minder branden, niet?
Denk je ook niet, dat het
een belangrijke factor is,
dat het geld van de brand-
verzekering minder aan-
trekkingskracht heeft dan
vroeger?"
„Dat mag ik natuurlijk
niet zeggen", antwoordt
Harry lachend, „maar dat
kan wel; de mensen zijn
voorzichtiger, nu alles zo
moeilijk te koop is.". Wanneer je het dan ge-

noeg vindt voor deze ge-
legenheid, geef je niet al-
leen Harry Distel een
stevige hand op de
afloop van de verkiezin-
gen, maar ook Ruurd
Hemminga, die er onder-
tussen bij is gekomen en
zijn sympathie voor de
CPN ook niet onder stoe-
len of banken schuift. Je

verlaat de kazerne in elk
geval met het idee. dat de
mannen, die 's nachts
langs de spaciale palen
naar de brandwagens glij-
den en met hun rode auto's
naar den gevreesden roden
haan ijlen, dermate ver-
trouwd zijn geraakt met
deze kleur, dat ook zij zul-
len stemmen op lijst 6.

Hurry Distel met zijn blauwe werk jas <.'.;» en zijn
jongere maat Ruurd Hemminga hebben hun keuea
voor n Mei bepaald en stemmen ook op lijst 6.

BONNEN.
De letters H van Hoen af tot I en 3
zijn morgen aan de beurt om op
stamkaarten eindigende op cijfer 9
in een,der vijf kringkantorem schoe>
nepbonnen af te halen.

DISTRIBUTIENIEUWS

PLETROLEUM VOOR VACANTIE-GANGERS
Personen die hun vacantie buiten
gaan doorbrengen en die voor het
bereiden van maaltijden op petro»
leum zijn aangewezen, moeten zich
tot de volgende instellingen wenden:
a) Zij die gebruik maken van
kampeerterreinen ol van daartoe
ingerichte zomerhuisjes e.d. tot de
ANWB.
b) Zij. die de beschikking hebben
over een woninggedeeite, een ge-
hele woning met afzonderlijke keu-
ken of cc.n boot met slaapgelegen-
heid, tot <ïe plaatselijke distributie-
dienst waar men de vacantie door-
brengt.
c) Watertoeristen tot de distributie-
dienst van hun woonplaats
Bij tijdelijke woningruil wordt geen

Êetroleum verstrekt en dieuien de
etrokkenen e.e.a. onderling te

regelen.
FRUITWINKELIERSATTENTIE.

Détaillisten, die hun toewijzingen
sinaasappelen voor kinderen, gebo-
ren tn 1944 of later, nog niet la
ontvangst namen, kunnen dit nog
vóór a.s. Zondag doen. Wordt hier-
aan geen gevolg gegeven, dan zullen
de sinaasappelen, in verband met
hun spoedig bederf, aan ander©
détaillisten worden toegewezen.

EEN ONS VLEES EXTRA.
In de morgen verschijnende bonnen-
lijst wordt voor consumenten ouder
dan vier jaar, boven het normale
vleesrantsoen, een bon voor 100
gram vlees aangewezen.

BONNEN VOOR RUBBERLAARZEN
WORDEN

ONGELDIG
Met, ingang van 16 Me, a_e. zullen de
bonnen voor rubberlaarzen ongeldig
worden verklaard. Men dient deze
bonnen dus zo spoedig mogeljjk te
besteden. Indien bij de handel geen
of geein passende rubber.aarzen voor-
radig zijn, kan men tot en met 15
Mei a.s. de bon tegen ontvangstbe-
wijs bij een detaillist afleveren. De
levering der laarzen zal dan plaats
hebben zodra deze door den hande-
laar zijn ontvangen.

LETTERS R EN U
kunnen op Donderdag 9 Mei a.s. d»
nieuwe bonkaart K/L 606 enz. af-
halen.

Donderdag voor de radio
Hilversum I, 301 mtr.: 10-35 Enj,semble Jetty CantJor; 11.10 Aöo
Bredenode—Bettink, zang; 12.00Lyra.trio; 12.35 „De Zevenklapper",v. Kl. v. Beeck; 13.15 Métropole.
orkest met zangsoliraten; 14.20 Con.
certgebouw-tï-io; 15 20 „Confetti";
16.15 Filmbespreking; 17.35 ReetWhite and Blue Stars; 19.20 Caba_
ret-programma; 20.25 Kamerorkest:
21.15 „Het bevel", (hoorspel); 22.00
The Romancers; 22.40 Pierre Palla,
orgel; Chr. Bévort, zang; 23.30 „The
Grae&hoppers".
Hilversum 11, 415 mlr.: 10.45 Fluit,
concert v. Bouffht'on; 11.45 Orkest.
muziek v. Bizet; 12.30 London
Palladium Orch. en Benj. Gigld;
14.00 All Round Sextet: 15.00 Wer-
ken v. Haydn en Schubert; 17.00
Friesche liederen; 17.30 Henk Dut,
orgel: 18.00 Ensemble Gregor Dou.
winsky; 19.20 Met band en plaat
voor u paraat; 20.20 Volkszang;
21.20 Apollo; 22.35 Omroeiïorkest;
23.20 Gramofoonplaten.
CANADA ROEPT NEDERLAND

Dagelijks vinden er vanuit Canada
uitzendingen plaats in de Neder-
landse taal van 20.00 uur tot 20.15
over de golflengten 16.84 m en
19.88 m. Op Zondag bovendien een
uitzending om 15.45 u. tot 16.00 u.

Motie-Van Poll aangenomen
(Vervolg van btadz. 1.)

De Waarheid van Woensdag 8 Mei 19462



Kameroverzicht

De motie-
Van Poll

DE Dinsdag door de Tweede Ka-
mer aanvaarde motie is een
merkwaardig staatsstuk gewor-

den. Om twee reden: ten eerste om
haar politieke achtergrond, ten twee-
de om haar strekking.

De motie werd met 45 tegen 26
Btemmen aangenomen. Vóór stemden
de gehele communistische fractie en
de fracties van de P.v.d.A. en van
de K.V.P. ...voor zover aanwezig!
Het extremistische woorder.gekletter
van de zijdt der katholieken naar
aanleiding van het rapport-y. Poll
over diens reis naar Indonesië, dien-
de als omlijsting van een politieke
manoeuvre, dat onder de huidige
omstandigheden als een voorberei-
ding van de zo zeer begeerde coalitie
tussen katholieken en de groep
Vorrink-Schermeraorn-Joekes be-
schouwd moet worden.
Schermerhom had verleden week
reeds wat water in zijn toch al te
eeer verdunde wijn gedaan, door op
initiatief van zijn vriend Joekes en
denkatholiek Maarseveen de beruch-
te Grondwetwyziging er door te ja-
gen, die de wettelijke grondslag voor
het uitzenden van Nederlandse mili-
tairen naar Indonesië moet leveren.
Opmerkelijk zijn in dit verband de
volkomen juiste opmerkingen van
minister Logemann, die hij Dinsdag
over het karakter van een eventuele
oorlog gemaakt heeft. Dit zou* geen
bllksem-oorlog worden, maar een
guerilla-strijd. waarvan het einde
niet is te zien. En wij voegen er
aan toe: waarvan ook de offers niet
zouden zijn af te meten. Want men
mag veilig, vooral na de opmerke-
lijke brief van luitenant v. d. Berg
aannemen, dat onze jongens tegen
een dergelijke strijd niet zouden zijn
opgewassen. Hij zou verlopen zoals
de strijd in China is verlopen: de
Nederlanders zouden misschien in
staat zijn belangrijke verkeerspunten
te bezetten, maar het land zou in het
bezit van de Indonesiërs blijven...
Welnu, nadat de katholieke reactie
de belofte van nieuw kanonnenvlees
was geschonken, was zij klaarblijke-
lijk van haar kant bereid ook iets et
doen terwiïle van de toekomstige
samenwerking Daarom erkende zij
het recht van Indonesië op een auto-
nome bestuursvorm (waarbij in het
midden is ge.aten, wat er onder ver-
staan moet worden) en daarom ver-
klaarde zf dat de republikeinse
Staatsvorm gesu beletsel behoeft te
aijn voor het inwendige bestel van
het nieuwe Indonesië. Dit zijn richt-
lijnen, waarmee niet veel. maar in
elk geval iets gedaan kan worden.
Het spreekt vanzelf dat P. de Groot
namen.s de Communistische fractie
"en poging deed om de bedoeling van
de autonomie nauwkeuriger te om-
schrijven in de zin van het recht op
zelfbeschikking. Ook verbaasde het
ons niet, dat de a.-r.-leider Schouten
de motie nog snel tot een oorlogsver-
klaring aan de Indonesische revolu-
tie wilde verdraaien.
Hoe dan ook de katholieken waren
in tegenstelling tot hun heftige ful-
minaties in de discussie, bij het op-
stellen van hun motie zacht als lam-
metjes. Hun verdere bedoeling was
zonder twijfel om het er heen te
leiden dat slechts zij en de P.v.d.A.
vóór de motie zouden stemmen.
Daar deze echter in tegenstelling.
tot de vergeefse pogingen van den
heer Joekes geen enkele goed- of af-
keuring van het regeringsbeleid in-
houdt, zagen de Communisten ook
geen bezwaar in het aanvaarden van
de motie. Waarmede de slimme tac-
tiek van de katholieken volkomen
doorkruist werd. Bereikt Is dat de
onderhandelingen voortgezet kunnen
worden en indien minister Logemamn
Dtet slechts idealistische redevoerin-
gen zou houden, zoals hij Dinsdag
gedaan heeft, maar ook wist te rege-
ren en zijn idealen in de daad om te
Betten, dan zou van de onderhande-
lingen nog iets terecht kunnen
komen.
Bereikt is verder, dat over de toe-
komstige regeringscoalitie nog niets
is beslist Dit zal blijven afhangen
van de uitslag der verkiezingen en
Tan de sterkte waarmede de demo-
cratische krachten in het Parlement
terugkeren.
Be» opmerkelijk bijdrage tot de dis-
cussie werd nog door P. de Groot ge-
leverd. Minister Logemann had in
afjn uitvoerige rede n.l. ook beweerd
dat de communistische beweging in
Indonesië door Tan Malakka werd
aangevoerd, die volgens de berichten
door de regering-Sjahrir is gearres-
teerd. Hieruit zou dan moeten blij-
ken dat er onverzoenlijke tegenstel-
lingen tusschen regering en Commu-
nistische partij bestaan. P. de Groot
toonde aan dat dit niet het geval is.
Zn het bijzonder wees hij er op dat
de Communistische Partij in Indone-
sië het met de regering volkomen
eens is wat betreft het nationaal-
democratische karakter van de revo-
lutie. Tan Malakka heeft, zoals onze
lezers bekend is, niets uitstaande
met de K.P.I. De minister kon niets
anders doen. dan deze hem blijkbaar
nieuwe informaties in dank te aan-
vaarden.

F. B.

Nachtvoorstelling in
„De Uitkijk”

In het kader van de manifestaties
„De Kunst gaat door het Vrije
ILand", zal morgen (Donderdag)-
nacht om 12 uur de première plaats
Vinden van de nieuwe Nederlandse
verzetsfilm ~ Samen op weg", van
Otto van Nyenhoff.
In hetzelfde programma wordt een
filmwerk vertoond, dat een beeld
geeft van de ontwikkeling der cine-
matographie, verder „Etoile du
tmer" van Man Ray en „Une nuit
sur le Mont chauve" van Alexejeff.
De totale opbrengst is voor Volks-
herstel en Centraal Bureau Mei '4S.

Amsterdam in het teken
van verkiezingsstrijd

„VRIJE OCHTEND"
IN de loop van een jaar leert men

zn'n collega's kennen: de „baas"
schrijft de hoofdartikelen, en als

je iets op je hart hebt, weet hij
meestal en gauw te helpen en te
raden; Jaap, de „rustende pool in
der verschijningen vlucht" die kalm
blijft onder het telefoongerinkel en
de stroom van bezoekers aan zijn
secretariaat; Jawe, die de sportfa-
naticus is (en graag zwemsters in-
terviewt) Tex, voor wie het buiten-
land geen geheimen heeft, Dick die
van alle markten thuis is; Do, Ank,
Clara. Corrie en Truus, het kwintet
van vrouwelijk schoon, dat evengoed
stenogram opneemt als verslagen
maakt, Piet, die de pagina's in el-
kaar timmert Te veel om op te noe-men. Dan kom je opeens een och-
tend bij elkaar, als je eigenlijk een
„vrije dag" hebt en je met elkaar
besloten hebt, die ochtend voor ver-
kiezingspropaganda te besteden.
En wat zie je dan: dat loopjon-
gen en chef binnenland, dat de „eco-
noom" en de verkeersspecialist even
goed overweg kunnen met krantjes
en brochures. Dat Dick een omroe-
per in de dop is en Siem niet alleen
heet loopt voor worstelen maar zijn
prooi in een imaginaire „dubbele
nelson" houdt en hem niet vrijlaat,
voordat hij iets gekocht heeft. Twee,
drie uur trekt daar een anders nogal
kalme en bezadigde redactie door
de stad, de geluidswagen voorop en
zij rusten niet eerder dan dat er„uitverkocht" is.
Het is zo leuk onderweg, als je de
verschillende verhalen hoort: daarwas die katholieke meneer, die be-
loofde ~niet alleen te kopen om van
het gezeur af te zijn, maar zijn
brochure ook te bestuderen". Daarwas dat ~echte boertje van buiten",
dat geduldig bleef luisteren naar een
nogal ingewikkelde propaganda-
speech; die hardhorende, naar wie
de agent kwam kyken, omdat hij
had gedacht, dat onze poging om
hem te vertellen, wat wij verkoch-
ten, een hooglopende ruzie was. En
die man, die van een vreemde bij de
bushalte geld leende, om nog een
brochure te kopen!
Er waren natuurlijk ook anderen,
die hooghartig van ~neen" schudden
of zich niet eens verwaardigden om
neen te zeggen; zoals er ook colle-
ga's ■waren, die blijkbaar beter kon-
den schrijven dan verkopen !
Er zijn natuurlijk alle mogelijke
manieren om een vrije ochtend te
besteden; maar Gerrit en Joop,
Martin (die er extra van Haarlem
voor was overgekomen) en Berend,
„Jaapje" en de „leerling", en al die
anderen hadden meer plezier op deze
ochtend dan zij thuis, of op een ter-
ras met een kop koffie hadden kun-
nen hebben.
En dan ga je dat jaar nog eens in
gedachten na: ja, je hebt geujk, je
kent elkaar en je hoopt maar, dat
alles zo blijft. Want, verhipt, wat
kan je blij zijn met zon redactie, en
trots.
Eén van ons had geen vrij-aX. Die
moest „werken", vandaar dit epistel.

Brandende geestdrift
en laaiend enthou-
siasme

DAAR zijn van die geijkte termen
in de wereld: „brandende geest-
drift" en „laaiend enthousias-

me" horen er ook bij en elke goede
journalist tracht niet in 't cliché te
vervallen en zoekt naar „ersatz".
Maar wat wil je: je komt in een
afdeling in West van de partij en
ziet dertig man aan het werk. Zij
timmeren, zagen, hameren, verven.
Het is een n-.ierr.nest op zn best. En
dan vraag je den „baas" Meyerhoven
hoe lang werken ze al, wat betaal
je ervoor, waar kr\jg je ze vandaan?
En hij antwoordt: zij komen van-
zelf, na hun werkdag, dan zijn ze
hier nog eens twee a drie uur aan
de gang. Moet ik er meer hebben,
dan staan die oox klaar en zij krij-
gen er niets voor behalve misschien
het goede gevoel, mee gewerkt te
hebben aan de overwinning van hun
partij. En dat doen ze nu al weken
en zij zullen het nog weken doen.
Hoe moet je dat noemen? Laaiend
enthousiasme!
Of je spreekt Mulder of Ten Dam.
en je ziet dan hun stralende cgen,
hoort ze „hun" jongens — en meis-
jes — prijzen, die maar eventjes van
plan zijn op eigen kosten een 900
borden te schilderen en te plaat-
sen. Ook zij zijn er avond aan avond
In de v. d. Helststraat aan de gang
en hun enige beletsel is, dat de bu-
ren wel eens geklaagd hebben, om-
dat ze tot laat in de nacht in de
weer zijn. „Wij willen ze allemaal
overvleugelen" vertelt een jongen.
Wat is dat? Brandende geestdrift.
Je kunt natuurlijk ook eens variëren
en dan noem je wat de heel alleen-
staande vrouw gedaan heeft in de

„Oude Jodenbuurt", wier man ge-
bleven is in de strijd, brandend en-
thousiasme. Zij had nog een paar
lappen stof, rode stof, en zij heeft
er vlaggetjes van gemaakt voor de
Mei-optocht. Wat ze er voor kreeg,
’34,54, ging in het verkiezingsionas.
En die andere, zegt Maarssen, die
voor bijna f 21,— aan rode tulpen
cadeau gaf. Maar daar weten zij in
West ook weer een liedje van te
zingen. Daar was een vrouwtje, die
uiet genoeg stof had voor vlaggetjes;
ze maakte er strikjes van en gaf de

’ 6,—, die ze kreeg, aan 't fonds. En
laaiende geestdrift was dan zeker
het gebaar van die man, die kwam
en zei: „Ik ben wel geen partijlid,
maar ik heb hier nog een bundeltje
met liederen; de „Internationale" is
er ook bij. Verkoop die en houd het
geld maar voor j»Uie strijd."
Daden zeggen meer dan woorden;
maar af en toe zün de woorden
nodig om deze in schijn zo kleine
daden naar voren te brengen. Want
al wordt er overal hard gewerkt, al
doet ieder wat hij kan (en vaak meer
dan dat) het is zulk een zware strijd
tegen de machten van reactie en
kapitaal, die gestreden moet worden.
Wij moeten het alleen hebben van en-
thousiasme en geestdrift om de voor-
sprong van die anderen in te ha.en,
die met geld kunnen smijten, die de
grote papiertoewijzingen nebben, die
de officiële medewerking verkrijgen,
die kunnen spreken door de radio
op alle uren van de dag. En daar-
om is het niet verkeerd om ook eens
al die „onbekende strijders" in het
zennetje te plaatsen (al zullen ze
dat zelf niet willen, want zij doen
alleen maar hun plicht volgens hun
opvatting). Ga dus eens kijken in
de Spaarndammerbuurt, waar ze in-
genieus hun huizen versierd hebben,
kijk eens naar de Van Spilbergen-
straat of bezoek die onte bare grote
en kleine vergaderingen en spreek-
beurten, waar meer en racer mensen
komen, die niet tot de partij behoren,
maar die willen weten, wat wjj hun
kunnen en zullen bieden.
Dan hoor je zon verhaal van die
familie, die om een verkiezings-
affiche vroeg. ~U bent toch jrèen
lid?" zei de kameraad, die met hen
sprak. „Neen, maar onze buren heb-

ben zon ding uithangen van de
PvdA en wij zullen ze het wel
tonen!"
En later zei de vader: „Mijnheer, ik
ben katholiek en wat ik bij de ver-
kiezingen doe, weet ik alleen, maar
hier zyn ’ 110. Of dat verhaal van den
ambtenaar bij een hele grote rijks-
instantie, die bij zijn collega kwam
en zei: „Ik was op jullie Mei-
meeting, schrijf mij maar op." En in
Zuid vertellen ze je, hoe moeilijk
hun buurt is, maar waar zij dan toch
maar in een week 800 brochures en
800 „Voorwaarts" verkocht hebben!
Je zou zo door kunnen gaan, want
het beeld is overal hetzelfde: veel
werk wordt er gedaan, en wat er
gedaan wordt, gebeurt met hetzelfde
laaiende enthousiasme en brandende
geestdrift. Waarom zou je eigenlijk
woorden zoeken, om deze t« vervan.
gen?
En als je al dat ziet en de gesprek-
ken hoort, dan komt die oude baas
in je gedachten, daar aan de over-
kant van het V, die vroeg, of we
niet eigenlijk te weinig candidaten
op onze lijsten hadden staan. „Twin-
tig is toch wat weinig, kameraad?"
Je hebt hem uitgelegd, dat en waar-
om je ermee denkt te komen. Waar-
om eigenlijk? Misschien heeft hij wel
gelijk!

De redactie van „De Waar.
heid" met de gehtidswagen
op stap voor de verkiezingen.

Palestina in de Veilig-heidsraad

De regering van Syrië heeft be-
sloten, de Palestijnse kwestie voor
de Veiligheidsraad te brengen, aldus
een aankondiging van de Arabische
Liga. De Liga zal op 18 Mei te Da-
maccus bijeenkomen in buitenge-
wone vergadering.

Tweejarig meisje uit het
raam gevallen

In Rotterdam viel een tweejarig
mei3je, Corrie G., uit het venster
van haar ouderlijke woning aan de
Groningerstraat Het kindje had de
spanjoletsluiting geopend en stortte
vanaf de 2e etage op een stenen
binnenplaatsje. Het kindje werd in
zorgwekkende toestand naar het
Zuider-ziekenhuis overgebracht en
overleed kort na aankomst.

Met de „Vliegende Hollander”
door het luchtruim

IN de Vrijheidsstraat op Schiphol
waaien fier de vlaggen der Ver-
enigde Naties in de reeds warme

voorjaarsbries. Zij symboliseren een
Ideaal, dat moeizaam bevochten
werd, een ideaal, dat nog moeizaam
te verwezenlijken is.
Intussen spant de burgerluchtvaart
haar lijnen over de ganse aardbol
en brengt daarmee daadwerkelijk de
volken nader tot elkaar. Van land
tot land en van continent tot conti-
nent kan het moderne vliegtuigver-
keer een zegen voor de mensheid
worden, mits men dit door en ten
behoeve van de vooruitgang zal
exploiteren.
Van werelddeel tot werelddeel zul-
len op 21 Mei a.s. de moderne
„luchtkastelen" van de K.L.M, vlie-
gen. Ja, werkelijke „luchtkastelen"
zijn de nieuwe acht en halve meter
hoge reusachtige DC-4's die met hun
royale accomodatie voor 44 passa-
giers alleszins deze benaming ver-
dienen.
Het reizen In deze moderne „Vlie-
gende Hollander" is geheel iets
nieuws; èn door inrichting van de
machine èn door haar verbluffende
afmetingen maakt 't het vliegen, dat
weer gewoon en alledaags dreigde
te worden, tot een nieuwe sensatie!

De rustige vaart van deze aviati-
sche Pullman, de weinige hinder van
het motorgeraas — men neemt in de
machine minder hiervan waar dan
de kleine mensjes daar beneden dit
doen — en vooral de rustig-gemoede-
lijke stemming In de afgescheiden
bestuurdersruimte, moeten wel de
meest vreesachtige luchtreiziger op
zijn gemak stellen. Het oversteken
van de Leidsestraat te Amsterdam
tijdens het spitsuur is minder veilig
dan een reis per „Vliegende Hol-
lander". Als je zo over het land
vliegt, dat al 3een kleurrijk tapijt
met de blokkendoossteden daarop
a.h.w. onder je door trekt, besef je
maar ternauwernood zon 4 a. 500
meter boven a het aardse gedoe,
een slordige 375 km per uur af te
leggen. Jammer dat de patrijspoor-
ten van de reeds geleverde machi-
nes zo klein zijn; de Hollander blikt
nu eenmaal liever op alles waar hij
overheen vliegt dan de meer gebla-
seerde Amerikaan. (Moge dit een

Wij hébben gekeken op
vlaggende steden en

groenende velden
tip voor de KLM. zijn om de nog
te leveren grote machines met rui-mere uitzichtvensters te doen . uit-
voeren).

Nu wij hebben naar beneden ge-
keken. Op de vlaggende steden, die
het feit van hun verlossing uit de
nazigreep herdachten, op de akkers
waarop het zomerkoren de veldengroen kleurt, op het nijvere be-
weeg in do havenbe'fkens van Am-
stel- en Maasstad en op de Zater-
dagse drukte in de Haagse city.
Een schril contrast leverde de aan-
blik van het Roergebied op. Wij
namen soms totaal verwoeste be-
drijven waar, maar anderzijds ook
fabriekscomplexen waar ogen-
schijnlijk niets aan mankeert. Wa-
ren dit bedrijven die geen sleutel.positie in Hitler3 oorlogsma-
chine innamen of gaven andere
belangen de doorslag deze indus-;
trieën te sparen. Beklemmend is
echter de stilte die in dit eenszoo bedrijvige land heerst. De in
puin gesmeten steden lijken uitge-storven, een enkel trammetje schijnt
de enige communicatie te vormen
'in dit gebied, dat eens een cen-
trum van belangrijke verkeersadera
was. Van de vele schoorstenen,
die eens het Roergebied tot een boa
van dergelijke kolossen maakten,
wolken er slechts een paar wat
trage rook uit. Machteloos liggen
grote brugconstructies in de histo-
rische Rijn en hopeloos ziet het uit-
gestrekte havenbekken van Ruhr-
ort er uit. Fel geselde de oorlog
het Roerbekken. Dit dankt Duits-
land zijn eens zo verafgode „Füh-
rer"
Keren wrj tot meer opwekkende aan-
gelegenheden terug. De voorsprong
die de niet direct bij de oorlog bc.
trokken landen in de uitbreiding
van hun burgerluchtvaart konden
bereiken haalt Nederland aanzienlijk
met de fraaie DC-4's en de nog te
leveren. Constellations in. Aan de
openingsvlucht van de New-York
dlen3t nemen de burgemeesters van
Amsterdam en Rotterdam deelf zij
zullen o.a. ons huldeblijk voor de
door de Yankees bij de bevrijding
verleende hulp, een schilderij van
Ruysdael aanbieden.
Het wordt een gebeurtenis, die
eerste K.L.M.-vlucht van het land,
ontworsteld aan de baren, naar d»
stad die tot tn de wolken reikt.

De tweede DC-4 — de Vliegende
Hollander „Rotterdam" — die de
K.L.M, als 51e vliegtuig aan haar
vloot toevoegde.

....EN NOU WIJ!!
VANDAAG heb ik een appeltje

te schillen met de laksen en de
lauwen, met de onverschilligen, die
aan de kant. blijven staan. Die
misschien om de een of andere
reden teleurgesteld zijn, dat het
allemaal zo heel anders is gelopen,
dan zrj zich hadden voorgesteld,
die ontmoedigd zijn en menen dat
het toch niks geeft. Er zijn er, die
zeggen: „Het is toch allemaal
hetzelfde", of: „Ik moet eerst voor
mezelf zorgen", of beweren, dat
zij zich niet met de politiek be-
moeien. Maar de politiek bemoeit
zich dagelijks met hen. Hun zor-
gen en hun noden zjjn een recht-
streeks uitvloeisel van de politiek,
die in ons land wordt gevoerd. De
politiek gaat u allen aan, vrien-
den. En er is geen enkele reden
om bij de pakken neer te zitten.
Want, ge moogt duizend maal ge-
lijk hebben, om over teleurstelling
te klagen, thans hebt ge het zelf
in de hand om te zorgen dat het
anders wordt in Nederland. Eén
keer is de macht in uw eigen han-
denv gelegd; grj zelf kunt meehel-
pen beslissen, welke koers ona
land zal gaan varen. Uw stem kan
meehelpen uw eigen zorgen te
verlichten. Afzijdig blijven is han-
delen tegen uw directe eigenbe-
lang. Cïe hebt er uzelf en anderen
mee.
Sta niet te suffen! Wees van zes-
sen klaar! Help mee de commu-
nistische overwinning groot te
maken!
P.S. Ik weet natuurlijk wel, dat
er onder de lezers van „De Waar-
heid" niet veel laksen en lauwen
zijn. Maar u kent ze natuurlijk in
de buurt en u wilt hun zeker mijn
woorden wel overbrengen. Dank u!
Nou wij! A. J. K.

KOMT U BINNEN, MENEER CHURCHILL. Het beste is dat
u hier maar blijft.

De Waarheid van Woensdag 8 Mei 1946
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LUISTERSPELEN inApril
Van Willy Corsari
tot
Peggy van Kerckhoven
DE voornaamste Nederlandse

luisterspelregisseurs zijn, alfa-
betisch geiangschikt, Willem

van Capellen, ±iommer Kieyn, Toon
Rammelt, Carel Rijken en S. de
Vries jr. Als éénmans-luisterspel-
voortbrengers hebben we nog Koos
Koen (Wam Heskes) te vermelden.
Wat is het aandeel van deze men-
sen in hetgeen de luisteraar ten-
slotte te horen krijgt? Zij doen ze-
ker niet alles, want zij blüven af-
hankelijk van de technische moge-
lijkheden der uitzending. Het ge-
bruik dier mogelijkheden wordt bo-
vendien slechts ten dele door hen
gecontroleerd; daar zij anderen voor,
bijv. de geluidenmaker Jan de Lange
en de werktuigkundige helper Jan
Koenen.
Voorts zijn daar de acteurs en actri.
ces, die we; geleid maar niet als
instrumenten bespeeld worden en
eindelijk is er de tekst van het
luisterspel, welke vaak door anderen
dan de regisseur wordt geleverd.
(De Vries werkt dikwijls met zijn
eigen tekst. Koos Koen alth'd).
Onder alle omstandigheden bestaat
de taak van den regisseur echter
hierin, dat hij het klankmateriaal
verenigt tot een kunstzinnig geheel,
d.w.z. dat hij enerzijds zijn spelers
op de juiste wnze moet laten spre-
ken, fluisteren of gil en, acht moet
slaan op de klankwaarde van mu-
ziek en geruisen, terwijl hij ander-
zijds dit alles op de juiste manier
moet aaneenschakelen („monteren"),
waarbij zijn eigenlijke zin voor
luisterspel aan de dag dient te
treden, zodat hij noch in vlakke re-
portage, noch ki voor-de-microfoon-
gesleept toneel, noch in geluiden.
hutspot vervalt. Natuurlijk moet hij
daarbij steeds worden gesteund door
een goede tekst, goede spelers,
goede werktuigen en goede technici.
Laat ons naar aanleiding van het
deze maand gebodene enkele tekst-
schrijvers pogen te beoordelen. Daar
is Willy Coreari, van wie enige
fragmenten uit een roman, „voor de
microfoon bewerkt", in de aether
zijn gezonden. Haar teksten zijn
over het algemeen niet gelukkig.
Met de letterkundige waarde ervan
heeft dat niet veel uitstaande. (De
letterkundige waarde van de Vries',
pardon Peter Goodmans, „Dodeo-
huis', is nul, maar het luisterspel
van die naam was buitengewoon
goed.) In Willy Corsari's fragmen-
ten wordt te veel en te roman.achtig
gepraat, al treft ons soms een goede
vondst, bijv. het herhaalde „klik-
spaan" in „Het wapen der vrouw,"
maar op dat moment zijn dan ook
de karakteristieke middelen van het
geluidenspel toegepast.
Peggy van Kerckhovens luisterspel-
teksten zijn ongetwijfeld raker; hier
meer vondsten en ook een levender
geheel. „Juliana van Stolberg" kon
nu en dan boeien, doordat gesproken
woord, zang, muziek en geruis op
evenwichtige wijze elkaar opvolgden
of samenvloeiden.

letwat schrille tegen-
stellingen

ZOALS echter gezegd: op de regis-
seur komt het ten slotte aan.
En dan treft ons het sterkst

hei contrast tussen de heren Kom.
Mer Kleyn en S. de Vriee Jr. In
„Het wapen der vrouw" (regie:
Kommer Kleyn) wordt bij het eer-
ste grapje al te lang, te luid en te
gemaakt gelachen. Aan de samen,
voeging van geluidstaferelen is even
veel aandacht besteed als aan de
stijl in een derderangs schotschrift;
het rammelt.
In een oude bekende als „Linke
Arie wordt eerlijk" (regie: S. de
Vrie» jr.) is daarentegen van begin
tot eind de toon aannemelijk. De
z-g. achtergrondgeluiden zijn aardig
Ingevoegd en de delen gaan op een
verantwoorde mander in elkaar over.

De strekking van
luisterspelen

LUISTERSPELEN hebben mees.
tentijd ook wat men „een in-
houd" pleegt te noemen. Deze

stemt niet immer tot verheugenis.
Het best te verteren is eigenlijk
nog zo iets als „Dodenhuis". (Een
uizondering maak ik voor het gees-
tige „Linke Arie wordt eerlijk").
Maar een paradenumreer zoals „Vijf
Jaar van ons leven" kan mij eigen,
lijk niet bekoren. De illegaliteit was
toch een tikje minder schematisch,
een beetje tragischer en had méér
kanten dan men hier mocht beluis-
teren. Uit de Vries' luisterspel zou
men opmaken, dat de oorlog een
aaneenschakeling van muzikale
fragmenten is geweest met nu en
dan een hartig woordje Amsterdams
en op zijn tijd een fusillade. Het lag
m.i. net allemaal even anders.

Zeer naargeestig stemde mii Oeler
Koening. Ik laat nog daar, dat ons
daarin de regeringspolitiek als een
tatjfzaobt eitje werd opgediend. Be.

■uigdn nMSCkt ons evenwel de door
'«n OBBr burgerlijke manier, waarop
haat tegen het Japanse ras wordt
gepropageerd. Zo wordt Japan in
het IXde deel van drt fraais geken-
schetst als een „grote, gele kat met
spieetogen". Maar ik vind, dat noch
de huidskleur, noch de oogvonm
veel uitstaande heeft met de geva-
ren van het Japanse fascisme. Wat
later zegt nota bene een Indonesiër
tegen een Japanner: „Kleine, gele
luis". Ik vind dergelijke uitingen
onwelriekend — onze Chinese vrien-
den zullen het mij toegeven — en
ik begrijp niet, waarom onze anders
zo overgevoelige radiocenauur geen
aanmerkingen heeft gemaakt' op
uitingen die getuigen van het ge-
brek aan smaak, dat sommige
Aziaten niet ten onrechte Europa
verwijten.

DE LBEUWE.

Arsenicum en....
oude kant

Het mag wel irreëel wor-
den, dat de meeste toneelstukken
aan het slot een oplossing brengen
Immers in het werkelijke leven
gaat het niet alzo. Het slot van de
Amerikaanse comedle „Arsenicum
en ■— oude kant", waarvan de
première Zaterdagavond in het
Centraaltheater ging, heeft een
reëel einde, d.w.z. dat het geen op-
lossing van de situatie brengt
maar nieuwe complicaties.
Men kan zich voorstellen dat dit
vreemde verhaal van Joseph Kes-
selring vjjf jaar achtereen in Lon-
den voor het voetlicht kwam. Het
aantrekkelijke van dit stuk zit in
de geraffineerde tegenstelling tus-
sen beine werkelijkheden, die het
oproept. De ene werkelijkheid:
twee lieve oude dames, die met
zoetsapoige gesprekken een zoet-
sapDis: leventje in Brooklyn leiden
en de andere werkelijkheid: twaalf
lijken in de kelder. Want de lieve
dames hebben de slechte gewoonte
om eenzame oude heren met be-
hulp van wat arsenicum in de wijn,
naar een gelukkig hiernamaals te
voeren.
De krankzinnige broer maakt de
familie Brewster slechts interes-
santer en met de terugkomst van
de moordmaniak Jonathan, die n.b.
ook een lijk meebrengt, bereikt de
intrige haar hoogtepunt

De acteurs brengen dit alles met
kennelijk genoegen: Cor Ruys
speelt drie rollen en ia een prach-
type als de praatgrage politieman.
Nell Koppen en Sara Heyblom zijn
verbluffend goed als de merkwaar-
dige zusjes. Gjjsbert Tersteeg
speelt met verve den enigen nor-
malen broer van het gezin en een
pracht-creatie is die van Jan Teu-
lings als Dr. Einstein de assistent
van de moordmaniak. Ook van de
overige rollen veel goeds. Een bril-
lante uitvoering van een brlllante
comedie.

DICK VAN SWOL.

Bibliotheek der Franse
ambassade geopend

In Den Haag vond Maandagmiddag
de opening plaats van een biblio-
theek ingericht door de voorlich-
tingsdienst van de Franse ambas-
sade. De Franse persattaché, de
heer Michel Berveiller, hield de
openingsrede. Na afloop van deze
plechtigheid werd de Nederlandse
pers in de Franse ambassade ont-
vangen door den ambassadeur en
mevr. Hubert Guérin, die hun een
souper aanboden.

Lysistrata 1946 of
De Vrouwenstaking

Lysistrata is een van de elf blijspe-
len, die van den groten Atheensen
blijspeldichter Aristophanes (450—
380 voor Christus) bewaard zijn ge-
bleven. Aristophanes was een aristo-
cratisch dichter met conservatieve
Ideeën, die in al zijn stukken de de-
mocratie op een felle, maar overi-
gens bijna ongekend geestige wijze
heeft gehekeld.
Eduard Veterman heeft het gegeven
van Lysistrata bewerkt tot een
nieuw blijspel, dat hij Lysistrata
1946 of de Vrouwenstaking noemde.
Het is natuurlijk altijd een gevaar-
lijke onderneming om een zo geestig
en zo beroemd bijjspel als dat van
Aristophanes te gaan bewerken.
Maar Lysistrata 1946 is. ondanks het
overgenomen gegeven, een echte Ve-
terman geworden, waarbij iedere lust
tot vergelijking met het „origineel"
vergaat De „Vrouwenstaking" is
misschien hier en daar wat grof, het
rijm van de tekst is soms wat ge-
wild pretentieloos en gezocht (enkele
gedeelten van het blijspel doen den-
ken aan de nieuwjaarswens van Klo-
ris en Roosje) maar toch zou ik in ons
toneelschrijvers-arme Nederland een
tweede schrijver aangewezen willen
zien die een dergelijk fris. onder-
houdend en vaak ook geestig blijspel
kan schrijven.
De première, van het Amsterdams-
Rotterdams toneelgezelschap, Zater-
dag in de Stadsschouwburg is een
groot succes geworden, waar ook de
heer Veterman in deelde. Fien de la
Mar, die als" gast de vrouwelijke
hoofdrol speelde, toonde nog eens
een van de beste actrices van ons
land te zijn. Marie Hamel was mis-
schien een beetje 'n al te stoereKenau
wat niet wegnam dat er erg veel
om haar gelachen is. Men moet dit
zotte, luchtige spel niet door de bril
van den strengen criticus bekijken.
Waarom altijd zwaarwichtig de fou-
ten op te gaan noemen, wanneer de
hoofdindruk die deze moderne
Lysistrata achterlaat eigenlijk alleen
maar prettig is. Fris, typisch Hol-
lands van geest en over de gehele
linie goed gespeeld is „Vrouwensta-
king" is Lysistrata een aanwinst
voor het Nederlandse toneel.

JAN B. BRUSSE.

Verdeling opbrengst
kinderzegels

De opbrengst der in December jl.
uitgegeten kinderpostzegels zal wor-
den verdeeld onder de instellingen
welke lichamelijk- en geestelijk min-
derwaardige kinderen, van alle ge-
zindten, verzorgen.
Aan de instellingen, die ook vroeger
een aandeel uit de opbrengst ont-
vingen is — voor zover hun adres
te vinden was — een formulier ge-
zonden. Instellingen, die dit niet ont-
vingen en menen in aanmerking te
komen voor een uitkering, kunnenzich schriftelijk wenden tot: Neder-
lands Comité voor kinderpostzegels,
Welssenbruchstraat 241, den Haag.
De aanvragen moeten uiterlijk 1 Ju-
ni a.s, zijn verzonden.

PLANNEN VOOR MONUMENT OP
DE WAALSDORPERVLAKTE.

Van verschillende zijden heeft de
commissie van Nationale Herdenking
1940—1945 verzoeken ontvangen o.n
op de Waalsdorpervlakte te 's-Gra-
venhage een monument op te rich-
ten, omdat daar de eerste verzets-
mensen, de 18 doden, bekend door
het gedicht van Jan Campert, zijn
gefusilleerd. De commissie heeft be-
sloten aan deze verzoeken te voldoen
en voert thans besprekingen met
militaire autoriteiten, die toestem-
ming voor de oprichting moeten ge-
ven, daar de Waalsdorpervlakte mi-
litair terrein is.

De ANWB richtte tot de betrokken
autoriteiten het verzoek om alle
noodbruggen in belangrijke wegen
van duidelijke waarschuwingabor.
den en reflectoren te voorzien.

Feest der bevrijding - feest
van de bevrijde geest

Mei 1946 is niet alleen de aanduiding
van een tijdsbestek, het betekent
iets veel ruimers. Mei is de maand
van onze nedergang (1940), van on-
ze herrijzenis (1945), maar Mei 1946
heeft dezelfde waarde als de eerste
verjaardag van een kind. Het eer-
ste festijn, dat zijn levensvatbaar-
heid bewijst en bevestigt. Mei 1946
is een maand niet alleen van groot
beleven, maar tegelijk van grote his-
torie.
Jaren geleden, toen men de eerste
boekenweek voorbereidde, is er over
de te kiezen datum een heleboel te
doen geweest. De boekhandelaren
zeiden: die week behoort niet te
dicht bij Sinterklaas te zijn, want
tweemaal achter elkaar kopen de
mensen niet zoveel boeken. Prac-
tische lieden beweerden: het mag
niet te veel samenvallen met het
ogenblik, dat de brave boekenko-
pers het aanslagbiljet van hun be-
lastingen thuiskrijgen, want ieder-
een pleegt dan een nieuw, streng
budget te maken en daarbij komt
wel een sterk bezuinigd worden op
de post boeken. Men koos wel eens
November, wel eens April. Maar de
ervaring leerde, dat het mooi weer
moet zijn voor de Boekenweek, er
worden vlaggen uitgestoken en de
zon maakt een mens optimistisch,
bovendien . als alles opengaat, de
bloesems, de bloemen, de blauwe
lucht, dan gaat er ook in de mense-
lijke ziel iets open en nieuwe gees-
telijke verlangens rijzen en nieuwe
moed bezielt ieder mensekind om te
lezen en te leren en te genieten. De
vacantie met de daarbij behorende
leeshonger begint „zijn schaduwen
vooruit te werpen", kortom Mei werd
hst «ajüi'i bleef het. Thans zou mei)in ma keuze van 4* Mei-maand

haast een bovennatuurlijke ingeving
kunnen zien, want nimmer kwam de
Boekenweek zich in een schoner ka-
der der schikken dan in Mei 1946.
Ziet," vroeger stond de Boekenweek
als een aparte demonstratie volko-
men geisoleerd. De gedachten der
menschen moesten van heel andere
dingen,., de practische aangelegen-
heden des levens, naar Het Boek
heengelokt worden en die stap bleef
voor duizenden en duizenden nog
altijd te groot, zodat in bepaalde
kringen de Boekenweek ongemerkt

r-Boekenweek-boutade-t
I door C. J. KELK 1
en onbenut voorbijgleed. Dit is in
Mei 1946 althans niet mogelijk. Nu
maakt ons hele volk zich op om te
denken aan andere dingen dan de
alledaagse, te denken en te herden-
ken. En bij het herdenken aan de
jaren, die achter ons liggen, is één
van de dingen die men nimmer over
het hoofd zal kunnen zien: de troost,
die het boek ons geschonken heeft.
Zonder het boek waren wij er, gees-
telijk althans, nooit doorgekomen.
Er bleef één levensgebied, waar de
mof ons het zelfbeschikkingsrecht
niet kon ontnemen, er bleef een ter-
rein, waar zijn brute macht voor
halthouden moest en dat was ons
innerlijk, dat wij naar eigen voor-
keur konden vermaken, stichten,
versterken met de lectuur, die wij
elkander leenden en dié het onder-
werp van onze gesprekken uitmaak-
te.
Daarom geldt thans meer dan ooit:
vier naast het festijn van de bevrij-
ding in materiële zin— en de histo.
rische feestelijkheden zijn intussen

grotendeels voorbij, — met des te
meer vurigheid het feest van de be-
vrijde geest! De kunst gaat door
het vrije land en dit blijft zo in heel
Mei 1946. Maar vandaag is de Boe-
kenweek begonnen en dit dient spe-
ciaal te worden opgemerkt, wantaan het boek hebben wij het meeste
te danken gehad. Zoals te verwach-
ten was, moest deze eerste boeken,
week, na den oorlog, een bescheiden
karakter aannemen. Papier was er
ditmaal niet in zulk een kwantum,
dat een groot Geschenk kon worden
gegeven zoals andere jaren het ge-
val is geweest. Het is een klein, een-
voudig Geschenk en het zal mis-
schien niet eens aan alle liefhebbers
kunnen worden uitgereikt, maar er
is althans weer een begin.
Men heeft de opmerking gemaakt,
waarom er een gala gegeven werd
in de Amsterdamsche Stadsschouw-
burg, met als programma een op-
voering van Julius Caesar van Sha-kespeare. Was dit als hulde bedoeld
voor onze Angelsaksische bevrij-
ders of als waarschuwing, dat men
toch voorzichtig moet zijn met het
hoofd van tirannen? Maar alle gek-heid op een stokje: van Shakespearemogen wij geen kwaad zeggen endat doen wij dan ook niet. Mocht eenvolgend maal iets meer Nederlandsop het programma staan, wij zou-den het op prijs stellen.
Het gaat ditmaal dus waarlijk niet
m de eerste plaats om het uiterlijkvertoon, het gaat om de innerlijkebeleving. Het gaat er om, zich diep
in te prenten wat het boek voor onsis als geestelijk bezit en de hoofd-
zaak is, dat wij ons in deze weeknog eens duchtig' bewust maken
van het feit, dat onze band met het
boek door de achter ons liggende
jaren zeer is versterkt en dat het
in ons eigen belang is, tot verrui-ming en verblijding strekt, die bandsteeds nauwer aan te halen.
Al onze gedachten, zo zwaar bc.
drukt, als* onze gevoelens, zo diep
gekrenkt, hebben in die Jaren 1940-
-45 alleen maar vrij spel gehad in
de wereld van het boek.
Dit besef is o.a. en niet in de laat-
ste plaats de betekenis van <te%afeestmaand, van 19461

Naar schoner bloei van het Hongaars toneel
Major vertelt van plan-

nen en realiteit
Schreeuwend gebrek aan

nieuwe stukken
HET theaterpubliek voor het

nieuwe toneel moet nog ge-
schapen worden. Het oude,

het publiek van thans, bestaat uit
kleine burgers, die geen klankbord
vormen voor jong toneel," aldus
Thomas Major, de nieuwe directeur
van het Nationae Theater van Boe.
dapest. Als leider van het eerste
theater van het land neemt hij een
beslissende plaats m, in het Hon-
gaarse kunstleven, en het geeft zijn
woord een diepere betekenis.

Ons in Nederland heeft de Cultuur.
kamer en wat daarmede samenhing
voor tal van gewetensconflicten ge-
plaatst. Het blijkt, dat. hoewel in
Hongarije een dergelijk lichaam be-
■stond, dit den Hogaar-*en kunstenaar
niet voor dezelfde moeilijke keuze
plaatste.
ledereen was er lid van en al
spreekt het vanzelf, dat het Natio-
nale theater geen plaats bood aan
anti-fascistische stukken; in de
kleinere theaters, in cabarets en in
kleinen kring bleef net verzet voort-
duren zonder dat de politie daar veel
aan kon veranderen. In de laatste
maanden van de oorlog onder
Salassy werd het werken steeds
moeilijker en de besten onder de
Hongaarse toneelspelers zijn toen in
de illegaliteit gegaan. „Zelf heb ik
toen toneelvoordrachten gehouden in
fabrieken en andere bedrijven", ver-
volgt Major. „Het bleek me toen
pas ten volle welk een cultuurhonger
er onder onze arbeiders bestaat, ook
naar klassiek toneel. Die maanden
hebben beslist over mijn plannen
voor arbeiderstoneel. In de fabrieken
vinden wij het nieuwe publiek. Wan-neer mijn troep in Boedapest is,
treden wij op voor bedrijven in de
stad zelve of in de naaste omgeving.
Bij tournees door het land maken
de fabrieken een vast deel van onsprogramma uit.
Het werk moet vaak onder primi-
tieve omstandigheden worden ge-
bracht, maar de dank van de arbei-
ders is een rijke beloning. Alles spe-
len wij dan: Molière, Shaw, Russen
en Amerikanen. Er bestaat echter
een schreeuwend gebrek aan actueel
toneel. De Avant-garde van vóór de
tweede wereldoorlog is oud gewor-
den. De probleinc..', waarvoor w.j
thans staan, verschillen teveel van
die van de wereld tussen de beide
oorlogen. Bert Brecht kan in zijn
„Drie stuiversopera" nog zingen
„Berst komt ' het vreten en dan
komt de moraal". Vandaag echter
hebben wy geen vreten, maar moe-
ten toch, neen meer van ooit, moraal

hebben, opdat de winst, die de neder-
laag van het fascisme betekent, ons
niet door de vingers glipt. Het is
merkwaardig, dat toen wij het eenpaar maanden geleden nog eens pro-
beerden met de „Drie stuiversopera",
het stuk na enkele dagen, wegens
gebrek aan belangstelling van on»repertoire moest verdwijnen."
Ik vertel hem dan hoe daarentegen,
in Praag de avant garde troep van
Burian in S '46 juist met veel succesde „Drie stuivers opera" opvoert.
Misschien ligt de oorzaak van
het verschil in de wijze waarop deze
twee landen uit de oorlog zijn ge-
treden.

En wat de verzuchting,van Major
over het gebrek aan tóeuwe stukken
met een werkelijk belangrijke in-houd betreft. herinner ik mij de
woorden van Ehrenburg: „Hoe
weinig hqi; ook op zijn plaats Inkteen oorlog met een schoon bouw-
werk te vergelijken ; toch moet men
van beiden afstand nemen om het
geheel te kunnen overzien. Wij zittennog te dicht op de oorlog en nog
te vol met onze persoonlijke verbit-
tering om het geheel te kunnen over-zien, om de menselijke tragiek ervanten volle te omvat'in."
~Het gebrek aan goede stukken
dwingt des te meer", vervolgt. lajor, daar e.- een honger is naargoed toneel. Op enkele uitzonderin-
gen na hebben wij geen voorstellin-gen voor niet geheel uitverkochte
huizen. Daaraan is zeker nietvreemd dat Hongarije reeds immer
een krachtige theater cultuur had.Met de komst van de eerste Russi-sche stukken is voor het theater-publiek een nieuwe wereld openge-gaan. Binnenkort gaan wij Gorki
vertonen, wij hebben reeds een stukvan hem in studie. Er komt hiereen Russische troep en vermoedelijkgaan enkelen van ons enige tijd
naar de Sovjet Unie om daar hetbloeiende toneelleven te bestu-deren."

Het Stalen Gordijn
gaat op — X

„Major ia niet alleen een eersterangs toneelspeler en een strijd-vaardig communist". vertelt mijlater een collega van ons Hongaarsezusterorgaan „Szabad Nep". Het isaan zijn geestdrift te danken, dathet nationale theater tot de eerstegebouwen behoort, die waren her-steld van de oorlogschade. Arbei-ders en toneelspelers hebben daarbij
samengewerkt. Wie der spelers eventijd had. ging aan de slag om mede
te helpen aan de wederopbouw vanzijn theater. Deze werkgeest ont-moette ik allerwege. Het is de geest
waarmede de ernstigste hindernis-sen worden overwonnen; zekerwanneer een bekwaam en fijnzinnigman als Thomas Major er zijn
schouders onder zet WIM JNJM.

Thomas Major en Ladomorsky
Margis in de titelrollen van een

stuk van RachmanoJ.

Herdenkings-concerten
Nadat het Concertgebouworkest
gedurende enige weken op reis Is
geweest, trad het voor het eerst
weer in Amsterdam op met een
„Bevrijdingsconcert" onder aus-
piciën van het Nationaal Insti-
tuut. Er werd de Vijfde Sympho-
nie van Beethoven onder leiding
van Eduard van Beinum ten ge-
hore gebracht, en als hoofdnum-
mer van het programma volgde
na de pauze een ~Te Deum" in
de Engelse taal van Anthon van
der Horst. Dit werk, dat de com-
ponist door „het Nederlandsevolk
aan zijn bevrijders" laat opdra-
gen en waarvan de opvoering in
een „werelduitzending" als eengrootse Nederlandse manifestatie
op het gebied van de muziek
wordt voorgesteld, heeft nogal
wat stof doen opwaaien, doordat
Anthon van der Horst niet bepaald
als een geschikte auteur van zulk
een werk kan worden beschouwd.
Aan de ingang van het Concert-
gebouw werden dan ook pamflet-
ten verspreid, waarin het Lande-
lijk Comité „De Wacht", de Bond
van oud-illegale werkers en de
Landelijke Vereniging van ex-poli.
tieke gevangenen een ernstig
protest laat horen, dat een „zo
gecompromitteerde figuur de naam
van het Nederlandse volk mis-
bruikt om het door hem gecom-
poneerde werk uit de sfeer van de
collaboratie omhoog te heffen".
In dit pamflet wordt er verder op
gewezen, dat Van der Horst gedu-
rende de oorlog van de N.5.8.-
-radio een prijs heeft gekregen,
dat hij nog in Juli 1944 voor de
radio is opgetreden en lid was van
de kultuurkamer. Inderdaad,
waarom heeft men voor een der-
gelijke gelegenheid niet een van
de jongere, begaafde en loyale
Nederlandse componisten een kans
gegeven? Bovendien kon het enor-
me apparaat van twee koren en
groot orkest niet het uiterst zwak.
ke gehalte van dit „Te Deum"
verdoezelen.

Een waardige „Herdenking ter
nagedachtenis aan hen die geval-
len zijn voor het Vaderland" heb-
ben drie maal achter elkaar Char-
lotte Kohier en Henriëtte Bos-
mans in de Kleine Zaal gegeven,
waarbij de gehele opbrengst aan
de Stichting 1940—'45 werd af-
gedragen. Charlotte Kohier decla-
meerde Nederlandse oorlogs- ca
verzetspoëzie, en Henriëtte Bos-
mans speelde de bes-mo!-sonate
van Chopin., Dr. P. VAN NOORDEN

De vraag is zoo groot^
maar bovendien is er nog niet Ivoldoende Maizena fabrikaat Ouryea Ioeachikbaar. Blijf er altijd attent IJP, vraag er iedere keer weer om. INu en dan wordt Uw wensch Ibevredigd.

I Hat oud» vimaard* merk S
1 i.n *
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ONZE KAMERCANDIDAATCOR BORST :

Er moet een nieuwe koers
worden ingeslagen

„De vruchten van de arbeid
bekoren aan hen, die de

grond bewerken"
TK treft Borst temidden van zn

paperassen op zn redactiebureaux
aan de Keizersgracht. Cor is

hoofdredacteur van het land- en
tuinbouwblad ~De Nieuwe Koers",
dat hij reeds in de illegaliteit met
pg. Harmsen, onze andere boeren-
candidaat uitgaf en waarmee zij
vooral veel onder de tuinders in
Noord-Holland werkten. Hij is het
type van den vooruitstrevenden
plattelander, -joviaal en met geen
zweem van terughoudendheid. We
kennen elkaar al jaren, beiden weten
we van.de moeilijkheden waarin de
landbouw verkeert en ons „inter-
view" wordt dan ook een onderhou-
dend, maar niet minder ernstig
praatje over de harde strijd om het
bestaan die kleine boeren en tuin-
ders hebben te voeren.

Platteland en verkiezingen
~En wat is volgens jou de betekenis
van deze verkiezingen voor het plat-
teland Cor?"
~Wel, als het ergens om de reactie
of vooruitgang geat, dan is het wel
op het platteland. De reactie zal met
de meest demagogische middelen een
beroep doen op het conservatieve ge-
deelte van de plattelandsbevolking.
Nu zij in de gapte steden en in-
dustriecentra vee" aan invloed heeft
ingeboet, zal ze proberen zich hier
vast te grijpen."
„En lukt dat denk je?" „Neen. De
boeren -worden wel eens de reserve
van de reactie genoemd, maar die
reserve wordt steeds kleiner. De
kleine boeren en tuinders hebben uit
de crisisjaren van voor de oorlog en
tijdens de bezetting wat geleerd. Ve-
len weten uit ervaring, dat niet de
grote boeren, maar de arbeiders en
intellectuelen uit de steden hun
bondgenoten zijn."
„Op het ogenblik spreekt minister
Mansholt vaak op het platteland,
wat heeft hij de kleine boeren eigen-
lijk te vertellen."
„Niets concreets. Hij wil de boeren
wel hogere productieprijzen geven,
maar dan komt hij in conflict met
de koopkracht."
..Vertel eens wat dat eigenlijk pre-
cies is en ook hoe we lonende
productieprijzen kunnen garande-
ren."
Even gaat Cor er wat makkelijker
bij zitten en dan gaat hij uitvoerig
op m'n vraag in.

Lonende productie-prijzen
en lage pachten

~De twee meest op de voorgrond tre-
dende eisen op het platteland zijn
wel lonende productieprijzen voor
boer en tuinder en hogere lonen
voor den landarbeider. Wat de
lonende productieprijs betreft, die
kan alleen dan aan de kleine
boeren en tuinders gegarandeerd
worden, als de koopkracht in
de steden verhoogd wordt, zodkt de
producten, die zij kweken, ook ver-
kelijk afgezet worden. Van groot be-
lang voor het krijgen van lo'nenle
prijzen is ook, dat de vaste lasten,
die vooral op den kleinen boer rusten,
drastisch worden verlaagd. Daarom
komen we in ons
op voor een politiek van lage pach-
ten en goedkope credieten. De pach-
ten op de schrale zandgronden zijn
veel en veel hoger, dan die op de
vrtte zeeklei.
In Denemarken ligt de pachtprijs ge-
middeld 23% lager dan in ons land.
Dat betekent niet alleen hogere pro-
ductieprijzen, maar ook grotere
koopkracht en betere exportmoge-
lijkheden... Wanneer we naast de
verlaging der pachtprijs bovendien
opkomen voor eeuwigdurende pach-
ten, dan zal dit de opvoering der

p.'óductie ten goed komen. Zo is het
ook met de goedkope credieten. De
Doeren zijn teveel gebonden aan cre-
dieten, die een hoge rente moettn
opbrengen. Hier is ons streven naar
een Slaata-hypotheekbank, die geld
leant tegen een lage rentevoet en die
oovendien regelend en controlerend
jptreedt tegenover de particuliere
:rediennstelllngen. Teneinde de 10-
-ïende productieprijs zeker te sle'len,
is het verder nodig,, dat het distri-
butiesysteem wordt vereenvoudigd,
■vat wfi zeggen dat de tussenhandel
met zijn enorme winsten moet wor-
den uitgeschakeld.'
We pauzeren even. En m'n gedach-
ten verwijlen een ogenblik "bij het
platteland. Vrijheid en Welvaar, is
onze leuze daar. Beiden zijn voor de
meeste plattelanders nog maar zeer
betrekkelijk geweest. Jaren hebben
ze nu al gestreden, maar bestaans-
zekerheid kregen ze nooit. En dan
stel ik Cor de laatste vraag.

Zoals bijna al onze Kamercandi-
daten is Cor Borst een zoon van
het werkende volk. Geboren in
1891 ergens in de kop van Noord-
Holland ging hij reeds spoedig,
als kind, met zn vader mee de
akker op. Als 11-jarige jongen
hielp hij 's nachts om twee uur
met bloemkool hakken, ging dan
vlug mee naar de veiling, om
even zo vrolijk 's morgens om
negen uur weer in de schoolban-
ken te zitten.
In 1934 maakte Borst een reis
door de Sowjet-Unie. Hetgeen hij
daar zag, nl. dat het sociale pro-
bleem voor de kleine boeren was
opgelost, deed hem in 1935 be-
sluiten tot de Communistische
Partij toe te treden. Borst is thans
lid van het Partijbestuur en ver-
tegenwoordiger tn de Tweede
Kamer.

Naar meer welvaart
„Wat kan de landbouw doen bij de
wederopbouw van ons land en het
scheppen van nieuwe welvaart voor
zichzelf en voor ons volk?"
„Wat wij willen is, dat de grond
geen prooi meer wordt van hypo-
theekbanken en grootgrondbezitter».
De kleine boeren zelf miniton de
vruchten plukken vau de akkers, die
zij bewerken. De productie moet ge-
bruikt worden om het volk te voe-
den en de werkers een behoorlijk l>e-
staan te waarborgen. Onder dezr
voorwaarden zal het mogelijk zyn,
dat er nog meer geproduceerd wordt.En om te voorkomen, dat die pro-
ducten worden vernietigd, moeten
de producenten, d.w.z. de boeren OU
arbeiders, zelf de leiding in handen
nemen bij de productie".
In ons verkiezingsprogiam beplei-
ten wij steeds de instelling van eenNationaal Bodemfonds waarin gron-
den die door drooglegging, ontgin-
ning, herkaveling of splitsing va»
te grote bedrijven worden gewon-
nen, ondergebracht worden.

Zon Bodemfonds zou nieuwe wel-
vaart brengen en het mogelijk ma-
ken, de kleine boeren een dusdanig
bedrijf te geven, dat ze daarop methun gezin een lonend bestaan kon-
den vinden.
Dat zijn zo over het algemeen de
problemen, die de landbouw bezig
houden," besluit Cor. ..Deze regering
karakteriseert dit alles als onoplos-
baar. Laten wij er voor zorgen, dat
ze ook op het platteland begrijpen,
dat er een links-democratische re-
gering moet komen, die deze vraag-
stukken, in de geest zoals de Com-
munistische Partij die aangeeft, wel
aan kan."
Inderdaad, zo is de situatie op net
platteland. De kleine boeren en
tuinders zijn bang, dat ze spoedig
weer in een economische crisis zul-
len terugvallen. De lust om de ar-
beid volop te hervatten ontbreekt,
men heeft geen vertrouwen meer in
het regeringsbeleid.
.Meer welvaart voor boer en tuin-
der", is de leuze, waaronder de
C. P. N (De Waarheid) haar verkie-
zingsactie op het platteland voert
Deze leuze behoeft niet bij woorden
te bln'ven Om tot de daad te komen,
moet het roer worder omgegooid en
moet er een nieuwe koers worden
ingeslagen. Dat kan gebeuren op de
zeventiende Mei Dan kan net plat-
teland zien uitspreken voor vernieu-
wing. Dan kiezen zij communisten.

Het feest van de
Eerste Mei in Praag
REEDS dagen voor het aanbreken van de eerste Mei was het mij

duidelijk, dat dit een onvergetelijke dag zou worden. Overal
werden gevelversieringen aangebracht, waarbij groen en bloemen
niet werden gespaard. En in het bijzonder wie over het grote ongeveer
een kilometer lange plein van Praag, de Vaclavske Namesti, het
Wenzelsplein kwam, geraakte onder de indruk, dat Praag evenals alle
Tsjechische steden zich voorbereidde om het feest van de arbeid op
overweldigende wijze te vieren.
Maar hoe hoog onze verwachtingen
ook waren gespannen, de dag zelve
die in de Tsjechische republiek een
officiële feestdag is, heeft deze verre
overtroffen. Toen wij 's morgens om
acht uur op straat kwamen, ont-
moetten wij allerwegen feestelijk ge-
stemde groepen, die naar de verza-
melpunten trokken Velen droegen
de rijk gekleurde nationale kleder-
drachten. Wij behoorden tot de ge-
lukkigen, die een plaats hadden ver-
kregen op de tribune, die door de
communistische partij op het Wen-
zelsplein was opgericht en waar de
stoeten van de vier grote partijen
van het land aan voorbij zouden
trekken; namelijk de sociaal-demo-
craten, de volkspartij (de katholie-
ken — red. W.), de nationale socia-
listen, (de partij van president
Benesj — red. W.) en tot slot de
communisten.
Om negen uur begon de opmars van
de demonstranten. In rijen van 32
mannen naast elkaar naderden als
een blok de sociaal-democraten e.e
tribune. Hoog boven zich geheven
de vlaggen en transparanten, terwijl
zij vanaf het Nationale Museum het
licht dalende enorme plein afmar-
cheerden.
In volmaakte spreekkoren wendden
de sociaal-democratische demon-
stranten zich tot de menigte die het
plein omzoomde met de roep: „Leve
de eenheid tussen sociaal-democraten
en communisten!" en „Sociaal-de-
mocraten en communisten moeten
samenwerken!" welke leuzen uiter-
aard een enorme geestdrift ont-
ketenden.
Op de stoet der sociaal-democraten,
die naar schatting 20.000 deelnemers

omvatte, volgden de katholieken met
ongeveer 10.000 demonstranten.

De communisten komen!

OM half een zijn deze stoeten voor-
bij getrokken en staan de com-
munisten op hun verzamel-

plaatsen gereed om op te rukken.
Maar eerst moet ruimte gemaakt
worden op het plein, want de steeds
talrijker wordende toeschouwers-
menigte dringt op zodat de politie
voor een schier hopeloze taak staat.
Dan klinkt vanaf de tribune door de
luidsprekers: „Kameraden, maakt
het plein vrij, de communisten gaan
opmarcheren!" Wij zijn verbluft;
langzaam wijken allen terug en bin-
nen vijf minuten is het middenvak
van het plein vrijgemaakt. In de

Arbeiders van hoofd en hand getuigen
van hun wil tot socialisme

hoogte bij het Nationale Museum
staat de kop van de stoet opgesteld.
Een muziekcorps zet een feestelijke
mars in; van de ribune wordt een
vlaggenslgnaal gegeven en lang-
zaam nadert de geweldige menigte,
waarboven honderden —-banieren
waaien en waarin de portretten van
de voorvechters van het communis-
me van I.enin, stulin, Dimitrof en
bekende Tsjechische functionarissen
worden meegedragen. — —
Als de kop van de stoet de tribune
is genaderd, zet het orkest het Tsje-
chische volkslied in, gevolgd door

het „Ere aan de arbeid". Voorop
gaan Klement Gottwald de leider
van de Tsjechische communisten en
Nejedly, theoreticus van de arbei-
dersbeweging en minister van on-
derwijs. De hele stoet van 200.000
deelnemers in één juichend leest
Duizenden zwaaien met hun kleine
vlaggetjes. De industrie-arbeiders
trekken voorbij in hun werkpakken,
hun gereedschap met zich dragende.

Vrachtauto's, waarop de stijgende
productie in beeld is gebracht, rij-
den mee in de stoet. Tussen de groe-
pen arbeiders uit de verschillende
bedrijven gaan afgevaardigden van
kunstenaars en intellectuelen, dok-
toren en verpleegsters, alle facultei-
ten van de universiteit- De grote
groep studenten trekt bijzondere
aandaoht. Het stroomt demonstran-
ten tn onafzienbaar lange stoeten.
Het geheel is zo overweldigend, het
enthousiasme zo enorm, dat men
zich opgenomen voelt in dit feest
van de Eerste Mei, dat voor het
eerst na vijf Jaar onderdrukking

weer gevierd kan worden en dat ge-
tuigt van de onwrikbare wil het so-
cialisme te vestigen.

„Leve de socialistische Repu-
bliek" weerklinkt het voortdu-
rend. Bijna . ier uur duurt het
voorbijtrekken van de commu-
nisten. En wanneer allen als
één hecht blok op het plein ver-
zameld zijn, weerklinken koren,
dat Gottwald en Nejedly nog en-
kele woorden moeten spreken.
Met een kort woord nemen zij
afscheid van de demonstranten.
„Het is geen vraag meer wien
Praag behoort", aldus Nejedly,
„Praag is rood I" Daarop weer-
klinken uit duizenden kelen de
International: en het Tsjechi-
sche volkslied.

In Brno (Brünn) een der voor»
naamste industriesteden van het
land waren 100000 communisten
saamgestrojkmd om hun Mei te vie-i
ren, de Bidere partijen hadden
30.000 mannen en vrouwen op de
been. In Mórawska Ostrawa (Mali»
risch Ostraul demonstreerden 40.000
communisten, in Usti <Aussig>
25.000 en in Bratislava (PreßeburgJjj
30.000.

Het Wemzeipiein te Pmc<i.

De kolenproductie stijgt!
Individuele prestaties
blijven echter gelijk

De kolenproductie is van Maart op
April belangrijk gestegen. Terwijl
de gemiddelde dagproductie in Maart
nog 24.300 ton per dag was, liep die
in April op tot 26:093 ton per dag.
Het maximum werd bereikt in de
week van 15—20 April, toen de ge-
middelde dagproductie 26.293 ton be-
droeg, en zelfs op een dag het cijfer
van 28.398 ton werd bereikt. Als reac-
tie op het Paasfeest daalde de pro.
ductie weer in de daaropvolgende
week. Het aantal verzuimen steeg
zeer gering en het aantal zieken liep
in even geringe mate terug.
Deze stijging van de kolenproductie
Is echter niet te danken aan het
toenemen van de persoonlijke pres-
taties van de arbeiders Deze blijven
ongeveer gelijk, ja sedert Februari
zijn ze iets minder geworden. Ze
variëren van 67 tot 68 % van de
prestaties van 1938. Daarentegen is
een belangrijke uitbreiding van het
aantal mijnwerkers bereikt. Het aan-
tal dagdiensten in de afgelopen
weken bedroeg belangrijk meer dan
16.000 en het loopt op doordat nog
steeds weer nieuwe arbeiders Wor-
den aangenomen.

Een belangrijke opvoering van de
productie verwacht men van de
tewerkstelling van ongeveer 1000
geïnterneerden, voornamelijk be-
roepsmijnwerkers. Op het ogenblik
zijn er reeds ongeveer 500 aan het
werk, en dit aantal zal waarschijn-
lijk opgevoerd worden tot 1000. Z\j
werken afzonderlijk van de andere
arbeiders en tot nu toe hebben deze
niet tegen hun tewerkstelling ge-
protesteerd, aldus A.N.P. Men ziet
in deze tewerkstelling tevens een
mogelijkheid om de reclassering van
deze N.5.8.-ers te bevorderen.

Minister Mansholt antwoordt
op vragen van Gerben

Wagenaar
Minister Mansholt heeft schriftelijk

feantwoord op de vragen van Ger-
en Wagenaar met betrekking tot

Z'Ün uitlating in Groningen. Hij ont-
kent te hebben gezegd dat de rege-
ring van zins zou zijn de extra-voor-
zieningen in te trekken.
Wel heeft hn' in antwoord op een op-
merking uit de betreffende vergade-
ring gezegd dat door de regering in
het algemeen geen steun meer zou
worden verleend voor het verstrek-
ken van extra-voedsel
De minister geeft een aantal pro-

ductiecijfers die ongeveer overeen-
komen met die welke wh' hierboven
hebben gegeven. Hij wijst er op dat
de gemiddelde prestatie van de mijn-
werkers in Nederland wederom ho-
ger ligt dan in Frankrijk of in
België.
Toch meende men te moeten re-
kenen op een prestatie van 80% van
die van 1938, en deze is nog r.ooit
hoger gekomen dan bijna 70%. De
extra-voorziening van goederen uit
de stichting mijnwerkersvoorzienin-
gen is slechts voor een jaar toege-
staan, en wanneer die op 1 Aug. ie
afgelopen, is er dus geen sprake van
het verbreken van beloften

Perzische verklaring
over ontruiming

van Iran
Een Reuterbericht meldt, dat de
woordvoerder van de Perzische re-
gering Maandag de navolgende ver-
klaring heeft afgelegd: „Door ons
ontvangen rapporten bevatten aan.
wijzingen, dat de ontruiming van
Perzië voltooid is." De verklaring is
toevallig vertraagd binnengekomen.
Reuter verneemt van welingelichte
zijde, dat de Britse delegatie in de
Veiligheidsraad zich zal verzettentegen het afvoeren van de Iraansi
kwestie van de agenda, wanneer
Woensdag geen oficiële berichten
zijn ontvangen, dat de Sowjet-troe.
pen Perzië hebben verlrten. Een
Amerikaanse correspondent gaf als
de mening van verschillende diplo-
maten te kennen, dat als deze be-richten binnenkomen, „er niets andersop zal zitten dan de kwestie te laten
vallen". Zestien Armeense organi-saties in de Ver. Staten hebben eenadres gestuurd aan Trygve Lic, den
president van de UNO, waarin zij
aandringen op de terugkeer van de
Turks-Armeense gebieden naar Scw.iet.Armenië. De boodschap verzoekt
de plaatsing van dit probleem op de
agenda van de Veiligheidsraad

Concertgebouworkest naar
Zwitserland

Het Amsterdamse Concertgebouw-
orkest zal in Juli as. een vacantievan drie weken in Interlaken (Zwit.
seriand) doorbrengen. In die tijd zalhet, onder auspiciën van den Neder-
landsen gezant, een zevental concer-
ten geven, geleid door bekende diri-
genten, onder wie Hans Haug
De helft der recettes zal bestemd
zijn voor het werk van de wederop-
bouw in Nederland.

Uitloting 3% staats-lening
1937

De minister van financiën maakt
bekend, dat het bedrag der krach-
tens de wet van 26 Mei 1937 (Staats-
blad no. 520) uitgegeven schuldbe-
kentenissen der 3% Staatslening
1937, welke op 1 Juli 1946 aflosbaar
zullen zijn, door hem is vastgesteld
op negen millioen vijfhonderd en
vijftig duizend gulden (’ 9.550000—)
en dat de uitloting dezer schuldbe-
kentenissen in het openbaar zal
plaats hebben op Woensdag 15 Mei
1946. Des voormkldags ten 10 ure,
in het gebouw van het ministerie
van financiën, Kneuterdijk 2'

Verzetskruis ingesteld
De regering heeft ter erkenning van
de houding van prominente figuren
in het verzet een kruis van ver-
dienste,.het ag. Verzetskruis, inge-
steld. Voorlopig wordt het slechts
aan nabestaanden van gevallenen
overhandigd. Donderdag a.s. vindt in
Amsterdam een eerste uitreiking
plaats door de Koningin

De Waarheid van Woensdag 8 Mei 1946

PARIJS IN DE VOORJAARSZON. In de nabijheid van de
Eiffeltoren zonnebaden de Parisiennes aan de Seine.
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PERSONEEL GEVRAAGD
Geroiit. Colporteur gevr. door
Veilingonderneming. Goe'ie
krachten boog inkomen. Br.
onder X 642 van Hees Adver-
tentiekantoor. Herengracht 287
of Tel 40842.
Net dagmeisje gevr. v. 9—5
uur, ca 25 jaar. Goed loon.
v. d. Win.lt, Prinsengracht
810 1, Amsterdam.
I- vr. een net meisje voor dag
of v. d en n. Goedjoon. Mock,
Nwe Keizsrsgratjht 68. Adam
Melsje-huishoudste.' gevr. en
werkster In klein gezin. Hoog
loon Fortuin Lomanstr 67,
tel. 92224.

Gevraagd: net -nelsje v.d.e.n.
in prettig gezin, goede be-
hand.. huiselijk verkeer. Hoog
loon hulp voor ruw werk
aanw Br 17746 bur v d, bl.

Vertegenwoordigsters gevr. v.
reizende modevakschool. Vast
salaris. Hoge provisie. Br.
17817 bur. v. d. blad

■ ■ '—~
Gevr. een nette dienstbode v.
dag en nacht per 1 Mei. Mevr.
PiUer. H'sumseweg 6, Son-
neburgb, Laren N.-H.
Dienstbode gevr. van 8.30 u.
tot 5 u. Aarts, Rijnstr. 106.

Voor direct gevr. nette ver-
koper voor de verkoop van
Lectuur op de perrons. Aan-
melden : Boekhandel Amstel-
atation

Voor kleermakerij gevr., aank,
of ge", leerling, tevens knecht
voor le klas maatwerk, ver-
dere opleiding In mod. werk,
v. d. Pol. Linnaeusstr. 5A hs.

Grote Mij. van Levens- en
Volksverzekering vr. agent-
rolporteu-s en i'olnortrn.s. Bij
flink aanpakken direct inko-
men. Uitv br. aan 17898, bur.
van dit blad. ——Maatconfectle Atelier Model
genre, vraagt: Leerlingen, ge-
vorderde meisjes en thuis-
werksters Aanm. Keizers-
gracht 7201, Zaterdags niet

Gevr. flinke halfwas brood-
bakker voor E M. B. Groene-
veld—Smits, Preangerstr. 2.
t

__ —jßcekliir.derij Brugman, Rei-
naart Je Vosstraat 22, vraagt
2 leerlingen ter opleldi- - tot
prima vakman.

Dienstmeisje van B—4 u gevr.
Goed loon. Aanm. na 6 u. Ran-
deraat. Prinsengracht 124 hs.
f
Zelfst. dagmeisje gevr. ’ 13
p. w. Valkenburgerstr. 87 11.

Kleermakerij, Jongen of meisje
fevraagd voor maatwerk

chmidt. v. Ostadestr. 236 11

Jong meisje v. d. ocht.uren
of flinke werkster gevr. Botti,
Stadionweg 275 111.
Totporteurs gevr. v. weekblad.
3r. 18041 bur. v. d. blad.
Net dagmeisje gevr. in gezin
z. kind. van 9—5 u. gehelde-
straat 65 I.
Baffetjufftr. gevr. St. Jans-
straat 30

«Gevr. v. direct een net meisje
ter assistentie i. d. huishoud.
Hulp v ruw werk aanw. Aan-
gename werkkring Behoorlijk
loon. Mevr. Behréns, Ruys-
daellaan 22. Hilversum.
Gevr. dienstmeisje v. direct
goede behand. Grootkerk,
Kribbestr 61 hs. (Z.) Tel.852*27.
Gevr. net meisje, pl.m. 16 j.,v. 9 tot 1 uur. Mevr. Broers,
Trompenburgerstraat 103hs.

In klein gezin, waar spoedig
2e baby verwacht wordt, hulp
In da ■iuishoud:ig gevr. Den
Texstraat 9 hs, Adam.
r
Gezocht prima machinestik-
sters en eerste klas hand-
werk sters voor Cirect. Darr.es-
confectie.fr briek „Sloto", Kei-
zersgracht 160, Amsterdam.
i 1 ——Adm. Kantoor zoekt m. of vr.
hulp. Goed rek. + handschr.
vereist Sal f 30—’ 40 p. w.
Aanm. Lomanstraat 81 hs,
(tel. 92733).

iTwee banketbakkers gevr.,
lo en 2e bediende. Geleen-
straat 1, A'dam-Z.
IJsdraaier gevraagd,, ijsbuffet
„Oase". Geleenstraat 1, Zuid.

Gevr.: voor oppassen In Rij-
wielstalling voor de avond-uren een gepensioneerde of
iemand bekend met het rij-wielvak. Aanmelden Olympia-weg 57 111 (Z.)

Voor direct gevr. een netmeisje v. d. en n„ zelfst. kun.
werken. Werkster aanwezig.
Goed loon. Mevr. Achtsteribbe,
Ruysstr. 6 hs. tel. 56349, Adam

Gevraagd een nette Hterkstervoor het schoonhou<(Bn van
boekwinkel en kantoren. Tech-
nische Boekhandel H Stam.Pl. Muidergracht 69-71, Am-
sterdam, van Bu. tot 5 u.'s Zaterdag 8 u. tot 1 "" Pret-"üge werkkring. Hoog loon.

PERSONEEL AANGEB.
Bouwkundig tekenaar zoekt
werkkring. Br. 18167, bur. v.
d. blad, N. Z. Voorburgwal
230, Adam.
Flinke juffrouw b.z.a. voor
Café en huishouding. Br.
17762 bur. van dit blad.

Besch. juffr. zoekt werk aan
huis, önversch. wat. Br. 17761,
bureau var. dit blad.

Gesch. Dame met 2 schoolg.
Jongens wenst huish. op zich
te nemen by heer alleen teg.
kost en inwoning. Br. no. 1667
bur. v. d. blad.
Nette werkster b.z.a. v. kan-
toor of atelier. Br. 17826, bur.
v. d. blad.

B.z.a. ervaren chauffeur voor
alle voorkom werkzaamh. Br.
17825 bur. v. d. blad.

Chauffeur b.z.a. bekend m.
expeditiebedrijf en verhuizin-
gen" Br 17823, bur. v. d. blad.
Kusregistermnnteur b.z.a. ook
voor grote winkelconcerns, m
eig. rep. afd. Br. 17808 bur.
v. d. blad.
Echtpaar z. k., 45 j.. b.z.a als
conciërge. Br. 17782, bur. v.
d. blad.

22 j. meisje, goed figuur, m.
40, zoekt prettige werkkring.
Br. 17769, bur. v. d. blad.
Dame, 32 j„ m. twee zoontjes,
6—B j., zoekt plaats, als huis-
houdster. Br. 17771. bur. v. d.
blad.

Alleenst. juffrouw, 31 jaar, z.
plaats als huishoudster Br.
17884, bur. v. d. blad.

Nette chauffeur, 40 Jaar, te
Adam. m. - jarige praktijk,
b-z a voor part. taxi. bestel-
ling of derg.. genegen buiten
te wonen, v.g.g.v. Br. 17895,
bur. v. d. blad-

Nette jonge moeder m. doch-
tertje v. 6 jr. z.z.g.g. als huls-
houdster bij weduwnaar, v.g.
g.v. Br. 18033 bur. v. d. blad.
Twee energ. jongelui vragen
lonend thuiswerk, ook admini-
stratief. Br. ond. 18019 bur.
v. d. blad

Juffr. zoekt werk 's ocht.,
's midd of 's avonds. Br.
18014, bur. v d. blad.
Flinke vrouw, 50 }.. b.z.a als
huishoudster, liefst bij heer
alleen, 1 kind g. bezw. liefst
buiten. Br. 17856 bur. v. d bl.
Moeder met 7 jarig zoontje,
zoekt als middel van bestaan,
in buitenwijk van Amsterdam,
een werkkring. Eenvoudig
prettig milieu. Als huishoud-
ster of iets dergelijks. Intern.
Br. No. V 047. Waarheid,
Mercuriusplein 25.

Dame vraagt thuiswerk, geen
brei- of naaiwerk. Br No.
111-198, Agentsch. De Waar-
heid, Celebesstraat ,45.

Nette jonge vrouw, 25 j., met
dochtertje van 4 j„ zoekt
plaatsing als huishoudster bij
heer alleen of in moederloos
gezin Br. onder No> 252, bur.
v. d. b.., v d. Helststr. 21—25.
Jongeman, 27 j., zoekt betr.
als loodgieter, is als zodanig
werkzaam gew., voor \ dag
om zich verder in vak te
bekwamen Br. No. A.D. 248,
le v. d. Helststraat 21.

Werkster b. z. a voor de
ochtenduren voor kantoor of
magazijn. Br. ond. No. VII 156.
bur. De Waarh., Haarl.dnk 59.

Jonge vrouw, 30 j., zoekt enige
nette werkhuizen. Br. ond. No.
VII 154, bur. De Waarheid,
Haarlemmerdijk 59.

2 Dames zoeken thuiswerk.
Geen naaiwerk. Bt. in-207,
Agentschap De Waarheid,Celebesstraat 45.

B. z. a. 3 nette werksters
voor kantoor, liefst ochtend-uren. Br. 18150. bur. v. d. blad.

LESSEN EN CLUBS
Malelsche les door IndischmanAmstellaan 72 II

Mode-vakschool, 2 lessen per
week (4 uur) ’ 250 p. mnd.
H. Erwig, Marnixkade 72.
Viool-, clarinet en sax-lessen
Leo Benjamins. Nieuwe Ach-
tergr. 148 C I.

ZangopleiJing, opera, concert,
oratorium, microfoonzang, in-
stall. aanw. Jan Steinmetz,
Stadhouderskade 107.
Perfect your English withEnglish lady. Br. 17982, De
Waarheid.

Nette D.- en H. leden gevr.
v. zang- en toneelclub. Br.17889, bur. van dit blad

Middenstandsdiploma. Monde-
linge opleiding. Ook Practnk-
diploma Boekhouden, Ned.
taal en Handelscorresponden-
tie. Kleine clubs en privé-.essen. Ph. Mendera, Adm. deRuyterweg 344 A.

TE KOOP GEVRAAGD
Te koop gevr. 17 inch bui-
tenband. Br. J. P., bur. v. d.
blad.

Gevr. vloerkleed 3x4 m, zwart
rokje m. 44—46. Borgerstr.
185 111.

Te koop gevr. Rok, Smokings,
Jacket en hoge hoeden. Br.
17816 bur. v. d. blad

T. o. gevr. in g. st. verk. com-
plete inboedel, liefst m wo-
ning. Br. 17809 bur. v. d. blad.
Te koop gevr. spoor m. rail 3
enz. event. ruilen voor iets
anders. Ambonstraat 7 11.
Te koop gevr.: Een moderne
duo met voetrusten v licht
motorrijwiel, br. 17886 bur, v.
d bla-'

Te koop gevr.: Een heren-
costuu-n (donker) en regen-
Jas (blauw), flinke maat Br.
17887, bur. van dit blad.

Te koop gevraagd gitaar. Wie
ruilt bruine herenschoenen
m- 43 voor 45 en 1 pr. zwarte
damesschoenen m 37 voor 41
Br. 17911, bur. van dit blad.

Bruine s- ro-g (ook Imitatie)
1.20 bij 2 Mtr. t.o. gevr. Br.
17912, bur van dit blad

Ter overn. gevraagd celluloid-
pop, i.g. st H de Vries, Lau-
rierstr. 93 111 v.. tuss. 6—7 u.
Gevr. handnaaimarhlne. Br
18044. bur. v. d. blad.
Gevr. zilver tafelbestek, le-
pels, vorken enz. Br. no. 18018
bur v. d. blad.
Te koop gevr: Schrijfmach
(Port.) el. gramofoon m. verst
en pick-up. Br. 17956, bur v.
d. blad.

Gevr. een trapnaaimachine in
goede staat. Br. met prijsopg.
C. Engel, Aert v. Nesstr. 8 hs.

Gevraagd: een licht of zwaar
Motorrijwiel. Br. No. X 130,
Agentschap West, J. Evert-
senstraat 126.

VRAAG EN AANBOD

Huwelijk, dame, 39 Jaar, on-
geh. z. ser. kennism. met nette
heer, goede pos. 40—45 jaar.
Br. liefst m. foto (crew. ret)
17763 bur. v. d. blad.

Werkman, 34 j„ zoekt nette
vrouw, kind g. bezw., liefst
eigen won. Br. 17758, bur. van
dit blad.

Allcenst. vrouw z. ernstige
kennism. m. net persoon, leeft.
45—50 jaar Br. 17757, bur. van
dit blad.

Jonge .rouw, 23 J., m. kind
± 5 mnd., z. kennism. met
serieus Heer tot 35 J. m. eig.
won Br. m. foto (crew. ret)
17755 bur. v. d. blad.

Vrouw, 63 J„ eigen woning,
zoekt kennism m. nette werk-
man. Br. 17752. bur. v. d. bL

Gepens. heer, 62 jaar, vraagt
dito vrouw om samen gezellig
tr leven. W. Smit, Dahlia-
straat 22. Koog a. d. Zaan.

Besch. dame, Duitse aflt.,
veel alleen, z. kennism. m.
dito dame of echtpaar. Br
17745, bur van dit blad.

S Sport. Jongelui zoeken 3
meisjes, leef. i ± 19—22 ji..
om mee te gaan weekenden.
Br. No 17883, Agentsch. Jan
Evertsenstraat 126.

Meisje, 23 jaar, zoekt vriendin.
Br. 18035. bur. v d.' blad.

Net meisje. 17—18 jaar, zoekt
vriendin. Br. 17935, bur. van
dit blad.

Meisje, 15 j., vraagt sport-
vriendin, mogende trekken,
Zat. en Zond. en met vac, lid
N.J.H.C., omtr. o. Sumatra-
plantsoen 70 11.

Jong gezin, wenst baby geheel
tot -ich te nemen. Br. 17747
bur. v. d. blad.
Jong kinderloos echtpaar
wenst pasgeboren of te ver-
wachten baby geheel tot zich
te nemen Br. 18013 bur. v,
d. blad.

WaaM aaaaM aaaaW aam aaWkt aaaaW aWm

j [sprinters]
worden in onderstaande

I agentschappen aangenomen |

IZuid: le v. d. Helststraat 21—25. tel. 26605.
Oosterpark: Smitstraat 42.
Indische Buurt: Celebesstraat 45.

I Eilanden: Kattenburgerplein 6.
Noord: Oistelplein 14.
Jordaan: 2e Boomdwarsstraat 4. > I
Haarlemmerpoort: Haarlemmerdijk 59.

(Staatslieden Buurt: v. d. Hoopstraat 43.
Landlust Admiraal de Ruyterweg 348.
West: Jan Evertsenstraat 126, telefoon 84012

IKinkerbuurt: Kinkerstr. 112-114, tel. 87618 I
Stadion: Leimuidenstraat 28, telefoon 83943 ï
Centrum: N. Z. Voorburgwal 230—232. tele-

foon 33955.

TE KOOP AANGEBODEN
Te koop aangeb. Invalide-
wagentje. Kan aan fiets ge-
koppeld worden, ’ 150. Br.
lett. 8., Stadion Boekh. Her-
culesstraat 134 Z.

Aangeb. Andersen-Sprook jes;
Volt Goethe! Klabund, Ro-
mane der Leidenschaft; Eek-
hout Tyl Uylenspiegel. Na
6 u. Groenendaalstr. 30 11 W.

Tlmmergereedschap en bank-
schroef te koop aangeb. Marco
Polostraat 243, na 6 uur.
Te koop aangeb. grote eiken-
houten linnenkast, groot buf-
fet, schemerlamp, bijpassende
hanglamp. Buiten Brouwer-
straat 191 (C.)

Te koop: Electr. bout: gevr.
sierschip en 2 pers. opklap-
bed. Pronk, 2e Boerhaave-
straat 42.
Te koop plano-piannla, merk
Sterns Dresden. Br 17855 bur
v. d. blad
Spoed, t.o.n. ..angeb. Pianola
(Grandiola) met f.O roll. en
schrijfmach. (Monarch), bel-
den in pr. st Br onder 17742,
bur. van dit blad.

Te koop: Mooie jonge Belgi-
sche herders, oud 4 mnd-, F -r.
stamboom van zeer scherpe
ouders, moeder, dochter van-
Kampioen Elzas. Prijs ’ 150
Bevers, Hamburgerweg 16,
Ermelo, Gld. Telefoon 182.
Aangeb: 200 m draagb. spoor,
4 Uiepkarren, 1 wissel en 50 m
rijplaten. Bevr. G. Veldhuisen,
J. v.Lennepstr. 85 11, Adam W.
.
Schitterende Barsoy (reu)
aangeb. Kamp.-afstamming.
Lief bij kinderen. Prijs f 550.
Br. No. 18050. bur. v. d. blad,,
N. Z. Voorburgwal 230, Adam|

Te koop: Electr Hawaii-gltaar
met versterker. Br. 17764, bur.
van dit blad.

Aangeboden Kohier naaimach.
in salonkast in ruil voor
Engels dressoir. Tevens aan-
geb Queen Anna buffet. Br.
Nr. V037, De Waarheid,
Distelplein 14.
Aangeb. guitaar, jazz-tromp.
beiden m. foudr. en stud. muz..
Kodak klapcam. 6xB m. uitr..
13 m katoentouw 8 mm Schut
Mercatorstr. 61. Tel. 85868
na 18 uur.
Aangeboden kampshirt, kamp-
br., khakie, anarack o k,
z.g.a.n., vaste wastaf. m.' op-
stand, licht blauw blousje,
donk. bl. broekje, tev. koffer-
gram m. platen Borger-
straat 185 111.
Te koop aangeb. lange dam.
en her. leren jas m. 42 en 50,
zwart. Gov. Flinckstx. 271 bel.

Pick-up Installatie Philips
motor in kast te koop aang.
Bosch en Vaartlaan 28, Am-
stelveen.

Te koop: klokschaal oliedruk,
weegvermogen 10 kg Willem
de Zwijgerlaan 3 hs. 'Te koop: Haardstoel, 0.k., met
kussens f 58. Jan Lievens-
straat 381
4 p. Damessch., m. 37, 1. h.,
z.g.a.n. en donker grijzen
wintermantel m. gr. bont-
kraag, m. 44, ter overname.
Hayfish, Koninginneweg 144.
Tel. 97407.
Aangeboden: Electr gram.-
comb. m. versterker en electr.
dynam. luidspreker. luxe kast
en 50 platen, ook afzond.,
mantelpakje o.s. m 40—42,
W. de Groot, Haarl. Hout-
tuinen 72 IL

ZAKEN EN
VOORSCHOTTEN

Café-vergunnlng ter over-
name, omgeving Rembrandts-
pleln, ’ 25.000, compleet. In-
lichtingen Makelaar Veenstra
en Welman, Singel 308, Tel.
31904.

Te koop aangeboden: zaak
in tweedehands-goederen met
vestigingsvergunning en Al-
gemene Textielvergunning.
Br. onder No. 18090, bur. v.
d. blad, N. Z. Voorburgwal
230, Adam.

Bloemenzaak te koop gevr.
Br. No. 116572, „Bolrek",
Koningsplein 1, Adam.
Bar te koop bij Rembrandts-
plein. Koops. f 25.000. Zond-,cont niet nodig te reflect.
17796, bur. v. d. blad.

Een bar te pacht aangeb. In
Ctr. Adam. Br. 18034, bur.
v <3. blad

Burgerlogement ter overname,
rijk bestaan, prijs f 14.000
met compl. keuken, conver-
satiezaal en 28 bedden. Inl.
Makelaars Veenstra & Wel-
man, Singel 308, tel. 31904.

Rijwielstalling ter overname
aangeboden, goed bestaan.
Prijs f 3000, compleet. Inl.
Mak Welman en Veenstra,
Singel 308. Tel. 31904.

Wegens omstandigheden te
koop in Adam Zuid: Twee
melkwijken. Te bevr. Boek-
handel Argus, Lekstraat 38.
tel. 91252.

Ter overname gevr. een café
of rijwielstalling. Br. onder
no. 518 bur. „De Waarheid".
Alkmaar.

RUILEN
Herenrijwiel, merk Gazelle,
in ruil aangeb. voor orgel.
Br lett E. 135, Branders
Adv. Bur., Kloveniersburg-
wal 59, Amsterdam.

Ter ruiling aangeb.: 2 pers.
zeilkano, compl., prima staat,
en prima banjo voor accor-
deon, piano-klavier, 120 bas.
C. Hm. v. d. Pekplein 511 N.

Te ruil aangeb.: Dames- of
herenfiets tegen herencost.
o. k. m. 50—52. Br. 17995, bur.
v. d. blad.

4-pers. tent, ruilen v. tweedeh.
herencost. z.g.a.n. m 48—50
Br. 17948 bur v. d. blad.
Prima voetbalsch. m. 45 rui-
len v. m. 43. Voetboogstr 8 111.

Ruilen: electr. hawaïan show-
guitaar, compl. m versterker
teg. zeilbootje m. event. bij-
betaling. Br. 17868 bur. v. d.
blad

Philips radio in ruil aangeb.
v in goede st. z. vloerkleed
grote maat. Br. 17858, bur.
v. d. blad.
Woningruil Middelburg Am-
sterdam. Wie ruilt mijn een-
gezinswoning te Middelburg
voor benedenwonine te Am-
sterdam? Br. No. 18047, bur.
De Waarheid, Turfkade 62,
Middelburg.

Woningruil: Gezellige voor-
woning in rui) voor mod. wo-
ning, max. ’ 7 p.w. Bilderdijk-
straat 197 I

Woningruil. Mod. vrije boven-
huis, bev. 5 kam., badk., br.
z. keuken, war., centr. verw.,
gr vlier., ’ 55 p. mnd., in Wa-
tergr.meer, ruilen voor vrij
boven- of ben.-huis, 4 kam.,
m badg., war. en zold.. huur
tot f 40 p. m. Br. 17463. bur.
van dit blad.
Woningruil. 4 Kamers, keuk
en zolder (O.) te ruilen voor
kleinere woning, ook In Oost.
Br. 111 196. Agentschap De
Waarheid, Celebesstraat 45.

Woningroll. Gevr. winkclhuis
m gr. werkpl. en mot enkele
of dubb. won. in Adam of
Haarlem Aangeb. étagewon.
in W. (en/of) étagewon in
Oost (en/of) winkelhuis m.
kleine werkpl in Oost. Br.
17831 bur. v. d. blad.
Woningruil Rotterdam. Wie
wil ruilen zonnige woning bev
3 kamers, keuken, waranda in
Rotterdam voor woning in
Amsterdam, liefst Zuid. Brie-
ven v. Schaik. v. Ostadèstraat
326, A'dam-Zuid.

Woningruil. Spoed. Zutphen—
Amsterdam. Aangeb. goed
onderh. huis, 6 kam., keuken,
kelder, tuin en schuur, ’ 4.75p. w. Adema. Pagematestraat
18, Zutphen.

Woningruil, aangeb. moderne
won. in C. 3 kam., keuk.,
badk., war., zold., voor ben-
huis, event belet of winkel
m. minstens 5 kamers, tele-
foon 42370.

Wie wil woning Bilderdijkstr.
193 111 A, bev. kamer, keuken,
hal (kl.) en slaapk. ruilen
voor grotere woning in West?

Een andere woning? Woning-
ruiladressen door de gehele
stad. Ook ruiling met andere
plaatsen. Inl. Woningbureau
„Eureka", Uiterwaardenstraat112, A'dam-Z.
Woningruil door de gehele
stad. Ook ruilen m. andere
plaatsen. Uw adres: Woning-
bureau A. N. B„ Vespuccistr
91, A'dam-W., lijn 13 of 7.

KAMERS. HUIZEN. ENZ.
Kamer of kl. woning gezocht
(ongemeubileerd) met kookge-
legenheid. Br. 17753, bur. van
dit blad.

Te tuur slaapkamertje in
Oost. Br. 18020 bur v. d. blad.
Slaapkumertje aang. m. vrije
opgang, eigen linnengoed ver-
eist. Mevr. Boxem Nwe Ach-
tergracht 103I.
Grote ongem. slaapk. m. vaste
wastafel te huur. Eventueel
met pension. Adm. de Ruy-
terweg 361HL

Apeldoorn pension aangeb.
Kanaal Zuid 67 (2).

Net persoon, 56 jaar, in bezit
van eigen bed (geen dekens),
zoekt kosthuis, liefst omtr.
W.G. Br. 17748 bur. v. d blad.

Vakman, 54 ]~ zoekt kost en
Inwoning bij wed. of vrouw
alleen. Br. 17900 bur. van dit
blad.

Jongeman m zoontje 44 j.,
zoekt net kosthuis. Br. 18037
bur. v. d. blad.
Alleenst heer. 46 }~ zoekt
kost en 'inwon. Br. 18036, bur.
v. d. blad. i
Kost en Inwoning aangeb.
voor 2 broers of 2 zusters hun
b.b.h.h. Kerkstraat 401 hs.
Gevr. net kosthuis door vak-
man, 42 jaar, bij vrouw alt
Br. ond. VII 146, bur. Haar-
lemmerdijk 59.

Weduwnaar z. k., 58 J., be-
hoorlijk ink. eig meub, zoekt
kamer of inwon, bij juffr. of
wed. 48—55 j., liefst West Br.
17960 bur. v. d. blad.

Oude dame zoekt per 1 Juni
opname in rusthuis, Adam
of omgev. of zit-slaapkamer
in Adam. Eig. meub. Br.
18173 bur. v. d. blad, N. Z.
Voorburgwal 230, Adam.

Zakenman, 3 a 4 dagen per
week in Amsterdam, zoekt
goed tehuis bij Wed. of vrouw
alleen. Br. IV 078, bur. v. d.
blad.
Tehuis voor bejaarde Dames
en Heren. Sarphatipark 115.

Heeft U een ongem-, gest-
of gem. kamer m. of z. pens.,
■winkel, ■woning of étage te
huur* Wij verlenen: gratis
bemiddeling en Adv hebben
vele gegadigden Uw adres:
Woningbnr. A.NB. Vespueci-
straat 91. Amsterdam-W.,
tramlijn 13 of 7. Voor cor-
respond. porto insluiten s.v.p.— w—MM——

DIVERSEN

llnndenllefhebbers. led. week
krijgen wij ; D Herdertjes,
Bouviertjes, Keesjes, Spa-
nieltjes enz. WU hebben deze
ook volslagen. Ook leveren wtf
ieder ras op bestelling. Onze
waakhonden zijn af. Dus in-
braak is bh u uitgesloten, ala
u van ons een lë kl. waakhond
koopt, Hondenh. De Vries—■
Wijnschenk, Dijkstr. 41. b. d.
Nieuwmarkt Amsterdam.

Wie kan mij leveren metalen
beugels en bekledingstof voor
theebeurzen? Br. 18188 bur.
v. d blad, N. Z. Voorburgwal
230, Adam.

Kampeertenten te huur.
Praamsma, 2e J. van Campen-
straat 105.
Voor Siilonlü.Hten 15 cm. breed
moet u zijn bij Engelchor,
Vaartstraat 18, bij Amstel-
veenseweg.

Poppenfabr. vraagt offerte in
onbreekbare poppenkoppen.
Brieven no. 17833 bur. v. d. bl.

Meubelmaker in bez. van vest.
verg. klein bedrijf z. com-
pagnon evt. m. werkpl. Br.
17821 bur. v. d. blad.
Zakenman wenst zich financ.
te interesseren in winstge-
vend bedrijf waar behoorlijk
onderpand aanwezig is. Br.
17810 bur. v. d. blad

Joop koopt alles! Gehele en
gedeeltelijke inboedels, naai-
machines, radio's, accordeons
enz. J. P. Heijestraat 69,
Tel. 80564.
Brieven opmaken en vert. in
Engels. Prinsengracht 43 IL
Tiggeler

Uitknippen en bewaren. Zaak
kopen of verkopen? Zaken-
adre3senbureau A.N.8., Ves-
puccistraat 91 1, Adam (W.)

Te huur gevraagd smalfilm
voor vereniging. Br. m. prijs-
opgaaf onder No. 111-197,
Agentschap De Waarheid,
Celebesstraat 45.

Verloren: Sleutelring met 5 a
6 sleutels. Een der sleutels
gemerkt Lips 565 - C 2397.
Tegen beloning terug te be-
zorgen bij Nekos, P. C. Hooft-
straat 152, Amsterdam.

Verloren, actetas met gereed-
schap omg. Keizersgr. 148.
Verliezer zeer gedupeerd. Te-
gen bel. terug te bez. bij Hei-
neken's Markiezenfabrtek.
Vermist: Geheel zw. kater,
genaamd Pilly. Kent. kale
plek aan recht, achterpoot
Kind zeer aan gehecht Tegen
belon. terug te bezorgen N.
Kerkstraat 75 hs.
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FAMILIEBERICHTEN
Enige en algemene

kennisgeving.
Getrouwd:

Greetje ter Laare en
Nol van Zuiden.

Amsterdam, 8 Mei 1946.
Krt. Meerhuizenstraat 2ha

Geen ontvangdag.
Wij hebben een Dochter. Zij
heet Kahel.
7 Mei 1946.

Esther Namm—Winter.
Hans Namm.Deurloostraat 121.

Op 18 Mei 1946 hopen onze
geliefde ouders en groot-
ouders, L- Bouman en M. A.
Bouman—Hanek, Wingerdweg1371, hun 25-jarige Echtver-
eniging te vieren. Dat zy
nog gespaard mogen
blijven is de wens van hun
liefhebbende kinderen en
kleinkind.
Hans van Lookeren roept al
zijn vrienden en bekenden
een harteJgk vaarwel toe bij
zijn 'vertrek naar Curacao.

Moerdijkstraat 56 huis.

I Hiermede vervullen wij de
treurige plicht u kennis
te geven van het overlij-
den van onzen geachten
collega en trouwen kame-
raad,

J. M. van Dijk,
chauffeur-monteur.

Zijn nagedachtenis zal bü
ons in hoge ere blijven.

Personeel Transport-
onderneming

D. P. de Rond.

Hiermede vervullen wij de
treurige plicht u kennis
te geven van het overlij-
den van onzen zeer ge-
achten medewerker,

J. M. van Dijk,
chauffeur-monteur.

Zijn grote ijver en toe-
wijding zullen steeds in
dankbare herinnering blij-
ven voortleven.

De Directie
Transportonderneming
D. P. de Rond.

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan de buurt-
bewoners van Nieuwe Gracht-
je, Valkenburg en Rapenburg,
alsmede aan de Kind. Ver.
R.E.O. voor het hartelijke
medeleven betoond bij het
ovcliidcn van or.ze lieveling
Passie. Tevens zeggen wij
dank voor de prachtige
kransen.

Fam Wiidbret
kinderen, neven en nichten.

ADVERTENTIËN
A. KOREMANS

geeft goede prijzen voor net
gedragen kleding.
Warmoesstraat 0, Amsterdam,
telefoon '9507.

In- en Verkoop gebruikte
Motorrijwielen

Da Costakade 95, tel 83404

TE HUUR VOOR ZONDAGS

GROTE BOOT
175 a ÏOO pers. voor clubs en
verenigingen te bevragen:

1. 3. STENACKER,
ParamaribopL 10 11. Tel. 86833

RECHTSZAKEN
Actcn, Contracten. Huwelijks-
questies enz., Detective op-
drachten in binnen- en buiten-
land, bewijslevering voor echt-
scheiding. Kantoor van 9 tot
9 uur, Plantage Kerklaan 33,
Telefoon 52127.

. GROTE
ATELIERRUIMTE

te huur. Oppervl. ca 400 M»
Ir. centrum. Brieven onder No.
4454, Adv. Bureau „Recla-
technica", Singel 512, A'dam-C.

DANSZAAL (dansmuziek In-
begrepen), TAFELTENNIS-
ZAAI. (4 tafels), en diverse
«alen te huur. Vraagt toezen-
ding tarieven. Vondelstraat 80
(5 min. vanaf Leidseplein).

Toneel- en operette-vereniging
■vraagt nette Dames- en Heren-
leden met goede stem. Zich te
wenden iedere Woensdagav.
van 8—10.30 u. aan ons repe-
titielokaal, Valkenburgerstr.
103, Gebouw „De Valk".

Tpreken ~~1
in het Openbaar.
Propaganda-avond

op Vrijdag 10 Ivtei
a.s. 's avonds 8 u.
in geb. „Patrimo-
nium", Laings Nek-
straat 36 te Amster-
dam. Toegang vrij.
Komt eens luisteren
naar de verbluf-
fende resultaten.

The American Club
ZAANDAM

T> HUVlNttf (_ 4*l-
-"iA BLANK EIKEN »S

HUISKAMER . I 495.-
-*""* ENGELSCHE

HUISKAMER . I 545.- Ma»
EIKEN SLAAPKAMER mei
3 deim kast. I 650-

Ook Uw oude meubelen
maken wij nieuw I

sTdéXëjëuw
geeft veel geld voor D.- en
H.-klediing, meubelen, kantoor-
magazijn- e.a. opruimingen.
Waterlooplein 2, Tel. 432fi7.

Bij geen gehoor: 40973.

BEKWAAM
BONTWERKER GEVR.
Groot salaris plus extra
premies. Br. No. 18263.
bur. v. d. blad.

GEVRAAGD:
STIKSTERS,
HANDWEBKSTEB9,
PERSERS, en
THUISWERKSTERS.

voor mantels, costuums. en
rokken. Aanmelden:

Confectie Eubriek IJl"GO.
I'rinsengracht 414—416-

-5 Pracht DUITSE
HERDERS

met off. Stamboom, lETS
MOOIS, 2 reuen en 3 teven,
3 maanden oud, ’ 200.—.

T. OPMEER,
Kerkstraat 8, Hoorn

TE HUUR:
Voor klein gezin, gedu-
rende de zomermaanden,
klein, vrij huisje,
buiten kom Nijmegen. Een-
voudig gemeub. Prijs f 225,
„WIAX", Heiweg No. 268,
N'ymegen.

BROEKENMAKER GEVR.
in 1e klas maatkleermakerij

HOOG LOON
Br. lett. M 160, Branders
Adv.-Bur., Kloveniersburg-
wal 59.

M E I S jIÉ~
gevraagd om opgeleid te
worden tot

COUPEUSE
op coupe-afdeling. Aanmelden,
Singel 46—48, Amsterdam-C.

Dameshoedenzaak vr. eerste

Verkoopster en
Appreteuse.

Hoog loon en goede behande-
ling. Br, no. XI-157, Agent-
schap, Kinkerstraat 112.

DE HOOGSTE WAARDE
voor net gedragen dames-
en herenkleding geeft de
welbekende Annetje, Lin-
dengracht 69 huis en kelder.
KOOPT ALLES. Aan huis
te ontbieden.
Ruime beloning voor vinder
van schoudertas, verloren 4
Mei Lunapark Linnaeusstraat.
Ook beloning, indien slechts
tvgenda, notitieboekje e.a. voor
vinder waardeloze voorwer-
pen worden terugbezorgd. Br.
onder no 116915 aan „Bolrek"
Koningsplein 1, Amsterdam,
Reparatie van naaimachines
bij de erkende naaimachine-
handel van Ewijk, Gov.Flïnckstr. 227 hs.

Gevraagd:
Machinestiksters, Hand.
werksters, Thuiswerk-
sters en enige leerlingen,
voor rokken en. blouses.

VOS & DÖRR
Confectie-atelier

HERENGRACHT 215 111

UW HAARD
Laat nu Uw haard
schoon maken.
Wacht niet tot het

najaar.

VALKSmmmmmaamm
Ceintuurbaen 260
Adam Tel. 26664

B. & D.
WIJ VRAGEN

geschoold en geoefend Personeel
a. MACHINE-VORMERS
b. PLAATWERKERS (hand en mach.)
c. SLIJPERS
d. BANKWERKERS (Haardenfabriek)
c. GEREEDSCHAPMAKERS

en in al deze vakken LEERLINGEN
Er wordt bij ons PITTIG gewerkt, want vrij werken actief
mede aan de opbouw van ons land.
Wij fabriceren goede, degelijke en mooie haarden en kachels
En binnenkort, in een nieuw gebouw, de fabriekshal, mo-
derne huishoudelijke n.achines.

Het loon en de andere arbeidsvoorwaarden worden door onze
medewerkers en de vakbonden goed genoemd.
Voor reisgelegenheid wordt zorg gedragen.

Kerels met pit, die een goede toekomst verlangen, wordt
aangeraden direct schriftelijk te solliciteren bij onze

afdeling Personeel
HAARDENFABRIEK en IJZERGIETERIJ

BECHT & DYSERINCK N.V.,
HEKSFERKARSFEL

"GUMMI-PLAKSTERS,
ock LEERLINGEN

Aanmelden MAANDAG tot en met VRIJDAG
■ REGENKLEDING IND. R. I. A.,

ROZENSTRAAT 55/59
Gevraagd flinken Perser

VOOR EENVOUDIG MAMELWEBK EN

enige Stiksters
KEIZERSGRACHT 302 KAMER 10.

j STAATSLOTERIJ ——I Vanaf heden verkrijgbaar bj het van ouds bekende adresI PH. SCHAAP — HOOFDAGENTI ALBEET CtITSTRAAT IS4 hij de v. d. HeUtstraat.■ Loten van een tot en met 20 van hetzelfde nummer.

Ie VERKOOPSTÉR
GEVRAAGD IN DAMESHOEDENZAAK. Tevens gevr.

PRIMA MODISTE
VOOR GOEDE KRACHTEN HOOG LOON.

Brieven onder No. 1665, Bureau De Waarheid.

f GEZELSCHAP 1
ALEX WINS

Programma's voor kin-
deren, en volwassenen

Topaasstraat 21, A'dam-Z.
Tel. 21898 b. g. Geb, 2525 LV - ___. —J

Gestolen tas inhoudende in-
validiteitsboekje en ongeval-
lenwetboekje, foto's, distribu-
tiebesch., trouwb. Bestolene
ten zeerste gedupeerd. Inl.
Makassarstr. 70 hs.

Parapsychologie
Metaphysica,

Esoterische Astrologie,
Leden gezocht voor studie-
kring en te houden lezingen
met experimenten door het

gehele land.
Br. Nr. 5255, Adv.-Bur. Jan
C. Verheul & Co., N.Z. Voor-
burgwal 286

Feestelijke heropening
van Boekhandel „Heiligeweg"

VRIJDAG 10 MEI HEROPENEN WIJ ONZE ZAAK
AAN DE HEILIGEWEG 9.
Wij hebben boeken op elk gebied voorradig.

KOMT V EENS KIJKEN? — Ons telefoonnummer is: 37306— VEILINGLOKAAL U.S.
CAFÉ DE IJSBREKER

Weesperzijde 83, Swammerdamstr. 40, Adam, Tel. 26215

BELANGRIJKE INBOEDELVEILING
OP MAANDAG 13 MEI, 'S MORGENS 10 UUR.

KIJKDAGEN-: VRIJDAG 10 en ZATERDAG 11 MEI
VAN 10—4 UUR.

EENHEIDSVAKCËNTRALË
10 MEI 1946

Herdenkingsbijeenkomst
TER GELEGENHEID VAN HET
1-JARIG BESTAAN DER E.V.C.

Diamantbeurs, 's avonds 8 uur
WEESPERPLEIN

Spreken: H. MEIJERS - Onderwerp: ÉÉN JAAR E.V.C.
B. BLOKZIJL - „ FUSIE.

Medewerking HARMONIE ORKEST „FORZANDO".
Nog een zeer beperkt aantal kaarten a ’ 0.20 verkrijgbaar
bij de volgende adressen:
Van Breestraat 60, Afd. Amsterdam; Hemonvlaan 27, Lande],
Leiding; Rozengracht 19, Bouwvak; Kloveniersburgwal 139,
Overheid; Vossiusstraat 24, Transport; Nieuwe Keizers-gracht 61, Metaal; Prinsengracht 770—772, P.T.T.; Palcsfri-
nastraaA 10, Voeding; Keizersgracht 98, Hotel en Restaurant.

AMSTERD.—ROTTERD. TONEELGEZELSCHAP aam
ZATERDAG 11 MEI — 7.30 UÜB

PAULUS ONDER DE JODEN
van FRANZ WERFEL — Regie: A. DEFRESNE.

ZONDAGMIDDAG 12 MEI — 2 UUR

LYSISTRATA
of DE VROUWENSTAKING

van EDUARD VETERMAN
PrJJzen der plaatsen ’ 4—’ 1, alle rechten Inbegrepen.

——STADSSCHOUWBURG—

Inlichtingen gevraagd omtrent:
FREDERIK CAREL HOFKER, geboren 23-7-21 Laat-ste verbl. Wilhelmstrasse 116—118, Althoff-filmBabelsberg, Berlin, F. C. Hofker, v. Linschoten-atraat IIU, Amsterdam. — TITE MULDER vertr.'s nachts op 7 Sept. '44 uit kamp A'foort en verm'. vertr.n. kamp Neuengamme Hamburg, Duitsl., F. MulderDeliplein 41 a, Groningen. — N. v. d. ENG, geb. 3-10-20*ziek gelegen in hospitaal te Potfidam, laatste ber. ontv.mwv^oG- V- d- Eng' Ber»?str- 7. Uitgeest. — ERNESTi UNAIfcK, concentratiekamp Neuengammer Misburg,
tewerkgest. bij de Neue Erdöl Raffinerie Dcuras-Neraffte Misburg, notaris F. J. M. Pinxter, Schoorldam, tel.Schoor! 224. — WILLIAM (WILLY) KRAMER. gc>19-1-20 te Adam, op pers.bew. staat geb. 1918 te Hil-versum. Onderged. student, vaD 23-6-44 tot 29-8-44 inHuis v. Bew. te Leeuwarden. Vand. n. A'foort verven verv. n. Duitsl. Sedertdien niets meer vern. Inl ir PJ. Kramer, Joh. Verhulststr. 153 B, Adam. Tel. 95952.
WOUTER BROUWER,-laatst pew. hebb. bij fa. BroeksKeulen Ehrenfeld, sinds 12-8-44 niets meer vern S ABrouwer, Tolensostr. 8 1, Adam. — WILLEM FRENAgeb. 25-8-22. Opgep. 22-8-44, r. A'foort verv-., n Duitsl.-versch. concentratiek. Laatste ber. -.vas 20-4 nog inNeuengamme. Ziek en verzw. op ziekentransp verv.Bijnaam was TOM POES, fam. Frens, v. Beunir-en-plein 28 hs., Adam. — GERZON WISCH, geb 30-4-86vertr. uit Theresienstadt 3-10-44 n. Birkenau, S. Hooden-burg, Nwe Prinsengracht, Adam. — LEVIE DEVALENCA, genoemd LOUIS, geb. 3-12-05, 18-10-43weggeh., 14 dagen in Scheveningen, 4 mnd. Westerbork,25-2-44 n. Theresienstadt verv., 28-9-44 n. Auswitz,
16-2-45 in Tsjechowitz gez., nadien niets meer vern 'Versteeg, Da Costastr. 18, Adam (West). — A STOF-KOOPER. beg. Oct. '43 v. Vught n. Auswitz gebr. na-dien mets meer vern., Spoorstr. 2 bis, Utrecht. - HIL-DEGARD LftWENHERZ—KUPFER, geb. 13-7-05 haarzoontje HANS, geb. 12-4-37, mevr. ELISE KUPFER
HESSLEIN, geb. 18-9-78, alle drie doorgest. v. Wester-bork n. Polen op 23-10-42. Gaarne ook ml. v. pers. inboyengen. transp., ook wanneer zij de vermisten nietkennen. Dr. M. P. Prins. Schubertstraat 16, Adam, tel.21231. — Overlevenden v. h. transp., dat 25-1-44 uitWesterbork is vertr. worden dringend verzocht zich inverb. te stellen met M. Trompetter, P. C. Hooftstr 78,Adam, tel. 22473 of K. E. Wagenaar, Heideweg 1,Blaricum (N.-H.), tel. K. 2953—2829. Onkosten worden
vergoed. — ALFRED FREDDY MENDES, geb 22-12-30en zijn moeder LEA DE HOOP, geb. 24-1-92 UitWesterbork gedeport. n. Polen, B. Mendes, Apottolaan 68,Adam. — HERBERT LOEB NARATH, geb 9-11-13,gearr. te Westerbork en vand. op 23-9-42 doorgest n.Auschwitz. bevond zich Dec. J42 te Birkenau, mej. E.Blomesath, Oude Gracht 82, Utrecht. — BAREND DEBOER, CORN. OORDIJK uit Adam. verbl. in Berlijn,H. Oosterom 39 A. Kockengen U. — ALEXANDER
COHEN, geb. 21-7-16, gew. hebb. te Hilversum, 25-3-43n. Vught. 18-10-43 via Westerbork n. Polen. BERTHABLOEMENDAAL e/v. COHEN, geb. 11-11-16. 25-3-43n. Vught, daarn. Westerbork en 20-7-43 n. Polen,
ROELOF LOONSTEYN, geb. 13-9-13, gew. hebb. teHilversum, 18-10-43 weggeh., van 28-10-43 tot 8-2-44
Westerbork, daarn. n. Polen, MARIANNE COHEN e/vR. LOONSTEYN, geb. 12-2-14 idem als voren. HARTOGBLITZ, geb. 13-7-05, gew. hebb. te Hilversum, 9-3-43 n.Vught. 8-9-43 via Westerbork n. Polen, ELISABETHCOHEN echtg. van BLITZ, ge.oren.oren 8-4-11, 9-3-43naar Vught, in Juni '43 naar Polen. Inlichtingenaan J. Bootsma, Prinsengracht 826, Amsterdam.— AB. v. KOLLEN, geb. 28-2-15, Mrt. '43 Westerbork,
SIEGFRIED BLITZ, geb 7-11-09, 27-11-42 Westerborkn. Vught, 16-9-43 in Auswitz aangek., SIMON v. KOL-
LEN, 12-8-78 geb. 2-12-42 v. Westerbork met vrouw
ROOSJE KOLLEN—v. BERGEN, geb. 13-12-78, onbek,
best., SELIEN STRUCH—v. KOLLEN met manARTHUR STRUCH en 2 kind. (EMMY en BELLA) uitAdam (C.-S.) Juni '42. ABRAHAM BLITZ, 1-4-00 met
vrouw n. Westerbork, Maart '43. Inl. Repatrieringshuia,
B. Blitz—v. Kollen, Plant. Franselaan 8, Adam. — Mej.RACHEL KOSTER, geb. 12-9-95, Joodsche Fróbelonder-
wijzeres, gew. hebb. Bonairestr. 73 n, Adam W., van
huis geh. 23-1-44. Laatste ber. gevangenis Wetering-
schans te Adam. Weggevoerd p. groot transport 25-1-44.
W. M. Deering, Marathonweg 771, Adam. — HEINZ
LÖWENHERZ, geb. 3-5-02, doorgest. v. Westerbork n.
Polen 9-2-43. Inl. v. personen in boyengen. transport ookwanneer zij de vermiste niet kennen, dr. M. P. Prins,
Schubertstr. 16, Adam, tel. 21231. — HENDRIK PETER
MIDDELPLAATS, geb. 3-4-25, aangek. Dachau 22-3-44.
Laatste brief 10-7-44. Kempenaar, Leeghwatcrkade 42,
Den Haag, tel. 115680. — SIEGFRIED en SALLY
GOUDSMIT door mevr. R. Goudsmit—Vac West, Brus-
sel, s.v.p. schrijven aan I. van West, Leeuwenstr. 27,
Hilversum. — JOS. DE LIVER, geb. 23-10-06, tot eind
Maart '45 gewerkt hebb. in Buchenwald als scheikundige,
mevr. De Liver, Eemsstraat 10, Adam. WILLIE BOS-
MAN, geb. 20-3-15, gew. hebb. Tasmanstr. 31 h. Ge-
heimhoud, verz. Br. no. V 0426 bur. v. d. blad. —CORNELIS VAN RIEL, oud 22 jr., geb. 21-5-23 te
Dongen, gearr. en n. A'foort gebr., vand. n. Geiswerd
Kreissiegen Westfalen, eind Sept. '44 niets meer vern.,
K. W. van Doorn, Amersfoortschestraatweg 124 B,
Soesterberg.
MARION HÉLÊNE LEVY—VAN BEETS, geboren
20-4-24, van Westerbork gedep., vermoedelijk naar
Riga of Auschwitz 13-7-43, JAQUES EDDY LEVY, geb.
28-4-20, v. Westerbork gedep., verm. n. Riga of Ausch-
witz 13-7-43, daarna v. beiden niets meer vern. Ph. v.
Beets, Oranjestr. 15, Zandvoort. — HENRI BAREND
POLAK uit Leek bij Groningen, geb. 16-10-02, gedeport.
v. Westerbork Juli '42 n. Birkenau. Inl. Oranjestr. 15,
Zandvoort. — AUGUST JOHANNES VAN OOSTEROM,
geb. 9-11-17, te Adam, 30-3-43 uitgez. v. P.T.T. n.
Frankfort a. O. der Reichsgarten I, 30-3-44 gearr. en
5-5-44 doorgest. n. 't Zuchthaus te Sonneburg (Neu-
mark) onder no. 286/44, laatste ber. 29-5 44, mevr. A.
v. Oosterom, geb. Haller p/a. Halier, v. Gentstr. 35 hs.— JULIUS STEINWEG, geb. 31-7-86, MARTHA
STEINWEG—ROSENBERG. 21-2-90, MARGRIET
STEINWEG, 9-7-32, weggev. beg. Febr. '43 uit Wester-
bork, verm. n. Auschwitz, H. Steinwep, Jasonstr. 9n,
Adam. — Wil mevr. ALBERT, Kerkstraat, Amsterdam,
die tegelijk met haar echtgenoot en JAN ELLENS in of
naar het Kamp Vuren is gegaan en dit aan de fam. heeft
laten weten, zich nog eens met deze fam. in verb. stellen,
daar er verder nog steeds geen nieuws is, A. EHens—
Aaldring, Zuiderstraat 79, Sappemeer of G. v. Beuse-
kom—Aaldring, Leimuiderdijk 321, Nieuw-Vennep. —! HENDRIK J. J. ABSPOEL, geb. 11-4-01, Maart of Aprilj'44 vertr. op ziekentransp. v. Kamp Dora no. 28815,
A. Abspoel, Spui 269, Den Haag.
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JMevroww Ailinimerife
(rolt dehonderdduixend.

f i\ ren zelfstandige krui-
/ " \ denier, aangesloten bij deV*KO,
f Mt \ zegt ze, is pas je ware lot uit
/ \ de loterij!

Gevr. Kraagjes- en Handschoenentiaaksters.
Alleen geroutineerde haaksters.

Aanm. Dinsd. 2—5 uur, fa. Reits, 2e Helmersstraat 49 I.

CONFECTIE - ATELIER LEWKOWICZ VRAAGT:
Gerout. en aankomende Machinestiksters, Handwerksters,
Uitsnijder, prima Controleuse, met goede vakkennis.
Hoog loon. Prettige werkkring in aangename omgeving.
Nwe Achtergracht 104, 4e étage, achtergebouw, Adam.

BONTWERKERS
GEVRAAGD — Aanmelden:

Ceintuurbaan 137

KLEERMAKERIJ WAGE MAKER
Elandsgracht 105 - Telefoon 34383
Paramariboplein 2 - Telefoon 84404, Amsterdam

KKREN - REPARKREN, VERWEKKING VAN COUPONS

OUD GOUD.... en ZILVER I
koopt GEORGE KNAVEN
VAN WOUSTRAAT 100 TELEFOON 99492

Bij Gem. Instelling te Amsterdam wordt voor zo spoedig
mogelyk gevraagd een

GEROUTINEERDE STENO-TYPISTE
voor de Nederlandse taal. Het salaris zal worden vast-
gesteld in overeenstemming met vooropleiding en capa-citeiten. Brieven met uitvoerige gegevens worden onderNo. 181 S.Z. ingewacht bii de Dienst v. d. Gem. Perso-neelsvoorziening, Sarphatistraat 92, An sterdam-C.
——^,^-__^«.^^.

NETTE MEISJES
GEVRAAGD
voor alle werkzaamheden in onze Afdelingen:

HUISHOUDWASSERIJ en
LINNENVERHÜURINRICHTING

OP ONS ATELIER IS PLAATS VOOR:

bedrijfskledingnaaisters,
linnenstopsters en
leerlingen

Aanmelden: LINML? N.V, Sloterdyk/Amsterdam,
dagelijks van 9—* uur.

i

DEZE MAAND ZAL VERSCHIJNEN:
J- STALIN

HmJ Redevoeringen en
\2?y Legerorders

In de periode 1941—1945.
De omvang van dit historische werk, vertaald uit hetRussisch, is ongeveer 110 pag. Het bevat al de leger-orders en redevoeringen die Stalin gedurende de oorlogmet het fascistische Duitsland gehouden heeft. Eenwerk van blijvende waarde. Het boek komt uit gebon-den in een fraaie omslag. PRIJS ’ 2.75De oplaag is helaas zeer beperk. Tekent nu reeds inen TJ bent verzekerd van een exerrplaar. De intekening
sluit op 31 Mei 1946.

BESTELT NOG HEDEN! STORT ’ 2.75 OP
ONZE GIROREKENING 173127 t. n. v.

UITGEVERIJ PEGASUS
Leidsestraat 25 — Amsterdam-C.
Ondergetekende

Straat

Plaat»
bestelt ex J. Stalin Redevoeringen. Het bedrag
a ’ 2.75 per exemplaar wordt voldaan per postwissel ofop girorekening No. 173 127.

Kl. Metaalwarenfabr. vraagt
voor direct enige

FLINKE JONGENS
voor montagewerk. Leeftijd
18—20 jaar. Hoog loon. Pret-
tige werkkring. Br. 1677 bur,
van dit blad.

OPROEPI
Ondergetekende, dooa* het
Nederlands Beheersinatituut
benoemd tot Beheerder over
het vermogen, toebehorend
aan den Heer Samuel van
Staveren en zijn Echtgenote
Bertha van Staveren—Wolf,
laatstelijk wonende te Am-
sterdam, Ljnnaeusstraat 56 11,
verzoekt allen die gelden,
goederen of andere waarden
onder hun berusting hebben,
binnen 8 dagen hiervan
schriftelijk opgave te doen.
Het niet voldoen aan deze
oproep is strafbaar gesteld.

De Beheerster,
M. Hemelraad—Wolf.

Rijksstraatweg 39. Haarlem.
Diegene die mlichtingen kan
verschaffen waar goederen
en waarden bevinden, worden
beleefd verzocht dit aan
bovenstaand adres op te
geven.

Gevraagd flink, betrouwbaar

MEISJE v. d. e. n.
Loon ’ 60 p. mnd. Ander-
sen, Amsrteldijk 279, Adam,
Telefoon 91226.

Bij de Dienst der Publieke Werken, Adam, worden gevr.

enige Opzichters en Tekenaars
in het bezit van diploma M.T.S. (Waterbouw- of
Bouwkunde) of van een daaraan gelijkwaardig diploma.
Salaris afhankelijk van leeftijd en practijk, overeen-
komstig de voor Middelbaar Technici bij de Dienst
geldende salarisregeling, verhoogd mot de gebruikelijke
toelagen. Sollicitaties onder no. 183 P.W. op zegel in te
zenden bij de Dienst der Gemeentelijke Personeels-
voorziening, Sarphatistraat 92, Amsterdam-C.

METAALARBEIDERS
JONGE KRACHTEN GEVRAAGD
in een kleine, doch uiterst modern ingerichte metaal-
warenfabr., prettig, ■wisselend werk met vakopleiding.
Tevens gevr: Nikkelaar, bekend met cadmium en
verkoperbaden. Moet zelfstandig kunnen werken.

AANMELDEN: ST. ANNENSTRAAT 21

Aan de tandheelkundige polikliniek van den Gemeente-
lijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te Amster-
dam kan worden geplaatst een

Helpster voor de ochtenduren
Zij, die reeds bij een tandarts zijn werkzaam geweest,
genieten voorkeur. Schriftelijke sollicitaties, uiterlijk een
week na plaatsing dezer advertentie, onder no. 193 G.ö.D'
in te zenden aan de Dienst voor de Gem. Personeels-
voorziening, Sarphatistraat 92, Amsterdam-C.

DE TROSSEN J^fgjg

dus vooruit . . . Hollandsche schepen varen
weer af en aan, vreemde schepen stoomen
onze havens in en uit Er is weer werk aan
de winkel. Het „ieder op zijn post" heeft
geklonken en niet alleen voor de scheepvaart!
Het heeft geklonken voor ons allemaal, voor
de sterken en de zwakken, voor de menschen
met hooge en voor de menschen met een-
voudige posities. Werk ... en zie om U heen
om daar te helpen, waar Uw hulp — hetzij
materieel of moreel — noodig is.
Een krachtige organisatie

staat achter 11.
In Nederlands Volksherstel werken de be-
staande hulporganisaties samen tot herstel
van de materieele, lichamelijke en geeste-
lijke kracht van het Nederlandsche Volk.

HU ZAL HEffIUJZEiI Iflniu/iudjo ió doöXtozruxKÜq! feffc»

f j.

/l I 'M zin """ overhemden weer prachtig jchoon,;«
y\ I I Hnu ze me' €'° ecn'e Hollandsche Sunüght-zeep M

WÊa _, \Jr U] I |ÉI gewasschen zijn. Hei was hoog tijd ook, datA
j| 'A. p Sunlight-zeep te hulp kwam, want de slijtage fl 1

t'v^LOV//vCsHINGÏ&
GROOTSTE SORTEERINS BU

AMSTERDAM-KALVERSTRAAT'I23
ROTTERDAM-N. BINNENWEG 227

Ij. criens
Dr. Henri Polaklaan 16 I (Pl. Franselaan) VRAAGT

FLINKE HANDWERKSTERS,
MACHINESTIKSTERS EN
LEERLINGEN

voor atelier. Aanmelden: dagelijks na 6 uur.

D & L., NIEUWENDÏJK 100

vraagt Handwerksters en Bijpersers
voor Damesmantels

HOOG VAST LOON

(JAPONNEN
Voor dir. gevr. voor het goede genre damesjaponnen

Prima Stiksters en Handwerksters
Aanm. Herzman, Wielingenstraat 8, Telef. 92991.V

bIAATSLOTEN verkrijgbaar
1/1 h 80—, 1/2 a 40.—, 1/4 a 20 , 1/10 a 8 , 1/20 a *.—.

Ook 100 opeenvolgende nummers.
Naar buiten na ontvangst van postwlssel of Giro 79244

ARlTil II »Tl Dll M\i C D Collecteur, Amsterdam,HIII U 11 UII U IM\ E. II Warmoesstraat 163.
Ook a.s. Zaterdag is het kantoor geopend.

GEVRAAGD:
SMID en AANKOMEND SMID, AANKOMEND BANK-
WKKKKK. VOLWAARDIG IJZERWERKER, AAN-
KOMEND IJZERWERKER.

Brieven No. 1673, Bureau van dit blad.

Door een betreurenswaardig misverstand zijn de
volgende organisaties

ten onrechte opgenomen in de
lijst van organisaties,

In mijn oproeping tot het indienen van vorderingen:
Nat Soc. Ned. Arbeiderspartij (gr. van Rappard)
Nat. Soc Ned. Arbeidersparty (gr. van Kriiijt»
Zwart Front
Vr-jwilligerslegioen Nederland
(""■meenschap Vreugde en Arbeid.
Vorderingen op deze organisaties moeten dus NIET
by mij worden ingediend.

Mr. M. H. DE BOER,
Nobelstraat 4, Utrecht

1 INSTITUUT VOOR
KUNSTNIJVERHEIDSONDERWIJS

TOELATINGSEXAMENS
IN DE EERSTE WEEK VAN JULI

AANMELDING VOOR

OPLEIDING TOT TEKENLERAREN
AAN DE HOBBEMASTRAAT 25

KUNSTNIJVERHEIDSVAKKEN
AAN DE GABR. METSUSTRAAT 1G

AANMELDINGSFORMULIEREN OP AANVRAAG
i
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