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Hofstra wil extra-exportwinsten
naar de Staatskas leiden

Teulings vraagt nieuw contrôle-
lichaam voor Staatsfinanciën

/"/,;(Van onze parlementsredacteur.) -Uit het dichte struikgewas. derl begrotingsdebatten in de '. Tweede:
Kamer rezen - Woensdagmiddag twee jonge bomen op,. daar met -
zorjj geplant,door de heren Teulings e*n Hofstra., i ;-?</.
Eerstgenoemde, T e u 1in gs, de .financiële | expert van de K.V.P.,,
constateerde, dat de Kamer niet over; het apparaat beschikt om
zich voldoende inzicht-te verschaffen in de ingewikkelde begroting !
en over de vraag, of de Staat wel efficiënt bestuurd wordt en; hij*
gaf de regering. daarom in overweging een, lichaam te scheppen
met'behulp waarvan het parlement kan beoordelen, of de',qver- j
heidsgelden doelmatig jbeheerd en aangewend:worden. '. v - ;De heer Hofstra, de deskundige van de P.v.d.A., betoogde, dat
het Landbouw-egalisatiefonds, waaruit i. het jRijk ; de jj subsidies Jbetaalt, welke het leven van de bevolking wat draaglijker maken,
op sociale, en economische gronden- in* \ stand ; gehouden< moet §
worden.':'.'.':"."'-'" '1.-Z-%':-~---? : '■.' .""■''■■' "■ ■-'■■,■'■- \-$?-:k ■}"■ ■.-"'■■'■ :''-^-,'::i^~i

Maar de subsidies" leiden in
sommige gevallen ook tot niet

|verantwoorde.- '■■: ' extra-winsten
voor de ondernemers, die niet-
voor de binnenlandse markt,
maar voor de export produce-
ren. Deze extras-winsten moe-
ten weer in de Staatskas terug-
vloeien. Als' middel: daartoe be-
val hij. aan het gebruik maken
van een bestaande belasting,
n.l. de omzetbelasting, die be-
paalde vrijstellingen kent. Op-'
heffing van deze vrijstellingen— administratief een goedkoop
middel — doet de \ voordelen,
die de exportbedrijven door het
subsidiestelsel \ genieten, voor
het grootste deel te niet. ~ .::. Bovendien deed de heer Hof-
stra de' minister van'Financiën
het denkbeeld aan de hand om
voor de z.g. wëelde-artikelen,.
meest prullaria, een nieuwe
weelde-tabel ... op te stellen. Hij
berekende, dat «deze maatregel
de Staat tussen de honderd en
honderdvijftig millioen zouden
opleveren.

Deze afgevaardigde 'achtte'
voorts tle scherpe 'critiek op het
financieel beleid der regering,
zoals de A.R. heer De Wilde, en
in diens voetspoor de C.H. heer
Van der Feltz, die uitgeoefend
hadden, misplaatst. Ook ont-
kende hij, dat prof. Lieftinck de
toestand van 's lands financiën
rooskleuriger had' voorgesteld
dan hij in werkelijkheid-is. We-
behoeven ons heus geen illusies
te maken,,,;, we staan er, slecht
voor. Doch hij.had vertrouwen'
in de,minister, evenals de heer

Teulings, die zijn. critiek :-op
détailpunten . op i. "welwillende
toon uitte. -v -'.■ ■ ■■; : :\"U■■.-.; ■l'iy-^y

'Hy Hulde ivoor Lieftinck
De "socialistische woordvoer-

" der drong aan opg,bezuiniging
op het ambtelijk apparaat en;bracht de. minister, aan het slot

'■■van zijn rede. hulde voor diens
;deviezenbeleid. „Het-is dè' be-
-1windsman steeds weer gelukt?,
zo - zeide' hij,-„deviezen aan te
trekken zonder1economisch -ons
land te veel aan te tasten."V .';

Slechts, enkele.'Kamerleden
vonden het de moeite waard
.naar de heer \ Korthals (Vrij-
heid), die zijn fractievoorzitter,
mr.Bierema, verving, te luiste-
ren. Veel misten jzij inderdaad
niet.' Hij wenst, evenals de heer
Teulings, een overzicht ■ | in de
begroting '.■ opgenomen te zien
van 1 de personeelsbezetting. van
de Rijksdiensten en van, de af-
zonderlijke bezoldigingen. ■'.- ~;'

Hij en de R3C. heer Andries-
sen wijdden aandacht aan de
prijspolitiek der regering.:Bei-
den wilden haar gehandhaafd
zien. De heer.Korthals duchtte
anders inflatie met alle nadeli-
ge gevolgen van dien. De heer
Andriessen-was sceptischer ge-
stemd.,. Voor de P.v.d.A. besprak de
heer, Vonk het Indonesisch be-
leid, ! daarbij inlichtingen vra-
gend over: de verdeling. van' de
taken en de - verantwoordelijk-
heid., .tussen; de ministers Jonk»;
"man, 'Götzeh cri Beel.èh over de
wijze:-. waarop -Nederland het

aan- 'de:; Nederlands-Indische'
regering .: § geleende * - kapitaal1denkt, terug te'■krijgen.' - - "; -/■".!; De"" heer Zandt; in factie

Als een-ridder zonder vrees of;
blaam draafde defj Staatkundig;
Gereformeerde-heer., Zandt: op
zijn vermolmde en aftandse;
stokpaardje door" ' net i struik-'
gewas," Hij" was tegen de ouder-
domsvoorziening " op '.. verzeke-
ringsgrondslag, omdatpij-ft on-:
scliriftelijkis. Hij vroeg de rege-
ring ; meer eerbied" ■te/i hebben-
voor deDag des Heren en maat-1
regelen-te " treffen gtegen| het
vloeken: en tegen* de verderfe-
lijke gevolgen , van het bezoek
aan | bioscopen,1 '": ! dansgelegen-
heden;en sportwedstrijden.';"■> >;

Wild steigerde -'";zijn ■".* beestje■
tegen de Roomsen, die hij ver-
weet,overal naar de macht te
grijpen. ': ',;."-'' ;.,,': ".- '■!::■.

■. Na bijkans zes - uren achter-
een : vergaderen" kwam tegen
zeven uur de« communistische
heer Hoogcarspel nog aan 9 het
woord,'om o.a. ter. verbetering
van de toestanden-In ons land
het welvaartsplan van de C.P.N.
aan.te bevelen. - 'I:.i~«'Hi'± ■?■ ■:-';

Dertien desertiegevallen voor de
krijgsraad te Rotterdam

Dertien Indonesië desertiegeval-.len werden Woensdagmorgen j
door de te, Velde te
Rotterdam behandeld. De opge-
legde straffen varieerden van 6
maanden ' voorwaardelijk met,
een proeftijd van twee jaar tot
,1 jaar gevangenisstraf mes af-
trek. De motieven, die de mets-
te deserteurs - voor hun ' daad
opgaven, waren moeilijkheden
thuis, of dat zij zich lichamelijk.
niet tegen de. dienst in Indië
voelden opgewassen. Zijwaren~
daarom na hun inschepings-
verlof niet naar hun onderdeel
teruggekeerd. Bij herkeuring op
het depotnazending Indonesië te
Fort Ruigehhoek was in 12 van
de 13 gevallen .gebleken, dat de
deserteurs totaal ongeschikt■waren voor dienst in de tropen.

Naar aanleiding, van -deze
zitting vroegen wij de auditeur-
militair maj. mr. A. W. baron
van Imtioff, hoe het mogelijk
was,,dat men deze jongenseerst
wel voor-Indonesië geschikt had
bevonden en bij herkeuring na
desertie voor de dienst in Indo-
nesië ongeschikt had verklaard
en in sommige gevallen zelfs
óok ongeschikt voor de dienst in
Nederland. ' " .

De te»snelle keuringen, van
enige tijd geleden zijn de oor- Izaak,,'dat -dergelijke mensen |
toch voor Indonesië , werden 1
goedgekeurd., )■'■"" '"N-u komt' ' dit i% niet meer

voor,v aldus de auditeur-militair,
daar nu voor de uitzending«naar
Indië; een uitgebreide herkeu-
ring plaats vindt. De stabiliteit
is trouwens slechts :— ;en dan
nog bij benadering — vast te
stellen, nadat men enige tijd in
militaire dienst is geweest. Eerst
bij de frontsoldaat is. zij met
zekerheid vast te stellen. ...,■"'..'. -:■

-' Verenigde Naties. — De commis-
sie voor de verdeling van Palestina
heeft de havenstad Jaffa aan de
Arabische staat toegewezen.' , ';-

Het onderzoek in „de zaak-
Sanders beëindigd"

Zoals men zich 'zal herinneren,
werd 1 Augustus 1946 de heer W.
E. Sanders bij het Bureau Nationale
Veiligheid ontslagen. Spoedig bleek,'
dat er zeer vele dossiers en andere
documenten r uit .de administratie
van dit bureau verdwenen waren.

De heer. Sanders bood de, .toen-
malige minister-president prof., ir.
W. Schermerhom aan deze stukken
terug te bezorgen. ' .''.' - -. -,"-.„■
-Bü deze teruggiave van honder-

den dossiers en duizenden kaarten
betreffende verdiachte . personen,
bleken! verscheidene stukken alsnog
te ontbreken. n ■ ■■ , ""'.-."

Bovendien is.toen' bekend gewor-
den, dat de heer Sanders ■ enige
dagen tevoren opdracht' had ge-

geven aan een particuliere foto-
graaf Om grote hoeveelheden,,pro-
cessen-verbaal te fotograferen. '-

Aangezien de fotograaf jde/{zaak
niet vertrouwde, -waarschuwde hij.'
de autoriteiten, . .';../ "■ ,'..'::

Prof. Scherm/rhwn vond in dit
alles aanleiding, om de .politie in
de aaak te kanoen.- . , 'Na het verhoor door de Officier
van Justitie,/, werden : weer. grote
hoeveelheden nieuwe stukken, welke
aan'het Bureau Nationale \ Veilig-
heid toebehoorden," door., de heer
Sanders uitgeleverd. De Justitie zag
geen aanleiding, hem in arrest te
stelten.- . :■_■- " ~,.. ,'-. I■. :■ ■: Later. werd
veldt benoemd, om in de;kwestie
een onderzoek in te stellen.» ,
; Naar .wij vernemen is thans dit
onderzoek practasch beëindigd. " -.-'

* Het rapiport. van, de commissie
kan ;binnenkort jtegemoet /worden
gezien. ■ Een datum kon \ men' niet,
noemen. Wel werd medegedeeld, dat
dit. binnen enkele maanden zal zijn.

Ongelukken en schade door de storm
De storm heeft gisteren veel

werk bezorgd aan brandweer; ten
politie, en zelfs aan de G.G.D. "Bü het pand .Molukken aan :- de
Rijnhaven' was ue hevige wind
oorzaak dat, de metselaar P. Veth
uit de Wolphaertsbocht daar door
een balk werd getroffen. Gevolg:
gebroken neusbeen en hersenschud-
ding. . - .- , —' ", J ;i-\■ '■

.Een vijftienjarige jongen' slipte■ met zün fiets in " de Vierhavens-
straat door 'n rukwind. Zjjn linker.
enkel ..werd gekneusd.

Een.oude man,'de 63-jarige L.
v. d. Bommel, werd op. de /Linker
.Veerdam omvergewaaid. Een kneu-'
zing.van het rechter dijbeen was
het gevo\g.■■'!':■'. ■ , .

Op dé scheepswerf van Lifch en
Madern' aan de Waalhaven woei
een"ladder omver ,en de
lakser W.■'.C. . Pieters uit .de " H.
Croesinokstraa'-. werd er; door. ver-■wond 'aan zijn rechter. schouder, i

Een elfjarig jmeisje,'. Lena. v. d.
Schulp, werd door de wind van de
bak■ van een wagen geslingerd. Ze
kwam | onder, het linker' voorwiel
.terecht,' maar het liep gelukkig met
ontvellingen-.af.'. ~'~ "■'. . ..'". In de Vijverhofstraat sneuvelde
een reclamebord, in de.Zwart Jan-
straat 'slingerde' de storm een stuk
zink van een dak en op de Mathe-'

nesserdijk rukte hij zelfs een stuk.
van een dak los. En dan waren ernog. ettelijke, jaloezieën en| zonne-
schermen, die öf naar beneden tui-
melden öf zo dreigend slingerden,
dat de brandweer -ze moest. ver-
wijderen. ; .' ..",".''
.In de Avenue Oonoordda vormde

een twintig, meter hoge populier
een ernstige,. bedreiging;-. voor .■-' zijn
omgeving, daar de stam aan de
voet v was vermolmd, jEn,.' daarom
moest' de/.plantsoenendienst 'een
eind , aan zijn V 45-jarige,".' leven
maken., .... , . ■/. '■/ .'En natuudijk.giingen er ook weer
een paar schepen aan de haal. In
de Waalhaven sloegen los de Noor
Benriik jjIbsen en'hef Engelse. s.s.'
Pencarrow. - " ." "--..- ■'/. ■". - .' 7 .-'■'

Geen actie tegen Franco
-..; De politieke commissie der Ver-
enigde ' Naties heeft een resolutie
aangenomen, waarin ■■' uitdrukking
wordt -gegeven; aan = „het; vertrou-
wen, dat de Veiligheidsraad zijn in
het Handvest vastgelegde verant-
woordelijkheid zal nakomen, zodira
deRaad van mening is, dat de toe-
stand'met,- betrekking tot Spanje
dit vereist."/.<; '/, % ■' ■::; .- >,-. ;■ 'f, - ?- Met negentien ,'n'n-dere stat'1" ont-
hield j Nederland zich I van | Stem-
ming. /...'".,/;;./. «,...;,,....-=//: ;/..-!» -A/SsS U$

WEER
BERICHT

\Tijdelijk, nog krachtige wind;
tussen" West. en g.... Noordwest.:
Wisselend bewolkt.: met enkele
buien...Weinig verandering | van \
temperatuur. " ' .
'-'■' HOOG W4TER 14 NOVEMBER
Rotterdam:, Ie tri: 5.17:.' 2e , tij .17.22."
Dordrecht: / Ie j ti.l- j5.30; j2e - tij . 18.43.
'i '■■". -,:.' Zon ' /- :■'■' .; Maan . 'opk ond opk. ond.
lil/11 y'l.S6 '" 16.52";/--: 9.54/17.33'

Communisten en Gaullisten
raakten slaags te Marseille
De Gaullistische burgemeester van Marseille, Carlini,; 'heeft Woensdag-
avond uit zijn kamer in het stadhuis moeten vluchten, toen betogers een
aanval inzetten op de bureaus van het stadhuis. Reeds eerder op de dag
hadden'.zich ongeregeldheden voorgedaan, " toen enkele: honderden vak-
bondsleden' zich t naar het paleis van Justitie begaven om jer enkele
arbeiders te bevrijden, die verhoord werden ih,verband met een demon-
stratie tegen de verhoogde tramtarieven. . - , ''■■■":'.'■ '.'."

Juist toen de-vakbondsleden bin-
nendrongen,' werd het vonnis tegen
de arbeiders voorgelezen. De be-
togers ..richtten .een ware ravage
aan en in de verwarring slaagden
twee der beschuldigdener In te ont-
snappen, .'s Middags keerden, zij
echter terug naar de \ rechtzaal,. waar pa eenzitting van een kwar-
tier een der beklaagden werd vrij-
gesproken en de drie anderen ver-
oordeeld werden -tot. voorwaarde-
lijke straffen van tien^dagen.

'/Later op-de dag richtten de be-
togers hun schreden naar het stad-,
huis --waarsslagen vielen tussen,Gaullisten en Communisten.' Car-
lini,'die pas onlangs tot burgemèes-?
te* is benoemd, werd hierbij ge-
wónd, hoewel niet ernstig. Ook ver-
scheidene;, communistische' |raads-
leden en een journalist liepen ver-
wondingen op. De betogers instal-
leerden ,de -vroegere \ communisti-
sche burgemeester weer In de'bur-
gemeesterskamer. Carlini ontsnapte
ten slotte met behulp van vrienden
ih een auto. Politie en gendarmerie
maakten een einde 'aan de beto-
ging. ->.- --- ;';. ':'y- '■■ ' 1 :'"'-'/ :■ -

Amerika: India heeft'zich'terug-
i getrokken ]Van de verkiezing voor
'de vacature bü de Veiligheidsraad,.zo heeft dit land Woensdag' mee-
gedeeld aan de Verenigde Naties.
Dit betekent, . dat thans hoogst-
waarschijnlijk de Oekraïne zal wor-
den gekozen. Onlangs kon . bij . de

stemming, tussen India; en de
Oekraïne voor geen van beide lan-
den en vereiste meerderheid wor-
den bereikt. v ,:, : , »- Polen: Stefan Karbonski, een der
leidende; figuren van de, Poolse
Boerenpartij, die . onlangs tegelijk
met: Mikolajczyk_uit■;Polen is -ge-,Vlucht, is in Zweden aangekomen.
Hy zal: binnenkort naar Engeland
gaan. De drie;anderen, 'die met
Mikolajczyk Polen trachtten te ont-
vluchten, zijn :.kort geleden in
Tsjecho-Slowakije- gearresteerd.

Huisvrouwenkomen bijeen. In.dè. prettige.(-rustige omge-
ving van de -Volkshogeschool
„Olaertsduyn" te Rockanje, tel.
13, wordt van 25—28 November
a.s. een cursus gehouden 'voor
huisvrouwen . over " gezinsop-
bouw, de. huiselijke" sfeer en de
opvoeding..: ■■■ ■ ■De cursus is opengesteld,yoór
alle huisvrouwen., ;;..<■ l:i- '<?■■'-,

Waar bleef het geld uit de brand-kast vanhetpostkantoor?
'Donderdagmorgen heeft. de

Rotterdamse Rechtbank . het
laatste gedeeltei van de 'post-
kantooraffaire, die in Augustus
van'vorig jaar zoveel stof deed
opwaaien,- behandeld. Terecht
stond de. 39-jarige'A. D.H. v.
K., wiens zaak tijdens de be-
handeling in April voor dezelf-
de rechtbank wegens gebrek
aan bewijs werd aangehouden.
Negen getuigen. waren gedag-
vaard om enig licht te werpen
op' de activiteit van v. K. wat
betreft de"-tweede j§roofoverval,
t,w. die op de kluis van de fran-
keerafdeling van het postkan-
toor, op de Coolsingel.

,De verdachte erkende, dat hij.
voor de óvejrval. contact had Be-
zocht met' de nachtportier M.
en tijdens de bespreking, waar
ook de eigenlijke dader R. aan-
wezig was,, de plannen, voor. de
kraak . ontvouwd had. R.; kreeg
een.". plattegrondje,% verstrekt
door de ; ambtenaar Z\ De por-
tier overhandigde hem de sleu-
tels | van de kluis die in "'. een
zakje verzegeld waren.-Na dé
overval liet portier M. zich bin-
denenzijn kleren'scheuren, om
het ' geval -. „"echter" te doen
lijken. Tot zover is de zaak dui-
delijk. Wat is echter/ met het
ontvreemde. . bedrag;\: groot

’ 241.000, dat In - een jute; zak
opgeborgen was, gebeurd? '1.

IJ. zegt, dat hij dë zak op destoep
van het postkantoor heeft gezet.
Van K. zou hem daar weghalen,
omdat hij de zorg van het vervoer
op zich genomen had. Van K. zegt
daarentegen,Jdat hij wel het ver-
voer georganiseerd heeft, maar dat
hij 'met het .geld, zelf vervoerd
heeft. Dit is een. belangrijk punt,
omdat het grootste gedeelte van het
ontvreemde geld thans spoorloos is
verdwenen. Van K. zegt niet te we-
ten, wie dè chauffeur van de wagen
was, waarmee het geld 'werd ver-
voerd. De Officier van Justitie, mr.'
Van Oosten, had de overtuiging, dat
v. K, dit geld wel vervoerd had. Dit
gebaseerd op, verschillende aanwij-
zingen. Verdachte ontkende echter
hardnekkig, zodat de officier tot de
conclusie moest komen, dat dit geld,hoogstwaarschijnlij k, „weggedrukt"
was, zodat na afloop -van de straf,
de i verdachte er . goede . sier mee
zou kunnen maken. In dit geval zou
de verdachte Van de diefstal meer
lust dan 1 last, ondervinden. Een
strenge straf i was ■;.- noodzakelijk.
Wanneer het" Hof de diefstal bewe-
zen achtte,; stelde de Officier VanJustitie voor v.:'. K. te veroordelen
tot zes ' jaar gevangenisstraf,- sub-
sidiair ten aanzien van heling drie
jaar, meer subsidiair 'ten aanzien
van medeplichtigheid vier jaar met
aftrek. .. ■;' --■ - . ''~ '\y '. " .'.'■-'

Uitspraak over veertien dagen.

Mimister van Marine
voornemens heen te gaan
;De minister-president heeft (in

zijn antwoordrede op dé algemene
beschouwingen.var» de,Rijksbegro-
Jrtng: medegedeeld, dat de minister
van Marine, Schagen van Leeuwen,
hem inderdaad'i heeft medegedeeld
voornemens te zijn zijn ontslag als
minister van Marine aan te bieden.
Aangezien over de aanvaarding van
dit ontslag ttog niet is beslist, stelt
de minister-president de , Kamer
voor op dé motieven Van dit! ont-
slag niet nader in te gaan.

KORT en BONDIG
Nederland. —' Een Duitse smok-

kelaar, die over de grehs wilde slip-
pen bij Waubach, bleef doorlopen,
ondanks, vijf door - Nederlandse
douanen afgevuurde ■ waarschu-
wingsschoten. De man werd hierop
neergeschoten en dodelijk gewond.

— Door een' harde rukwind slipte

in 't'Drentse plaatsje Hijkersmilde
een auto uit een trouwstoet tegen,een stilstaande- truck. De' moeder:Van de.bruid werd door! de botsing

/vrijwel op slag gedood.

— Een Hilversumse banketbakker
gebruikte 1105 ■ kilo suiker , voor
Paaseitjes.. Toen hü de eitjes niet
kon verkopen,' heeftj hij ze wegge-
gooid. Straf van /de Tuchtrechter:
drie duizend gulden boete en slui-
ting bakkerij.. ,:' '; . ,; '.■-

-.-'" — Twee honderd vijftig kilo woog
de met-ontplofte .bom, die in de
buurtschap Gaanderen werd opge-
graven. -.--.,,.:.,.../ '1 . 1...,,.-~-.--
: Egypte.'— Tijdens de laatste 24
.nur zijn in Egypte 155personen aan
'de - cholera overleden, % terwijl 142
nieuwe gevallen werden geconsta-
teerd. '-; ;y,;l:;A//.y "'; ,■ i ;--;

'■■ -";.-' ''_■/■■
Hongarije.'— Te Boedapest is een

fraude ontdekt. op Jeen regerings-
bureau. Omvang: j veertig 'millioen
Hongaarse guldens:.. ' "< < , '■'■''/' >■■":.:-,* - /-':. :-'-': .'■■■/.! ;./ : 'l

Hoofdligger van 75 ton
y'.Vanmorgen'hebben, de bokken
:. „Adelaar., en' ;,'t,- ..Vliegend|Hert",
een 150 ton zware hoofdligger voof
één 'der laadibruggen,',. die"': voor

'Thomsens ■' Havenbedrijf i: aan. de
Waalhaven worden.gemonteerd van

.de Keilehaven naar. de Waalhaven
vervoerd. Om hét gevaarte op zijn
plaats te' brengen' moet het enkele
tien tallen meters. boven de ". beg.ane: grond'worden gehesen.*Dit' karwei
zal Zaterdagochtend 'vermoedelijk
wordenrultgevoerd...,/ ; "";"'■''.;-■'■

"11Polen..'— De - voormalige >Duitse
havenstad Stettin, tot dusver door
de Russen bezet, is thans overgeno-
men door.Polen;'/ ■ / - -

Neder-Saksen klaagt over de
grenscorrectie-eisen

De regering Duitse staat Neder-Saksen heeft bij de Britse
gouverneur een jverklaring doen % overhandigen,"■ waarin gepro-
testeerd wordt tegen de Nederlandse eisen tot grenscorrecties.; Als
motief wordt gebruikt het onlangs afgekondigde plan voor herstel-

ofok voor Neder-Saksen de ontmanteling van
een aantal fabrieken is bevolen. >: .' ;. ;; * /=.■-";.

>De Saksische j regering
weert, dat dit plan geen verdere
besnoeiing van haar hulpbron-
nen toelaat en dreigt met.jiph-
coöperatie.' Voorts zegt de rege-
ring, I dat - „Nederland \met | eco-
nomische motieven ' zijn ' eisen
tracht te rechtvaardigen,' blijk-
baar omdat historische; motie-
venniet bestaan."; - ..-'.-".: Lord'Pakenham heeft in het
Britse ILagerhuis - nadrukkelijk
meegedeeld, dat Engeland nim-
mer zou afzien van het beginsel
van : eenheid. voor Duitsland.
Zelfs, aldus lord Pakenham,; als
de -ministers van Buitenlandse

Zaken'op dit punt"zouden falen,: daar:een: verdeling van Duits- *

■land een,permanente verdeling
van Europa zou'betekenen.' Hij
beschuldigde de. .Sowjet-Unie
er van, door, haar weigering tot;.-
economische. eenheid de gehele|
bedoeling van. Potsdam schip- 1
breuk te hebben doen lijden. ' V

' Crisis in' Soc. Democratische;
, Partij ; ,';.''-' -'; ( ''De Berlijnse;. correspondent:

van het.A.N.P. meldt een crisis
in de*Duitse sociaal-democrati-
sche party. VDe voormalige
socialistische ,' Rijksdagvoorzit-
ter Paul Loebe heeft, openlijk
verklaard, het niet eens te zijn
met Schumachers /pertinente'
weigering.om op enige';..wijze

.met de communisten samen te
werken.; ' ;,,- ''...-';-.\-'-"

|-. Het partijbestuur komt Vrij-'
dag weer bijeen, teneinde \decrisis te bespreken.
i Aanleiding tot de moeilijk'-
;heden zijn- de resoluties, welke
namens alle Duitse richtingen

.op de Londehse conferentie ter
tafel zouden worden gebracht.
Deze' resoluties- werden op' een
vergadering- van % alle- '-Duitse
partijen te ' Berlijn vastgesteld,
maar hebben ■ zowel ; bij -de
C.D.U. in de westelijke zones
',als bij de sociaal-democratische
partij heftig.yerzet, gewekt.

Waarschijnlijk»zai nog vóór
de Londense conferentie een
bijeenkomst worden gehouden
van alle; Duitse' minister-presi-
denten,'uitgezonderd die uit de
Russische zone; dit laatste om:
een fiasco zoals dat indertijd in,
Mühchen ■ voorkwam, te ver-
mijden.',.;;,. ';'.-■- ,: ..'..., ;'

Mackenzie King in het land
Bij Putte binnengekomen, evenals indertijd

onze Canadese bevrijders

■ De Canadese ministerpresident
Mackenzie ,King is Woensdag In
Nederland I-: gearriveerd; " aan de
grens bij Putte werd * hij begroet
door, de-Canadese ambassadeur in
Nederland, de heer Dupuy, en ver-
schillende Nederlandse autoriteiten.- - In- Pirtte - hingen" de vlaggen ,uit— het"was de eerste door de Cana-
dezen bevrijde gemeente Indertijd
—-en bood men de heer Mackenzie
King een fraai Delfts bord aan ter
herdenking. De tocht werd daarna'
voortgezet naar Bergen op Zoom.

Tijdens zijn oponthoud in Neder-
land zal aan de Canadese gast de
kaDitein J. & Theunissén van de

staf van " Prins Bernhard worden
toegevoegd als adjudant.' - ,

.Laat in de middag bezocht de
heer Mackenzie King de Canadese
begraafplaats te Bergen op Zoom, k
waar een militair ere-escorte was
opgesteld. Hij legde een krans bij -het kruis; de i graven waren des
middags reeds met bloemen ver-sierd. .Een oud boekje met,, de ge-
sèhiê/dèhls~van' Bergen op Zoom ïwerd daarna aan de ministerpresi-
dent overhandigd,'die als verzame-
laar -. van .; antiquiteiten bekend .
staat. Mackenzie King beloofde dit
fraaie boek te zullen legateren aande.Canadese-staat, opdat het bij j.vele generaties nog een herinnering 8 izal zijn aan de band tussen Neder-
land en' Canada. - .'.- '",-'-.

Omstreeks 8 uur is de Canadese
ministerpresident op Kasteel Oud-
Wassenaarbij Den Haag" gearri-
veer<L

Pensioen reservepersoneel
der Landmacht

i Het Ministerie vanjOorlog heeft
een overzicht doen "samenstellen
van de aanspraken op pensioen
van. militairen, '■ behoord: hebbende
tot' reservapersonieel der 'Ko-
niiMijke Landmacht. Dit "overzicht
is voor belanghebbenden gratis, bdj
dit ministerie, afd Pensioenen, ver-
kr-ijigibaar.. -.- ' :-.. Voortvluchtig SS-er gepakt
' Een voortvluchtige SS-er, de 32-

-jarige J. A. Hagenaars, werd van-
nacht door de politie opgezocht ih
het zolderkamertje aan de Adriana-
straat;waar hij de laatste tijd ver-blijf'hield en naar het hoofdbureau
overgebracht. .'. - ■ ':*

Engeland. — De Paus heeft aan
prinses Elisabeth een dozijn soep-
borden . van Dresdener porselein
aangeboden. ,'■-,-.

KLEINE
SCHANDALEN
Cen„klein schandaal" noemt de.■j redactie, van „Tijd en Taak"wat haar k overkomen. Een toe-

zichthouder over een SS-er,rdie in
het kamp te Laren gedetineerd is,
.heeft deze'politieke delinquent ge-
regelde toezending van „Tijd en
Taak" beloofd. Dat zou, dunkt ons,
door de kampleiding 'gewaardeerd
moeten worden. Maar neen, de
krant werd teruggestuurd met het
stempel: door.de censuur geweigerd.
Een briefje over deze, weigering
werd door de kampcommandant
niet eens beantwoord.

Een klein schandaal?
.Wij zouden daar' graag een anderwoord'voor gebruiken. Maar dat

laat zich niet goed in .een dagblad
drukken.' '■

_
" -Dit voorval lezende, herinnerdenwe ons het verslag van de vaste

"commissie voor privaat- en straf-
recht uit de' Tweede Kamer over
haar bezoek aan kampen voor. poli-
tieke delinquenten. " ' -In dat verslag wordt meegedeeld,
dat het bezoek der commissie aan
de kampen met volledige medewer-
king van de minister van Justitie
geschied is. Maar desondanks moet
de commisie/vermelden, dat enkele
commandanten hun misnoegen over
het bezoek niet geheel konden ver-
bergen. - ""- ~ . . ..'

Ook deze : houding- hoort thuis
onder de ;,kleine" schandalen. .

Wat zijn dat voor machthebbers,
die commandanten? Een kamp-
commandant dient te weten hoe hij
zich tegenover een vertegenwoor-
diger van de Staten-Generaal heeft
te gedragen/ >,'■"' . ;

Maar ons verbaast het bovenal,
dat zulke dingen kunnen gebeuren., Doet de minister van Justitie daar
wat aan? - :

DE NIEUWE BONNEN
.„/.''voor het' tijdvak van 16 t/m 29 November 1947 .t' ■."■

BONKAARTEN KA, KB, XC 711 (Serie R): > v .
R-04 DIVERSEN ' 500 gram suiker, boterhamstrooisel

" ©f 1000 gram jam, stroop, enz. of
'"■-.-..„ ; 500 gram versnaperingen ■ ■ ? 'R-05 DIVERSEN ,> 225 gram huishoudzeep of 18Ö gr.

% ' toiletzèep '.

BONKAARTEN KD, XE 711 (Serie R):
R-11, R-12 DIVERSEN 250 gram suiker, boterhamstrooisel. " "':■-■ "'."'.' - v of 500 gram jam, stroop enz. of;

250 gram versnaperingen
JB-13 DIVERSEN ~;'.'-; 450 gram huishoudzeep of 360 gr.

:■'*'■ ■' ■'".:.-■. toiletzèep '- -:v: '.'--'>-;" :'■
R-16 RESERVE , : 500 gram bloem of, zelfrijzend pak-
;.,;-.:;,. .-.., ""; / '■/.'.-'■ "'■■' j, meel of kindermeel (alle soorten

of kinderbiscuits)

BONKAARTEN MA, MD, MH 712(bijz. arbeid, a.s. moeders én
zieken (Serie R): j -..''' . ■ , 5

R.-21 SUIKER / ,- -:y.l; .250 gram suiker, boterhamstrooisel
.;'«.; of 500 gram jam, stroop enz. of

''''": '-■■-.-'-, '■'■■■''.■■-:. ' 250 gram versnaperingen " ■"'!'■ '■:■ '-'1. . i ■:'- :-.-".-, ~ -'-;■...--" -'■-;'"-' .-*.; '~ ,-" ■ '.','. ■■ / '-■"': : "TABAK- .EN VERSNAPERINGENKAARTEN ENZ. QA, QB,
QC7II: .'.-;■ „,.:;, -/.--"-;,; ; ■ ~:

,.. ~ ■■->'/, [..'■■< ■:.-;.-'<;:■'
R-Oli R-02 TABAK 1 rantsoen sigaretten of kerftabak
R-03 TABAK .:" 2 rantsoenen of kerf-

:'.''. "-".■':■''■;:*--"'.':*" ." .' '-/'/..-tabak; '"'""-, '.. .:.'..-'.. '. -ii-AS'
-R-01.VERSNAPERINGEN; , 200 gram versnaperingen of 200 gr.
't '■'. * '■'■ ./:1. suiker,; boterhamstrooisel, enz.: of
>/ «lifif '"% ~ * v4OO gram jam, stroop, enz.
R-03 VERSNAPERINGEN " 100 gram versnaperingen of 100*gr.
■":,[_'s -'■',.""■''■;; .; ..; - ;. suiker, boterhamstrooisel enz. of; ,:/;*: -*" -t - : 200 gram jam, stroop, enz. ■:.'>■.''^
De reeds aangewezen bon R-03 Vlees voor 100 gram vlees is gel- '
dlg t/m' 22 November. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds ;op
Vrijdag 14 November worden gebruikt. De niet'aangewezeft bon-
nen'van serie Q kunnen woeden vernietigd.. *: -: ■ , -.-.v £'»-

Woensdagmiddag heeft de Javaanse bemanning
voor de „Willem Ruys"rzich'■ aangemonsterd.-De
animo-was zo!groot, dat er yelen waren, die■ in
gehurkte houding op de grond zaten '■ té'wachteh.

Dit groepje Ja-
vanen 'verkoos
een lege bloem-
bak y als- '"' zit--
plaats boven
de koude'; ste-
nen vloer van
het aanmonste-■ringskantoor ■";

van de'Rotter-
damse Lloyd.



Dat was beter dan zwarte prijzen!
'De~ruime etalage van-een manu-

facturenmagazijn, aan de Putse-
bocht biedt vandaag en morgen een
vooroorlogs beeld. Want er liggen
tal van goederen in uitgestald dieop. het"'ogenblik : moeilijk ,te koop
zijn en die gedeeltelijk op en ge-
deeltelijk zonder textielbonnen aan
het publiek worden verkocht, tegen
prijzen die ver onder het huidige
niveau liggen, namelijk dertig pro-
cent boven dé vooroorlogse prijzen.

Er was bijvoorbeeld schapenwol,
kousen, sokken, elastiek, tafellakens,
pyama's, ondergoederen, * coupons
stoffen voor dames- en herenkleding
enz. Geen wonder dat het publiek
zich vanmorgen vroeg reeds voor de
winkel had opgesteld. Er waren er
zelfs die zich gisteravond reeds van
een plaatsje hadden verzekerd. De
Rotterdamse politie, wier hulp was

ingeroepen, zorgde dat de verkoop
vlot geschiedde onder/toezicht van
ambtenaren van de Distex, De goè-"
deren,vertegenwoordigden een waar-'sde van meer dan / 10.000 en zij he-.*: stonden voornamelijk uit partijtjes'/
die, in en Om Rotterdam -inf beslag
waren genomen door, de, Abego en'de Distex. De eigenaar van de zaak,
de - heer/'Meuwland.f. was -speciaal i
door het' Rijksbureau voor-Textiel:
uitgenodigd de verltfjop in zijn win-,
kei.te doen geschieden.--:/ ■-:'■/;t!:. -

RFC tegen DOS
Voor 'de competitie Iworden

Zondag in Rotterdam geen eer-
ste-klaswedstrijden gespeeld.
Toch zal men niet geheel van
voetbal. verstoken blijven, daar
RFC en DOS S elkaar in een
vriendschappelijke partij aan
de Essenburgsingei; zullen ont-
moeten. .'; .. '-;*,-' ;*--.'■.'.

Brand in Overschie
Omstreeks. 1 uur Woensdagmid-'.

dag is brand uitgebroken in de wo-'■■
ning van de familie J. H. v." d. Stel
aan de Rotterdamse Rijweg 154 te
Overschie. Op de tweede verdieping
brandde een kachel, ] waaruit ver-
moedelijk de vlam is geslagen en de
naaste omgeving, in brand raakte.
Het vuur greep,snel om zich heen
en aanvankelijk liet deze brand zich
ernstig aanzien', temeer, omdat een
felle jwind heti vuur aanwakkerde
toen de ruiten vernield waren. De»
brandweer kon echter snel. ingrij-
pen. Met. twee stralen op de water-leiding ving personeel van auto-
spuit 10 de blussing aan, terwijl «en
slang in reserve werd gehouden.' De
brandtkon > tot &e bovenste verdie-:
ping beperkt. worden. Drie kleine
kamers gingen met de \ inventaris'verloren, «alsmede een stuk van de
vliering .én een deel van de trap..

De E. V. C. en het G. O.
De Centrale Commissie van Over-

leg der gemeente Rotterdam heeft
het verzoek van de bedrijfsgroep
„Overheid" van de p.V.C. om i totdit overleg' toegelaten te worden,
behandeld. \- --. . Hl

De conclusie was, dat de E.V.C,
niet ingesteld is op overleg, doch op
het voeren van strijd, en.' actie,
waardoor het overleginstituut te
gronde zou worden gericht, indien
de E.V.C, werd' toegelaten* dat de
E.V.C.\ niet voldoet aan -de eisenvan een uitgesproken vakorganisa-
tie voor overheidspersoneel, : dat
voorts de voorgenomen wijzigingen
van het Rijksoverleg nog eerst haarbeslag moeten vinden en dat de des-
betreffende verordening voor deze
gemeente nog gewijzigd moet wolf-
den op grond van door de Unie-
organisaties ' aanhangig gemaakte
voorstellen, f ... ' " -..- "

M orgen aan de beurt
K 713, schoenen-

bonnen 1 en bonkaarten a.s. en
jonge moeders: 9—.12.30 uur:
Verh. tot en.met Vero, 1.30—
4.30 uur Verp. tot én met Vif.

Aanvragen werkschoenen:
9--12.30 uur en van 1.30—4.30
uur H tot en met J. ■':'.-

Dronken achter 't stuur
Alweer heeft de politie een dron-

ken automobilist moeten arresteren.
Het was de 39-jarige makelaar B.
Smit uit dé Prins Hendriklaan. Op
het Stieltjesplein werd hij vannacht
aangehouden. ..

Auto reed in de val
Ér'iwordt zo';hier'en;daar nog
wel eens een straat opgebroken
in Rotterdam. Regelmatig ge-

\beurt/het, 'dat', automobilisten
hiet geen erg in hebben ..Gister-
avond slrandde een auto-op het
'opgebroken'; gedeelte ;wVah,yde
■Binnenweg :.bij 'de St}' Maria-
straat 'en: een klein, half ,uur
werd hét tramverkeer. er door
gestagneerd. Vannacht liep een
andere', auto 'in de val:. Met
recht in' de val, want bij con-
'tróle bleken de 'papieren niet
in orde en toen nam de politie

wagen in beslag. '■;,’;-'

Tortelier, groot cel l ist
■ Goede kamermuziek* krijgt men in
Rotterdam weinig te horen: de be-
roemde solisten of ensembles slaan
Rotterdam op hun tournée's meestal
over, hét risico-schijnt'hier te groot,
tengevolge: van/ een: te kleine /kern
van liefhebbers voor dit genre." De
Kamermuzièkvereniging ' legt -./zich
haast uitsluitend toe op strijkkwar-
tetten, zodat het. aantal mooie ver-
tolkingen van trio's, cello-of viool-
sonates e.d. per seizoen wel erg ge-
ring blijft. De Kunstkring heeft er
dus goed:aan gedaan.de beroemde
Franse cellist Paul Tortelier uit te
nodigen. Hy heeft zich jeen cellist
van allereerste rang getoond in zijp
recital van Woensdagavond in de
N. ' Zuiderkerk: een meesterlijke
technische beheersing van zijn in-,
strument (welk eSn trefzekerheid!);
een nobele gevoeligheid stellen hem
in staat, uiteenlopende .werken.alsde' sonate opus 5 no. 2 van Beet-
hoven, de solo-suite in C van Bach
en de Sonate van Debussy volmaakt
van stijl weer te geven. De samen-
werking met de pianist Luctor
Panse was uitstekend en i leek" het
resultaat van jaren samenmusice-
ren. Maar niettemin hebbén we het
meest van Bachs suite kunnen ge-
nieten, daar de ruimte nogal on-
gunstig reageert op de pianoklank,
zodat de sonates helaas niet het'
noodzakelijke,intieme karakter kre-
gen.; - ....... ,--; - -Het-bijzonder sonore accoorden-
spel in de Bachsuite en, vooral de
grote stokbeheersing in. de gelijk-
matig pianissimo gehouden Bour-
rée nr. 2 daaruit waren wel stalen
van hogere cellokunst. De gelegen-
heid tot virtuositeit door de vele
effecten zal:wel de oorzaak zijn,
dat Debussy's sonate nog steeds
graag gespeeld wordt; de muzikaal
veel hoger staande sonates van
Pauré schijnen de cellisten helaas
te „ondankbaar"' te vinden,, maar
zijn o.i. verre boven dit werk te ver-
kiezen. A. van Amerongen

Sint-Nicolaasfeest van ex-politieke
gevangenen

Evenals vorig jaar wordt er een
St.-Nicolaasfeest georganiseerd voor
kinderen der' leden, nagelaten be-
trekkingen en gefusilleerden. leder,
die denkt hiervoor in aanmerking
te komen, kan zich aan onderstaan-
de adressen Zaterdag 15 November
tussen 2 en 6 uur Opgeven. Bewij-
zen moeten worden medegebracht.

J. Steenbergen, Sint Mariastraat
60a; mevr. Schilperoort—Wijntjes,
Mijnsherenlaan 80; "L. A. Sieliakus,

|° VanWeelstraat 9; W. J. Engel,"Gor-
delw,eg 251 en H, W£ Karsenaar,

lle Ijzerstraat 34. ... ~_., ..-,.„ „/;..

Een kwarteeuw
Kolencentrale

De directie van de Rotterdamse
Kolencentrale heeft Woensdagmid-
dag in Parkhotel een bijzonder druk

'bezochte receptie gehouden ter ge-
legenheid van het 25-jarig bestaan
van de zaak. Zeer veel zakenrela-
ties, waaronder vertegenwoordigers
van het Rijkskolenbureau, van grote
bedrijven in en buiten Rotterdam,
alsmede collega's boden.hun geluk-
wensen aan. Een schat- van bloe-
men en fraaie geschenken getuigden
van de goede verstandhouding tus-
sen de Kolencentrale en haar leve-
ranciers en afnemers..

Des morgens vond een intieme
huldiging van de heerR.' P. Schoon-
héim, de oprichter,van het bedrijf,
ten kantore plaats. Daar werden
hartelijke gelukwensen geuit, ter-
wijl namens 't personeel een tegel-
tableau werd aangeboden, een sym-
bolische voorstelling gevend van de
groei van de zaak.- ; . .-

Ook de terreinbaas J. du Pont,
die een kwart eeuw in dienst was,
werd gehuldigd door directie en per-
soneel. Hem werden verschillende
cadeaus aangeboden.. Vrijdagavond. zal in Lommerrijk
een feestavond voor het personeel
worden georganiseerd.

Ter gelegenheid van dit jubileum
is weer het huisorgaan, zoals dat
vroeger verscheen, uitgekomen. Dat
bevat een uitvoerig historisch over-
zicht en vermeldt, dat de heer R. P.
Schoonheim in , 1922' in een klein
pakhuis aan de Wijnhaven het be-
drijf stichtte, dat in een kwart eeuw-
uitgroeide tot een groothandel met
een bekende naam in binnen- en
buitenland. Later , werd de zaak
overgebracht naaf' Delfshaven 'en
groeide uit tot het een onderneming
dat over eén uitgebreid autopark,'
eigen binnenvaartschepen en een
eigen vloot van kustvaartuigen be-
schikt. ,',V.'...' ;"/ -,/: /■--;' -;,- y;j.

Nachtfeest van deVOPA
Op Woensdag ■26 November as,

zal V.O.P.A. „Beatrix", Vereniging"
tot Ontspanning van Personeel in
dè.i-Amusementsbedrijven; te j dezer
stede, een própagan'da-riachtfeest
geven-in „Maison De Klerk:' aan
de , Wenastrat: Aanvang 24 uur
Belangeloze medewerking verlenen
St. Nicolaas, enige radio-sterren en
John Brookhouse Mc. Carthy and
his Red, White and Blue Syncopa-
tors, . ■

SCHEEPVAART
berichten, Rotterdam aangek 12 Nov: Glory.
Dordt | Muller ','.' Merweh f ledig; Delta
Maassluis ■ Wagenbbrg : ledig;'
Prudentia Karlskróna Wagéhborg
RlJnh 5 hout; ■Export, Londen Muller
Jobsk stg; - Veenenburgh Middlesbro, Muller Merweh stg. ~..'.--..

"/ 13 , Nov; Prins Willem .van Oranje
Montreal -Anth . Veder Merweh. C Sw
stg; Rijn Kotka Vinke Etijnh 52 hout-,
Gerdmor | Dordt Olie Scheepv boel 9
benzol; : Cornella B Dordt Nlev Gou-
driaan Parkk ledig: jBullflnch Londen
Ver Agentuur Merweh KV stg. -~Kellehaven Port Gentil v tlden Mer-
weh hout; Bengal Bordeaux Wamtoer-
sie Merweh 13 stg; Seaham Londen
SSM 2e Kath pek; Luther. Martin B

'Aires Muller Maash 8 graan; Notre
Dame Victory Philadelphia Nlev Gou-,
driaan Lekh stg.. " ;, .'....

't- Vertr: 12.N0v: Jessie. Lykes Tampa;
Batavier II Londen; Westllnn Victory. Antw;. Sberingham Harwlch.
f- 13 .Nov: Orion Gibraltar . -'J»t<i-

Vertr 13 Nov: Governor O'Niel Antw;-
Birmlngham Middlesbro. *

Amsterdam aangek 12 Nov: Irwell.. Goole. :.-■ .;-.
13 Nov: Cornelis Sundsvall; Zeester

Zaandam. --. -.'*■., - /.-■--.-.----.Vertr ,13 Nov: Ahus Antwerpen;
Neothauma- Curacao: Groote Beer In-
donesië; Amsteldlep Indonesië.

IJmuiden aangek 12 Nov: . Presthus
Melbo. '','--"' ■"'■■'':'■ m /.'-■'
>. 13 Nov: Hast V Gothenburg.

Vertr 12 Nov: Eemstroom Londen.

Zaandam vertr J2Nov: Hannis Tay-- lor Flortda. ['. .'- '**:.■"-;.'/'.
_- ' -. . , '-■" ;■■ ---.-- ■ . -/-' "■ -. ■-'..'.'-,

-..-.,'. NEDERLANDSE SCHEPEN ; =. , .
Amsteldlep 13 v Adam n Batavia
Alcyone 12 te Antw n W-Airikav

'Amstèlkerk 13 y Accra n Lome
Algarve 11 v Leixoes te Lissabon . :
Abbedijk üit p.12 Dover - "*'-.',
Anneglena 12 v Oslo n Lysekil
Alk 12 v Rotterdam te Londen
Alhena 14 v B Aires te Rott verw ■;.
Algorab 12 v B 'Aires n Rott ,
Alkaid 12 v Sao Prancisco n Bahia
Alwakl uit p 12 Madeira ' ~..'.- ~.,- ~Alcor,l4,v B. Aires te Rott verw ; .'.'.-
Aardijk 12 v New Vork.n RottV /"';x Aldabl uit p 12 St' Pauls Rock» '.': "■,;'"'
Berlaigé vertr 14 v Manilla n Singapore!
Colytto 13 v Spezla n La Gouletta 1
Alhena. thuis 12 op 40 mijl Zuid van,

Fmlsterre.
-Blommersdijk uit 13 v Antw .-'■',-

Batavier II 13 v R'dam te Londen
Boschiontein thuis 13 v Port Said
Bantam 13 v Soerabaja n Macassar
Bleu.Bo/ 12 v Gibraltar te Genua.»>.
Barendrecht vertr.l4, v Rott n Abadan
Bèta 13 v R'dam n Stockholm < " '-|
Birminghaim" 13 v«R'dam n Middlesbro
Crescendo 12 v Antwerpen te Oslo *"..':
Ooolhaven 14 v Kotka te Adam verw
Deo Duce 12 v Odense te Kopenhagen
Delft, thuis p 13 Beachy Head. ... -/.'.

j 'Dordrecht p 11 Algiers n
Entre Rios (KHL).uit 10 V 811bao'./>'...:
Evertsen 12 v Gothenb n 'King's Lynn
Eemdijk 12 v Mobile te Houston ,:" ■-

.Euterpe 12 v Lissabon te Faro „.
Europa 12 'v Londen n Rotterdam»
Elisabeth i (Vermaas) 12 V Londen n
i Norwich' .',;",,': -. "''"'-.'

Groote Beer 13 v Adam n Batavia ','
Glorie 13 v Dordt te Rotterdam S 'Gaasterkerk-thuis 13 te Ad«lalde -Genymedes 12 La Guaira te Curacao
Hoogland 12 v Theems n Sas v Gent
Heérengracht 10 v Helsinki te Kotka,
Hada Aarhus—Dieppe 12 te Cuxhaven
Hast V. 13 v Gothenburg te A'dain '.- "

' Hydra 12 v Puerto Cabello n Curacao

' Hugo de Groot 10 v MuntokteBelawan
Hercules 12 v Famagusta n Limasol "Hoogland 12 v Theems te Sas v Gent
Heimrlch. Jessen (Paket) ■13 v Hong-

kong n Swatow - .„"'
Hos 12 v Oran n Gibraltar ', V'
1da,13 v Malmo n .Kopenhagen'
Jaarstroom thuis " p 12. Finisterre
Java Mali (HAL) 12 tè New Vork
Katwijk p 12 Texel n Rotterdqm .'.,'
Kedoe 13 v Batavia n Padartg , 'Keizersgracht 12 te Cuxhaven n Amst
Kellehaven 13 v Las Palmas te Rott
Katwijk 13 te Rotterdam . ■ ' "
Llndekerk uit 12 v Bombay ■'"%
Leeghwater thuis p 13 Ouessant 'Limburg 12 te Pulvan n; Los Angeles
Lutterkurk uit 13 v Aden
Lancero (KHL) 13 te Adam verw
Larecbérg p 11 Fernando Ncronha n

B Aires -;.' '■'} ".' '..'"'"
Maasland thuis 12 te Pemambuco
Muldej*erk thuis p 12 Finisterre .
Nlgerstroom thuis 11 te Boma . .
Nottingham 12 v R'dam te K Lynn
NU kerk 1" v 'Kaapstad n Walvisbaai
Niobe 12 v Hango te Helsingfors ,
Nettie 12 v Frederlcl» a Kopenhagen
Noordam vertr'ls v R'dam n N Vork
Nato 11 v Lissabon n Rotterdam
Nassaufaaven 13 v Antw te Middelfahrt
Norlanda 12 v R'dam te New York_
Orion 12«V Lond«n n Rotterdam
Oranjefontein uit 12 v Southampton
Odysseus 12 v Triest* n. Flume
Orion 13 v R'dam n Gibraltar 'Prins Willem II uit p 13 Belle Isle
Polydorus 12 te Colombo n Llverpool
Parkhaven p■ B Finisterre n Safli .
Prins Willem. IV thuis 12 op 900 myi

W v Soilly
Prins -W v Oranje 13 v Montreai te

Rotterdam : >' ' ■
Rapld- 12 v Aberdeen n Rott ;
RUn 13 v Kotka te Rotterdam
Salatlga vertrHl4 v Takoradi n Accra

' .Sandenburgh 12 v Londen n R'dam
Sloterdijk 13 v Batavia- te Rotterdam
Seaham 13 v Londen te-Rotterdam .;
Straat Soenda vertr 15 v B Aires n

Santos. ,-/:«" .! .-- -"■'■-,;■■■■■ '.''" 1
Straat Malakka"vertr j 14.r< Durban n

Singapore. .'. ./...:...-.. ■■'Parkhaven p 13 Finisterre n SafTi
TiberlUs p 13 Str Messina n Rott ■"
Tawall 12 v Suez n Batavia v
TJimenteng 12 te Soengei Kolak

Tjitjalengka,.13 v Hongk te. Manilla
Themisto ,12 V A'dam te Concepcion
Tori's 12 v Mantyluoto te'Stornoway
Tegelbeng 13 v Durban n P Elisabeth
Terela 11 v Lissabon n Rotterdam ,
Venüs 13 v-Instamboul te Pyli
Veenenburgh 13 v: Middtesbro te Rott

"Volendam'uit 11 v Algiers ' ,- . v . *l
Vaderland 12 V Londen teKopenhagen"

Vrede 12 v- Falmouth n' Lowestof t "Van Heutsz 12"v Hongkong n Singapore.
Zeeland 12 v Gdansk n R'dam i
Zwljndrecht 10 v A'dam te Bahrein
Zwerver 12 v, New.castle n Ipswich

:■ f- ": '"v ' - kon shell ', '; ,...-. ':' \
Adlnda 11 v Pladjoé te Singapore "- !■
Chama 11' v Hongkong n Singapore ■SaidJa 12 v Pladjoe n Mirt- " - , ':;
Murena p 13 Azoren n Rotterdam

Rijnvaart
Lobith gepass 11 Nov naar Rotter-

dam: Kanaalvaart 22 Wetstein; Terra
Nova Hooglander; Annle Kerpel; Vita
v Staten; Pleternella Vermeulen; El-
bert Bokslag; Ens.Smit; Isala 4 Bok-
slag; Tromp Boon: Fortuna Bloem;
Spes Beek; Zwolle: De'Hoop Buil;
Arnhem: Tenax 6 Mud; Roelof Je Tim-
mer; IJmuiden: Wijkdienst 31 Boer;
Wijkddenst' 30 Staal; Wijkdienst 32
Valkenburg; Zwijndrecht: Spes Mea

; Roermond: Jozina Mar-
tina Jansen; Tiel: St Theresia Enge-
laar; België: Adcor Blok; Condor Rij-
ken; Overijsel 2 Boon; Batavier Boon;
Succex Boers; Lepa de Wilde; St Jo-
seph Visscher; Duitsland: Coad van
Oosten; Johanna Sanders; Maria Hen-
drika Huibers; Martha Nout; Excelsior
Nout; Agatha v IJzendoorn; Hermina
Heijmen; Nijverheid Boertièn; De
goede verwachting de Vries; Hoop op
behoud, v d Wal; 't. Is niet anders van
Dam; Rika de Bie; Teuna 2 Verluto;
Risico Bruinsloot; Jeanne v Wijk;
Fema Hoornaar; Kronenburg Burgers;
Morgenster v Driel;, Jacobus v Driel;
Holbein Neijenhof; Catharina Pols;
Dankbaarheid Brands; Bellonna Vis-
scher; St Maria 1 Joosten; Johanna
Roelois; Oor Klunder; Heinrich Visser;
Tllly, Kroos; Herman Helnrich Snel;
Fiat Voluntas v Deen; Bazel: Mace-
donië - Feenstra; Meeuw Meeuwsen;,Carpentaria Jonker. . \

Scheldevaart
Hansweert gepass 12 Nov: Teuna

Volker, Dordrecht; Linquenda Ver-
sluis, Werkendam; Elgeria,' Touw;
Bastiaan Willem Touw; Maria van
Bosch; R 4-van Wijngaarden; Maria
van Denderen; StGerard Verbraeken;
Variatie- Versluis;! Guldo( Somers; ■,Ex-
press- 28 - de Roover; Bèta %Dijkema;
Anna Fongers; Dakota Schott; Bin-
nenvaart 26 Veld; Wessel Wijnen;
Maria Petronella de Grauw; 'Johanna
Wffihelmlna de Witte; Adrlana Snefjer,
alle België.

" B'trqerlïjke Stand \~ /Aangiften van 12 November;/.
*■■ Bevallen: T van Leeuwen—Hooger-
werf dr; C W-P Bréemer—-Van-Bonzel
zn;O Ouwerkerk—Den Haan dr; C van
Aalst—Wensveen dr; J Kerkhof—Van
der Stoep zn; M Blonk—.Van- Steerisel
zn; A A C Oldenhof—Korver dr; P M
Elzlnga—Den Hertog dr; P S van Har-
melen—Visser zn; H W, L F Smit—
Kluijtmans zn; H'W Sarlet—Steen zn;
J Otté—Haag dr; " A H van Vuurde—■
Molenaar zn; H Heintjes—Scheepbou-
wer dr; W van Woerden—Van Alphen
dr; . C Drohkers—Verwater tj zn; ' B
Bjouken—Taake zn; M J de Waal—Van
der Stoep zn; J van Roon—Molendijk
dr; K Dekker—Schermer .zn; H de Wit
—Hooisma zn; M. Jansen-/—Stehouwer
zn; M A J Veltmerjer—Van Es zn; H I
Lovisa—Rommelsé dr; J M
Bahnerth zn; L van den Berg—Van der
Hoek ?n; N de Ridder—Hol zn; J P
van Raalte—Slot dr; O Benne—Lagen-
Ijdk dr; M Stoppelenburg—Van Eljk dr;
J van Dijk—yan Belle dr; N Goedhart
—Monteban dr;. J Roos—Oosterwijk dr;
M van WJJngen—Mud dr; AG de
Jongh—Brunold dr; O M Suijker—Pie-
terse zn; W K Sjerp—Schouten'dr;- C
Sneep—lJzenbrandt dr; 3 H Namink—
Coljee zh; A E Hendrlkse—Schouten
zn; W Sagt—De Reus zn; J J M Claas-
sen—Suijker zn; . A
vel zn; G J van den Bos—Teerlink dr;
ARM van der Hom—Van de Roer zn;
C F E de Mink—De Graaf dr. Voorts
als levenl. aangegeven:; M. C Visser—Braam, v.m. Overschie.-Overleden: M M Hendriks dr 1 Jr; É
J Rrjneker vrouw van M D W Pijnaken
67 Jr; H C Versteeg vrouw van A R D
Wamsteeker 58 jr; J Vroomén ongeh
vrouw 38 jr; M de Vries weduwnaar
van R Oldenburg 64 jr; M van Haren
weduwe van P Kostense 85 Jr; N Wor-
marm weduwe van P Jansen 82 Jr; A
M Brackman tongelTvrouw 20 jr; C de
Kogel gesch man van E A T Knape 39
jr; I O Nieuwelink ongeh vrouw 19 jr;
A van Es weduwe van-L Rijsdijk 81 jr;
G den Drijver vrouw van G van den
Dool 58 jr; J J Moerland dr 1 Jr; A M
E van EJjzereri ,weduwe van J C van
Grevenbroek 80 jr; L jKlein ongeh
vrouw 51 Jr; L Gelens man van T Sterk
4S jr; D WiUems weduwe van J Klap-
wijk 78 Jr. . . " .--

-""' .*>-"'-'"-.''' ""— —.»■-.:■ ,:— ./Zondagmiddag a.s. geeft
René , Sleeswijk's Nederlandse
Revue ;'in hét * Luxor-Theater
een populaire familiematinéé
van „Cheerio", met Willy Wal-
den, Piet Muyselaar, Berrie
Klevits, Gerard Walden é.a.

Rayon-directeur H. Tan Kuilen-
burg Chef der. Redactie 3 Aaree

"■ ;, Bij 2 van de 3 vrouwenf§| - §&$
binnen veertien dagen een mooiere huid

■ ' verklaarden Amerikaanse doctoren .-.

Veilinggebouw - Wetstraat
EXTRAVEILING

op Zaterdag 15 November 2 uur, in onze Luxe Veilingzaal,
zaagmolenstra'at 45, ROTTJERDAM (N.)\!

.*Deae veilimig onuvat: placht 2-persoone mafhonle eh:.olid-fiuieib.
fidaapikamers, prlimß elflcén, noten en öLd-fïnisih dressoirs,,schit-
terende noten salonik&st, blaoifk en old-finish hoitiskamer, 'boe-
kenfeasten, bumeau's, 3-<ieaiTts old-flnteb linnenkast 2-piexsoons
optoLapledikant met omtoouw, ligstoel, faiuteuito, haiiigikloik, thee-
waigen, diverse andere meubelen, aleonede goed vloerkleed.;
Op deze veiling kunnen particulieren zeer voordelig prima: meubelen kopen. Onze commissionnairs , helpen .IJ daarbij
kosteloos. '.. - , '/--"/ 'KIJKDAGEN: Vrijdag 10—5 en Zaterdag 10—2 uur V
:' : -'.".- Veilinghouder J. HOOGiLAiHD, Tel. 23905

'"'-""teijjb éeKLASSB —2«TREKKING —11NOVEMPÏ»'JM7 TZAjjéi W
■' J -■'*-*"**"- ;-.- HOGE PRIJZEN . ,', ■ <,''-- - ~s>T** ." '-■
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14203 14208142)2142322423814353 14419 14427 14434 14453 14461 14479 14506 .
14517 14523145321457514589 14614 14623 14716 14731 1475414786 14793 14806 :..
14815 14856 14879 14882 14910 14968 14988 14989 15017 15023 35083 15098 15115
15150 15188 15213 15243 15260 15273 15284 15300 15333 15335 15385 15387 15391

" ,; ' 15479156451564615664 15695 15721 15728 15742 15812 15858 15885 15892 15931 , ,
'' \ 16020 16042 16071 16084 16126 16145 16216 16224 16241 16278 16292 16297 1630?

16321 1633016337 16342 16345 16363 16393 16433 16439 16502 16517 16521 16551 *"" 165581661116642 1664316659 16707 16763 16786 16819 16646 16648 16917 16944
16959 16971 16976 17029 17047 17049 17090 17129 1713? 17162 17194 17198 17205

si ■ . 17221 17227 17247 17289 17330 17340 17344 17368 17376 17383 17476 17490 17496 ?
17511 17524 17527 17534 17580 17615 17618 17638 17617 17655 17693 17696 17728 - \ *17813 17832"17839 17854 17866 17687 17919 17951 17J52 17965 18009 18025 18027
18035 18050 18064 18065 18068 18145 18147 18148 18176 18200 1826618286 18308
18348 18439 18461 18497 18546 18560 18563 18584 18587 18612 18636 18674 18678 * -18682 18712 16755 18764 18823 18865 18925 18948 19008 19012 19016 1903119060

-19067 19098 19145 19146 19152 19192 19208 19217 19244 19258 19295 19311 19315
19328 19358 19363 19371 1938419422 1944? 19467 19531 19541 19547 19578 19585
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Hebt U al eens gedacht. aan een SCHILBERIJ voor de a.s. feestdagen?
Kjjkt'dan eens bij KUNSTHANDEL y. MUNSTER. Stationssingel 20 - Telefoon 40751 - Rotterdam
U vindt dasx iets anders tegen lagere prUs!

RADIO
. . "IN MODERNE KAST

metnamenschaal enelectr. dyn: luidspreker voer IlSO.— met
garantie. Distrl'butlespeakers ’12.50. Deze weeje:: prlima dyn.
speakers roet uitgang I22.5D. Vrijd*gsavonds tot 10 uur geopenö.
RADIO „VICTORIA", Pretorialaan 56 - Tel. 71745
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SPAAR! doch geen geld', maar

POSTZEGELS
Dit geldt ook voor de Jeugd.
Nu gekocht, straks een appeltje
voor de dorst. ' ■

INDRA
' POSTZEQELAFD. ' ',

DUIVENVOORDESTRAAT 79
Opening Zaterdag 15 Nov. a.s.,:~ 10, uur

[St-Nico/aias'|Cadeaus

Noordmolenstraat■ 'i "
'■■■■■- Telefoon 4SOOB

■ Nieuwe Binnenweg 329I Telefoon 3H171 .
1" ', . ' ROTTERDAM . .

«AMPEKAPPENPALEIS \
(ONKER FRANSSTR.O

ST.-NICOLAAS-CADEAU's!
Electr. Mecanodoos .. ’ 15.60
V.o. Kerstverllohting ’26.95
Electr. Speelig.miotorein ’ 7.95
LAMPEKAPPEN met -,-plastic demper .... ’14.95
gtofziuiigerslangen .. / 6.80

";,...;; , ','."./' lngezonden mededeling.) «v,'.- I,■'-/.' " > .?,/.'"} (Ingezonden, mededeling.)

;Qntplofflrigl in een
huiskamer

'■/ Wat de -oorzaak ervan was? Een,
Jer bewoners dacht nog,een,boter-/;ham met; die 'heerlijke. jam.van

IWolff en Semeijh ;te kunnen sme-

"ren,t: doch : een - ander .- familielid

'(ook zon smulpaap) bleek hem vóór;
geweest te zijn. Alleen de lege pot
had hij nog achtergelaten. Voor de
één.':om te - „ontploffen", van de■ander echter een begrijpelijke'daad.

/Want van die jam-kan je ook niet;
afblijven, -..;<zo: lekker, -zo}.-lapart
smaakt ze. Neem ook eens zon pot

"jam in huis, maar let dan vooral op
'iet merk.

Wolff en Semeijh, f Altijd fijn!'
V In diverse heerhjke smaken ver-
Krijgbaar: Abrikozen, Sinaasappel,
Citroen, Bosbessen, Pruimen, Reine
Claude en /Aardbeien, Kersen sen
-Frambozen van de nieuwe oogst.

huidisniet

"jjjlß-—<Sy De PALMOLIVB /%.
fijl\ VÉÈË» "» «yV schoonheiiiskuur Jl

' XiLvWlriVM>4k teeft een goed effect ij

|||1|1« A Was Uw gezicht met Palmollve Zeep. 'ilïlillIHlill B Masseer TJw huid slechts één minuut met het wel- 11111l/"lllllllf dadig-zachte Palmolive-schuim. Daarna afspoelen. fllljl
IBltt. "== *SP' t Doe ""' 3 keer Per Aas Twee weken lang'- En Jlllllldoor déze prachtige Palmollve Schoonheidskuur zal 'J|l§||§|

.an ool' V gaver én gezonder geworden zyn! ,J§j||§§||

wit U die ideale huid en temt bezitten, die elke . nfvKH.
man zo bekoort? Begin dan onmiddellijk de 14- /'■i*tB'C"*\«ft2Vj t' \daagse Palmolive SchoonheidskuurMn Amerika '- ■■?"" K l!hebben 1285 vrouwen van vijftien tot vijftig jaar f\ /' (jLiLwjwfiV ** S
deze Palmolive Schoonheidskuur geprobeerd IL o*o^^^!^!^^onder controle van 36 doctoren. En twee Van ’>§» -elke drie vrouwen merkten binnen veertien '/Wk ' .mi' SK.dagen, dat haar huid ejk beter door geworden /
was, onverschillig of dezw\et of droog, elastisch l (P*** *\of dor, fijn of grof V II

'**»* Twee stukken PALMOLIVE op één bon! * ★ *
OUDE

NOC SLECHTS TWEE DAGEN |f
Grote Meubelverkoping
van een uitgebreide collectie zeer fraaie nieuwe meubelen tegen zeer lage prijzen

'' op Donderdag* 13, Vrijdag 14 en Zaterdag 15 November in het gebouw.

' Mathenesserdijk 404 te Rotterdam, w.o. Salons, Eetkamers, Slaapkamers, Zit- .
I kamers, Boekenkasten, Clubtaféls, Schuiftafels, Hulskamerstellen, Dressoirs,

Theemeubels enz. enz. Heeft U lets nodig? Kom beslist kijken l Alles moet weg I
Speciaal /Voor hen met trouwplannen is dit een bijzondere gelegenheid om In het

bezit te komen van eerste klas meubelen tegen zeer lage prijzen.

Vrij entree, /'■/ Vrij entree Vrij entree Vrij entree
Verkoopdagen Donderdag 13, Vrijdag 14 en Zaterdag 15 November van 10-6uur,

-gebouw Math.dijk 404. Te bereiken met tramlijn B en 10, halte Prinses Theater...';,

vlipf Uw A>
\b> ■ ®/\ - * — - -<- - ■'/■ ' ' ■ 'MjemïïkmÈÊhL, ", "■ ''A
' 'l,&. i#Mi ."-■:"-é-i'ïi/w ■-:■ iv* tt i "■-.".■-..:■>■
"i, - , 'w» » -.-/J|S -ï-''/"*,'---;-/--'"««s>* jf ïC^l^ji^^^

i-: - -Saï 4:» ' w:JNi*' ' rsWliiir < \C»~u ««*
v * iï£Êi&£& drs £&W 1 =

t' ' ' iWfl >*
, -1/ «f ! 4 ' '> '' * '

f ' -~ \ '—l y \ ï,-+~i£<J: \ *.-.-. -i : \ v;-ïfVfV >" ! ' ".::vh■""". I ".;
'..- ;" ■'■', ,\ '^l^- ,̂;^^r^^v-',w' ' fe^Si

Smaak en aroma van de koffie worden in de koffieboon
: zelf het beste bewaard. .;\
j|üKoop daarom koffiebonen en maal ze'zèlf als het enigs-

zins mogelijk is; telkens niet meer, dan U per zetsel
nodig -heeft." "-,-; -.//.V-: yy "' .;■.-'. l//////<::Dan drinkt U de lekkerste koffie!; "ï^-/ :VV:i

...*'.:.-.' :.:<-.:.y -~ V '._, ;", y\ ;-'-.;T "%'.-.'.'■, -' <./;.-,/\://:i i..'/..-/ ■/■ ■:-.-;/' ■■''



De zuivering Arbeiderspers
De zaak-Van Overbeek

m^^ivfhoor laliIali de h(-ren Wolters én'Donker en de getuigenSdacteur van' He?Vnft"^-R
V
n
a *? ?V?r b e e k S

van ,De ArbeidV V 5 Octob/sr 1940, daarna hoofdredacteur

Voorzitter:. Was u in dienstvan het Duitse gezantschap?
Van Overbeek: Ik was in de

vorige oorlog secretaris op het Duit-
se „Wolff-Bureau",' waar ik eenhistoricus assisteerde, die een boek
schreef over Bismarck. Hij had ook
een'persdienst«en daar. werkte ikeveneens. Een half jaar was ik bij
het Wolff-bureau in Berlijn....
Voorzitter: Is het u bekend,dat <u in Engeland op een lijst staat

van mensen, die bij hun'komst in
Engeland gearresteerd zullen wor-.
den?'

Van Overbeek : Neen. . >■'■
Voorzitter :. Is u bekend, datin Mei 1940 door commissarissen

bevel is gegeven hetbedrijf van DeArbeiderspers te staken?
Van Overbeek : Op de'dag.

der capitulatie ging ik - naar dekrant. Van der Veen, de vroegere
directeur, verplaatste«de zetel vanhet bedrijf naar Haarlem om ons .daar nader te beraden, waarvanniets'meer is gekomen.v. -. Wat is u bekend van
Klngcn.'rassen u, Van der Veen en
Janke? . .?.-,",

v. O.: Dat gesprek is gevoerd on-geveer 15 Juli. Wij beiden gingen
naar Den Haag zonder te weten
waarom. Janke deelde de overne-ming mede van het N.V.V. en bö-
vrf.idien wilde Schmidt een onder-
houd met ons. ';-J:',y. ./ - -

V.: Is u door commissarissen
wel eens instructie gegeven er mee
uit te sclffeiden?

„Ophouden"
V. O".: Ik wist de persoonlijke

mening van Vorrink: ophouden!
Officieel was mij echter niets be-
kend. Het gros der commissarissen
deelde het standpunt van Vorrink.
Ik \als hoofdredacteur meende
echter, dat er nog veel speelruimte*
was en dat wij Rost nog wel eens
kwijt zouden raken. '■■..r: .';■

V : Waarom bent u weggegaan?
V.. O.: Ik leefde in voortdurend'

conflict: blijven of weggaan. Goed-
huys werd aangesteld door Rost als
schakel tussen hem en de redactie.
Rost ging daarmee buiten zijn boet-
te. Toch bleef ik, want ik zag'de
krant niet alleen als eigendom van .
de S.D.A.P, doch ook van het
N.V.V. . ■ ..... ~:.■-'.;

V.: Maar „Het Volk" was toch de
krant van de S.D.A.P.? . :, ;;

.' -, Goedhuys te Duits
v. O.: Ook ten dele van het

N.V.V. en het N.V.V. werkte door.
Goedhuys heeft mijn gezag op de
redactie ondermijnd. Mijn artike-
len waren hem te pro-Duits.

V.: Toen u hoofdredacteur werdvan „De Arbeid", waren er toen
ook andere candidaten?

v. O.: Woudenberg wilde Nico
de Haas, maar anderen, Joustra
bv„ wilden mij, een ervaren journa-
list. Ik had er weinig trek in, maar
toen zij bleven aandringen zei ik:
vooruit dan maar! Ook Janke had
geen aanmerkingen op mijn beleid.

V.: Deden % die vakverbondsbe-
stuuwers dat om Woudenberg, een
hak te zetten?

v. O.: In zekere zin ja. Janke zeiopT een-'dag:"er'komt een vacature
op' het departementWan volksvoor-
lichting, heb je er zin in? .Ik over-woog dat, maar. mijn vrienden
raadden mij aan naar „De Arbeid"
te gaan.

V.: Dus u heeft ernstig overwogen
naar het Departement te gaan?

v. O.: Deze uitleg neem ik perti-
nent niet voor mijn rekening. Ik
teken daartegen protest aan!* ,

V.: Verwonderde u het, dan Jan-ke u dat voorstel deéd?^v. O.: De nood aan mensen was
zeer groot.. V.: Zou men zo iets ook bv. aan
wijlen dr. Wiardi Beekman hebben
gevraagd? .-. , ■ . <v. O.: Dat is wel een heel sug-
gestieve vraag. Ik laat die liever
onbeantwoord.

V.: Zou de krant zijn verboden,
als u niet loyaal bleef?v. O.: Velen loerden op „HetVolk",
o.a. de N.5.8., het N.A.P. en Rost.
Ik. heb geprobeerd dekrant in eigen
handen te houden, totdat de toe-
stand genoeg uitgekristalliseerd was.
Er waren ook nog geestelijke waar-
den te behartigen.-

V.: Ik heb hier een rapport van
Schmidt d.d. 8 Juli 1940, waarin
sprake is van overneming of inbe-
slagneming van de uitgaven van De
Arbeiderspers door de N.S.B. „Het
is mij gelukt, schreef Schmidt, met
de heer Van Overbeek een goede
overeenkomst te sluiten en ik bener van overtuigd,- dat ik goed met
hem kan samenwerken." -v. O.: Daar is nietsvan waar.V.: Hier is uw artikel „Lichtende
Horizon". Wat zegt u daarvan? ,

v. O.: Geen fraai artikel..2!;r.Het artikel „Ophouden"
V.:, En dit artikel: „Ophouden!''

Dat Wil zeggen: ophouden met de
zinloze bombardementen op Duits-
land. Heeft u daar nooit critiek
op gekregen? ■ .

v. O.: Vorrink heeft mij op een
keer gezegd, dat ik veel te ver ging.
Ik ben ontboden in*de raad van
commissarissen (om critiek aan 'te
horen en daar gaf ik drie mogelijk-
heden aan: 1. neem voor mij een
ander,/graag!; 2. hef de krant op;
3. laat alles op' zijn . beloop. Men
koos het laatste.-.-.. .- ■ .-.'ï-.-t-'

V.: Is daarover met andere redac-
tieleden -gesproken? ' : - -. f..ïO-y*.

AWen weggelopen
V. O.: Zeker, in de redactie wist

men wel degelijk, hoe Vorrink erover dacht, n.l. ophouden, zodat
tegen Augustus-September zo goed
als niemand Van $e oude staf vanSedacteuren was overgebleven. Ze
iepen ;de een na , de, ander weg.

A décharge
Hierna getuigen de heren J. Wi n-

jcler en Halbo C. Kool over
het karakter en beleid van de heer
Van - Overbeek. Eerstgenoemde

weet, dat hij, Van Overbeek, afwij-
kende meningen» had over Duits-
land; hij was b.v. in 1938, vóór
München. Trouwens: hij izelf, n.l.
Winkler, en Wiardi Beekman ook.
Van Overbeek denkt niet rechtlijnig
en daardoor neemt hij moeilijk be-
sluiten,- zelfs eenvoudige besluiten.
Zijn religieuze inslag en lidmaat-
schap der, Oxford-beweging .wilde
nem ook inde vijand de mens doen
zien. Wij moeten onze onlust-
gevoelens nu niet afreageren op de
zondebok Vari Overbeek. Prp-Duits
(in de vulgaire zin) was Van Over-
beer zeker niet. De heer,Kool ge-
tuigt desgelijks. " "'-.."

Van Looi's getuigenis
..Ten slotte geeft de heer.'L.:J.''van Looi. nog zijn. lezing- over' ■de gebeurtenissen' op ds dag. der
capitulatie. Van vluchten was geen i
sprake bij' Vorrink. Hij wilde met".
de " gewapende burgerwachten .van,
Amsterdam de Duitsers naar Amers->
.foort tegemoet trekken, d<3bh de com- §
mandant verbood dat.. Een' halve '■'■
dag later.was de .burgerwacht ont-Jbonden.-en .waren de' geweren' op Ilast van de Duitsers ingeleverd. ■Toen is een poging gedaan om via :
Urnuiden naar.' Engeland uit te'
wijken. Hij, Van Looi, had / 2.500:op zak. Vorrink. had veel minder?bij zich ":.,;",-"".!-' -.'... -,

-~..' '-,'.'Vorrinlts geld
In Urnuiden heeft zich bij hen-een fabrikant gevoegd die tot

iedere-prijs een' schip wilde char-
teren.. Dat .= is niet gelukt. Ziedaar
de, waarheid over Vorrinks fantas-
tische geldbedragen. Thans zit hier
in de zaal klein ongedierte, dat zich
poogt te dekken voor vuile artikelen, Jgeschreven . tijdens .de bezetting.
Toen zij die schreven, was Vorrink
al bezig met. zijn. illegale werk.
Hét illegale ' geschrift, . dat
in Nederland verscheen was . de
weigering van Koos Vorrink aan
Rost van Tonningen om. met de
Duitsers samen te werken. ledereen
in Nederland kende dat geschrift. ".Volwassen politici hadden daarna-
geen extra parool' meer npdig om :er mee .op te houden. ' ' ~ > ■ **.' ■
' Donderdagmorgen ';wordt de zit-
ting hervat met het verhoor van de
getuige; Herman van Kuilenburg.
De voorzitter wil weten, welke in-
structies gegeven zijn van hoger
hand ten aanzien van de aan te ne-
men houding bij .„Het Volk" in
Amsterdam. - 'De heer Van Kuilenburg deelt
mede, dat KI. Toornstra en liij in
een bijeenkomst met de toenmalige
directeur Van der Veen krachtig
hebben geprotesteerd tegen de hou-
ding van Van.Overbeek als hoofd-
redacteur. ■. -■ ,-:■"■- < .. "; Voorzitter: Die protesten golden
de Düits-vriendelijke artikelen van
de heer Van Overbeek? ;."..;- :Van' Kuilenburg: Ja. Ik spreek
tegen dat er. geen adviezen- zou-
den zijn- gegeven. Bij de crema-
tie van de heer Van der Veen. heb-r
ben Vorrink en dr. Wiardi Beek-
man mi) aangemoedigd ontslag- te
nemen.,lk ben 24 jaar bij het be-
drijf en weet dus, hoe onafhanker
luk de redactie pleegt te zijn.van
de directie. Wat de directie ook
doet: -een journalist heeft s zijn
eigen cverantwoordelijkheid en hij
kan altijd bij zijn hoofdredacteur te-
recht, die nauw contact onder-
houdt met het Party bestuur. Dit
Partijbestuur .was te bereiken. Nog

op 1 Juni 1940, vlak naast het ar-,
tikeli;,Lichtende horizon", stond *n
communiqué van het Partijbestuur,
dat; het „weer" te' beieiken was,
■Heeft> Winkler,.: dit ' niet'<; gelezen?
Voor elf centen, met-de tram had
iedereen met Vorrink of Kees Wou-
denberg kunnen overleggen,
j Voorzitter: ( Maar -waarom. heeft
het Partijbestuur zich niet verstaan
mét de, mindere goden? .'.,-. .
■/ VanKuilenburg: Vorrink en Rei-
-halilaj ".laatstgenoemde jals' commis-
saris '."van," de Arbeiderspers,' hebben
mij / vèïzekerd, dat - zij ' dit -. stellig
van" plan' waren.' Vorrink heeft pHj
persoonlijk; gezegd: Jü. moet'. weg
van. de krant. Mogelijik is. dat' niet
ook nog eens gezegd aan anderen,'
maar : van. een politiek redacteur,
traag'men toch verwachten,'dat'hij
goed; weet, wat hij doen: èn laten
moet ■

.■ Hadden zij, die zich hier thans
moeten verantwoorden, destijds tien
procent van de moed gehad, dié zij
hier ten toon spreiden, dan zouden
ze hier niet zitten."'; ".- .";"-■ ,'-

-" Vervolgens moet zich verantwoor-
den-de heer Baljet, " die op een
vraag van de voorzitter erkent als
directeur van de clichéfabriek or-
ders te hebben uitgevaardigd voor-
„De zwarte soldaat" en „Die Deut-
sche Zeitung in.den'Niederlanden",
etc. ."' '"' .- -.- ,

De heer Binsma wordt mede ver-
antwoordelijk gesteld voor de nazi-
uitgaven, die de geroofde Arbeiders-
pers publiceerde. ' -.

Verhoord wordt de heer Fernig,:
hoofd van t

de drukkerij. Op een
vraag of , lïij al die smeerlapperij
van Mussert en de zijnen moest
.drukken, antwoordt de Heer Pernig:
„Allicht, anders had ik weg, moeten
gaan en dat wou ik niet".

(De zitting duurt voort)

WELKOM.
Nederland heeft gedurende

enkele dagen bezoek 'van
een hooggeplaatst gast; de heer
MACKENZIE- KING, eerste-
minister van Cdnada. «".;".■

De heer Mackenzie King .is
niet een der onzen. Hij is in
Canada leider van de liberale
partij. Conservatief-liberaal, zou-
den wij hier zeggen. Tegenover
hem, alt representant van het
Canadese kapitalisme, staat de
jonge, maar veelbelovende socia-
listische partij' - .:-.:":,-'"i-.-
van Canada,
de CC.F- -Co-operative... Common-__
wealth Federa-
tion, een partij
van arbeiders.

boeten en
kleine midden-
standers —" in
eenfelle strijd-
positie. Dit Ca-
nadese kapita-
lisme onder-
scheidt zich in
niets van het
kapitalisme in
andere landen.
Het zoekt in
de allereerste

plaats naar
eigen winst en

pas daarna
spreekt de "stem van het

eigen vader-
land. Zo was
het ook aan de
vooravond van
de tweede we-
reldoorlog. In ' -Juni Ï939 had het parlement
van Canada een wetsvoorstel
aangenomen, waarbij de oorlogs-
winsten tot vijf procent werden
beperkt. Vijf dagen voor de'oor-
log uitbrak moest deze wet wor-
den herroepen, omdat volgens
een verklaring van de toenmalige
minister van munitievoorziening,
C. D. Howe, de Canadese fabri-
kanten niet bereid bleken rege-
ringsbestellingen uit te voeren
tegen een winstmarge van vijf
procent, „ofschoon de regering
een dringend beroep had bedaanop hun vaderlandslievende ge-
voelens". ".'. '■

,

; Niettemin ".begroeten* wiy de
dié'-in

Nederland"■>Canada-komt -verte-i
genwoardigen een land. dat of-
schoon zelf nog--. geen twaalf
millioen inwoners tellende, dui-
zenden van zijn beste zonen heeftgeofferd,'niet alleen voor de be-
vrijding tiara Europa, ■ maar in-
zonderheid- voor de vrijmaking
van Nederland. Het waren de
Canadezen, die Walcheren heb-
ben ontzet. Het was een Cana-, ■'"■." ■ . .*' » dees, die in

zijn kleine een-
manstank, on-
der ; het ■ oog
nog van " de
Duitse solda-
ten in de grote

" Club, als eer-
ste der gealli-
eerden de Dam

opreed, om-
stuwd en toe-, (/ejuicht door
duizenden enduizenden
eindelijk — be-
vrijde Amster-
dammers. Hunbijdrage in de
strijd tegen

dwingelandij
vergeten wij
nimmer. : -

* Canada enNederland gijn
door vele ban-den innig metelkander ■ ver-bonden; Op" vele soldaten-kerkhoven in

Nederland
itaat -op een ruw houtenkruis de
naam van een Canadese soldaat.Op vele bureau's en dressoirs in
Canadese gezinnen staat: het
portret van een zoon, die in Ne-
derland voor de zaak van de
vrijheid zijn leven liet. Wij her-
denken hen met grote eerbied
en dankbaarheid in het hart.
■Moge het bezoek van de libe-

rale staatsman Maekenzie King
er. toe leiden, dat in een niet teverre toekomst ook de ■banden
tussen de beide socialistischepartijen van Canada en Neder-
land nauwer worden aangehaald.

De
GEVAARLIJKE

REIS

ERIC
AMBLER

„De mof is sterk", zei Methis.
„Het is'gemakkelijk. om te zeggen,
dat de geallieerden moeten winnen,
maar zij moeten vechten. En weten
we'al tegen wie we moeten vechten
en waar? Er is zowel een front ta
het Oosten als in het Westen. Wij
weten het rechte nog niet. Als we
dat weten, is de oorlog over."

„Het is niet aan ons om vragen
te stellen",'zei zijn vrouw. " . :

Mr. Mathis kneep'- zijn/!lippen
samerr en in zijn bruine ogen lag
een bitterheid van jaren.'„Je; hebt
gelijk. Het is niet aan ons om vra-
gen te stellen. En waarom? Omdat
de '.< enige mensen, die - ons ■'■ het-
antwoorH kunnen geven, de ban-
kiers en dé politici zijn, de jongens
met de aandelen in de grote fabrie-
ken, die het oorlogsmateriaa'
produceren. Zij geven. geen ant-
woord; waarom niet?

Omdat ze weten, dat de soldaten
van Frankrijk en Engeland, als ze
dit antwoord wisten, niet zouden
vechten " ï.' - " ~,.■: ..-..;< '. ■"■■ „En wat denkt -u. Mr. kuvetli?"tei Graham.

..Ik? .O. alstublieft, ik bert neu-- 7~ ,-V ' '■ -' ■„■ . - ' -. ' ' -' - "<--.-,.-,

traal, zoals u begrijpt. ■ Ik weet
niets. Ik heb geen .mening." HfJspreidde zijn handen uit. „Ik ver-
koop tabak. Export-zaken, dat )s
genoeg." '-,'.. ".,.:,;

De -wenkbrauwen van de Frans-
man gingen omhoog. „Tabak? Zo?
Ik i heb een groot deel van het
transport voor . de ; tabaksmaat-
schappijen . verzorgd. Bij 'welkemaatschappij bent U?" :.->J''v:
l „Pazar van Constantinopel."

„Pazar?" Mathis. keek lichtelijk.
verbaasd. „Ik geloof niet......" ..

Maar mr Kuvetli viel hem in de
rede. „Omkijk! Daar is Grieken-
land!"' >. :-.. '.. --,-'-■ .r ■' v

Zij keken. Daar was Grieken-
land inderdaad. tiet zag er uit alseen lage wolkenbank tegen de hori-
zon aan de andere zijde van het \einde der gouden lijn van Makro- 5
; nisi, een -lijn, ■ die langzaam , in-

naar mate " net schip ! deIengte : van Zea verder! doorkliefde.
„Een -r mooie dag", bewonderde

mr Kuvetli. „Magnifiek.". Hij zoog,
de lucht diep in en; ademde luidweer uit, ;,Ik verheug me.er erg op.
Athene te zien. We komen om tweeuur in Piraeus aan." ..., .". " ."
.-„Gaan Mevrouw en.U-aan wal?"

.vroeg Graham aan Mathis. '„Nee ik denk> het niet, het is te
kort," Hij'zette de kraag,van zijn
jas op en huiverde, >„Ik ge?ftoe.
dat het een mooie' dag ; is.' maar,
het. is te.koud." , ■. „Als je niet zo lang bleef staan

praten," zei zijn vrouw, „zou je het
niet koud krijgen. En je hebt geen

:sjaal." , .:;, %;,:■ . ,-- - .- , ;,
„Goed,' goed,"'zei hij geïrriteerd.

„We gaan naarl beneden. „Excu-
seert U ons alstublieft."

„Ik denk dat ik ook ga," zei mr
Kuvetli. „Gaat U" ook naar- bene-
den, mr Graham?" " .- „Ik blijf nog een beetje." \.ly/'l

" Hij zou later nog'genoeg van mr
Kuvetli te zien krijgen. .-ï--- g .>**?«,! „Tot twee uur dan." " -. „Ja." .- ■:.',;,'.,. , ';l-;\/'-',. Toen ze weg-waren, keek hil op
zijn horloge, zag 'dat het -half
twaalf was, en besloot tien keer
hét dek rond te wandelen voor hij
naar beneden ging om wat-te
drinken. - .■j-.'-'"'.,-'.-:.---'-:<-

-fli.l was, vond -■ hij.; terwijl hij
met zijn wandeling begon, heel
wat' opgeknapt door- ziin nachtrustOm'te beginnen klopte zijn hand
niet meer en. hij;kori de vingers,een beetje Buigen, . zonder i pijn
Maar belangrijker nog was het'feit, dat het gevoei of hij zich ineen nachtmerrie bewoog, dat hij
de vorige dag had, nu verdwenenwas.-Hij voelde zich weer normaalen i opgewekt. Gisteren was jaren
geleden. \ Hij had I natuurlijk - zijn.
verbonden hand öm hem er aan teherinneren, ; maar de. wond leek
niet langer gewichtig. Gisteren washet een onderdeel van iets afgrij-
selijks geweest - Vandaag was heteen snee in de rug van zijn handsnee. die over een paar dagen

genezen zou zijn. Ondertussen was
hij op weg naar huis, naar . zijn
werk. Wat Mademoiselle s Josette
oetrof. hij had, gelukkig, nog vol-
loende gezond verstand gehad,■■om
;ich niet volslagen onzinnig te ge-.
Iragen Dat hij werkelijk, al was
iet dan maar voor een ogenblik,
verlangd had, haar te Kussen, was
al fantastisch genoeg. ' Er ; waren
echter verzachtende -';omstandig-
heden. Hij, was moe en in de war
-geweest; en ofschoon zij eenvrouw

'was, wier behoeftes en de metho-
des om daar aan te voldoen maar
al te duidelijk waren, bleef ze toch
op een groffe manier ontegenzeg-
gelijk aantrekkelijk.

Hij had zijn vierde ronde beëin-
digd, toen het onderwierp van deze
overpeinzingen aan. dek verscheen.
Zij had een kameelharen -mantel
aan, inplaats van de bontjas, een
groen katoenen sjaal, om haar
hoofd in plaats van de wollen en
ze droeg sportschoenen met.'ver-
hoogde kurken zolen. Ze wachtte
tot hij bij haar was. Hij glimlachte
en knikte: „Goedenmorgen", y

' ze Bewoog zich niet.. „Ik geloof
dat ik u helemaal nietaardig vind."

„Dat spijt me. Ik verheugde me
op uw gezelschap bij ons uitstapje."

„Maar u heeft mr. Kuvetli", zei
'.e boosaardig.,. ' .:* ' " ' s -. „Ja, dat is waar. Jammer genoeg
s. hij .niet zo aantrekkelijk als u."- ' Ze lachte sarcastisch.'"-'.-- . , -■'.'

„O. hebt u gezien, dat ik aantrek-

keiijk ben? Dat doet me zon plezier.
Ik voel me gevleid." '---:."-;

„Ik schijn u beledigd te hebben", ;
zei hij. „Ik bied u mijn verontschul-
digingen aan." '" '-''Ze wuifde luchtig met haar hand.
„Doe geen moeite. Ik denk, dat het
misschien komt omdat u dom bent.
5 ze' haaaen drie stappen gedaan,
toen zij stil stond en hem aankeek.
„Waarom moet u die kleine Turk-mee naar Athene nemen?" vroeg ze.
„Zeg hem, dat u niet kan. Als u
beleefd was, zou u dat doen.". -„En'ku meenemen? Bedoelt udat?". „Als u me. vroeg, zou ik met u
meegaan. Ik verveel me op dit schip
en ik spreek graag Engels." : -V;.-*
„Ik ben bang. dat mr. Kuvetli het

niet zo beleefd zou vinden." .' -, .
„Als u mij aardig vond, zou mr.

Kuvetli u niets kunnen schelen. Ik
vind,«iat u erg onaardig bent, maar
het doet er niet toe. Ik verveel me"

„En wat vindt u van u zelf?"
Ze glimlachte. „Ik? Ik ben soms

ook aardig, i Als de mensen aardig
tegen mij zijn; ben ik een engeltje."
Ze voegde er bij: „José denkt, dat
hij even knap is als God ze1f......"

,' ;,Ja, dat zie je zo."
.„U"vindt hem niet aardig. Dat

oegrijp ik best. Alleen oude vrou-
wen houden van José." V,'*.;.';
-. ;,Houdt u van'hem?". ■"■-.- ■ y

"-■'■ ;,Hij >is mijn partner.' Onze' ver- '-houding is alleen-zakelijk.'' -yyyr'y
y (Wordt vervolgd)

Fanfares voor de „schildersprenten" (II)

Moet surrogaat plaats maken
voor een ander surrogaat?
Wanneer de stichting niet genoemd was „Beeldende kunst binnen
ieders bereik", wanneer voorts aan het werk van de stichting niet
verbonden was de leuze „op tegen de horreurs aan de wanden" en
wanneer'tenslotte niet op elk werkstuk'de handtekening van een
algemeen erkend kunstenaar stond, zouden wij onze critiek op de
„schildersprenten","zoals zij in museum Bóymans deze week te
bezichtigen en te kopen zijn, aanzienlijk zachter hebben gemaakt,
dan waartoe wij,ons nu verplicht voelen. "Immers, zo mengaat spreken over kunst, en deze kunst bovendien
„binnen ieders bereik" wil brengen,'moet men alleen met het aller-
beste te voorschijn komen: Anders loopt men gevaar, de -„horreurs
aan de .wanden" te vervangen door minder" slechte horreurs aan
dezelfde wanden, oftewel surrogaat door surrogaat. Waarbij dan
de vlag van de handtekening de.lading dekt. -y»

Vandaar onze critiek, zowel in
dit'als in een vorig artikel. Zeer
zeker>hebben , wij \ waardering
voor de sociale gezindheid, welke
uit het initiatief van de „Groene
Amsterdammer" . spreekt.' En
even zeker zijn wij de acht eer-
ste 'kunstenaars dankbaar, dat
zij er in 'ieder geval veel werk
aan- hebben " besteed, om de
nieuwe reproductietechniek van
de „schildersprent" te. beproe-
ven.-:- v ; . ■,-■■" . ■".. iv;?'".'.*S'

Maar het resultaat? Slechts
Kees Andrea vond volledig ex-
pressie-mogelijkheid. . En . dan
niet zijn twee „Baadsters", hoe-
zeer ook de pastel nabrjkomend,
juist het essentiële daarvan, het
warme, ruige kleurwerk, was on-
der de drukpers verdwenen.- De
nummers 1, 2en 3van zijn hand
echter zijn voortreffelijk. Hier is
een sober, strak-.kleurstramiëh
gevoegd '.. binnen 'een dartelend
spel,van lijnen en werd de.stijl
consequent in', de.'gehele teke-
ning. homogeen gehouden. An-
drea . bracht geen enkel offer
aan „show", hij - bleef zichzelf,
zijn droom weerstond: de cor-
ruptie van' de machine. <Dit is,!
gezien de vervlakkende werking,
die deze reproductiewijze klaar-
blijkelijk heeft, een niet geringe
prestatie. -t' r:--■ -

Men krijgt de indruk, dat de
overige exposerende kunste-
naars öf de.techniek niet heb-
ben doorzien öf zich niet vrij
hebben kunnen, maken van het
opdrachtidee. Hoé Fernhout er
toe kwam, een ansichtkaart als
„Herfst" (12) met zijn handte-
kening ■ te . waarmerken, - blijft
'*?ns een raadsel, even duister als
dat van Schumacher's beweeg-

redenen om zijn „Plantjes. (28)
hier Op te hangen en zijn prach-
tige tekening „Ile. de la Cité"
(27) zo te laten denatureren. J.
van Keulen produceerde één van
de mooist - gekleurde prenten 'van de expositie, „Barmhartige
Samaritaan'; (15). doch hing
vlak er naast een in -de kleur
volkomen „dichtgetrokken"
bloemstilleven („Azalea" 17).
Charles Eyck's prenten hinderen
ons door een zekere onechtheid,.
een. gebrek aan bezieling, alsof
het hem meer om het uiterlijk
effect dan om de schoonheids-
ontroering te doen is. Vooral in
„Luxembourg" (6) en „Are du
caroussel" (7) valt dit op. Nico

Wijnberg ontkwam hier al even-
min aan, zijn-„Zuidfranse vis-
ser" (35) is te onpersoonlijk en
doet ons teveel aan Picasso en
Braque denken, te weinig aan
Nico Wijnberg. Radécker- lever-
de -tekeningen, zeer karakte-;
ristiek van vorm en lijnbehan-
deling, maar vergeleken met zijn
vroegere werk toch vrij' zwak.
Het merkwaardigst leek ons
„Man in. de nacht". (21), zeer
persoonlijk van opzet en uitvoe-
ring. Jan Wiegers tenslotte
sloeg niet te hoog en daardoor
vaak raak.

Er kunnen met de „schilders-
prenten" twee dingen gebeuren:
zij worden technisch zó goed,
dat zij zich een plaats naast
litho, houtsnede en andere tech-
nieken veroveren, öf zij blijven,
het exclusieve uitingsmiddel
voor een schilder als Andrea.

Het middel, om de „Beeldende
kunst" naar de woningen van
„het volk" te brengen, worden
zij echter zeker niet. Dit zij,
zonder enige zwartgalligheid,
temidden van al de fanfares en
loftuitingen, vastgesteld in het
belang van , onze beeldende
kunst.. ■ '.ï.v P. J.

Commissie van onderzoek
benoemd

(Van onze parlementsredacteur)
Bij de aanvang van de Woensdag-

middag gehouden vergadering van de
Tweede Kamer heeft de voorzitter
mr. Van Schaik, de commissie be-
noemd, die zich - zal bezighouden
met het onderzoek naar het beleid
van de Londense kabinetten, tot
welk onderzoek de Kamer verleden
week op voorstel van mr. Van der
Goes van Naters, voorzitter van de
fractie van de Party van de Arbeid,
besloten heeft. '■<:, .-'; ■:-C ■'"'■■-De voorzitter wees de volgende
leden aan: Schil thuis (plaatsver-
vanger van Walsurn), beiden Ar-
beid; Donker (Stufkens), Arb.;
Ruys de Beerenbrouck (Roolvink),
K.V.P.; Algera (Bruins Slot), A.R.;
jkvr.. WtteWaal . van Stoetwegen
(Schmal), C.H.; Korthals (Hacke),
vrijh., Stokvis (Hoogcarspel) C.P.N.,
Koersen (De Kort), K.V.P., Van
Dis, St. Ger. (Roosjen, A.R.) . I

| De leden zullen uit.. hun midden
een voorzitter kiezen. .

Vooraf had deKamer zich er me-
de verenigd, dat de commissie uit
negen plaatsvervangende, leden zal
bestaan. Bij ontstentenis van een
plaatsvervangend lid zal dè voor-
zitter der commissie een van de
andere plaatsvervangende* ledenvoor deelneming aan de arbeid van
de commissie kunnen aanwijzen.

Voor het horen van getuigen zal
zij zich in zoveel subcommissies
kunnen splitsen als nodig zal blij-
ken,' met dien verstande evenwel,
dat de subcommissies uit minstens
drie en hoogstens vijf leden moeten
bestaan. Voor het horen van getui-
gen zijn minstens drie leden nodig.

Ten slotte besloot de Kamer voor
de door de commissie te maken
kosten ’ 50.000.— op- de begroting
te brengen en als termijn, waarop
zij met haar werk gereed moet zijn
te stellen: één jaar na de aanvang
van haar onderzoek.,

PAULUS, avonturenvan een boskabouter

488) „Ik kan mij helendai niet voorstellen dat
Krakras enige schuld heeft aan onz- betovering, nee,
heiendal niet I" verzekerde Oehoeboeroe. „We hebben
het altijd goed met elkaar kunnen vinden, en ik moet
zeggen......" Maar hier onderbrak Dorus Bezem dewijze, uil. ■ Hij' vertelde, hoe " beledigd Krakra.' wasgeweest, omdat Gregórius op*Rosa en niet op haaiverliefd was geworden. Ze schrokken allemaal van die
mededeling. Vooral Paulus was helemaal ontdaan.
„Zou Krakras dan werkelijk uit jalouzie zoiets hebben

ikunnen doen? Dat had ik nooit van haar tedachi!"zuchtte het kaboutertje. „Maar wat staaft ons nu te
doen? Radboud heeft het levenswater, maar we kun-nen hem niet waarschuwen, want géén van ons kan indeze toestattd zwemmen!" „De toverhoorn!" sprak
Oehoeboeroe. Ja, natuurlijk, met de toverhoorn kondenze zich redden, dat was een goed idee! „Als de heksweg is, gaan we allemaal naar mijn huisje!" stelde
Paulus voor. Daar gaf Salomo een teken. De heks was

"-. - .-....■-,.[.-- ~-..-,:-.,--j ■/

Manioe

Van dag
tot dag

. ,a oe boerenleiders Peutow in|>J Bulgarije, Joanowicz in Zuid-
slavië.. Mikolajczyk \ In' Polen en
Nagy in Hongarije Is thans ookfle
leidende man., van de Roemeense
boerenpartij. Ur Manioe. geëlimi-
neerd uil hét politieke "leven van
zijn land. Manioe was tot het "sym-
bool geworden van allen, die zich,
in oppositie bevinden tegen net
heersende, door 'de communisten
gecontroleerde régime Daarpm
moest 'hij : verdwijnen. Want de
schijn van democratie wordt in de
langzamerhand beruchte .volks-
democratieën''. van Oost-Europa al-
leen maar zolang gehandhaafd als
de communisten de kans nog niet
gunstig zien hun macht definitief
en ongebreideld te vestigen. Biedt
zich daartoe de gelegenheid — en
de voorwaarden ervoor zullen zl.1,
zelf wel scheppen. —. dan moet ieder
belang wijken voor wat - met een
mooi woord- het klassebelang wordt
genoemd, maar dat in werkelijk-
heid niets anders is dan het belang
van de communistische partij.

Het recept van het tegen Manioe
gevoerde proces is zo langzamer-
hand bekend.. De zelfde walgelijke
comedie is . ook opgevoerd tegen
Petkow en Joanowicz De beschul-
diging luidt medeplichtigheid aan
het voorbereiden van een gewapen-
de opstand en het handelen op in-
structies van buitenlandse agenten.
De gehele openbare mening wordt
tegen de b»klaagden'in het geweer-
geroepen. Rechtskundige bijstand is
slechts in zeer onvoldoende-mate
beschikbaar. .',':! i?.'

In het geval Manioe ontzag een
vooraanstaand Roemeens rechtsge-
leerde zich niet de, advocaten, die

' -." . , de; beschuldigden
!■——"—— in dit proces zou-: den willen verde-

digen, te. verge-.lijken met artsen,"
die epidemieën, _. 1 propageren 'om. aldus hun prak-

'*'"', tijk te vergroten.
Eerst vier dagen voor het begin van
het proces kreeg Manioe zijn uit
achttien- delen bestaande dossier
in handen, zodat hij onmogelijk
zijn verdediging kon voorbereiden.
De getuigen 'waren onder zware
druk gezet. Er behoorde moed toe
om, zoals de leider van de oppositi-
onele vleugel der sociaal-democra-
ten, Petrescoe, te verklaren, dat hi]
niet twijfelt aan de vaderlands-
liefde van;Manioe, te ontkennen,
dat zijn partij ooit de bedoeling
heeft gehad een staatsgreep uit te
voeren en na afloop de beklaagde
demonstratief de hand te. schud-
den. , '«,<£■;-'.-.;

Maar eep dergelijk getuigenis kon
Manioe niet redden. Natuurlijk

niet. Het vonnis stondreeds van te-
voren vast. De communisten hou-
den er hun eigen partij-moraal op
na. En met recht en gerechtigheid
heeft die niets te maken.

Tezelfder tijd als Manioe werd
nog een tweede politieke figuur In
Roemenië uitgeschakeld: Tatares-
coe, de liberale minister van Buiten-
landse Zaken en met hem twee
andere liberale ministers. Hiermee
is Roemenië volkomen „gelijkge-
schakeld". De communisten, de
sociaal-democraten en het Ploegers-
front hebben thans de regering tn
handen. : Het Ploegers-front, , de
partij van minister-president Groza,
is slechts een communistisch filiaal,
de sociaal-democraten kunnen elk
ogenblik door de communisten wor-
den opgeslokt. Fusie heet dat met
een net woord. De Moro-Giafferl,
de beroemde Franse advocaat, die
in 1934 zich bereid verklaarde Diml-
trow ■ tijdens het Rijksdagbrand-
proces te verdedigen, heeft van zijn
verontwaardiging blijk gegeven in
een brief aan deRoemeense legatie
in Frankrijk. Hij schrijft daarin:
„De doodstraf bestaat in uw land
niet meer voor politieke vergrijpen,
Men zal Manioe dus niet doden. Ik
hoop echter, dat men hem niet zal
laten sterven". Deze woorden teke-
nen de situatie. Het recht verdort,
waar de communisten hun macht
vestigen. , .
Groningse amateur-boksers

in de Rivièrahal
Voor het eerst dit seizoen organi-

seert promotor Huizenaar Maan-
dagavond amateurbokswedstrijden
in de Rivièrahal. Hij heeft daarvoor
.een zeer interessant programma
samengesteld, nl. een stedenontmoe-ting Rotterdam—Groningen. > De
partijen zijn: Driessen—Schubart;
Van Kempen—Voornhout; . Brom-
mer—Visser; Hol—Wagenaar; Kei-
ler—Heinkens; Schreutelkamp—
Van Dam; Jansen—Hesling; Coen-
raad—De Vries; Voorwinde—Visser;
Berger—Heinkens; KaUfmann—v. d.Tuyn; Van Diggelen—Baree: -
Barones Orczy overleden
Barones Orczy, de schrijfster van

de beroemde boeken over de RodePimpernel, is Woensdag op 80-jarige
leeftijd te. Londen overleden.Barones Orczy waseen Hongaarse
van geboorte, doch huwde een Engels-
man. Gedurende de. oorlog verbleef
zij te Monte Carlo, waar haar villadoor de Duitsers streng werd be-
waakt.

RADIO
PROGRAMMA
voor Donderdagavond

HILVERSUM I. — 18.00 Nieuws. 18.15
Sportpraatje. 18.30 Ned. Strljdkr. 19.05
Bernard Person.. 19.15 Orgel. 19.45 Re-
geringsvoorllehtingsdlenst. 20.00 Nieuws
20.05 Met' de microfoon by...» 20.15
Omroeporkest. 21.25 Hoorspel. 22.10 Ro-
mancers. 22.45 Lezing. 23.00 Nieuws.
23.15. Avondprogramma.

HILVERSUM 11. — 18.00 CNV-kwar-
tler. 18.30 Koren en korpsen. 19.00
Nieuws. 19.15 Gram. 19.30,Actueel ge-
luld. 19.55 Each-koraal. 20.00 Nieuw*.
20 20 Thls Is the BBC. 22.00 Pianospel.
22.10 Vaart der volken. 22.30 Nieuws.
22.45 Concertsonate. 23.15 Slotaccoord.

','■:'; VRIJDAG. '/.'fi
Hilversum 1 <301 .m). 7.00 Nieuws;

7.15 Gymnastiek; 7.301 Gr.pl.; 8.00
Nieuws; 8,15 Lied P.v.d.A.; 8.18 Ope-
retteprogra.; 8.50 Voor de vrouw;
9.00 Lichte morgenklanken; 9.30 Ka-
mermuziek (gr.pl.); 10.00 Morgenwij-
ding; 10.20 El. Schumann (gr.pl.);
10.30 Voor de vrouw; 10.45 Kamer-
muziek;-11.05 IJdelheid der Ijdelhe-
den; 11.20 Orgelspel (gr.pl.); 11.45
Marsmuziek; 12.00 The Skymasters;
12.30 Weërpraatje; 12.33 Sport-
agenda; 12.38 Operetteklanken; 13.00
Nieuws; 13.15Metropole-orkest; 13.45
Gr.pl.; 14.00 Kookpraatje; 14.20
Gr.pl.; 14.30 Dirk Witte herdacht;
14.50 Gr.pl.; 15.00 Ons volk en zn
dichters; 15.20 Orgel en fluit; 16.00
The RamMers; 16.30 Tussen twaalf
en, zestien; 1700 Gr.pU ,17.29 Mv-
Bletoraatle P. Tieeers- ;-.

Hüversum II (415 m). 7.00 Nieuwe;
7.15 Gr.pl.; 7.30 Morgengebed; 7.45
Liederen van Brahms; 8,00 Nieuws;
8.15 Pluk de dag; 9.00 Ochtendcon-
cert; 9.30 Waterstanden; 9.35 Lichte ,
orkestwerken; 10.15 Uit-'t Boek der
boeken; 10.40 Gr.pl.; 11.00 De zonne-
bloem; 11.35 Als de ziele luistert;
11.45 Oude orgelwerken (gr.pl.);
12.00 Angelus; 12.03 Pianorecital;
12.30 Weerpraatje; 12.33 Stafmuzlek
A'damse Dolltle: 12,55 Zonnewijzer;

HET VRIJE VOLK — DONDERDAG 13 NOVEMBER 1947

Wie gehoopt had dat de zomer
zonder herfst in de winter zou
overgaan, is bedrogen" uitgeko-
men. Gisteren en vandaag
raasde de Zuidwesterstorm
over ons land en striemde de
regen door de straten. De zee
is woelig en vaalgrijs onder de
donkere luchten maar.. " ..mooi

3

«iiil
tegen ffw\

Almedine is een.beproefd pijn- 'K
stillend,middel bij hoofdpijn, kies-.
pijn, migraine, rheumatische en '1.
andere incidentele pijnen. Een
product van de Organon-fabrie- - ■

i ken te Oss. - 't'l&l'^'''J



Hieranede geven wl)■ kennis van
:" de geboorte van een Zoon .-- \-\TONNY ■■■:./-

'.* ' ' Familie MANNESSE

SoMekade 14S .''<.,-'.' ■:.'«
O mdie r t r ou wd>: - r, <-■":./

3. H. MAASBACH ... ""'iV.:.--",en . ■ ',„ ._. . -J, W. LOPPERSUM . \
3 Rotterdam, 13 Nov. 1947.

' MilMnxstraat 180
Op -22 November hopen mijn
gediefde Ouders' ;,= > - ,v

'$y/y;l/. 3: v.' os .
"'■ . J. H. v. d. WILL-'. hun' 121,4-jarigè j echtvereniging

\te herdenken. - ~.."...'
Hun'dankbare zoon

.'..,.' HANS.'
Kerkhofstraat. 46 . ; '; ";" j. i, .'

ntÊmmtmatßaßtmttmmmÊaamiaKaams^KMWf

Heden ging na een langdurig
lijden nog onverwacht van
ons heen, onze lieve Vrouw
Pleegmoeder, Dochter , Be-
huwddoohter, Zuster,- Be-
hiuwdzuster en Tante :
HENDRINA VAN BRAKEL

In de leeftijd van bijna' 45
jaar. . -..,,.

" * Uit aller naam: "-.
'. Zwolle: - - - ■"■. M. 3. VAN DER WEES

Borne: : '" ■ '■' .
JOKE DE LEEUW /il,,Den Haag:. -i' '.> H. A. VAN BRAKEL—

.--'.--',.. : PRINS
..* . J. P. VAN DER WEES
Zwolle, ia Noy. 1947 - ■ ,
Van. Lennepstraat 7 .'
De crematie zal plaatsvinden,
te Velsen op Zaterdag. 15 Nov.
aanstaande na aankomstvan
trein 13.09 Halte Drlabuls-. Westerveld. ■

Heden! overleed tot onze
diepe droefheid, na een kort
doch smartelijk lijden, onze
tanig geliefde Zoon, Klein-
zoon, Broeder, Behuwdfbroe-'der. Oom, Neef en Verloofde'
-CORNELIS DEN. HAAN.,
op de leeftijd van. 30-' jaar.

Uit aller naam:
.:■..- ... ' ' K. DEN HAAN
Rotterdam, 11 November '47
Pijnaokerplefai 27b" ' .-.... ... Liefst geen bezoek . .
~ ;' .Geen bloemen
:- De teraardebesteUing . zal
plaatshebben Zaterdag -15
Nov. a.s; te 1.30 uur op de
Algem. Begraafplaats Croos-
wljk. Vertrek van het Zie-
kenhuis Bergweg "_. vla het
woonhuis te 1 uur. .-■., ■ -~.

■ DANKBETUIGING!
Langs deze weg betuigen wij
onze hartelijke dank aan de,
Buren, Bewoners van het Witte
Dorp, Vrienden en Kennissen,
voor de grote belangstelling ons
betoond bij het plotseling over-
lijden van onze 'geliefde Zoon

LOUIS V. d. HORST' -Mede -namens verdere
Familie: "P. J. V. d. HORST
F. V. d. HORST—JU .

Fregatstraat,2o ;:,.-.. ;,:.:;':/

Het analgesis middel
Y«s a* 7pijnen stilt

Hu ook ih ons landl
-3 ■ OEN het er in de Engelse {abrieken

K I 8 *'' op aan 'cwam' kreeg U» zodra U aan één
Eg l j ,van ide i7.' pijnen leedt, een analgesis
B&s/ii.. s>vViaai tabletje met een glas water. Het hielp

-1 ï direct en het werk ging door.'Dit snel en’
zacht werkend middel wordt nu in ons

' v erl<ocht onder de naam Foracil.

/W' Bk Keelpijn, Griep
,:>» 2 Fora°'yes in een

■sjjjj. iï*
,

glas "ater opgelost
Hoofdpijn, Kiespijn,

Zenuwpijnen:': - drank-Foracitbevor-
V ' '. dert de transpiratie, doet de- Foracit vermindert .koorts dalen en helpt de

aandrang naar het hoofd.;: snelle verwijderingvan het
De zenuwen ontspannen. k waad. U„ bent weer fit.'liliiil 111 Ui liiiiil. Uil ' ..;".
leven lacht U weer toe Jff "J RHEUMATIEK

J&ÜHSFwÈtëB) ' U "§ÊÊÊ! ur'ne2tn neemt. r"**i- "* O de c°n&esU« weg.

j'ï ,wen- De. vlijmendeaa na pön verdw«nt <«-
worden veroorzaakt reet ' Naenkele da-
door onregelmatig- llf f w1gen pt U Weer
heden in de maand- reCnt op"-
-stonden. Foracit acU- s'V v ; "veert de bloedsomloop. VWw \./'-''l .'-
-regelt de Hoed. waardoor - \*s&*
de pijnen snel ophouden. , C ,: '1'
Wat ook zo prettig is bij Foracit: het helpt direct, zer»
der Uw maag van streek te brengen "■■',';loi Uw hart op hol te doen t^aan-jÊL/^JAPijn Igomt als-een diej in de
nacht Haal vandaag nog /;'"-»'"

,
een doosje Foracit in huis. /, s,;, -!i>!' (/ J& ...

Een Foracitje " /w'
helpt cü/vecr \U^^L/Qy

PHs VAN OMMEREN'S
SCHEEPVAARTBEDRIJF N.V.

Westerlaan 10 - Rotterdam..■ -.'. ' '■-' ■* /',.' " '" ...-'
■1' vraagt voor hare Rijn-tanksleepschepen:

le, 2e en 3e Matrozen
en Scheepsjongens

(Geen gelegenheid aan
'boord gezin mede te nemen). '

Voor onmiddellijke indiensttreding
bü- "AANNEMINGSBEDRIJF ;',-"-"
(omg. Maastunnel) gevraagd een
* ..KANTOORBEDIENDE (yr.) ' ■

*-' Goed kunnende machineschrüven en bekend
met.boekhouden strekt tot, aanbeveling. "'Brieven onder letter A.T.M, aan Nügh & Van Ditmar,

Rotterdam.. - ' . ■ \'

DE RUNDVLEESCHGROSSIERS maken bekend i
dat zij iedere week elke dag verkopen W,
VOLOP LEVER, HARTEN. NIEREN, VERSE I
TJIERBOORD, HERSENS, ZWEZERIK, VETTE PMERGPIJPEN, OSSENPOTEN, OSSENSTAAR- M
TEN. Alles verkrijgbaar zonder bon t-
Voor de Broodbelegging . * , - E

> Volop VETTE HAM, RAUWE HAM ■"' CREVELD'S PEKELVLEES,' ' I"
BRUNSWIJKER H

Alles, te veel om op te noemen . , . L
Alleen vertellen wij JJ nog, " . .■
dat bM ons , . ■ " ' Vï

HET PRACHTIG RTJNDERROOKVLEES I
26 et. per ons kost en L. ■'■-.'" RUND- met VARKENSGEHAKT van 90 p
voor 58 et per pond '~.'' H

v.X A
volop Varkensvlees ... Fe

De Rundvleeschgrossiers 1
'..''VIIETL;A4N:46' L

achter J. v. d. Hart (schuin over de Goudserijweg) E
Te bereiken met Ujn 16 'i— 22 " fL-

P.S. Beslist geen verkoop aan H.H.'"' Slagers w
7 Uitsluitend aan Particulieren tl'

DE VERKOOP BEGINT OM 8 UUR B
... . -DE DIRECTIE ■

ITLMPROGRAMMA'S vt«» w VOLGENDE WEEK

I HET GBAJTOIOZE SBCCES VAN ROTTEBDAM l „ ,-. ry t\r IIAA Q É|feftA«M
NEOERIANO BtM OP HET TONEEI. TRIO Pt rJAVEY "14 JAAR TONEB.: J*\LG/V iVC TOE6, te JAAR. |

TH. 35055 #rr«XT/"»M/Vtl -.: w MARCEL CARNÉ'S MEESTERWERK 1

j-TOafiaËrapirafflis
B /__!_!_ ■■-*--" '* , SEM BRIUuAWE SHOW MET DAVEREND* AAHMETORSa- ''-■'■■" -''JWERlAfOfllil»--'-''-" -*'■':■'.'■ ' IOP HET TONEEL. I *; HUMOR EN POPULAIRE SONGS MEI; JOOP WALVIS 0*600»* VOORST.. »,- 7300. PLAATS, f9 DCini'C Van JOHNSOM en de bands van roN£a besprejong fomclubieden 1 dag tevoren |

L DILDA U' '" José HURBI Ha*ry lAMESen ALEXANDRO f) 2AX 2tt EN DONDERD. 730 GEEN VOORST.

BiONGiHJRS jj"""y PURANTE Xavier CUGAT JOHGnsua j zondagmidoa*xx uur toesms jaar

„ill^v^^
7 j!l5_. mifN EE" °°L AVONTUUR -**mj ■ .-.m^^^-^m-m^,

3 LONDEN - NIEUWE I **} Iv I \ *fTci iiAU DADCDTKICVt/TAKI
S STAKINGEN IN PARUS -DE „NIEUW AMSTERDAM" HWMrlwiMwWlM üMI/flt jIMUW KUDCKI nCfT lUn
1 St^^r'.ï?^ Zn,.^J^tSPORX VAM w g3""lB3^^ «* HET BOe/EMDf ÊNGEtSC fM.MW£RK,= SCHROEF VAN DE „WfU£M RUYS". JHHlinOliailllll II I flnAllltii MïïMÊi<ÊMML ITEMPTATIOHhAhBOIiN

EEN FRAAIE MUZIEKFILMMET .1 EEN VROUJKE TEKENFILM I HIU MW IW" lIWHU»WH
1 J?MS£,JIiLl ,N KLEUREN .ismAfi (haven per vaaaowG» ' |g

1 1% UU» VAH MYSTERIE.SPtOrWAGC en SSHSATIf > "" RU« OtE f;
1 TOEGANGIBJAAR : ° BOE" VAN "GIN TOT EJND , toégaNG M MAR Iffl """■ ■' iii»iiiii»»wniiii»i iiinwinniiiwi—l——!■

& PRESENTEERT DÜTIsJ&RCi EERSTE VERTONING TE ROTTERDAM| TAVIVIUA de BOEIENDE ENGEtSE RtM JRANK RANDLE

\ S -I;S —' (iaké MV UFE) -/ — »=»> EN NOG lETS ' ~:,.;.-..",. |
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AEEMA-CAPITOiL-LUTUSCA*
Van Vrijdag a.s. af stellen wij het publiek iri de gelegenheid zich één dag

: van te voren van 10-3. uur van plaatsbewijzen voor de avondvoorstellingen .
van- de volgende dag aan de cassa te voorzien:;

Verloren ,
ét Ring met 6 sleutels,
van Witte de Withstr.
naar Drievriendendw.-
straat.-'Zeèr gedupeerd.
A. Rovers, Drlevrtenr-
dendwarsstraat 10b.'
Personeel gevraagd
ét ■ Net dagmelsje ■im
kleingezin van 8.30-15
uur. Aanm.» Bergweg
367, 2e étage.-
ét Strijksters en meis-
jes gevraagd. Wasserij
„De Bij', Ommoord'se-
straat 13. . ' .
ét Net meisje voor dag
en nacht inklein gezin.
Mevr. , Kramers, Char-
'lotte de Bourbonlaan
60, R'dam (O.)
ét Gevraagd net meisje
v. d e. n. werkster aan
wezig. 's Zondags vrij"Mevr. De Klerk. L. de
Montignylaan 79 Noord
Tela' 42858.
ét Gevraagd het meis-
je halve dagen pl.m. 16. jaar voor klein gezin.
Goed* loon. v. Koever-
den, Wolphaertsbocht
215 A. - . -'ét Aardewerkfabriek5 vraagt draaier. Hoog
loon Prettige werkkring
'Br. A Z 2876 C- bur,.
blad. -" . ■■ ' .'■.'.
ét Mw. Unger, Oudorp-

" weg 38, Kralingen, Tel.
21852, vraagt per 1 Dec.
meisje v*.,.d. en n. bo-
ven 18 jaar. . - .

,' ét': Volslagen kapster
gevr. met het. gehele
vak bekerud. Dameskap-
salon Marineila, Croos-; wUkseweg 56, Tel. 20583

15 WOORDEN ’ 1.50 — 20 WOORDEN f 2.—

ét * leiöjoiLgeii, i iceiu.± 16 jaar./J. A. Tremen,
Jonker Pransstraat 44.
ét Colporteurs(trices)
gevr. In alle plaatsen
voor verkoop kalenders
.tegen, provisie. Aan-
vragen onder letter C
Postbus 3004 Kalender-
Industrie De Tjicht-
straal, R'dam. ■ " " "ét Jongeman zoekt zit-
slaapkamer, omg. Blij-
■dorp. Weekend afwezig.
Br. no. B 8482 but\ bl.

Personeell'b.z.a.
ét Nette :coüpeuse,
liefst klein atelier of
cv. thuiswerk. Br. no.
691 Bur. HUlevaiet 7.
ét Biedt zich aan,. Jong
gezel drukker. Br. No.

275, Boekhandel Staring
plein 21. 'ét Accordeonnist en
drummer . b.z.a. voor
café; bruiloften - en
partijen ook afzonder-
lijk.' J. Bakker, Recht-
.huislaan' - 28,. H. 'F.

Smits, - Zijdewindestr.
68a.
ét Vouwt en plakwerk
gevr. voor. thuiswerk.
Event. schrijfwerk.- A.
v.' Galen, ' Beukerudaal
33b, Zuid. "-.-■-.■
ét Door weduwe,'por-
temonnaie, inh. f 42.50,
Omgeving. Goudserij-
weg. T.b.t.b. Wed. v. d.
Twilt, Florastr. 8, ben.
ét B.z.a. net 'meisje,
24 jaar, in de-koffie-
kamer als zodanig werk
zaam geweest. Ook In
staat leiding te geven,
v.g.g.v. Br. nr.-B 8490
bur. blad. ' ... ~

ét Welke leraar of le-
rares wil'aan echtpaar
pr-lvé Engelse les ge-
ven. Br.' B 8481 bur.
blad.

Diversen

' étKinderwagens, ejpult
inrichting, bekleden,
kappen overtrekken,
m.Srooroorl'. leer, chro-
men, ook ander spuit-
werk, in 8 dagen klaar.
Dortland, Herlaerstraat
25, (Noordsingel).' '-.'...
ét Laat Uw hout ma-
chinaalklaarmaken, za-
gen, schaven, enz. Vlug,
net en billijk. H. Touw-
slager, Rosespoorstr. 6,
,Z., Tel. 73609.- ". .
ét Verhuizingen, pla-
noven-oer, enz. AJles o.
garantie. Fa. G. Lub-
bers, Tel. 46182, Zoom-
straat 83. . ".*
ét "Krallnigse Glashan-
del. Weteringstraat 19*,
Telef. 26578 levert weer
volop glas .op vergun-
ning. FigU'Urgtas zon-,
der vergunning. Te-
vens enkele glaskisten
ten te koop.
ét Gelieve geen geld of
goederen af te geven
aan mijn-vrouw H. V.
Kralihgen—v. Houwe-
lingen daar door mij
niets wordt betaald.

D. V*. Krallnigen,. Car-
nisseHiacn 918 ■ R'dam
ét . Verhuizingen, en
merabelvervoer " van en
naar alle■ plaatsen te-
gen zeer lage prijzen.
Jac. Middélhoek, Ma-
theneserdijk ■ 173, Tel.
34373, Statenweg , 5c,,
Tel. 49894.

* Blauweïautoped,
gemerkt'B.W.', zoekge-
raakt In Vroesenpark,
T.b.t b. R J. Wcersma,
Stadhoudei'sweg 159c.\

ét Sjoelschljveni, bob-
ringeni, spehregels voor
Bobspel ,en sjoelbak.
Joh. Qroen Lzn., ■ Tel
30803, Korenaarstraat
no. 61a-b. . ~ ,
ét Voor St. Nicolaas

diverse kinderspeelgoed.
Aiutopedl met ballon-
banden, merkTadio m.
bijbehorende tafel, he-
renwinterjas, m. 48-50,
keukentafel mét 2 stoe
len, schilderstuk op
linnen. Stellob, Zwaans
hals 318. , .. -' ':-'.
ét'- Te koop Mecano
transformator I nieuw,
no. T 20, 20 Volt t.e.a.b.
J W. Frisostr, 26 na 18
uur Hil'legerbeïg.
ét Piano In moderne
eiken kast, prima staat,.zeeir mooi van toon.
Merk ', Florence, f 425.
Zaagmolenstraat 186b.
ét Te koop stroomlijn
accordeon 5 rijer merk
Charon'Prères la Fran-
ce, Bakker', Zaagmolen-
straat 132a. , .-. ■ '..■-...
ét Te koop pracht pop
penkamer A. de Gans,
Rosestraat 1028 ook
Zondag 3 xfb. -;,.- .
ét ■ Stoijikinirïchting . te
koop metA machines,
ruime verdienste met
Woningruil Br. nr A Z
3790!K. bur. -. blad.'-,-'"Meubelen en Huisraad
ét Gevr. 2 faut, 4 stoe-
len, dressoir, ultschuif-
tafel, theemeubel, naai!machine en wasstel. E«-.
V 4133 adv. bur. Zaag-
molenstraat 47.. -'' - .
ét Te S koop;.' Prima
verende divan, ’ 30.—.

Nieuwl " Rietveld,:
Zwaanshals 69b. :. >
ét Te koop: (Gothisch)
4 fauteuils, tafel, buf-
fet, z.g.a.n., vooroorl.;
f' 700.-. Ook afzonder-
lijk. Oornelisse, Mathe-
.ness&riweg.Mb.,..-',

ét Jongeman, MUTjO-
dlpl., vraagt thuiswerk
voor avonduten,,,onwer-
schijlilg wat. Br." o. no.
B 8471 bur. blad. .
ét 2 dames vragen alle
soorten. breiwerk aan
huls Ook ' naaiwerk.
Liefst lingerie. Br. B
8476 bur. blad.
ét Net persoon voor
administratief ■ werk.
Goed onderlegd. Type-
machine aanwezig. Br.
O. no. B 8483 bur. blad.
'Te koop gevraagd
-ét Kookiiaard en kook-
latóhel. Br. I no. 4136
Zaagmolenstraat 47.1!
ét Accordeon, gevraagd,
z.g.a.n. pianoklavier' ±
3 registers, 120 bassen.
Br. no. 9112, adv. bur.
Harte, ZaagmolendTift
35a, E'dam. - <■/
Te koop aangeboden
ét Luidspreker defect?
Nan Helder „De Luid-
.sprekerepecialist". Schie
weg 225, Tel.- 40619, re-.pareert alle merken. -ét - Vuursteentjes 2%
cent. Voor elke klant
vuursteentjes en luci-
fers bij de hand. Volop
sigaretten, shag, tabak.
„De 2 Stoepjes", Zwart
Janstraat 90 ~ '-."''■
ét Rashondeh. - Zwaar
ontwikkelde zwartgele
Duitse herdershonden,
7 weken. Kampioen-af-
stamimiln«r, / 25.-. Dirk
Smdtsstraat 14a-b, coif-
feur.
'ét Bashonden. D. her-
ders, zwart- en geel.
Gomimers, Nwe Binnen-
weg. 237, Zwart. Jan-
straat 69. '..'- ,y>.* ..
ét Te k- nieuw pluchen
Meed m. 2> x 3, heren
oostuum m. 52 en he-
renschoenen m 43. ,■ A.
Velllnga, H Kamejiastr.
ItfAlZUid.. ..e-!..:;,,,

ét ■ Kinderwagen en
wandelwagen, belde in
prima staat. Mathenes-
serweg. Tb.
ét Te koop bandijzer
1 X 19 en 1 x 25 15,-
-100 kg Pteatijzer. Vi en
1 mm. breed vanaf 10
om 15.- 100 .kg. Telef.
38602. ...;',:
ét '■ 2 luidsprekers .in
mooi bouten kastje als
nieuw f 20.- en ’ 10.
Spoorskigel 22a. -". -ét Zonder punten, nes-
ten stenen schoften, s-
dellg f 6.50, naohtpot-
ten, steen ’ 1.95. Gewei
dlge collectie luxe wa-
ren ■■ ■. broodtrommels
’5.98 enz ene. 't Kel-
dertje, Paul Krugeretr
120 C ,
ét Wielen, en'banden
voor -' kinderwagens,
wandelwagens,' auitor
peds en poppemwagens.
Pracht kinderwagens
ontvangen. Benthuizer-
straat 62.. ' . ' . .'-
-ét Droog aanmaakhout
/ 3.- per mudzafc, baard
bloikken 4.- per mud-
zaK. Thuisbezorgd; 25 et
per zak , duurder. .J.
Kamp, Hilledijk 175, Z
ét Ken witte dwergkees
hond. te koop. Adres
Driessen Strijenfestsaat
"14 Zudd. '- ~...,-", '

# Kachel. en haard.. " Eekebus, Fabriek-
straat 278.. . :, i /"■
ét St.-Nlcalaas-cadèau's
Zie onzespeciale etalage
Engelse ' - borstboor-
maobtoes /12.48, ijzer-
waren, gereedschappen,
huish. artikelen., "P.
Kleyn, Grote Visserij-
.straat 82. Tel. " 33393
ét Aanm.hout, droog
en zuiver, f 2.75 per
mud. .De -Vries, Korte
Schoondérlostr. 4b. en
P. V. d. Berg, Korenaar-
idwarsstr. 21», Tel 37869

,:. Huwelijk
ét 2 Vriendinnen' zoe-
ken ser. k. m. twee
vlotte heren tot -30 j.
Liefst Zakenlui. Br. m.
foto B 8453 bur. blad.
ét Nette jongeman,. 30
Jaar zoekt .ser. k. m.
,net meisje, 24—26 jaar.
Br. met foto onder
crew.' retour letter V
Er. Bekkerstraat 21.'-
-ét Alleenst. man met
kleine 'woning, zoekt
(alleenst. vrouw. lft.. ±
60 jaar.' Brieven o. no.
8473; bur. blad. .
ét Dame niet onbem.
52 jaar, zoekt kenuism.
met heer wednl goede
positie, ongeveer*belfde
leeftijd. Voll.' tol, Br.
12110 adv. bur.-Betcke,
's-G-ravendijkwal 95. -ét Nette wed., 43 jr.,
z. k.' .vlotte versch.,
eigen home, z. k.m.,m.
dito- heer, tot 50 jaar,
liefst zakenman of goe-
de, positie. Brieven o.
'no. B 8474 bur. blad.

Lessen en Clubs
ét Leert nu auto- en'
motorrijden. ' Gratis
theorie. Desgewenst ge-
haald ep gebracht. Ge-
diplomeerd instructeur.
E. dë Groot, Aelbrechts
-kade 152, Telef. 39619
en 39701. '... . ■ , - " -ét Autorijschool „Suc-
ces".'Vlug uw. rijbe-
wijs. Bel op 41097, ook
voor dames en TJ wordt
desgew. geh. en gebr,
H. Koks, Jac. Catsstr.
16 (N.) Ged. instinct.
Gratis theorie.
ét ANWB Bonds auto-
motorrijschool ' .EVer-
steyn. De , oude ver-
trouwde school met de
bekende.gele leswagen?
Gevestigd Violierstri 32.'
Tel. 73150; ,Henegoü
werlaan 6, Tel. 36666.'

ét -' Gevraagd nette
kostganger.- Huiselijk
verkeer. Liefst, werk-
man. Vrije slaapkamer
Omtrek Bergweg. Br.,
letter L, 'A. Vellekoop,
Bentthuizerstnaat- 11..
ét Aangeb. voor direct
In keurig klein gezin,
.pension met huiselijk
verkeer v. heer-alleen.
Douche aanwezig. Goe-
de stand. Nteboer, Berg.
singel 77.. .- .. ..-:-~:
,Te huur gevraagd;
ét Dame alleen vraagt
gem. zit-slaapkamer m.
stbokgelegenheid." Br.
no. 49a - Boekll. : Nie-
mantsverda-ietf demens
72 Zuid..,.- - '"'.-'"-.
ét Gevraagd -het een-'
voudig kosthuis door
net' persoon Schiedam
of Rotterdam-West. Br.
S 2134 bur. blad. -' '?'--*'■"": Wóningruil'._"';
ét Kleine woning, .2e
étage, R'dam-Z., voor
beneden- of vrij-huis-
je met liefst bui-
ten R'dam. \M. v. -d.
Vegt,, Rosestraat' 108b,
Rotterdam. . .'*. ,
ét Ie étage'(voor) ka-
lmer, keuken, bedstede,
slaapkamertje, ruilen*
voor groter - beneden-
huis of vrij huisje, on-
versoh. waar. K. Rog-
geband, ■ Peijenoordstr.
no.' 11a. . -1.
'ét Wóningruil '■ goed
ondenhouden Ie et. 6
kamers, keuken, ■ ver-
anda (W.) ’6 p.w. voor
kl/ woning in Blijdorp
of Noord. Br. Hoog-
landstraat 1648 C. v.
d..Heiden. ...,."'." ' >
ét 'Groot huls, nieuw-
bouw Zuid,.gesch.' voor
samenwoning,- -' voor 2
kleinere'woningen. Br.
o. no. B 8472 bur. blad.,

Auto's en Rijwielen
ét Auto-olie ’ 0.55 p.1.,'
motorolie' ’ 0.55 p. 1.,
dlv. vetten f 0.75pkilo.
Oliehandel, Vaando-ig-
straat 25 (bij abattoir).
'ét Remt Uw flets on-
voldoende? Orig. terug-
trapremmaven van pri-
ma kwaliteit v.af f 9.95.
Desgewenst gemonteerd
Vollebregt, Zaagrnoleri-
drift 38; Mathenesser-
dijk 267; Beijerlandse-
laan 3. -.
A... Aangeb. jongens-

fiets 22 Inch met torp.
naaf,--, z. banden/:30.
Witte Dorp (W), Drem-
melaarstraat 7
ét A. W. J. Stolk levert

motorhoorns t 8.80,
ballen voor hoorns I 2,
koplampspiegels / 1.50,
condensators t
div. tankdoppen vanaf
'/ 1.30 Saftlevensfr 23
ét Autobanden 1100/8-
-900/2- ene. r Diverse
luxe'maten.'.p. C. Vis-
ser, B. L. Rottekade
206,- R'dam-Noord, Tel.
22568, bij Terbregge.
ét Autobanden! 1050-
-925-900-600/16-900-825-.-750-700-600/20-32/6-30/5

'-34/7-900/13. F. C. Vis-,
sèr, B.L Rottekade 206.
R'dam-Noord, Tel' 22568
bij Terbrege.. - ; , ;..'- Fotografie
ét Aan-geb. .foto-came-
ra/e X 9 met lederen
tasje en. accordeon,
pianoklavier 120 bassen'
Bezichtigen 17.30—19.30
uur, Góosen, Benthui-
zerstraat 60.' . -Té huur aangeboden
'ét Voor uw. feest .ver-
huren wij pick-up in-
stallatie met| moderne
platen. Radio ,Kerdel,
PutsetSócht .' Si,, Tel.
72139. ;;„';--.,',... .;

'ét Weinig gebmi'iktmo-
radiotoestel'in sa-

lonfeast prachtige klank
weergave,"verlicht, slechts ’185.-.
A. i Driedoniks, Anna-
Martastraat 36/6b(Hof-
dijk). ~-: .' »
Kleding:en Scboeisel
ét Te.koop 2 regen- en
1 winterjas, 2 school-
pakjes', .12 jr. en enige
hulsjaponnen., Wa/len-
bUTgerweg 105c, 2e ét.
Na 20 uur.' ' ' : 'ét Te koop avon/djapon,
zwart met bloem, m, 42
-44, 1-paar bruine, ,1
paar zw. schoenen rri.
37-38, sportmod. v. d.
Meuten, Harddraverstr.
no. 74, ,"■;.

ét Te koop blauw he-
rencostuum ' flinke -'m.
Gevrua kunstschaatsen.
J.'t A. v. Dongen, Bas
Jungeriusstraat 66A. -ét Smoking aangebo-
jien voor slank persoon

■f 50 W.' O. Menmingh,
violist, Willebrordussjg.
54 beneden. Na, 6 uur..
ét Aangeb. herencos-
tfuum, nv 52,' coupon
voor hereracostuuim: en
coupon voor winterjas,
donkergrijs.■ ■ Bezichti-
gen 's avonds, van 5.30
,—7.30 uur. . Goosen,
Benthulzerstraat 60. .
ét Te koop grijze sport
mantel en' blauwe man
tel.' Te bez. tussen, 2 ens,uur. E. Rozing, Breit
nérstraat 838. -..■-.- '.'.'
ét .;■ Te " koop z.g.a.n.
jongensjas, .leeftijd 12
jaar.. N. -v. :■: Zanten,
Staringplein 3, Spangen
.ét Te koop-3 - over-
jassen, lange broek, 2
wlndjacken alles 15—16
jaar, voetbalschoenen

en andere schoenen.A.
Goudbeek, Burg.. van
Slijpelaan 43a IJssel-
monde. ■>' ■■■—" -- i.,

ét Te koop i. g. st..z.
haardkaohel. H. Luijen-
dtjto, Nieuwerhoórnstr.
448 R'dam. .■;-...-
-éf Meubelen, gr
tering gebruikte meu-
belen ' voorradig,' lage'
prijzen, v. Wingerden,
v. d. Takstraat 6, Te-
lefoon 27673.
ét Te koop een old

finish boekenkast en
schrijfburéau. Recht-
hulslaon 18, winkel.
ét Te koop prima bou-
clé. tapijt '8.40 lang, 70
om breed. Is zeer
schtkt voor.vloerkleed,
Spangensekade 32a, Ie
ét Compleet huistoa-
merameu'blement best.
uit dTessoir, tafel, thee
■merabel, 4 'stoelen, 2
fauteuils, alles lm pri-
ma staat, prijs *f 480.
Na 18 uur v. d. Linden
Fabriekstraat 69.'. ■ i
-ét c- Jansen voor stof-
feren, repareren, over-
trekken, moderniseren
van : meubelen. Voor-
oorlogse stoffen. Straat
weg 48, Hirlegersberg,
Tel. 41174. -.,"ét '- -Sterk verlaagde
prijzen lampe&appen:
-’:19.50, - leeslampen
f 34.50, old-fin. kronen
f 39.50. „Cito", Pleiri-
,weg 22; Riederlaan 76;
Mathenesserweg 46', en
Kleiweg 44. ' -..'.:'-.-.,
Radjoen Grammofoons
'ét ' Aanigeb.'' moderne
radio,. 6-torings,' 1.; $ k.,
u.k.g.,;met Philips lei»-
pen vanaf ’ 235.-. Zien
en' horen is kopen, Es-
sebaggers ''V. d.- Mede,
De Jagerstraat 18 (W.).
ét Radio Set. Repara-
tiebedrijf, Gr.' Visserij-
straat 4, .R'dam. j Het
adres' voor de amateur
en zelfbouwer. Verhuur
van : versterkers E voor
uw leest. . ,■_-'.

ét Te koop licht gelakt
modern slaapkamer-
ameublement. -' Veer-
man, Vlietlaan 20, 2iXb.
ét Grote meubelverko-

ping gebouw Mathenes-
serdiljk 404, heden ver-
koop van 10—18 uur.
Tramlijnenj 8 en-10,
halte Prinses-theater.'
ét-' Een Engelse iopen
haard., compl. m- btok-
kenlbak -en haardstam-
daard. Te bevr. G. v. d.
Kaïmjp,' Sehiedamseweg
7a, Tel. ,36934.
ét Haard in prima st.
en' haardkaohel. Hile-
vliet. 75, Weemhoff. .'
ét Te i koop: i nieuw
vloerkleed, ■ vulkachel,
haardkaohel, huiska-
merameublement,-. I-
pers. ledikant, G. Veld-
hoen, Dordtselaan 166d.
ét .Laat uw meubelen
repareren. Opn.'. over-
trekken 2" fauteuils, 4.
stoelen f 40.-. Geneug-
lijfc, Pleretstraat. 35a;
Uyttenibroek,. Baronie-
straat 52a. .'' '~ - -'.-'■"'-".
ét Direct leverbaar, 2-
pers. bedetellen, zort-
der , vergunning. Des-
gew. betaling in.over-
leg. A. C.-Korpers, hoek
Roo-Vallkstr. 28,' Telef.
43049. - ..- ",
ét Slechts enkele ka-
mers, old-flnish huis-
kamer, ■ groot dressoir,
tafel, 2 faut-, 4 stoelen,
pluchen bekleding, ta-
felkleed,'.vloerkleed, 20
m2. balatum, f 698.-.
W. v. Maarenl en Zn.,
Noordplein 11. en 1.' -ét Te koop: een haart.
A. P. de Bruin, 2e Bal-
semienstraat 2. ■ .. - -ét -Te '" koop haard-
kaohel vaste prijs f 60.-
-gevraagd kunstschaat-
sen " met Wof zonder
..schoenen. ' Schoenmaat
37. A. Veenima, Bas Jun
gariusstav 240, , "-' '
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AUTOGEENBRANDER. voor i söhroo*bedrijf in- Rotterdam en Permis !gewnaatgü. \y
AammeM-etiL tussen 4en 5 uut. ;.- .<■ y .-',, , ..-.._ /-v .~ "BEN GROONHEIM -ROTTERDAM ';■/■

'"'.,", ADMIBIAIJOTaTSKAiDE 9 -TELEFOON 20938 'ALGEMEEN ZIEKENFONDS
M'lvW

JAARVERGADERING
op DONDERDAG 20 NOVEMBER 1947, 's avonds
7.30 uur in de clubzaal van 't BEURSGEBOUW,
ingang Meent 134. ■'-. ■ , ; - - ' . .'."■" '■":-".- . - - .. - - -~'..,-■-.'' ' - - . .-■--.-.
De agenda en het jaarverslagzijn op aanvrage ten kantore,
Westzeedijk 96b,'te bekomen.' . : HET BESTUUR

MEPAiRATUÜS: . ..---..
KUNSTGEBITTEN
In een % uw Haar.' ";
OLAES DE VBÏESEOAAN' 218

' TEL. 37519 -" ROTTERDAM

VOETBALSCHOENEN
':''' Besteedt Uw bon goed y.
;"";" Wij hebben uitsluitend .

Ie Klas merken -,
Koopt lm een Speclaalzaakl

SCHUURMAN'S .
SPORTHUIS:

Ie Pijnackerstraat 46,

Telefoon 47905 , ,

V MODERNE "H}
\ PARAPLUIE's dl;
\; zonder inlevering; van / ■V.. V£naf ’ 16.95 (5 puntêm) I'mmM. MANUFACTURENf||

Jac. v. d. Berg
Weet allee van. tabak wat

■ weten waard is. Als U weten
wilt, wat U koopt, koop dan
bt)' lemand, die het. weet.
Dat is het geheim-van, dat,
wat alle rokers 'in■ Rotter-
dam" weten

MM :

.""/'T 's-Gravendijkwal' 123
Ie Pijnackerstraat 130.■- ry Oostzeedijk 223 .... . .; Ie Jericliostrnat 56

4' Zaken, '.' - . '-'>maal tevreden Rokers!

Woningruil
GHEVRiAIAGO' woning te Rotter-
dam toor gezin met 4 personen.
JtAjNOEBODIEN dito te Atnister-
datmhöost.
Brlevien 8434 AHiv.-Bu<r. J. Olj-
seels Jr., Nw. Blnneniweg 166,
Rotterdam. .'■---.-■■-■■,-'

dames-em HEREN-
RIJWIELEN
i getoeel compleet met -.. ■"!. terugtrapremnaaf,
E Moleskin kettingkast, "chroomstuur, bagagedrager,

■ eniz.»enz.' '~-, ~"vergunning’. |*f f "Beenpüpen vanaf ...: f 7.10
Handkappen vanaf .... ’3.25
PrimaRubberstofzuiger- '

slangen f 6.75
| Alle "artikelen uit voorraad

'" -teveitoaar, '■-~''.--r En gros en' detail. . , ~ \*

WLJANSE
Zwartjanstraat, hoekBergweg

i BEURSGEBOUW fs^N',-.BLAUWE ZAAL . V- ifV" """"
~- Maandag t,m. Zaterdag 17—22 Nov.,
;'s avonds 8 uur, de prach- -. 9T» -ra '>° '5 tlge hondenfiüm ■ " ..'""- ■ 'il' ï^\'.■'■'.-.■.,.",'..trouwe oGEasf ; . YV \v en kwispelende staarten J //- VV

Voorziet TT tijdig,van kaarten! Vér- : .' f 'f ~V At

' .krijgbaar aap de zaal a. ’ 0.75 en ... ,-.,- I fe ' - - HT ■, ’ 1.25. Voorverkoop en plaatsbespre- %% ~ '"jfejHu' ' //3L■ keil elke dag 's middags 2—5 uur . ■ &Ï£:~^^-j£i'!fi\
aan de cassa Beurs-Foyer. _.- , L3b *S3aK #

Zaterdag ', ' Botterdam» Toneel "■:■ s- ,
-.££. MIJN ZOONS ;. 16 Nov. ... .-.-'Arthur Miller . ' '.; 8 oui ' Regie: Joan Eaminelts.. Coupons geldig.

' ;

ê.
De Nederlandsche Opera .',

HOFFMANN'S
VERTELLINGEN

;. ;J. Offenbach. ' - v.
Tel. plaatsbéspr. eerst na lv. '■.
Prijzen:.f 1,50 — f 6.- a. r. i.1 ' ■ . - -■ S|

Plaatsbespreken twee dagen 'voor iedere voorstelling
aan de cassa van 10—3 uur. Telefonisch na 11.uur 35745

Scheepsmonteurs
Electro-

: gevraagd; :
geheel zelfstandig kun-
nende werken/

Br. B 8475 bur. v. d. blad


	Het vrĳe volk : democratisch-socialistisch dagblad no. 758 13.11.1947�����
	Hofstra wil extra-exportwinsten naar de Staatskas leiden Teulings vraagt nieuw contrôlelichaam voor Staatsfinanciën
	Dertien desertiegevallen voor de krijgsraad te Rotterdam
	Het onderzoek in „de zaak-Sanders beëindigd"
	Ongelukken en schade door de storm
	Geen actie tegen Franco
	WEER BERICHT
	Communisten en Gaullisten raakten slaags te Marseille
	Huisvrouwen komen bijeen
	Waar bleef het geld uit de brandkast van het postkantoor?
	Mimister van Marine voornemens heen te gaan
	KORT en BONDIG
	Hoofdligger van 75 ton
	Neder-Saksen klaagt over de grenscorrectie-eisen
	Mackenzie King in het land Bij Putte binnengekomen, evenals indertijd onze Canadese bevrijders
	Pensioen reservepersoneel der Landmacht
	KLEINE SCHANDALEN
	DE NIEUWE BONNEN
	Dat was beter dan zwarte prijzen!
	RFC tegen DOS
	Brand in Overschie
	De E. V. C. en het G. O.
	Morgen aan de beurt
	Dronken achter 't stuur
	Auto reed in de val
	Tortelier, groot cellist
	Sint-Nicolaasfeest van ex-politieke gevangenen
	Een kwarteeuw Kolencentrale
	Nachtfeest van de VOPA
	SCHEEPVAART berichten
	Rijnvaart
	Scheldevaart
	De zuivering Arbeiderspers De zaak-Van Overbeek
	A décharge
	Van Looi's getuigenis
	WELKOM.
	De GEVAARLIJKE REIS
	Fanfares voor de „schildersprenten" (II) Moet surrogaat plaats maken voor een ander surrogaat?
	Commissie van onderzoek benoemd
	PAULUS, avonturen van een boskabouter
	Manioe Van dag tot dag
	Groningse amateur-boksers in de Rivièrahal
	Barones Orczy overleden
	RADIO PROGRAMMA

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26

	illustraties
	Woensdagmiddag heeft de Javaanse bemanning voor de „Willem Ruys"rzich'■ aangemonsterd.-De animo- was zo!groot, dat er yelen waren, die■ in gehurkte houding op de grond zaten '■ té'wachteh. Dit groepje Javanen 'verkoos een lege bloembak y als- '"' zit--plaats boven de koude'; stenen vloer van het aanmonste■ ringskantoor ■"; van de'Rotterdamse Lloyd.�������������������������
	Illustratie zonder onderschrift
	Wie gehoopt had dat de zomer zonder herfst in de winter zou overgaan, is bedrogen" uitgekomen. Gisteren en vandaag raasde de Zuidwesterstorm over ons land en striemde de regen door de straten. De zee is woelig en vaalgrijs onder de donkere luchten maar.. " ..mooi


