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Japan legt de wapens neer. ~~~d:~~g:tr~~~n \ijn ~n:t~:.n ~~; e.?: DICTATUUR! VLAARDI NGEN. 
d .. N d 1 dol TEGEN ECONOMISCHE BEVRIJ DINGSFEESTEN 1945 

G~~ltl~:~d~;~~::=::r: a:;ÇJ=:~:;~~$e ~:~~~k:r:l:aet v~onm~éa:d:an~ ~~~e~a:~~ ee;::~in~~ ~::!n on::n retrln~ic~:tor~all~ Of! bevrljdlngsfeesten komen al nader. 

caputilatle aanbiedmgen werd gezegd. mum was en dat dan de gutrafte geheel macht van de grootbedrijven UItgeoefend. ~~ ~j~~~:g?e~~w:~J. v~/d~gdsch== 

~~ch~e bl~~~ean~d:~i:~ ::~ ~j~ t~:~~ :~;~~:n;~aSto~eb:=;;; i;~::~~r iStc!~ ~!~~s.e:'~':e:~r~~~:,:~~l::l'n::; feeste.n . als voor de aubade, de zang-
moet bewerken de vijandelijkheden te komstige maatschappij te maken." de l'f'gering daarbij gesteWld worden. veremglngen ~lUderen ~tr.l ~vonden voor 
staken. Voons. dat de bevoegdheden Slechts één maal wordt be~oek toege. Vrijheidslievende Nederlandeu, die vrij del herde~kl.ngsplech(lg held end de 
van de keizer zullen worden onderworpen staan van de na;ute familie. Eens per wensen te blijven. Iet op Uw zaak ... en ve e domml~slc~ v~.~~ade~n avon aa~ 
aan dl! ~uper_vlsit: van de gea!l. opper- maand kunnen de gevangencn ren brief behartigt zeI Het voorlopig bestuur van aio~ o~ . e vrIJ ~nÇJs eescen

d 
zoowe 

bevel.. De J .. panse regering zullen d~ naar huis schrijven, terwij l ook eenl per o~dergetekend comité roept allen . op. a ~d ~ vl:~:jkg t;a;oen ~~n~~~ëma~c~ 
voorZlcnlngen van Po(sdam mee heb maand ~ij een brief mogen ontvangen. wlen de bedreigde welvaart van ons land ~e%.e feei:en op waardige ~ijZe te kunnen 

be~:~:;:~:~en meÎdde het Ftanse ~~~r~:r ~~redt~i~~nd~e~~~~o~~~~r~;; :elv~~l1~~ ~!~t:n g~:ttw:fk ~~h~t~a~~ ~e~~n fi!~a~~~;~I;e~~~%~s~t:)(~I~I~=~r~~ 
Peri Bureau dat Japan deze vooe~ Ieer ten goede komt aan di'; l leer tus- van het comité IS vervat, AdhaeSlebelul- Woensdag 15 Augustus a.s in de avond
waarden h ee ft a~ngenomen . Radio schen geva~~enen onderling en de bewa· gingen aan drs. A. Raaij~a~~rs. Kerk- uren een grote inzameling 'te houden In 

Toldo meldde dat de voorwurden ~:r:e::~~e~~'!:'e!::OOZ:~~~t~~:~~tg ~:~ ~::~!~. ~~~:t . onder dUIdelijke vennel- ~~~e~~:r:~~~~~g:~ara;;e;e h~~aa[~~~:~ 
tot ovugave 2:onder verdere voor~ houden door .~en predikant uit het West- CREDlETEN VOOR INDUSTRlEEN. werking %.ullen verlenen. Helpt dus mede 
behoud werden aan vaard. land. Geestelijke lectuur wordl hen v .. r- aan het welslagen door royaal te offeren. 

d Dezeltde :;::M :~~;~d. :~e~ef~f:a~: :s~~~f~~n a;:~a:natw~~~: ~a;a:~ e;~~:r~ ge~;:h~~u:~~I:d on::m;:~~r~ i~! GESLAAGD. 
da~ ~~ ~~~ gereed moet houden voor trouw~e. goede indruk. Nederland W.I3I " bcdrijbinstdlingen credieten aan te vra- Voor het examen kantoorstenograaf 
een komend bf:langrijk bf:richt. dig. Commandant Vogel verdient \ oor gen. Nederl. taal. 130 lettergrepen. slaagden 

De lotaa t In d bijZOnder~eden .t\t~~. ~n i~~~;;i~~n e~ij~~n~~~u~t~~d v~~n zl~i doo~~ee t.t~r~ern Ind:~~~e~fin~:~~~lr~~~~ ~e.u~:M~tt~~n. H~!:~ d~d~iee~:::uG: 
;:~ktJap~~r~;:r t~~n/a;ere.~/:r~c~u~~f ve~e~~;;~~~~ ~aa~~ ~~~~ ~~a~~~~i~:~ V~~I::;;e~~~;~~!:~:g~~' :~~;:;~~h~~ L~:~ ~~~~~~~~. v. Dorp. Adr. v. Dorp, 
de eis, dat alle Sl ralegl~~~e el an den ~ e dijk het een en ander te vertellen. gelijkheid nood-credie ten aan te vragen. Voor typiste slaagden (10 vlngersy_ 
Sti lle O ceaan onverWIJ aan eder. Deze worden aan stilliggende onderne- steern); Paul Prin.s, Jan Roote!tap. Ge-
enigde volken zullen worden overge ra- DOODSTR~ ~~R PETAIN mingen verstrekt die die instandhouding rard v. Vliet. Daoiel v. Vliet. Gerard 

gene Ver. Staten zullen d~ voltedl~e De pr~ur~ur !~ra~l . Mornet. di.e ~~~~~tre;PD::: :,I!:;~~e:;e~~e~:n~: ;t'~:~~ri(lofj. ~dr~I~~. ~~~ ~:f)~· ii: 
controle opei!en over de edanden dl.e ~t.e r~g 111 I proces PetaIO zijn l'f'qUl' worden ingediend bij Hoofdgroep IndUl- v. Dorp (lof) . Willem H. Arendl (lof). 

k~s::!ee~e~:;:~~:d w~:tn d~OO~~~~~~~~ ~:.~~r a~l~dv~~e~e v~~e~:f~~:e~e~~~~ trie. KneUIerdIjk 8. ·s-Gravenhage. ~;sl!!~I~tA~~ ~:'r~k~:~dle,; . ?a~: 
zou hebben van ~e Bntse ~egee Ti ng. hIer sprake was ... De .erg&e vorm die BIOSCOOPZUIVERING. Thier. Corn. Stam. John de Admirant. 
Hiertoe behoren O~mawa, Marlannen en verra~~ kan aannemen IS de aanslag op Uit De Nie.uwe Nederlander. Voorts de dames: M. C. Spermon. C. C. 
Carotinen. Bovendien zal Amerika ver- de h.elhge belangen .. van het vaderlalld. Aan aUe kanten wordt gezuiverd _ Beumkes. Anni Bunschoten. Jerina H. 
moedelij k s teu.n.pu~ten d~len n:et Engeland Petam heeft Frankrijk gevra.agd de ne- althans is men met de voorbereidingen v. d. Hoeven, Ji1Jie Prins (lof), 
in Z. W. PaCIfic, mcluslef NIeuw Gulnca derlaag te aanvaarden en erm te berus- bezig, Maar de enkelc bioscopen. die nu Alle geslaagden werden opgeleid door 
een Salomons ei tand. Oe bezetting. ~a l t~n. zich acht.er hem te scharen in. de weer draaien. zijn geopend .2:OIlder dat het steno dactylo instituut .. Mercurius" . 
geschieden In overleg met ~e Vere~lgde ni~~we orde. m E uropa onder DUitse men eeut heeft ç,evraagd of dezelfde Havenstraat 19a. alhier. 
Volken. Een andere categorI!' van elian- leldmg. t:fij "":I~de onder d~ ~ekmantel v~ ondernemers, die enkele jaren hun geld 1-:;-'""="----'-;-::"-"'---:---:-::-
den zal geplaatll worden onder het toe- e~n SChijnheilige neulraiJtelt een geme- hebben verdiend aan de na~i-propaganda Na een zor~vuldige voorbereiding en 
zicht der Verenigde Volken. plge oorlog voeren met onze bondgeno- nu maar rUllig kunnen doorgaan geal- een bedrijvigheid op de kade. als Vlaar_ 

len. De beweegredenen waren. eerzucht. lieerde films te draaien. dingen sinds enkele jaren niet meer ken. 
DE GEVANGENKAMP:JN. machtswellllSt en haat tegen t vooraf- de, Is Zaterdagmiddag een nieuwe 

De Bett, gaande regiem. 't W as Petain die 't eerlt Vlaardingse logger ter haringvangst ult_ 

hi~~ :~t~:Z:r~~~e!d~~:~i:~nb~h~~e~a~~~ ~:rs:tel~:~s~a:~:~~~ta~e~e~ ~~g~~~t~:~ Stadsn ieuws. ~~:.aH~'nd~lm.V!.v~~ei~C:~in~:· d~aÖrJ~t~ 
nen. meest afkomstig uit Westland. hl·n· de: regeermg .naar Noord-Afrika. .HIJ E r komt schot lil de zee-visserljl 
ders dus, Geen "zw<lre" gevallen, wm wl~de wap~nsl!lstand -:-. dus een C<lp ltU- HET VLAARDINGSCHE HOOGWATER TE VLAARDINGEN. 
landwacht e.d. gespuis. maar .. gewone" latle ~a~ .s lands po.httek. Dan was .. er :,TROE rELKIND" Ie geliJ 2e getij. 
N .S.B.-ers. ple hun dagelijkse bezigh! ;d d~ vrlJwllhge opoff~rmg van hel st:IJd- .D~ v~>TIge week bezocht een Corn- Woensdag 15 Aug 9 '12 u. 22.Oi u. 

vinden. in ~:j ~::t:~ ~'~r~:n~::\ i~:r~ ~1:~I.P~~~inF~~IJ~r:~rij~Ve~~le:~~e~~ ~~s:~~ U~~ °vne~de~er::::;~~e o·~·i~· ~e~~~- Donderdag 16 Aug. 10.25 u. 22.53 u. 
~:~71:~r lOt 's avonds 9 uur. doch dit tou",:. doen nem.~n door ziJn . overwin- genwoordigers va."l Gemeentebestuur. PLEZIERVAART WEE R 
verdriet hun niet , want zij zijn toch nog naar .. Voorts ~Jst ~onet op t telegr~m N.V.H. en H.A.R.K. hel Noord.Bra- TOEGESTAAN. 
zo eerilJk, dat ~Ij de goede, strenge. be- aan Hltler waarin mlhtalre samenwerkmg bantse dorp Terheijden ter offideele De rivierpoli tie de.?lt mede, dal na 
handeling waarderen. Zij weten dat ziJ aangebod,en werd. . overhandiging van de meubeten en huis· overleg met den Oistricts Hav~n Gom
fouten hebben gemaakt en moeten dat .. Als d~t geen ~ollaboralle. geen land· houdelijke artikelen. hier ingezameld en mi.ssaris Rotterdam besloten IS met in. 
dus uit dienen. Hun voedsel il bij dit verraad Il. wat IS het dan, wel. Ik zie in 2 schepen daarhe.?n gezonden. gang van heden de pleziervaart op de 

~~tt~~r ~~dt~~ ~~a2 ~~!~e~~a!a;~~: ~~fn k::r:~~~~:n~; h=:~dls~~:1et~~:~ Wi~e h:~;:rn~!zew~:n~~~~te~J:~a:er~e~d ~~:~e~. dU!I~~~k;dij~a;~r;e~~~~ :w!~ 
~~~~jl !e~r ~~~~~ :~rs~~~~. tz~:kl:n g~~ seMada:J~b:~~~n'en de pleidooien, ;:~~k~~ ~!a~~~~ai~g~teto~o~~t'\~~~~h~;~ ~~~~:n h~~iJ~n~~~h a~etO;I~t~~~~~:~1~;~ 
vallen doen zich hier dan ook weinig GEDEELTELIJKE D,EMOBILISATIE was officieel. bij de aanlegplaats der gen te bevinden in de havenl uitmondend 
voor. Daarbij komt de goede contrOle CU RAçAOSCHE MILITIE . schuiten LOngen de schoolkinderen en- op de rivier. Overtreding van dit ver-
door ecn arts. 3 maal per we~k. terwij l De Stalen Vil!] Curaçao besloten tot kele liederen. mu~iek werd ten gehore bod heeft. onverminderd de $traf~aa~-
dagelijks l'en E.H.S.0.-er de zieken ver- gedeeltelIjke demobilisatic V'dn de mil itie. gebra~~t. Bu:g. Van der Mculen v~n r.~gelen tegen den Overtreder. onnlldde.
zorgt. De 22 man .s terke bewaking 00- hetgeen werd voorgesteld in een brief ~~rheIJden hield ~en toe.spraak, waarin rijke Inbeslagname van het vaartuig ten
dervIndt v. d. gevangenen v.·einig of geen aan gouverneur Kasteel. Hierin wordt hiJ de dank van ziJn ~meente.naren \'er- gevolge. . 

~r~~~J~:~:~~et~i~9 ~nnn!en!ll.'!~ren ~~t~ ::::g~~z:!a~~e~:d~a~n~: d:g::i~g ~~ ~~l!t::~~~~tn v:~UI:e~;~~dl~::; ~·,:k Burgerlij ke Stand. 
vandallsme vernie~d land: in elk opzicht gonnen kon worden met de demobilisatie Vla de pers over te la,ten brengen. Hier.: geboreo: 9 Aug. 19'15. ~arJanne Gor-

~etdi!n~:tm~c~:Ch~;c~~~~enaab~::~:~~ :~ ~~ht:~cg:t~ngl~~ 1 :~ dt9~O~j~~~~e~u~:~ :~anv~2:r~ui~~rg~~~.led~~! t~~_~~~~ ~~~ ~~~aR~~: 3e'S~r~~~ï~te~; ~il~~ ' 
e~~a~lt:n:; d~ndi~~ 1:t~n e%~'t!Jez:oe;;~: ~e~ r~~e~~~~~it:;:tek:n:~n m~ni~~rn;,'e~~~ ~~i9 v~~:~ ... ~~r:;iJ~~n 1~~~e~oÖ~~il l dî~ H:gs1r:a~a51 ;WAn~~e:ri:' C:t~a~~~: 
e:1S~cc~~a~S:~~e~ie~~ gestraften het hier den. g ::::r~~:~edil~a~:~~ge~;t (J~~~eek!~g~~s he?~ ~~k.v&~ie~·m~~~d;:genJ:" ~'r;in:'~~= 
niet: de huisvesting is goed. Een goed RIJDENDE T IMMERWINKELS. promple antwoord van een der ijveri!JC coba, dr. van H. Mulder en A. M. C. 
geluchte en lichte s laapruimte met hou- In de bestuurlvergadering van de H.A.R.K.-dames uil T erheijden. W ie Wolzak. Schiedamscheweg 38; John Vlc-
ten kribben, 3 boven elkaar: een schone F riese afdeeling van N.V.H. Is het denk- biedt hier de helpl'nde hard? tor, zn. van W , M, van den Berg en 
l"'e t~aal . waar zij met acht man aan ta- beeld geopperd . rijdende tlmm~rwinkels Terheijdcil :o:t'lf is er vrij goed il fge- I H. Lucas. ltis.slraat 59; 10 Aug. 1915. 
fel s kunnen eten; e.?n kistje voor hun el- naar het geteisterde deel van de Betuwe komen, doch het daarbij behorrnde Wa. José Margriet. dr. van J. W . Bergmann 
('en spullen. T yperend voor de onder- Ie nnden voor 't verrichten van herstel- genberg: a lsmede herl vee! boerderijen en S. van der Stoot, Sweelinckslraat 276. 
linge verhouding il het feit. dat, hoewel Hngen. Reeds zijn 10 montagewauen~ in de omtrek zijn ::0 goed al; aehcel ver- Overleden: 9 Aug. 19'15: Westenborg. 
rle::e kistjes open zijn. i';r ,iets w ... ·ut in gereedheid gebracht. die de:e week nield. De ~e"dina uit onze G"m"ellte Pennechiena. oud 61 j .. echlgen. van A. 
ontvreemd. Een belchamend voorbcodd naar de Betuwe was dllS heel goed op hilar plaats. Scholte. Emmastraat H. 


