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tob ik de eer uwer Excellentie, betröfactiviteit van de GöjaeoïüaiatlseJïe PsrtiJ vaa
net volgende te berichten.
hoogtepunt in es coiaauniGtieciie «agitatie wa»
de op eigen gelegenheid doorgevoerde Februari a tik
king op Maandag 25 Februari, j. l . des namiddag» TAS f tot
ongeveer 7.50 uur te Amsterdam,
E*n door hot
braaristaiting 1941" aaiiÊevrattfide vergurmiag om op
24 Februari j.l. de herd«aiciiig te vieren, werd door d* Sur*
gemeoster van Amsterdaia geweigerd.
Iet oomlté wtnettt ook aiet deel t» nemen aan de door het
Amsterdam ^meentebealr.iar gaorganieeerde algeaieaö herdenking, des morgens om 9 uur. Be door het gemeentebestuur geboden gelegenheid, op deae dag bloeieen en kransen bij het
tijdelijk opgericht monujöönt aan het J.ö.teyerpleizi te leggen, wer4 benut om de hcrdenKing te doen uitgroeien tot, !
aoals «fi* faarM«id* bet m^nait» e«a "machtige volksdeatonfltre
t ie tegem faaoiame ea herbew&pöning*1.
:
Haar aanleiding van Uese gebeurteiiie veroorloof
ik mij 0 te Yensijzea naar het O binnenkort tot* te
aehrijven dienaan^ftftn de «
In "Da Waarheid M van i Kaart j.l. werd eezi "open :
brief m& Opperrat&jn S.ROCRIOÜK3 fBjmiM*1 gepublioeerd, :
vaa de hand van nr*l.P,L,fI!SSX§G. Be aoljr ijver laakte het :
Of treeën van de«e Joodse ftmoticmarie, welke ter gelegenheij
van d* herdöoking der Februari staking als tweede spreker
bet woord voerde tijdens de officiële plechtigheid in 4*
t5 es t er kerk t» Aastördaffl.
D«arS9$r had hi^ aich - eJ.due nr.fIBS0II3 - gsvoegd bij eer
typisch burgerlijke sani ie statie. Va« de Joodse geestelijke
»o verklaarde de opsteller van de opöu brief, had verwacht
fiolen worden, dat hij zich geoohaard aou h«bi«ü aan d*
van de «are verdediger» der Joden, de oomuiiisten.
De

Aac, Z.Iv. de Vice
Minister soader rortefeuille,
Ministerie Tam Binnenlandse Zaken»
te
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ai epfftreafebiJn wordt ultg«au>4igA in "B* fa-u**

&«t<ï*f die «ïwurfec»® «p flissili** versoek rmlate
baar «11 stellen, antwoord te gavea op enekei door

Kr»fX£8Hlir& h*4 d««tij4* «ittisg in d® redes t i« vm "Be
Vrij* Xfcfch*d«r*t sn kaosf to*n Ia 195*0 eea v*r*oi»il T«BL
ontstond tuasen dé redactie van dit blad «a k«t
d*r C* P «8.» de si 4 dl» v&m d*

ten @inéefa©t voaren vaa é@ a.s.
aetie finarioisel föü£ölij.k te Bakdja. dient door de partijl«d«n ö«n bedrag van f. 150, 000.- bijeeïa^öbracht te worden. JD@ diBtjriöteii mogen da^irvan 25% «elf behouden. D«
aan tot p&rtljl>e0tu\ir dient derhalve f,112.500.feri behoevö van de inaameling ontwierp li«t
(verkieg(iiigsbïir«ttu) ook thaae een z«g.
tea^plan. Da^irin Ie vaotgostalcl, dat v6<5r bepaalde data
telkena een «oker percentage vari <ie f. 1 12. 500.- iao©t zijn
bijeeiifebraclit «n afgedragen. Fieg«lmatig wordön te r«»ultaten ia "D9 Waarheid" gepubliceerd.
2o isoeat 45^ al ju afgerekönci vd<5r l feaart 4»!,,
Op- 5-3-1952 emtolioöerè* '»B« Wmartoeid1', éat «lade f«fe*i*ari 1952 f. 49. 02*;. 30 aaii hot verkiesinj-abureau wan af»
^ecra^en. Dit bedrag koait ne«r op 43.J?I, aodat de go B telde taak ni«t wöró b«r«ikt*
'X*t infe^grip van het gMttlt«f dat d.<9ör de dl»**tricteïi sasg worden belioudöa «n welk bedrag, aaar aaag*»
nomen dient t« worden, iad«rdaa(i oatvaii^an &al «ijn, w«rd
volg«ïi.e d« b«fe«»damkiai tot «a «»t 29*2-1952 ia totaal
r ui ja f ,65. 000»- iEg®$iia$M*
Vaii de 2 QV on t i en C.I-.K.-distrioten kaa»n er
volgens döse bekendmakijx^ elechta zöö boven het landelijk
geiuiadüldQ (43.b^). Sovendie-jri ie Jast vermeldenswaard, dat
in 4® Ttraatvoovdiag oBé®r <M
f .612.75 »•** g«not««z*d «l*
van het varkiesingafomde irig©saia«ld K! ja. Bit toe teken t, öat i» de tt«a&É
iJaart 20* (€5 - 453 * Ü^ (achterstand Februari) « 21 &^
moet wor&m laie^a^sld, @f te w«l f

Blijkbaar onder de indruk vars de mogelijke gevolgen ener strikte toöpassing van hot Ambtenarenverbod,
aen lid vaii de G. I-.N,-afdol ing Bes Beleer bet
Ld geeii openlijke parti^propaganda MHfcr te voör«n.
stolde voor In «ij» göaeentë geen grotere bijeankoasten te beleggen, daii voor drie ®t vier pöraoaec. Volgena
heffi zouden daaruit oöllen gavormd kumi*n worden, "waardooi
ook de asmjen vaii de Marine en de Marinöwerf bereikbaar
zoudan aijn soader vresg v^or harkennin^ en ontslag".

Haar aanleiding van cl® onlangs gepleegde roofaoord
in de oiageviüg v«n Hené«lo{0), liet ét rödactie van bet
eoaaauaistlsohe dagblad een ooumantaar opaesien in de ad i t ie
V*R 28 Febctttri 1§52 cmder d© titel *öe roofa»o.3r«iw,
De etrekkiiifc- ?aii uit arii*töl ia, aart te toueu, dat de "onel
stijgende eurvö vaïi ae @rimimlitsitn in oas i«n<i vooral
veroorzaakt woröt door de publicati«a in de niet-eoïamuniBtieeii® pers e» éoor da vertoning van **4e gsïigeterfila» als
hoogste uiting va» ée .Afrikaanse löv«nswi^aew*
Zn de volgüüöe uitgave van hst portiJ4agfel*d (S9-2-1952)
wöjpdea, oy illmeti-ntiöVö wi^ae drie b«rt«hteii betreff«üê«
gepleegde roofovervallen op Se voorpagina vlafe onder elkaex
geplaatst. Bet eerste bericht betrof ten tweede male de
roofmoord te Hengelo(0) t h&t tweeé® een öergelijjk aiséri^f
te Valkenawaard; het derde artikel feeeohreef ee& roofoverval
te Oteenwijk,
leanelijJc werden deze barichtön door do redactie op de voorpagina verzameld al® ^feswljöstuJLiies'* voor de juietheiö vast
de door faaair verJconÉlgde
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