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1. Aangelegd op 7-12-'48 in opdracht van C 7. 
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UITTREK�SEL 

Uit 

.Voor 

Ag. nr: 

OD 1396 

OD 1273 

57344 

Naam: ABC-orgo.isatie 

Naam: RADIOCONTACT "DE 'TIA.'\RHEID" MOSCOU 

Afz. : K 6 Datum: 7-3-49 

Aard van het stuk: Verslag co:«.ferel1.tie-co:ngres v.R'iJN-ABC,gehoude:11 op 5 elt 6 Maart 1949 te Asd 

Als discusSi8.llt op bvgn.conc;res trad o.e .• op: 

• 

HARPE uit Schiedam"Deze ,.chtte de st�ijd voor de ze11.dtijd 11.iet zo heel 
be lagrijk.Wl'l:a.t wa.t maakt het uit of me11 d11.t wat mell hore11. wil •u over de e•e of over 
de udere ze:ader hoort. EJa. a.lles wat rne:a hore• wil"ko me• beluistere11. over de ze11.ders 
va• 1.1osko.u"Budapest, iua.da" Vrije Katheder"Belgie .Me 11. schrijft slechts ee• briefkurt 
met het o•derwerp"da.t me• behu.deld wil zie• aP.l\ de Radio Ce•trale te Moskou e:a oJtge
veer 10 dage• later hoort me11. het gewe113te.Hij achtte deze mededeli•g tevell.S eelt tip 
voor het HE.Se.me• :met de Komi•form kut me• toch tot progressieve radiouitze•dillgell. 
ko:ine:.. • 

Uitgetr. door: RM Op aanwijzing van: B III 

Datum: 23-8-50.
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• NOTITIE van C 5.
� 

(In co "Waarheid en Hellschreiber" ).

0 ?Çl 

• 

GE HEI M. 

Via ACD ter kennümem ing 
van B III. 

2 s r:.1:c. 1;.13 

De bijgevoegde gegevens hebben betrekkine op de aanvrage van 
"De r.;aarheid" bij het Hoofdbestuur van de P.T.T. om een 
Hellschreiver te mogen gebruiken. De '"'!aarheid" wil met dit 
apparaat rechtstreeks uit �ioskou Tass-berichten o:rmemen. 
Het Hoofdbestuur van de :?.T.T. heeft uitdrukkelijk verzocht, 
van deze gegevens discreet gebruik te maken, omdat ze van 
interne (P.T.T.) aard zijn. 
Tot heden (20-12-48) heeft de �.T.T. de zaak slepende �ehouden. 
Er bestaat goede kans, dat men een modus vindt om het verzoek 
te weigeren. 

20-12-1948. 

C 5. 



"De Waarheid" is een uitgave van de fö.:.J.C.t1'.L'.d�G TU·.1: BEVuRDERJ.NG VAN DE PERS 
V'uuR DE NEDERIANDSCr.tE ARBE.LDEHS1\.IASSE, bij verkorting genaamd BEPENA.t\. te 

8t.lfEP�tt Amsterdam. 

vit het register van de Á.alller van .n:oophandel en .t!'abrieken .NvvlW-.1:iOLIAND 
is het volgende overgenomen: 

VOORZITTER van de Stichting is Paul de Groot wonende te Amsterdam 
Keizersgracht 325, geb. te Amsterdam 19-7-1899. 

Secretaris 

Penningmeester 

Il 

Il 

is Petrus Clerkx, wonende Apeldoorn, Middellaan 
43, geb Geertruidenberg 28-6-1891. 

is Jacobus Cornelis �lisdom, wonende te Amsterdam 
Esmoreitstraat 9 II, geb Amsterdam 21-12-1910. 

• Als gevolmachtigde van de Stichting is aangewezen de directeur van De Waar
heid Nicolaas Johannes van der Dri:f't, wonende 

Amsterdam Jekerstraat 90 III en geb Amsterdam 
13-2-1905.

Als procuratiehouders 

• 

Willem Elise Neven, wonende.Amsterdam van
Ostadestraat 484 III, geb Amsterdam 15-7-191 o. 
Hermanus Jobanne� Hendrikszen, wonende Am

sterdam, Gilles van Ledenberchstraat 29I en 
geb. Amsterdam 9-3-1911. 

-.-.
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Reslui t Vult c.e 
�J�ae�rte o,h01ii'1� 
van. Je bt: < t. · 1.ae 
en v.statdl inu VJn 
c. e nieuwe be )&linuer
betrefre��e ue opne
mint; Vi.,n tele ,r r:i

rier. V'V. een 'P(�i.)t8-
l e�rai i ,sne of r�ûi�
te l e�onisc:he tli tze.i
die n �t in eer a1<1er
larid.

BlcJ D� G.t,d'Ir' JOD..3, KUNINGir IJ.M{ ï·.�JJ ";Jm.'JD �Î'l, 

Gelet O.J artik:el 12 Vi.l.'1 ons 3esluit va,1 1� Oct
touer 1926 Jo. 26, zoalf' ctit is c;�:i/ij,_,j_ ;d bij ons 
jesluit van 16 Juni 1928 Ho.'19, .s.l'llede o ar
ti·rnl A3,� 4(2) van bet -'-elegr· .. ":fre,_;le1i1ent 
(B.erzierünt..:> uan Jairo 193'3) behorende Dij et 
internationu'.l Verdra!S bebTeffende ce 1.Te rrPbe
richt ·evin� �n OJ urti�el 12, 9 4(2) van het 
ii.dditioneel heflement betrefrende "e '.&.diobe
richt �evinb, behorerae bij het �nternationaal
Verdrab betreifende de Verrehericnt;evin�, Nelk
Verdra� �erd 0eteKend 9 �ece�ber 1932 te �drid
(.,., l.1-,Ar:..'B.LA:;) 19 j4 No. 19) ;
Op de voorarncht v�n Jnze li'1ister van Je0erop
bo�w en Volkshuisvtstin; van 28 J��u�ri 194�
1'-l'r 1, Hoofctbestu.t.cr der l'osterijen, 'l'ele�r::.fie e"l

r.:elefor:1ie;

met intrekkin� var 0ne �esJuit Vdn 31 ei 1037,

fl o 53, ho,1den<le heJL.liri,-c;en oetrefferioe df::' or,,1e
i:r1in0 van teL";.,..· � ��'1 va'l een r�vi:>tele.;.;r>aphü,che 
of nil.iotelefoni::.""'3 tlit,enddieo::-,t in •Jer1 an rr 
l3.'1d; 
te bepalen, 

.ti.R'i1"uUL _ I 
Van de 5e�dresP���cten,,die •evoe ;ct zijn hier te 
l&nJe tele�.,..u�nen van e8n ��aiotele�rafi3ch? of 
radiotelefoniscre uitzenddiericr in 2er1 ó�0er l0 nd 
op te oer er:, wr,H ter ,;o',wna4.:i'1G var de �o:=.;ten, 
voortvloei�nae uit de do0.,.. het. �taatabedriJf Jer 
�osterijen, Tel��r�fie en Telefo'1ie �it te 
oefenen contr6le e� de te ve�l�nen Jierutfr, e�r 
�ecr1t ;dh'VB'1 V3� vijf hord�r� �1ldE·f1 Jer j��r • 

.t1 L IR.!'�, II 
Doo.,.. of Vé nwe ;e Onze "in iste r, belc."lt. re t e zor ; 
voor ue :�ake·1 Vc '1 li t, t3.·t ,bedr.;,'f' t,er .o::.ter'ijen 
ielee,-;.c:...fie e'1 �'eleforüe, ,voraet1 ,.,e�e1.�r ;��te1 d 
f1Pt )"'t,...,21{1.cin: tot hst to1zicht op de 011.tv·.,-.;st 
der bov<=>rbeaoAlde teleGrt"l'J 1en, de verz�!rnri'1 
c.·,r :y,+c 1i'1i;_; en de ,,;;i,j2:t; Vd'1 verre'{'ë;rir:; ier
vr:, �.er LLlait;rtt ) ·,te•1.

Lit:. r�e'2ll',., \,orc.t ,;e·.c,t; in ·,er!rir" te ..,·.i1 .e
t.r·.;t en !ll.E't ir<"'"', van 1 Jctoh.r l.,1r6. 



JO .... t.' Üi.dt"r VUn '·der) 1>bO-l,J E"Q V):k.JbU"-V<=!Stir•_, 
;8 .._el-4,st net de uitvoerin · ,1·1r1 "lit u�\_tuiG, cÁ.at 
ir 1,a :•,,\.uv Î'l'Ibef•lJ.cJLé,t Za: ',O"'deï. 

1-'J • ..,'
1 _._:�-:11.. , j J.i'ebrclari 19'.J� 

( ,et.) ·J..1 rL.: •. L,,._ 

De "inic;tis- �' ver .ieu8''0)bOU1'J 
<3 n Vo ... K3'1L.. l.r;ve,:; t.. 1�t5, 

tl. i. 
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• 

Art. 68 sub 3 van het Radioreglement 1930: r 

Door of vanwege den Minister kan, onverminde/d.he� bepaalde 
in artikel 63, ontheffing worden verleend van het bepaalde in 
artikel 63bis. 

Artikel 63 luidt als volgt: 

Art.63. 1. t•er bescherming van de rechten van derden is het 
verboden van opgevangen seinen aanteekening te houden of op 
eenige wijze gebruik te maken, dan wel den inhoud, de strekking 
of het bestaan daarvan aan derden bekend te maken of te laten 
worden. 

2. Dit verbod geldt niet ten aanzien van:
a. seinen, die voor allen bestemd zijn;
b. seinen, die bestemd zijn voor 4en houder der ontvangin

-richting, in de gevallen en op de voorr.raarden door of vanwege 
den Minister te bepalen; 

c. seinen, die afkomstig zjjn van een door den Minister voor
het uitseinen daarvan aangewezen binnenlandsch station en die 
worden opgevangen uit boofde eener daartoe strekkende tusschen 
afzender en ontvanger bnstaand:.; rec.atsbetrekking. 

3. Wordt aanteekening gehouden van den in het vorig lid
bedoelde seinen, dan moet tevens worden opgeteekend volgens het 
geseinde, de aanvnjzing, voor wien de seinen bestemd zrjn. 
Verder behoort te worden vermeld, de plaats, waarvan de seinen 
afkomstig z:jn, het station, dat de seinen heeft afgezonden en 
het tijdstip waarop dit plaats vond. 

Art. 63bis. Het anders dan ten vervoer of in opslag aan�ezig 
hebben, alsmede het gebruiken of doen gebruiken van inrichtingen 
of toestellen geschikt voor het registreeren van door middel 
van ontvanginrichtingen opgevangen morseseinen of seinen uitgc
-zonden met be.hulp van hughes of andere typendruktoestellen 
dan wel met behulp van inrichtingen voor uit uitseinen van 
beeldtelegrammen, is verboden. 



De waarheid is een uitgave van 

DE STICHTING TOT BEVORDERING VAN DE P�'RS VOOR DE 

NEDERLAUDSE ARBEIDENDE KLASSE, brj verkorting genaamd 

BEPElifAK te Amsterdam. 



,' a f s c h r i f t • 

HOOFDBESTUUR DER PrT. Sept 1948 

de Redactie van het dagblad 
11 De Waarheid "• 

N.Z. Voorburgwal 230 - 232 

AMSTERDAM C. 

1. Met toezending van de beschikking van de Minister van

Verkeer en Waterstaat, waarbij U ontheffing wordt ver-

49. leend van het verbod, bedoeld in Artikel 63bis van het

Radio-reglement 1930, wijs ik U in het byzonder _op

Artikel� van de gestelde voorwaarden.

2. Ingevolge Koninkljjk Besluit van 3 Februari 1948 nr 47,

artikel 1, is ter goedmaking van de kosten, voortvloeiende

uit de door het Staatsbedrijf der PTT uit te oefenen con

trOle en de te verlenen diensten, een opneemrecht van

f 500.- per jaar verschuldigd.

3. De verplichting tot betaling van dat recht ontstaat,

zodra het toestel voor het registreren van de op te

vangen seinen bedr:ijfsklaar te Uwen kantore zal zijn op

gesteld.

4. Het van die datum af tot het einde van het dan lopende

ka.lenderkwartaal verschuldigde bedrag zal U, na ontvangst

van de in Artikel 3 van de gestelde voorwaarden bedoelde

kennisgeving worden opgegeven.

5. Ik verzoek U daarna aan het einde van ieder kalender

kwartaal een bedrag van f 125. - op de postrekening van

het Staatsbedrijf der PTT (nr 45100) te doen overschrijven,

onder vermelding van datum en nummer van dit schrijven.

De Directeur-Generaal 



a f s c h r i f t .

MINISTERIE VAN VF.,RKE.ER EN WATERSTAAT ,HOOFDBESTUUR DER P.rT. 

DE MINISTER VAN VERKIDER EN WATERSTAAT, 

I. 

Gezien het schrijven van de redactie van het dagblad "De 
Waarheid" te Amsterdam dd 12 Augustus 1948 nr ER/HL Dir/Alg.; 

Belet op het bepaalde bij het 3e lid van artikel 68 van het 
radio-reglement 1930; 

Mede gelet op het advies van de directeur-generaal der pos-
terijen, telegrafie en telefonie dd 1948, nr 

HEEFT' GOEDGEVONDEN 

aan de redactie van het dagblad " De Waarheid t1 N.Z. Voor
burgwal 230 - 232 te Amsterdam C, ontheffing te verlenen van 
het verbod, bedoeld in artikel 63 bis van het radio-reglement 
1930 en zulks onder de navolgende voorwaarden : 

Artikel 1 

De ontheffing wordt verleend tot wederopzegging en wel voor 
het gebruik v.an een Hell-schrijver voor het opnemen van pers
berichten van de Tassdienst. 

Artikel 2· 

De ambtenaren van de radio-controledienst van het staatsbe
drijf der Posterijen, telegrafie en telefonie, behoren ·op ver
toon van hun legitimatiebewijs in de gelegenheid te worden 
gesteld de radio-ontvanginrichting te onderzoeken en kennis 
te nemen va?iji{ alles wat daarop betrekking heeft. 

Artikel 3 

Van de plaatsing van de Hell-schr:ijver behoort onverwijld ken
nis te worden gegeven aan de Hoofddirecteur van de Telegrafie, 
Telefonie en Radio, Kortenaerkade 11 te 's-Gravenbage. 

Artikel 4 

Van de ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt v66r de 
redactie van het dagblad " De Waarheid t1 aan de Directeur
Genraal der Posterijen, telegrafie en telefonie te 's-Graven
hage schriftelijk heeft medegedeeld, dat zij de gestelde voor-
waarden aanvaardt. 

's-Gravenhage, 1948 

de Minister voornoemd. 



II 

a Aan de Minister van Marine 
's-Gravenhage 

b Aan de Directeur Verkeerswezen 
t.a.v. het Hoofd sectie Verbindingsdienst,
Ministerie van Oorlog
•s-Gravenhage.

Ik doe U hierbij toekomen twee afschriften van mijn beschikking 
van heden waarbij aan de redactie van het dagblad " De Waarheid" 
te Amsterdam ontheffing wordt verleend van het verbod, be
doeld in artikel 63 bis van het radio-reglement 1930. 

De Minister van Verkeer en 
Waterstaat. 
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No. 45739. 

GB 1i E I 11 •. 

1 X T. 

Naar aanleid� fllD. Uw desbetre:ttende mededeli!lg 
heb 1k de eer U het TOlgende te berichten. 

Bij into:rmatie 1s gebleken• dat het A.N.P. in
derdaad geen beZll8.ar heeft• wanneer het dagblad "De Waar
heid" met een Hellschre1ber WS•ber1chten op,.eemt. Dit 
standpunt is niet vree.mi, wanneer men bedenkt, dat er bui• 
ten d e  redactie van "De Waarheid" Toor 'l'.ASS-berichten een 
zeer matige belangstelling in Nederland is, terwijl een 
YCOra81'.IStaande communist in het hoofdbestuur van het A.N.P. 
zitting heett. 

Hoe�l er uit een ve111gb.eideoogpunt uiteraard 
bezwaren bestaan tegen het sese.nct1onnee:rde. door de over
heid n iet te controleren contact van de c.P.N. met Rusland, 
zijn dezerzijds geen termen se..onden om U een atwijzend 
advies te geven. 

Ik moge l1 slechts raden te willen bevorderen. 
dat "1)e Waai-heid" de beschikking krijgt over een apparatuur, 
waarvan alle teclmische details aan de P.'l'.T. bij levering 
bekend zijn en in de toekomst door coitrole bekend zullen 
blijven. H iertoe 'f8rschatt art. 68 sub 3 van het Badio-

. •:rla'L,ment 'l1 de bevoegdheid. 
Voorts ware het gewenst op de naleving van de 

bepalingen van de artikelen 63 sub b. en art. 63 sub 3 
van het Radioreglemen t regelmatig toezicht te doen uit
oefenen. 

/ 
1 x OD Radio contact Naarheid :f.toskou 

lx • • . el:lFtz ,� 
1 :x C 5. l/ .... ..,,.,,-.... 7 



no. 45739, 

GB HEI ll. 

• 

• 

Naar aan.leid iDg van Uw desbetrettende me
dedeU.ng heb ik de eer t1 het volgende te berichten. 

Bij intomatie is gebleken. dat het A.N.P. 
inderdaad geen bezwaar heett • wanneer het dagblad "De 
Waarheid" met em Hellschre1ber TASS-berichten op-
neemt. Dit at81ldpunt is niet vreemd, wanneer 11ten be• 
denkt, dat er buiten de redactie van "De Waarheid" 
voor TASS-berichten een zeer matige belangstelling 
1n Nederland is, terwijl een vooraenstaande oonummist 
in het hoofdbestuur '118D. het A.N.P. zitting heett. 

Hoewel er uit een veiligheidsoogpunt 
uiteraard bezwaren bestaan tegen het sesanët1onneer<le, 
door de overheid niet te controleren contact van de 
C.P.N. met Rusland, zijn dezerzijds geen termen se•

,ondvn OlJl U een afwijzend advies te geven.
Ik moge U s leehts raden te will Ell bevor

deren, dat "De Waarheid" de beschikldIJ8 krijgt over 
een apparatuur, waarvan alle technische detaila aan 
de P.T.'11 • bij levering bekend zijn. Enige voorwa&l'den, 
zoals mogelijkheid van controle door P.T.T.-personeel 
en het houden van aantekeningen van ontvangen berichten, 
ffrdienen aanbeveling • 
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NOTITIE C. 

"De Waarheid11vraagt aan de P.T.T. toestemming met Hellschreiber contact! 'lY��e mog:-··-'

1 
onderhouden. 

· :---�-
• 

· 11 ·SEP.19"8· 1

/!CD/ t;., f ;,1

EMM:t!RIK is door het Hoofdbestuur van de P.T.T. belast met het uitbren-
gen van advies over het verzoek van "De 1\�arheid" om met een Hellschreiber
te mogen werken. In haar verzoek zegt 11De Waarheid" dat zij met dit 
toestel berichten willen opnemen van TASS. De aanvrage wordt ondersteund
door een schrijven van de Russische Pers-Attache George AFRIN die "De 
Waarheid" rrechtigt om TASS-berichten op te nemen en te publiceren. 
"De �;aarheid" besluit haar verzoek met de mededeling dat A.N.:?. toe
stemming verleend heeft. Via onze -P.T.T.-relatie heeft W,,J.-ERJX onze dienst
gevraagd in deze ons standpunt te bepalen. De P.T.T. vraagt de navolgende 
vragen te willen beantwoorden: 
a. Heeft het A.N.P. inderdaad toestemming verleend, zo ja, wie? 
b. Wanneer en op welke frequenties zendt TASS berichten uit en vanuit

welke steden? 
c. Welk type Fellschreiber gebruikt het A.N."P. voor TASS-berichten; een

type heeft 5, het andere 7 eenheden. 
De F.T.T. zal eenzelfde Hellschreiber aanschaffen als "De Waarheid" in 
gebruik zal nemen,om zo mogelijk eveneens TASS te beluisteren. 
Voor zover bekend heeft de P.T.T. aan persbureaux tot heden twee onthef
fingen verleend en wel een aan het A.N.P., een andere aan het blad van 
Lunshof. 
Cijfer heeft contact gehad met Rebel van de Regeringsvoorlichtingsdienst.
Deze adviseerde met van der fol van het A.N.P. te spreken. Mogelijk kan 
het A.N.P. zijn standpunt herzien en aan TASS toestemming vragen om 
langs die weg voor geheel Nederland berichten te mogen opnemen. De P.T.T.
vreest dit verzoek van "De 11/aarheid" niet zonder meer te kunnen weigeren. 
Tekst wet-artikelen: (Telegraaf- en Telefoonwet) 
Art. 63 bis. "Het a_n<.'lers dan ten vervoer of in o:gsla_g aanwezig hebben, 
alsmede het gebruiken of doen gebruiken van inrichtingen of toestellen,
ge schikt voor het registreren van door middel van ontvanginrichtingen 
opgevangen morse-seinen of seinen, uitgezonden met behulp van Hughes of 
andere typen druktoestellen dan viel met behulp van inrichtingén voor het
u itseinen van beeldtelegrannnen, is verboden." 
Art. 63. 1. Ter bescherming van de re chten van derden is het verboden 
van opgevangen seinen aantekening te hou:len of op enige wijze gebruik te 
maken, dan wel den inhoud, de strekking of het bestaan daarvan aan derden
bekend te naken of te laten worden. 
2. Dit verbod geldt niet ten aanzien van: 
a. seinen, die voor allen bestemd zijn; 
b. seinen, die bestemd zijn voor den houder der ontvanginrichting, in de 

gevallen en op de vooiwaarden door of vanwege den :rhnister te bepalen;
c. seinen, die afkomstig zijn van een door den }'inister voor het uitsei

nen daarvan aangewezen binnenlands station en die worden opgevangen 
uit hoofde ener daartoe strekkende tussen afzender en ontvanger be
staande rechtsbetrekking. 

3. Wordt aantekening gehouden van den in het vorig lid bedoelde seinen,
dan moet tevens wor den opgetekend vodgens het geseinde, de aanwijzing, 
voor wien de seinen bestemd zijn. Verder behoort te �urden vermeld de plaa
waarvan de seinen afkomstig zi.1n, het station, dat de seinen heeft afge
zonden en het tijdstip waarop dit :plaats vond." 
Art. 68. 3. "Door af vanwege den 1�inister (Verkeer en Energie) kan on
verminderd het bepaalde in Art. 63 ontheffing worden verleend van de be
palineen in Art. 63 bis. 
De aandacht zij er op gevestigd dat "De Naarheid" zelf een toestel kan· be
trekken zodra haar ontheffing verleend is. Het is mogelijk, de voorwaarden
te stellen dat de vergunninghouder opgeeft op welke golflengte geluisterd 
zal worden met de verplichting van de berichten copie aan te houden. 

9 



a:fschrif't 

DE WAARHEID 
VOLKSDAGBL\D VOOR NEDERIAND. 

Hoofdred:Paul de Groot 
Directeur: N.vanderDrift. 

• 

• 

Amst erdam-C 12 Augustus 1948 

ER�L 
Dir/Alg 

Aan de Heer 
Directeur-Generaal van de P.T.T. 
Afdeling Telegrafie, Telefoon en Radio 
Kortenaerkade, 
' s G r a v e n b a g e • 

Mijnheer, 

Met referte· aan het onderhoud d.d. gisteren tussen Uw 
Heer Ir J.C.H.Keukenmeester en onze Heer N.van der Drift 
memoreren wij ons verzoek Uw toestemming te mogen ontvan
gen tot het plaatsen van een Hellontvanger ten einde 
rechtstreeks in het bezit te komen van de berichten 
van de Tassdienst. 
Zoals reeds medegedeeld, is de Tass-dienst bereid ons 
de berichtgeving ter beschikking te stellen, hetgeen U 
moge bl:ijken uit het hierbij ingesloten afschrift van de 
brief van deze dienst d.d. 7 Augustus j.l. 

Het "A.N.P. 11 heeft geen bezwaar tegen rechtstreekse 
ontvangst onzerzijds van de Tass-dienst. 

Wij vertrouwen derhalve dat er Uwerzijds geen bezwaar zal 
z:ijn ons verzoek in te willigen en stellen het op prijs 
Uw voorwaarden hiervoor te mogen vernemen. 

Hoogachtend 
DE WAARHEID 

Volksdagblad voor Nederland 
w.g. (onleesbaar).
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a f s c h r i f t • 

AFSCHRIFT 

Aan de Directie van het Dagbiad "De Waarheid" 

Amsterdam 

Nieuwe Zijds Voorburgwal 230 

Mijne Heren; 

Hiermede bevestig ik, dat U geabonneerd op de 

dienst van het Sovjetpersbureau TASS • 

Tegel�lcerheid deel ik U mede, dat U gemachtigd 

bent, de radiodienst van TASS-MOSKOU middels Hell

schreiber op te opvangen. 

7/VIII-1948 

De vertegenwoordiger van TASS 

in Golland 

Hoogachtend 

w.g.

G.AFRIN
/ 

C, 
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