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Russische stormloop naar het
Westen is onweerstaanbaar.
Goebbels gelooft nog
aan de overwinning.
De Russen dringen steeds onweerfitaanbaarder op naar '}; westen. Op
Sommige plaatsen bedraagt de afstand
tot de Amerikaanse legers nog slechts
weinige kilometers.
Het moment,
waarop een stabiele verbinding tussen
de oostelijke en de westeliike geal
lieerden tot stand zal ziin gekomen,
zal in Loinden, Washington en Moskou
gelijktijdig bekend gemaakt worden.
De Russische berichtgeving over het
laatste offensief is nog steeds zeer ge
reserveerd. In een dagorder van maar
schalk Stalin heet het thans: Russi
sche troepen zijn vanuit hun bruggehoofden ten westen van de Oder door
de sterke stellingen, die Berlijn in het
oosten dekten heen gebroken en 60 tot
100 km. ongerukt. Gedurende dit of
fensief ziin o.a. Frankfort aan de Oder
en enige plaatsen bij Berlijn gevallen,
terwijl de Russische troepen diep in
de Duitse hoofdstad zijn doorgedron
gen. Tot de plaatsen, welke zich sinds
fristeren in Russische handen bevin
den, behoort o.a. Orainiënburg, ten
noordwesten van Berlijn, waar zich
een berucht concentratiekamp be
vindt.
Volgens Duitse berichten staan de
Russen op 3,5 km. van Unter den
Linden en op 2,5 km. van de Alexanderplatz. Er zijn reeds 30 voorsteden
jn Russische handen. Het vliegveld
Tempelhof ligt onder artillerievuur en
op het Schlesische Bahnhof wordt ge
vochten.
Goebbels heeft meegedeeld
dat Hitier in Berlijn is en
er zal blijven tot de eind
overwinning. Berlijn en
Praag zijn volgens hem de
twee bolwerken, die zullen
standhouden in de strijd
om het behoud van
Europa.
CHAOS

IN

BERLIJN.

Volgens Zweedse berichten heerst
in Berlijn een onbeschrijfelijke chaos;
de wegen naar het westen en de on
dergrondse zijn overvo' met vluchten
de burgers. Sinds Zondag hebben gas,
water, electriciteit en telefoon opge
houden te werken.
Straat voor straat wordt door de
Russen veroverd op de verdedigers,
die in hoofdzaak bestaan uit S.S.troepen en Hitier jongens. Zondag
verloren zij 8000 doden. Luchtdoelge
schut wordt thans als tankafweer ge
bruikt, doch alles tevergeefs. Russi
sche commandooosten zijn reeds in
de stad gevestigd en op de puinhopen
wappert de rode vlag. Ten noordwes
ten van Dessau hebben de Russen de
Elbe bereikt. Cottbus is gevallen.
In het noordelijk dee) van het wes
telijk front maakten de Polen vorde
ringen in de richting van Emden. Er
is een nieuwe aanval ingezet op Bremen, dat een ultimatum tot overgave
van de hand heeft gewezen. In Buxtehüde, bii Hamburg, is een Duits ad
miraal gevangen genomen. In het
zuiden is het derde leger 35 km. op
gerukt in zuideliike richting langs de
Tsjechische grens en staat nu 40 km.

voor Regensburg aan de Donau. De
bovenloop van de Domau is door Ame
rikanen en Fransen overschreden. In
het Zwarte Woud hebben de Fransen
een groot aantal Duitsers omsingeld.
Zij staan thans aan de Bodensee,
waar zij 10.000 gevangenen maakten.
In Italië zijn de Duitsers op de vlucht.
Het vijfde leger staat reeds 55 km.
voorbij Boulogna, het 8e vecht in de
buitenwijken van Ferrara. Beide staan
aan de Po. Tito's troepen veroverden
de havenplaats Susak aan de Adriatische zee.
Van het front in Nederland is wei
nig nieuws. Britse troepen zijn ten
noorden vaai 's Hertogenbosch de
Maas overgestoken en hebben zonder
veel tegenstand de Bommelerwaard
bezet, vanwaar de Duitsers zich reeds
hadden teruggetrokken. Tussen Amers
foort en het IJselmeer patrouille-activiteit. Aan de Grebbelinle verdedigen
de Duitsers zich krachtig.
Bij de berichtgeving maken wij
gebruik van de diensten van AnepAneta, Herrijzend Nederland, RadioOranje en B.B.C.
Zelfmoord epidemie. — Onder de
nazi-leiders heerst thans een ware
zelfmoord-epidemie. In Neurenberg
werden de lijken van twee partijbonsen gevonden; de een had den
ander gedood en daarna zelfmoord
gepleegd.

1000 Joden bevrijd.
Indrukken uit het kamp
in Westerbork.

Dank zii de snelle opmars van het
geallieerde leger, met name van de
Canadezen, is het Joodse internerings
kamp te Westerbork (Drente) spoe
dig bevrijd. Ongeveer 1.000 Joden,
die hier verbleven, herkregen zo
doende hun vriiheid van beweging.
Een lezer, die sinds Februari j.L in
het kamp heeft vertoefd, schriift ons
over ziin ervaringen o.m. het volgen
de: Na ongeveer twee-en-een-half
laar ondergedoken te zijn geweest,
werd ik opgepakt. Na een scherp en
onmenselijk verhoor werd ik vanwege
de S.D. onder geleide van een gewapenden Nederlandsen Gestano-man
op transport gesteld naar Wester
bork. Omdat ik onderduiker was. wer
den mii in het kamp al mijn bezit
tingen afgenomen en werd ik naar
de strafafdeling gestuurd, waar ik
meer dan vier weken zeer zware en
vuile arbeid heb moeten verrichten.
De stemming was echter zeer goed.
Behalve door de S.D. werden wij ook
gecontroleerd door een Toodse leiding,
die zeer soepel was. Na verloop van
tiid gelukte het mii om in het vrije
kamn te komen, waar alleen Joodse
leiding was. Hier was de behandeling
uit den aard der zaak veel beter.
Men kan begriinen. hoe de spanning
steeg, toen er geruchten in het kamp
doordrongen over het naderen der
Canadese troenen. Maar de meeste
verhalen waren uit de lucht gegre

Bommen op Borneo. De Amerikanen
hebben 160 ton bommen op doelen in
Noord-Borneo geworpen.
Oproep tot sabotage. — De Tsjechi
sche regeering heeft de bewoners
van Bohemen en Moravië ongeroepen
de Duitse maatregels zoveel mogelijk
te saboteren.
Na een maand. — Op 23 Maart be
gon de grote geallieerde aanval over
de Rijn. In de afgelopen maand wer
den alleen in het Westen meer dan
een millioen Duitsers gevangen ge
nomen.
Denen in actie. — Deense patriot
ten hebben in Kopenhagen een Duitse
kazerne overvallen. Anderen namen
twee kustwachtschepen en brachten
ze naar een Zweedse haven.
Gevangenen.
—
De Canadesen
hebben, sinds zij in de Achterhoek de
Ned. grens overschreden 25000 Duit
sers gevangen genomen.
GOOR
DAPPER OPTREDEN.
In Goor berust de leiding van het
burgerlijk gezag bij den burgemees
ter, den heer W. v. d. Sluis, die de
laatste maanden vervangen was door
een N.S.B.-er.
Naar de Twentsche Courant meldt
hebben leden van de N.B.S. er op het
laatste moment voor de bevrijding
voor gezorgd; dat de enorme voor
raden levensmiddelen, welke alhier
door de Duitse weermacht waren op
geslagen ongeschonden voor de ge
meenschap behouden ziin gebleven.
De Duitsers hadden reeds een ontste
king aangebracht om de gebouwen
in de lucht te laten vliegen, doch de
dappere mannen der N.B.S. hebben
zulks verijdeld. Hiervoor hebben zij
van de hoogste autoriteiten bijzon
dere lof ontvangen.
pen. Toen wij hoorden, dat er op 7
April Canadese tanks gesignaleerd
waren aan het Oranjekanaal, wilden
wij het niet geloven.... Toch was het
zo. want de volgende dag hoorden wij
geschut en werd er een sterke lucht
actie ingezet. De stemming onder de
Duitsers werd zeer nerveus en op 10
April begonnen ze in alle haast te Dak
ken en aanstalten te maken om te
vertrekken. De kampbewoners moes
ten daarbij helpen, maar dat er wel
eens ..verkeerd" ereDakt werd. sureekt
vanzelf. Allerlei dingen, die men nooit
in het kamp had gezien, als sisaretten. blikjes zalm. e.d. kwamen nu voor
de dag. Het grootste deel van de Duit
sers reisde die dag af.
11 April was een wonderlijke dag. Des
morgens maakte de commandant be
kend. dat de kampbewoners onder be
scherming van het Intern. Rode Kruis
stonden. Men werd verzocht de ..ster
ren" af te doen. daar men zich in
een ..Austauseh-Internieruneslager"
bevond De volgende dag werd bekend
gemaakt, dat alle Duitsers het kamp
hadden verlaten en Westerbork nu een
vrii Joods kamp geworden was. Een
ambtenaar van de distributie van
Westerbork. van wien steeds veel
medewerking was ondervonden, hield
later OP de dag een toespraak, maar
tiidens deze sneech werd er oDerebeld
OD de boerderij en de eerste woorden
luidden: ..How do vou do?" De Cana
dezen hadden het kamt» bereikt! Jui
chend snelden wii hen tegemoet, en
sedeelteliik boven OD de tanks reden
wii terug. Een onvergeteliik ogenblik
was het. toen onze nationale vlae
werd srehesen onder het zingen van
het volkslied.

Een

nieuwe

geest.

Veel is er, ook in de tijd der bezet
ting, gesproken en geschreven over
nieuwe politieke groeperingen in het
Nederland
van na de bevrijding.
Thans, nu de algehele bevrijding van
ons land in het nabije verschiet
ligt, dringt deze vraag zich met meer
klem aan ons op.
We zijn het er allen over eens, dat
het politieke leven in Nederland in
de vooroorlogse jaren geheel was
verstard, met als gevolg, dat voor
belangrijke voorstellen inzake de ver
betering van het algemene levensneil
van ons volk in de meeste gevallen
geen meerderheid' in het parlement
te vinden was. Men bekeek de zaak
teveel uit een eng groepsstandpunt
en stemde in het belang van de groep,
waartoe
men
behoorde, dikwijls
tegen, hoewel men in ziin hart van
de noodzakelijkheid van een bepaal
de maatregel overtuigd was.
Naar een dergelijk verstard politiek
leven mogen we onder geen enkele
voorwaarde terugkeren en het is dan
ook toe te juichen, dat in brede lagen
van ons volk de wil leeft in de toe
komst tot een grotere samenwerking
te komen en de politieke groeperingen
op een bredere basis te brengen, ten
einde te voorkomen, dat we weer in
dezelfde fouten van voor 10 Mei 1940
vervallen.
In de illegaliteit
hebben grote
groepen van ons volk elkaar gevon
den en hoewel natuurlijk de princi
piële verschillen zijn blijven bestaan
— deze zullen trouwens nooit uit de
weg kunnen worden geruimd — heeft
men in deze periode leren verstaan,
dat. wil er inderdaad voor ons volk
een betere toekomst worden opge
bouwd, we in de eerste plaats
bij
de oplossing van alle vraagstukken,
welke zich bij de opbouw van ons
land zullen voordoen, zullen moeten
zoeken naar die dingen, welke ons
samenbinden en niet naar wat ons
van elkander scheidt.
Als we het in de toekomst zo leren
zien, kan het niet anders of er zal
een grote verbetering komen in het
politieke leven in ons land, en dit
niet ten voordele van enkele groepen,
doch ten gunste van alle lagen van
de bevolking. Dan zal het doel vord:n
bereikt, waarvoor talloos velen van
ons volk in de afgelopen jaren hun
leven veil hebben gehad en waarvoor
de beste zonen van Nederland hun
leven hebben gelaten in hun verzet
tegen den vreemden overheerser.
L.
In
het
vervolg
mag
In
het
vervolg
mag
men per gezin
slechts op één blad geabonneerd J
zijn. Zorgt, dat ook Uw buurman
„Het Vrije Volk" leest!
men

per

NEEDE

Burgemeesters kwestie.
De heer S. K. Haitsma Muiier. die
zo lang mogelijk burgemeester wenste
te bliiven en nog slechts enkele
maanden geleden door een N.S.B.'er is
opgevolgd is dezer dagen weer in
Neede verschenen. Hij wenste ziin
oudi plaats te hernemen, doch de
Ned Binnenl. Strijdkrachten hebben
hem in dit voornemen gehinderd
Het Mil. Gezag heeft thans den heer
G. A. ter Weeme, fabrikant te Neede
tot pl.v. burgemeester benoemd.

De wachtgeldregeling.
Ter toelichting van het bericht van
den Militairen Commissaris betref
fende de arbeidsverhoudingen wordt
ons van overheidswege medegedeeld:
1. Arbeidsbureaux: Het Arbeidsbu
reau wordt gehandhaafd en blijft
Rijksinstelling.
2. Aanmeldingsplicht: a. Werkne
mers, die op de dag der bevrijding
werkloos waren, moeten zich binnen
acht dagen melden op het Arbeids
bureau
b.). De werknemer, die werkloos
wordt, moet zich binnen drie dagen
melden op het Arbeidsbureau.
3. OntslafryersrunninR. Een werk
gever mag zijn werknemer niet ont
slaan en evenmin mag een werkne
mer zijn dienstbetrekking doen ein
digen zonder toestemming " an net
Arbeidsbureau.
Deze toestemming is niet nodig,
wanneer werkgever en werknemer in
onderlinge overeenstemming een ein
de maken aan het dienstverband.
Dit geldt o.a. ook. wanneer de werk
nemer of werkgever gedurende de
viiandeliike bezetting, als lid begun
stiger of propagandist der N.S.B. of
verwante instelling aangesloten was
of bekend stond. Het Arbeidsbureau
heeft in Dolitieke kwesties geen enkele
bevoegdheid.
4. Aanstellingsversrunning:
Eten
werkgever mag zonder toestemming
van het Arbeidsbureau een werkne
mer niet in dienst nemen als deze
niet kan aantonen, dat ziin vorige be
trekking is geëindigd met onderling
goedvinden of met toestemming van
het Arbeidsbureau.
5. Wachttreldregelins:
Bij be
schikking van den minister van so
ciale zaken van 20 Deo. 1944 is een
wachtgeldregeling vastgesteld. Bii dit
besluit ziin met ingang van de dag der
bevrijding alle geldende wachtgeld
regelingen vervallen. Een werkgever
kan een verzoek tot goedkeuring ener
wachtgeldregeling indienen bii 't Ar
beidsbureau. De uitkeringen bedragen:
80 % van het normale loon. indien de
werknemer kostwinner of kostwinster
is: 70
van he+ normale loon. 'ndien
de werknemer ongehuwd, of een ge
huwde vrouw niet kostwinster is, 18
jaar of ouder «n niet bii zijn ouders
inwoont: 60 % van het normale loon.
indien de werknemer ongehuwd, of
een rehuwde vrouw niet kostwinster
is en jonger dan 18 jaar ofwel bij zijn
ouders inwoont.
Het toezicht op de uitvoering der
wachtgeldregeling berust bij het Ar
Met blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van ons doch
tertje en zusje
BOSALIA ELEONORE
GEERTRUIDA.
Wij noemen haar LIA.
H. H. ILIOHAN.
E. ILIOHAN—Jere.
JOPIE.
Enschede, 23 April 1945.
Daalweg 48.
DANKBETUIGING.
Voor de vele blijken van belang
stelling en deelneming, onder
vonden bij het overlijden van
onze geliefde Kinderen, Broer,
Zuster, Zwager, Schoonzuster,
Oom en Tante en onze lieve
Kleinkinderen en Neefjes
JOHAN HERMAN KRUSE
ROSINA JACOBA KRUSE—
Keizer
FRITSJE KRUSE
MARTI KRUSE
zeggen wij bij deze. hartelijk
-dank.
Namens de familie:
F. KRUSE.
J. KRUSE—Duinkerken.
M. KEIZER.
R. J. KEIZER—Boll.
Enschede. 23 April 1945.
Janninksweg 122.
Beltstraat 121.
Gevraagd door echtpaar z.k.
ONGfiMEUB.
KAMERS
met
koolreel. te Hengelo. Br. onder
no. 101 a.h. bureau van dit blad.

beidsbureau. In de eerste drie maan
den wordt 70 % van de kosten, in de
daarop volgende drie maanden 80 %
terugbetaald. Voor sociale verzekerin
gen mag 20 % als kosten worden be
rekend, terwijl ook subsidie wordt
verleend in de bijdragen aan eventuële pensioenfondsen.
Vijandelijk vermogen. — Allen, die
vermogen onder hun berusting heb
ben van, of die verplichtingen hebben
aan:
1. een vijandelijke staat. 2. een vij
andelijken onderdaan, 3. N.S.B.-ers of
politieke gevangenen, of daarover in
lichtingen- kunnen geven, zijn ver
plicht hiervan aangifte te doen.
Roerende goederen moeten onver
wijld worden aangegeven ter gemeen
tesecretarie.
Alle overige vermogensbestanddeelen moeten vóór 15 Mei 1945 schrifte
lijk worden aangegeven ten kantore
van den Inspecteur der Belastingen,
tot wiens Inspectie de aangever be
hoort, of ten burele van den plaatseli.iken Militairen Commissaris, onder
wien hij ressorteert.
Nalatigheid is als misdrijf strafbaar
met
een
gevangenisstraf van ten
hoogste 4 jaar of geldboete van ten
hoogste f 50.000.
Rechtsherstel. — Er is thans ge
legenheid verzoeken tot rechtsherstel
in te dienen. Daaronder worden ver
staan verzoeken om tijdens de vijan
delijke
bezetting van het Rijk in
Europa tot stand gekomen of gewij
zigde vermogensrechtelijke betrek
kingen, als bedoeld in art. 23 van het
Besluit Herstel Rechtsverkeer onder
de daar vermelde omstandigheden
geheel of gedeeltelijk nietig te ver
klaren, gewijzigd vast te stellen of
daarvan, als zij onbepaald zijn, den
inhoud te bepalen, alsmede om tij
dens die vijandelijke bezetting te
niet gegane rechtsbetrekkingen, als
bedoeld in voormeld artikel, geheel of
gedeeltelijk al of niet in gewijzigden
vorm, te doen herleven.
Verzoekschriften moeten worden
ingediend bij den Inspecteur der Be
lastingen of den plaatselijken Mili
tairen Commissaris.
Het verdient aanbeveling zich voor
de opstelling van die verzoekschriften
te voorzien van rechtskundige hulp.
OLDENZAAL
Ongeval. — De wielrijder J. H. werd
op het kruispunt Tulpstraat—Bentinckstraat door een vrachtauto aan
gereden; hij liep o.a. een hersen
schudding op. Het vierjarige meisje
H. werd eveneens gegrepen en zo
ernstig aan een voet gewond, dat
deze moest worden geamputeerd.

Heden overleed, tot onze die
pe droefheid, na een kort
stondig lijden, onze lieve
Man, Vader, en Grootvader
de Heer

BENJAMIN JAN TER KUILE
in den leeftijd van ruim 81
jaren.
Enschede:
J. B. TER KUILE-Blijdenstein
Driebergen:
J. J. TER KUILE.
Enschede:
C. W. JANNINK—Ter Kuile.
Ir. G. J. JANNINK.
H. TER KUILE—Ter Kuile.
M. G. TER KUILE.
B. G. TER KUILE Jr.
M. A. C. TER KUILE—
van Heek.
Haaksbergen:
W. J. TER KUILE.
F. TER KUILE—Langelaan.
Enschede:
A. C. TER KUILE.
J. TER KUILE—Jannink
en Kleinkinderen.
Enschede, 21 April 1945.
Gronausestraat 124.
De begrafenis zal plaats heb
ben op Dinsdag 24 April, om
half drie op de Oosterbeeraafplaats.
Juffr. h.b.b.h. zoekt voor direct
of later ongem. KAMERS, boven
woning of i.d. Brieven onder no.
92 bureau Het Vrije Volk, Pasto
riestraat 20, Hengelo.

ENSCHEDE.

Kinderfeest op 1 Mei.

Hoewel er dit jaar weinig aanlei
ding bestaat om de eerste Meidag
feestelijk te vieren, is de commissie
van voorbereiding toch van mening
geweest, dat voor de kinderen een
uitzondering moet worden gemaakt.
Er zullen op de eerste Mei twee kin
derfeesten worden gehouden in de
Cinema-bioscoop.
Alle Enschedese
kinderen van 6 tot en met 11 jaar
kunnen hieraan deelnemen. Het pro
gramma bestaat o.a. uit film, lekespel
en samenzang.
Toegangskaarten zijn
verkrijg
baar aan de volgende adressen:
P. Ringnalda, Velveweg 12.
H.
Niessink, Ambonstraat 18. Nijhof, Es
trikstraat 18. H. Blok, Schreursweg 70
A. de Oude, Begoniastraat 6. H. Riet
horst, Papaverstraat 132. P. Bijker,
Dahliastraat 23 A. Bazuin, Floresstr 37
S. de Jong, Hoogelandsingel 133. Rensink, Surinamestraat 16. J. Volbers,
Alleeweg 43. W. Veenhuizen, Frederikastraat 49. E. v. d. Woude, Vlier
straat 59. E. de Lange, v. Heemskerk
straat 42,
Glanerbrug. De Groot,
Schurinksdw.weg 26. G. Kok Kwartel
straat 13. Hoevenberg, Kuipersdijk 158
Prak, Mercuriusplein. Minkhorst, Da
Costastraat 30. K. van Es, Siemenstraat 47, Speek, Marconistraat 28
Bierman, Weverstr. 18. J. Kers, Delistraat 47. H. Welmink, Roggestr. 19.
H.
Bijker, Poolmansweg, Bulten,
Transvaalplein 47. B. Kiffers, Van
Heutzplein 18. Verduin, Weth. Nijhuisstraat 54. Ten Cate, Zuid-Esm. Rond
weg 88. L. Boek, Kottendijk 77. Leunenberg. Hoge Bothof, 20. Spenkelink,
Waldeckstraat 23.
Vijf K.M.-verbod overtreden. —
Ondanks alle waarschuwingen der
autoriteiten om zich niet verder dan
5 KM. buiten de stad te begeven,
meende B. J. W. te L. uit Eibergen,
dit verbod wel te kunnen overtreden.
Hij werd echter aangehouden en op
last der Engelse autoriteiten inge
sloten.
Kind speelde met lucifers. — Ten
gevolge van het spelen met lucifers
door een vijfjarig kind, raakte een
hooiberg aan de Strootsweg in brand.
De hooiberg brandde geheel uit.
Diefstallen. — Bii de politie is aan
gifte gedaan van diefstal van twee
rijwielen en een partij aardappelen.
Uit de keuken van een woning aan
de Walstraat, werd een tas met in
houd ontvreemd, terwijl uit een kan
toor aan de Hengeloschedwarsstraat
een bedrag van tien gulden en eenige
dweilen worden vermist.

Langs deze weg betuigen wij
onze hartelijke dank aan Familie
Buren. Vrienden en Bekenden
voor de grote belangstelling ons
bewezen bij het zo plotseling
overlijden van onze innig gelief
de Vrouw, Moeder en Dochter
MARIE JOHANNA
VAN PUTTEN
geb. König
Tevens onze hartelijke dank aan
de Zusters van Achter 't Hofje
voor hun welwillende hulp aan
ons bewezen. Eveneens hartelijk
dank aan de Begrafenis Ver.
„Onderlinge Hulp" voor de zeer
nette uitvoering van de begrafe
nis.
Enschede, 23 April 1945.
Alsteedsestraat 1.
Uit aller naam:
J. H. VAN PUTTEN.
W. VAN PUTTEN
en Kinderen.
Weggeloopen DIJITSF HERDERS
HOND, luisterende naar de naam
Astra. Kenteken mist een stukje
van de staart. Tegen goede beiterug te bezorgen bij J. H. Oelderink, Beekhoek, Glanerbrug
G 162.
NED CHR GEMEENSCHAPSBOND.
Rietmolenstraat 87.
Dinsdag half acht samenkomst.
Spreker: H. Veldkamp. Zaterdag
om 7 uur precies Jeugdsamenkomst.

— Het Verkennersdfenstenhurea**
is thans gevestigd Parkweg 22.
— Donderdag a.s. zal de heer K.
Weggen, ambtenaar bij de N.V.
Twentsche Electrische Tramweg-Mik
te Enschede zijn 25-jarig dienst jubi
leum herdenken.
Woninginspectie

heeft

het

druk.

Wij schreven reeds, dat de gemeen
telijke woninginspeetie maatregelen
voorbereidt, om woningen van Rijks
duitsers en N.S.B.-ers te ontruimen.
Voorts zal, voor zover dit nog niet
is gebeurd, een onderzoek worden in
gesteld naar die woningen, welke door
de tegenwoordige bewoners clan
destien, di. zonder de daarvoor ver
eiste toestemming van gemeentewege,
werden betrokken. Ook deze laatste
woningen komen voor ontruiming ia
aanmerking.
Het is vanzelfsprekend, dat bij een
en ander vele problemen zijn op te los.
sen, hetgeen de nodige tijd vereist.
In verband hiermede wórdt dan ook
aan de bevolking met de meeste aan
drang verzocht de Gemeentelijke Wo
ninginspectie niet zwaarder te belas
ten dan zij reeds is, door het stellen
van weliswaar begrijpelijke, doch in
wezen onnodige vragen, als b.v. of men
nog niet haast aan de beurt is, dat de
toestand onhoudbaar wordt, enz. Aan
de afdoening van alle aanvragen
wordt met de meest mogelijke spoed
gewerkt.
Een ieder, die zijn woning in de Ge
meente Enschede heeft verloren en
zich bij de Gemeentelijke Woningin
spectie als woningzoekende heeft la
ten inschrijven, kan dan ook zonder
meer afwachten, totdat hij een oproep
ontvangt
Dit laatste is in het belang van al
len! Het nodeloos navragen naar de
stand van zaken vermorst kostbare
tiid en brengt vertraging in de afdoe
ning mede.
CORRESPONDENTIE.
J. J. te Enschede. — Plaatsgebrek
verhindert ons Uw rijmpje op te
nemen.
ENSCHEDE. — Geb.: Antonta dv P Smit
en T Visser. Johan Arend zv A J Nieuwenhuis en L Wooldrik. Wilhelmina Margaret
Mary dv N G Evers en M E Ewering. Joseph
Antonius Maria zv J Bos en M G de Bruijrk.
Joop zv J van Putten en H M Janssen.
ria Bertha dv T van Dijk en B W Bönkhtt
Jan zv C Scharp en G H Poortman. Hendrik
zv J W Gieskes en E de Jonge. Hendrik zv
H van Seijen en J Bloemberg. Overleden:
G J Schorn m. 73 j. wednr. van G L-ancisman. G B J Wolternig m. 1 mnd.

Dankbetuipinq spoor
wegpersoneel stand
plaats Almelo.
Nu het ondergedoken spoor
wegpersoneel bijna geheel
weer naar zijn haardsteden
is teruggekeerd, brengt het
hierbij zijn hartelijke en op
rechte dank aan:

Zondagavond 22 April circa &
uur verloren DUBBELE FIETST
inh. linnen rijwielband
binnenband en overtrek. Gaand4
van Heogelosestraat 611 Ensche
de. vfa Paul Krugerstraat, Troeft
strastraat naar Bornsestraat 170;
Hengelo. Eigenaar is adminlstrat. der Aardapp. Centrale afd":
Hengelo en benodigt de tas bij
de uitoefening van zijn werk
zaamheden, hierdoor zeer gedu
peerd. Wil eerlijke vinder zo
goed zijn en bovenstaande tegen
goede beloning terug te bezor
gen bij: C. H. Poort, Bornsestr.
170 Hengelo ot bij: J. Koopmaas
Hengelowtrsat 611, Enschede. _

TAS,

le. De ondergrondse werkers,
die vaak met levensge
vaar zijn belangen heb
ben behartigd.
2e. Hen, die het met grote
hartelijkheid in hun ge
KANTOORUREN MILITAIR
zinnen hebben opgeno
GEZAG.
men en het gedurende al
Commissariaat Enschede,
die tijd huisvesting heb
Markt 26.
ben verleend.
3e. De buren, die spontaan 's Morgens 9—12 uur.
's Middags 2—5 uur.
hebben geholpen aan het Behalve
's Zaterdagsmiddags en
onderbrengen van zijn Zondags den gehelen dag.
meubilair.
Voor dringende spoedgevallen
Alleen met hun gezamelijke lederen dag van 9—19 uur.
hulp is het mogelijk geweest
de spoorwegstaking tot een
CLICHÉ'S
goed einde t<~ brengen.
Cliché-bedrijf
HEI SPOORWEG
OOST-NEDERLAND
PERSONEEL.
De Vluchtestraat 43,
Enschede Tel. 2488.
Gevraagd te Almelo door 2 ver

pleegsters GEM. ZIT-SLAAPKAMFR liefst in het centrum. Br
onder no. 10 aan het bureau van
dit blad.

Te ruil een paar zo goed als
nieuwe
DAMES
SCHOENEN
maat 39 % voor maat 371/> of 39.
Wevers, Schouwinkplein. 9.

