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UITBREIDING VAN DE
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ENGELSCHE REGEERING.
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DE KONING KAN OVER ALLE ONDERDANEN
EN HUN EIGENDOMMEN BESCHIKKEN.

Door den Lord-grootzegelbewaarder, Attlee is
bij het Lagerhuis een wetsontwerp ingediend,
waarin de regeering in geval van nood bevels
bevoegdheid krijgt over alle onderdanen en hun
eigendommen De bedoeling van dit wetsontwerp
is, mogelijk te maken met alle middelen den
oorlog voort te zetten Alles moe* derhalve ter be
schikking van den oorlog staan. Zoowel Hoogerals Lagerhuis
hebben dit wetsontwerp reeds
goedgekeurd.

Geen uitbreiding van den
strijd te wachten?
WAAKZAME LANDEN.
Terwijl de uitwendige rust in ons land her
steld is, zooals Mr. van Schaik, de voorzitter

van de Tweede Kamer zich in zijn radiorede
voor het Nederlandsche volk uitdrukte, terwijl
met ongekende energie gewerkt wordt aan den
wederopbouw, vernielingen worden hersteld, de
dagelijksche arbeid doorgaat, wordt aan het
Westfront de strijd in alle hevigheid voortge
zet.

Op het oogenblik, dat wij dit schrijven zijn
er nog geen nieuwe bijzonderheden over den
oorlog bekend, en kunnen we aannemen, dat
de situatie aan het front geen wijzigingen van
beteekenis heeft ondergaan. Het ligt voor de
hand, dat de Duitsche weermacht de behaalde
/successen tracht uit te breiden en ten volle
te benutten. Anderzijds zullen de geallieerden
al hun krachten inspannen om den Duitscfien
opmarsch, welke zich tot nog toe in zoo'n on
gelooflijk snel tempo voltrok, tot staan te bren
gen. Zij beseffen den ernst van den toestand
naar uit de redevoering van den Franschen
minister-president gebleken is v komen. Dit
brengt natuurlijk mede, dat voor Frankrijk en
Kngeland meer dan ooit de tijd gekomen is om
alles in het werk te stellen de voortdurend op
dringende Duitsche troepen tot staan te bren
gen. Op welke wijze dit voornemen ten uitvoer
gebracht zal worden kunnen wij niet voorspel
len. Er kunnen tegenaanvallen worden onder
nomen en het is ook mogelijk, dat de troepen
der geallieerden hun toevlucht zoeken in stel
lingen. Maar, zooals Reynaud verklaarde, de
huidige strijd kan niet vergeleken worden met
dien van 1914—1918. De gemotoriseerde een
heden en het luchtwapen van den Duitschen
tegenstander hebben enorme veranderingen
gebracht in de mogelijkheden van een stelling
oorlog. Met deze wetenschap zullen de gealli
eerden vanzelfsprekend rekening moeten gaan
houden. Intusschen ziet de wereldpers de si
tuatie voor de geallieerden donker in en in
sommige bladen wordt, zooa.ls we gisteren reeds
meldden, een spoedig einde van den strijd ver
wacht en wordt de slag, we'ke op het oogen
blik in Noord Frankrijk wordt gestreden be
llissend geacht.
Over uitbreiding van den strijd wordt mo
menteel blijkbaar niet meer gedacht. Italië
blijft non-belligerent in den zin, waarin het
dat sinds het uitbreken van de vijandelijkhe
den tusschen Duitschland en de geallieerden
Bteeds geweest is. De sympathie voor Duitsch
land treedt steeds duidelijker naar voren. Voor
wie aan Italië's standpunt getwijfeld mocht
hebben, is hetgeen er in de Italiaansche pers
gezegd wordt naar aanleiding van den eersten
verjaardag van het pact Rome—Berlijn, wel
in staat allen twijfel ter zijde te stellen.
En ook Amerika schijnt zijn neutraliteitsstandpunt, zooals dat sedert het begin van den
oorlog in Europa werd ingenomen, niet prijs
te willen geven. Roosevelt heeft dat herhaalde
malen verklaard en in dit verband mogen we
ook herinneren aan de redevoering van Kolo
nel Lindbergh, den bekenden en in Amerika
nog steeds zeer populairen Oceaanvlieger, die
betoogde, dat de Ver. Staten er eenvoudig niet
aan kunnen denken zich in een oorlog te men
gen, omdat een jarenlange voorbereiding daar
voor noodig zou zijn en Amerika daar niet aan
gedacht heeft. Deze uitlating schijnt wel juist
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te zijn.
Waarom anders die plotselinge
ijver om leger en vloot uit te breiden en te ver
sterken? Waarom anders zouden nu plotseling
millioenen beschikbaar gesteld worden voor
verbetering van het luchtwapen? Dit bewijst
dat Amerika op alle gebeurlijkheden voorbe
reid wil zyn en bovendien, dat het beseft, dat
de tegenwoordige bewapening niet voldoende
ii- voor het voeren van een modernen oorlog.
Amerika is waakzaam, zooals zooveel andere
landen, die niet in het Europeesche wapencon
flict gewikkeld zijn, verklaren waakzaam te
zijn.
De Balkanlanden zijn waakzaam Japan is
waakzaam. Dit laatste land vooral ten aan
zien van Ned. Indië. gelijk de leider van de
Japansche delegatie, welke op het oogenblik
in Rome vertoeft, nog eens weer betoogd heeft.
Deze leider, Sato, merkte op, dat tusschen In
dië en Japan een sterk handelsverkeer be
staat en dat Japan niet kan toestaan, dat dit
handelsverkeer in gevaar wordt gebracht Maar
de regeering van Indië heeft nog kort geleden
verklaard, dat de handel met Japan geen wij
zigingen zal ondergaan. Zoolang dat werkelijk
het geval is, zal er voor Japan derhalve geen
reden zijn zijn houding te veranderen. Ove
rigens wenscht ook Amerika immers niet dat
er verandering komt in den status quo van In
dië, zij het om andere redenen dan Japan We
zouden dus kunnen zeggen, dat Indië een pas
sieve bescherming van Japan en Amerika ge
niet.

DE BETEEKENIS VAN
DE OMSINGELING IN NOORD
FRANKRIJK.
BESCHOUWING DER DUITSCHE PERS.

De Berlijnsche correspondent
van
het
„Hamburger Fremdenblatt" ziet de beteekenis
van den „geweldigen oinsingelingsslag in
Noord-Frankrijk, die naar zijn dramatisch
slot opstijgt" in een dieper historisch verband
door te constateeren, da . hier het gisteren en
het heden met elkander
j. en, n.1. de sociale
reactie en de sociale Ie».- -beschouwing van
de 20ste eeuw. de dem^n.. e en het nationaalsocialisme. Hij spreekt er Over. hoe de wereld
geschiedenis hiermee een soortgelijk keerpunt
heeft bereikt als in 1792, „toen de wapperende
tricolore van de Fransche revolutie den op
marsch in een nieuw Europa aankondigde".
Het zijn ideeën zoo zet hij o.a uiteen, die
thans op elkander botsen, en de gebeurtenis
sen tot dusver hebben bewezen, dat de jeugd
de wet der actie uitvoert. Nog in November
van het vorige jaar werd door Parijs op het
vredesaanbod van den Führer van 6 October
als antwoord het parool tot de vernietiging
van het Rijk gegeven. Het Duitsche volk, welks
leider in December 1938 ter vermijding van een
nieuwen oorlog, groothartig het Duitsche
Straatsburg en geheel Elzas-Lotharingen, ja
alles heeft opgegeven wat in den loop van de
laatste drie eeuwen door Fransche rooftoch
ten aan Germaansche grond in West-Europa
geannexeerd werd, dit volk heeft niet ver
geten, dat Frankrijk niettemin op Engelsch
gestook op 3 December 1939 den oorlog aan
het Grootduitsche Rijk verklaarde met de be
doeling, dit rijk voorgoed in stukken te hak
ken.
De correspondent plaatst in dit verband te
gen de Fransche veiligheidsthese een Duit
sche veiligheidsthese. Herhaaldelijk, zoo zegt
hij, heeft over den Rijn geklonken: „Veilig
voor Duitschland". Voor de toekomstige nieu
we ordening zal van Duitsche zijde alleen de
oplossing kunnen gelden: veiligheid voor den
vrede van onzen arbeid en van ons eindelijk
vereend rijk tegenover mogendheden, die
haar hoogtepunt in 1848 beleefd hebben, die
van de verstrikkende betoovering van dit ver
leden niet kunnen loskomen en daarom nooit
weer de kracht zullen mogen bezitten om
Europa en het grootste volk van Europa oor
log op oorlog te bereiden.

Naar het D.N.B. mededeelt bereid de Fransche
regeering zich voor om Parijs te verlaten en
naar Clermont-Ferrand — de hoofdstad van
het Fransche Departement Puy de Döme — te
vertrekken. De wegen naar Clermont-Ferrand
De „Lokal-Anzeiger" teekent het volgende
zijn streng bewaakt. In tallooze auto's worden
de acten en papieren der regeering overge aan bij de Engelsch-Fransche oorlogsvoering
en de Engelsch-Fransche oproepen tot „red
bracht.
ding van de beschaving":
Is het kunst te overwinnen met een infan
terie, die beter marcheert en stormloopt, met
Fransche arbeiders moeten aan een genie, die voor geen enkele opgeblazen
brug halt houdt, met een luchtmacht, die
het werk blijven.
slechts één vliegtuig verliest, waar de anderen
er tien verliezen? Met bombardements-vliegANDERS WORDEN ZE ALS DESERTEURS
tuigen, tegen welker aanval geen Fransch en
BESCHOUWD.
geen Engelsch zenuwgestel het uithoudt, met
De Fransche minister
van Buitenlandsche Ü-booten, die ritsen schepen tot zinken bren
Zaken heeft het besluit genomen, aldus meldt gen en met een vloot, die zich werkelijk in den
het D.N.B., dat de arbeiders, die hun werkplaat strijd werpt, terwijl Engeland zijn slagschepen
sen verlaten, als deserteurs beschouwd worden en zware kruisers angstig, zij het ook tever
en ook als zoodanig gestraft zullen worden. geefs, in zijn verste schuilhoeken verbergt,
Naar aanleiding van dit besluit zouden reeds neen, dat is geen kunst. Het is tegen de
rijf Fransche arbeiders ter dood veroordeeld Engelsche spelregels en tegen de krijgsopvattingen van de „ervaren" 73-jarige en 84-jarige
en gefusileerd zijn.
Naar het D.N.B. mededeelt hebben generaal oorlogsklassici van het Engelsche en Fransche
Weygand en minister Mandel een bespreking leger Dat is dan in één woord „barbaarschgevoerd, waarin besloten werd, dat met de sterk heid". En het is tegen deze barbaarschheid,
ste middelen zal worden opgetreden tegen elk merkt het blad op, dat Reynaud, Mandel en
streven van defaitisme. Men zal zelfs niet terug- Churchill en de lagere Engelsch-Fransche
tchrikken voor de meest strenge maatregelen. propagandisten de nog niét door de geallieer-

Churchill bezocht Frankrijk.
De Britsche minister van Oorlog Churchill
heeft met eenige militaire deskundigen een
kort bezoek gebracht aan Frankrijk, waar hij
besprekingen heeft gevoerd met Reynaud en
Weygand.

Veldmaarschalk Göring
OP
DE
GEVALLENEN
GREBBEBERG
HERDACHT.
Tijdens
DE
GEVALLENEN
OP DEN
DEN GREBBEBERG
HERDACH1.
- Tijdens
een plechtigheid
op den Grebbeberg. waar de strijd tusschen de Nederlandsche en Duitsche
troepen bijzonder hevig was, werden kransen gelegd op de graven der gesneuvel
de Duitsche en Nederlandsche soldaten. Hauptmann von der Decken (links)
legde een krans op de graven der gesneuvelde manschappen van het
Nederlandsche leger.
-
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moeilijkheden ondervinden bij de ravi
Belgen en Franschen bieden in het 1 lijke
tailleering, is verzonnen. Duitschland is ook
voor de verzorging van de snel oprukkende
afgesloten gebied ernstigen
troepenafdeelingen fiiet meer op de oude me
tegenstand.
thode aangewezen. De regeling van het nazen
i

De militaire situatie stond gisteren,
aldus meldde het frontbericht van het
D.N B. in het teeken van een verdere
vernauwing van het operatiegebied,
dat tusschen de Kanaal- en de Noord
zeekust en den omspannenden boog
van het Duitsche front nog ter be
schikking staat van den ingesloten
vijand. In dit afgesloten gebied bieden
vooral de Belgen, maar ook de Fran
schen nog ernstigen tegenstand. In
dit verband werden verscheiden aan
vallen en pogingen om uit te breken
naar het Zuiden over een breed front
door gemotoriseerde groepen Van den
tegenstander ondernomen.
Ook Engelsche pantserstrijdkrachten traden
hierbij pp. Klaarblijkelijk is een gedeelte van
het ter u:» trekkende Engelsche leger bewogen
om weer actieven tegenstand te bieden om te
pogen den afvoer van de troepen via de Ka
naalhavens te dekken. Over het algemeen is de
ingesloten vijand niet alleen numeriek zeer
sterk, doch ook goed uitgerust. Onder de afge
sneden Fransche troepen bevinden zich ook
talrijke elite-divisies Zeer krachtig is het aan
deel van de gemotoriseerde afdeelingen.
Uit alles blijkt, dat de vijand zich niet in het
stadium der ontbinding bevindt en dat bijge
volg de Duitsche troepen nog krachtig moeten
toeslaan voor de vijand er toe wordt bewogen
de wapens neer te leggen.
Tot dusver zijn alle pogingen van den vijand,
om door te breken afgeslagen. Daarbij is ge
bleken, dat de gemotoriseerde en gemechani
seerde Engelsche en Fransche troepen in hun
gevechtstechniek en tactiek belangrijk infe
rieur zijn aan de Duitschers. Dit geldt vooral
voor de leiding, maar ook voor de opleiding en
voor het materieel.
De door de tegenpartij uitgesproken bewe
ring, dat de opgerukte gemotoriseerde afdee
lingen der Duitsche weermacht reeds aanzien-

den verraden neutralen tot een kruistocht
voor de beschaving van de beurs op de been
willen brengen. En zij hebben gelijk, schrijft
het blad ten slotte, wanneer zij er op hame
ren, dat het dringend is. Laten de neutralen
naar Antwerpen, St. Quentin, Atrecht, Amiens
en Abbeville kijken. Het is werkelijk zeer
dringend.

den van voorraden is een onderdeel van de
zegevierende leiding en de tegenstander kan
er van overtuigd zijn, dat in dit opzicht alle
noodzakelijke maatregelen tijdig genomen zijn.
Uit het legerbericht van Woensdag blijkt
bovendien, dat naast het voortdurend succes
optredende luchtwapen, ook de Duitsche mari
ne met boven water varende schepen den
vijand voor zijn eigen kust heeft aangevallen.
De aanval van de snelvarende Duitsche booten
tegen de Fransche havens aan het Kanaal ver
sterkt nog den indruk van de reeds door het
luchtwapen in hooge mate bereikte afsluiting
van den vijand ook naar de zeezijde

onderscheiden.
Door den

Italiaanschen

Koning.

Koning Victor Emanuei heeft veldmaarschalk
Göring een telegram gezonden, waarin hij hem,
ter gelegenheid van het feit, dat het pact RomeBerlijn een jaar geleden werd afgesloten de
hoogste Italiaansche onderscheiding verleent.
Mussolini heeft Göring eveneens een telegram
gezonden, waarin hij den veldmaarschalk gelukwenscht met de ontvangen onderscheiding
welke een erkenning
is voor het werk van
Göring tot versteviging van de banden tusschen
Italië en Duitschland.
Het telegram besloot
met den kameraadschappelijken groet van den
Duce aan Göring.

10.000 vliegtuigen voor de
Amerikaansche marine.
SNELLERE VLOOTBOUW.

Na een bespreking met president Roosevelt
en marine-ambtenaren nebben de voorzitters
der marinecommissie van Senaat en Huis van
Afgevaardigden een gemeenschappelijk wets
voorstel ingediend, dat een marine-luchtvloot
van minstens 10.000 vliegtuigen en 1600 piloten
vraagt, benevens 124 millioen dollar voor het
inrichten en uitbreiden van marine-luchtha
vens.

De ijzeren hekken in Italië.
Naar Stefani mededeelt moeten voor 31 Decem
ber alle ijzeren hekken in Italië, voor zoover
ze geen bijzondere beteekenis hebben, voor de
Italiaansche oorlogsindustrie Ingeleverd worden.

Het pact Rome-Berlijn een jaar oud.
HISTORISCHE MOTIEVEN.
Gisteren herdachten de Duitsche bladen den
eersten verjaardag van de onderteekening van
het Duitsch-Italiaansche pact van bondgenoot
schap.
„Een jaar van strijd ligt achter ons, sinds dit
pact gesloten werd", schrijft de „Berliner Börsenzeitung". „Een jaar, waarin dit pact onder
hevig is geweest aan de zwaarste beproevingen
welke slechts denkbaar zijn. En geen dag en
geen uur van dit jaar heeft dit pact gewankeld.
Londen en Parijs hebben gemeend, zich met
verwachtingen te mogen vleien, toen Italië als
niet-oorlogvoerende staat zijn
post betrok,
terwijl Duitschland den militairen strijd alleen
opnam Zij hebben zich uitgeput in de meest
belachelijke en beleedigende pogingen, Italië
door verzoeken, vage beloften of bedreigigen in
het kamp van zijn doodsvijanden te halen, en
moeten thans onder het geweld der feiten in
zien, dat zij spoken hebben nagejaagd. „Te
laat". Met dit noodlottige woord is het hoofd
stuk der roofzuchtige en bedreigelijke politiek
van de Westelijke mogendheden tegenover Ita
lië en Duitschland gesloten.
Een nieuw hoofdstuk wordt thans geschre
ven, waaraan de advocaten van een verouder
de wereld geen deel meer hebben.
„Duitschland en Italië", zoo verklaarde graat
Ciano op den dag van het bondgenootschap,
„hebben zich geplaatst aan de spits van de
Europeesche geschiedenis. Dat hun deze plaats
toekomt en dat zij haar weten te handhaven,
dat hebben de gebeurtenissen van het afgeloopen jaar en in het bijzonder van de laatste
weken doorslaggevend bewezen. Er werd ge
schiedenis gemaakt in het Oosten en in het
Noorden, en er zal ook in het Zuiden van het
continent, in de Middellandsche Zee en in
Afrika geschiedenis gemaakt worden. Er wordt
geschiedenis gemaakt in West-Europa: één
vijand één strijd één doel. Oo den verjaardag
van het Duitsch-Italiaansch bondgenootschap",
zoo besluit de ..Börsenzeitung", „kan niemand
in de wereld meer in twijfel verkeeren, dat om
de as Rome—Berlijn in de toekomst het geheele Europeesche gebeuren zal draaien"
,.De loyale houding van Duitschland in de
kwesties der sancties", aldus de „Deutsche Allgemeine Zeitung", „was het geboorte-uur van
de as. De samenwerking der beide volken heeft
sedertdien bewezen, voor beide vooruitstreven
de naties buitengewoon vruchtbaar te zijn. .Elk
van hen kon in zijn levensruimte zijn levens
recht, steunende op deze solidariteit, geheel
anders vertegenwoordigen dan hij het alleen
gekuna had".

Ter
persconferentie
heeft
gisteravond
Hauptmann Frank een toelichting op de oorlogssiutatie gegeven.
De wig, welke gedreven is in het FranschEngelsche front, zoo verklaarde Hauptmann
Frank, is thans zoo breed geworden, dat van
een definitieve breuk kon Worden gesproken
van zulk een omvang dat hei-stel daarvan door
een tegen-offensief als uitgesloten moet wor
den beschouwd.
Ook van de andere zijde is geen Fransch
tegenoffensief gekomen hetgeen kan worden
toegeschreven aan onder de Fransche leiding
heerschende verwarring en desorganisatie.
Tot een goed begrip van den omvang van
dezen strijd, zoo zette Hauptmann Frank ver
der uiteen, dient men te bedenken, dat de
reusachtige strijd, welke thans in Frankrijk
woedt, niet slechts op den beganen grond
wordt uitgevochten. Het betreft hier een
innige samenwerking van landleger, lucht
wapen en strijdkrachten ter zee.
Als gevolg hiervan heeft Engeland na dé
heerschappij op de Noordzee ook die in het
Kanaal verloren.
Dit blijkt duidelijk nu Duitsche snelle oorlogs
bodems voor de Fransche havens opereeren.
Italië's doeleinden.
In den geheelen strijd is de meest innige
samenwerking tusschen de drie groote deelen
„Reeds in den Spaanschen
burgeroorlog",
der Duitsche weermacht verkregen, een samen zoo schrijft de .Völkischer Beobachter", die
werking welke moet voeren naar het bereiken door de Westelijke mogendheden in hoofdzaak
van het einddoel.
bekeken werd als een strijd tegen Duitschland

r'

en van de omsingeling van Italië in de Mid
dellandsche Zeee, is de solidariteit der beide
autoritaire landen overtuigend gebleken. Daar
hebben zij getoond, welk een ernst het hun is,
met de Europeesche taak, welke zij als hooge
verplichting op zich hadden genomen
Het
jonge, krachtige Italiaansche volk heeft her
haaldelijk laten blijken, dat het zijn doelein
den wil bereiken.
Deze doeleinden kunnen in
het kort alaus worden weergegeven, dat Italië
niet meer de gevangene in de Middellandsche
Zee wil zijn, dat het zijn volledige aandeel opeischt in de goederen der aarde, welke hem
krachtens zijn prestaties toekomen.
Italië's
denken en handelen spruit, evenals dat van
alle groote volken, voort uit zijn eigen levens
wetten. Het laat zich allerminst door de Wes
telijke mogendheden voorschrijven, in we.Vie
banen het zijn politiek moet laten bewegen.
Italië is een groote mogendheid, die zich zijn
recht op een waardig bestaan niet laat ont
houden."
Uiteenzetting van Stefani's diplomatieken
redacteur.

De diplomatieke redacteur van het agent
schap Stefani geeft een overzicht van de his
torische redenen, die Italië en Duitschland
naar elkander hebben gestuwd en tot het bond
genootschap, dat verleden jaar onderteekend
werd en tot hun huidige gemeenschappelijke
houding geleid hebben. Dj solidariteit tusschen
beide landen openbaarde zich reeds in de vo
rige eeuw, toen Italianen en Duitschers stre
den voor hun nationale eenheid. Inderdaad
heeft Italië in dit tijdvak een bondgenootschap
met Pruisen gesloten. Dezelfde solidariteit
bleek na den vrede van Versailles, die niet al
leen anti-Duitsch, maar ook anti-Italiaansch
was.
Italië heeft steeds geweigerd aan de politiek
van onrecht en verdrukking deel te nemen, die
na den oorlog door Engeland en Frankrijk te
gen Duitschland gevoerd werd. De fascistische
en nationaal-socialistische revoluties waren
parallel want zij waren beide gericht tegen de
onderdrukking van het verdrag van Versail
les. Mussolini heeft zich alle mogelijke inspan
ning getroost om tusschen de groote mogend
heden in het Midden en het Westen van Europ. een pact van samenwerking gebaseerd op
de erkenning van de gelijkheid van rechten, tot
stand te brengen. Van zijn Kant heeft Duitsch
land niet meegedaan aan de boosaardige eco
nomische belegering, waarvan Italië het voor
werp werd gedurende de campagne in Abessinië.
Thans staat Italië aan de'zijde van Duitsch
land in den strijd, dien dit land moet voeren.
Inderdaad is in dit conflict Italië reeds aan
wezig, omdat ock Italië de piraterij ondervon
den heeft van Frankrijk en Engeland, en voor
al omdat Italië's bewapening in de verschillen-
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de deelen van het schaakbord der Middelland
fiche Zee een groot deel van de Britsch-Fransc'ne vloot en troopencontingenten ophoudt,
die op circa 1 millioen soldaten geschat kun
nen worden.
In een commentaar op den eersten verjaar
dag van de onderteekening van het tusschen
Duitschland en Italië gesloten pact zet de
..Messagero" uiteen, dat het pact niet alleen
een ontmoeting tusschen beide revoluties was
en ten aanzien van de wereld een bevestiging
van een nieuwe levensopvatting, maar ook en
vooral de premisse is van een nieuwe recht
vaardigheid. van een nieuw evenwicht en een
nieuwe orde in Europa.
Het stalen pact was een revolte tegen de
boosheid van het systeem van Versailles en
zette de beide groote, behoeftige, maar vrucht
bare en dynamische, volken op tegen de hege
monie en het monopolie van rijkdommen der
plutocratische democratieën. De beide imperieele democratieën hebben de oogen gesloten
voor de nieuwe werkelijkheid en in plaats van
op een loyale wijze aan het nieuwe leven en
de eischen van de rechtvaardigheid tegemoet
te komen, hebben zij zich in een onredelijke
weigering en in een dwaze halsstarrigheid op
gesloten. De consequenties van deze houding
-— zoo besluit het blad — vormen de werke
lijkheid van het heden.

AMERIKAANSCH OORDEEL
OVER HET VERLOOP VAN
DEN STRIJD.
Door hun succesvollen opmarsch naar het
Kanaal, zoo schrijft de militaire medewerker
van de „New York Post", hebben de Duitsehers,
wat onmogelijk scheen, mogelijk gemaakt. Het
feit, dat de groote vesting Antwerpen met al
haar onbeschadigde havenwerken en niet tot
zinken gebrachte schepen werd opgegeven be
wijst, hoe snel de geallieerden terugtrokken en
hoe gevaarlijk de bedreiging van hun flank is.
De Duitsche superioriteit in de lucht,- die reeds
bij het begin van den oorlog aanzienlijk was, is
intusschen nog duidelijker geworden.

Roemeensche reservisten
opgeroepen.
Bij een gisteren gepubliceerde verordening van
den Rosmecnsclien generalen staf is heden we
derom een groot gedeelte der Roemeensche re
servisten ;voor verdere
opleiding opgereopen.
Het zijn zoowel manschappen als officieren en
onderofficieren.

Uitdrukkelijk wordt er op gewezen, dat daar
mede .ook de verleende verloven worden inge
trokken. De opgeroepenen moeten zich binnen
24 uur bij hun troepenonderdeelen melden. Uit
gezonderd blijft slechts het personeel der be
langrijkste ministeries, der staatsspoorwegen,
der P.T.T. en verder die reservisten, die werk
zaam zijn bij fortificatiewerken, den aanleg van
spoorwegen en tramlijnen en ten slotte, met
speciale goedkeuring van den generalen staf,
het personeel der steenkoolmijnen, petroleummaatschappijen en de suikerbieten verbouwen
de boeren.
,

De

Leuvensche

bibliotheek

verwoest.
De stad Leuven is, althans wat de binnen
stad betreft, in puin gelegd.
Zelfs de 70.000 deelen tellende beroemde bi
bliotheek, welke naar kardinaal Mercier ge
noemd is, en aan welker uitbreiding alle lan
den hebben meegewerkt, werd zwaar gehavend,
aldus heeft de bijzondere correspondent van
de „Popolu di Roma" te Brussel van een oog
getuige vernomen.

Opperbevelhebber in het nabije
Oosten.
Opvolger van Weygand.

Als voorloopigen opvolger van generaal Wey
gand in het Nabije Oosten noemt het Egyp
tische dagblad „Al-Balagh", naar Stefani uit
Cairo meldt, den vroegeren Franschen mili
tairen commissaris voor Syrië, generaal Masfiiet.

Bombardementen lokken
represailles uit.

DE BRITSCH-RUSSISCHE
HANDELSBESPREKINGEN.
VRAGEN EN EISCHEN VAN LONDEN
AFGEWEZEN.

In het communiqué van het Russisch telegraafagentschap Tass over de Engelsch-Russische voorbesprekingen betreffende de wederzijdsche handelsbetrekkingen wordt, aldus het
D.N.B., allereerst een overzicht gegeven van de
totstandkoming dezer besprekingen. Vervol
gens wordt o.m. het antwoord vermeld, dat
Maisky op 29 April aan Halifax zond namens
de Sovjetregeering. Dit antwoord kómt 'in
hoofdzaak op het volgende neer:
a. De Sovjetunie als neutraal land heeft
handel gedreven en zal handel drijven zoowel
met oorlogvoerende als met neutrale landen
waarbij zij uitgaat van haar eigen behoefte
aan uitvoer en invoer."
" - b. Met Duitschland heeft de sovjet-Unie
een handelsovereenkomst, die de sovjet-Unie
ten uitvoer legt en zal blijven leggen, waarbij
zij het voor orftoelaatbaar houdt dit tot onder
werp van onderhandelingen met derde landen
te maken, juist zooals de sovjet-Unie ook niet
voorstelt om de kwestie der handelsovereen
komsten van Engeland met andere landen tot
voorwerp van onderhandelingen tusschen beide
staten te maken.
c. De Sovjetregeering verklaart ermede
rccoord te gaan, dat de handelsbetrekkingen
met Engeland worden hervat op den grondslag
van wederkeerigheid en in zooverre' als een
dergelijke overeenkomst geen schending met
zich medebrengt van handelsverplichtingen
van beide staten tegenover derde landen. Daar
bij heeft de sovjetregeering het oog op onder
handelingen over een handelsovereenkomst,
waarbij de sovjet-Unie de invoer van goederen
uit Engeland voor haar eigen behoeften zeker
stelt.
d. Vrijlating van de door de Engelsche auto
riteiten vastgehouden stoomschepen Selenga
en Majakowski zou de belangrijkste voor
waarde voor de opening van besprekingen over
het sluiten van een handelsovereenkomst zijn
Engelands antwoord.

In zijn antwoord stelde Halifax in plaats van
concrete voorstellen te doen een reeks nieuwe
vragen betreffende de Russisch-Duitsche han
delsbetrekkingen en bracht de wensch naar
voren de Engelsch-Russische handelsbetrek
kingen ondergeschikt te maken aan de taken
van den oorlog, die Engeland voert. Dit laatste
wees in een memorandum de volkscommissa
ris van buitenlandsche zaken, Molotof, van de
hand, terwijl hij tevens weigerde op de vragen
betreffende den Russisch-Duitschen handel in
te gaan. De Engelsche regeering-is veranfcwoor*
delijk voor het vasthouden der genoemde sche
pen. Ten slotte wordt opgemerkt, dat reeds
het feit, dat de Engelsche regeering de bespre
king van problemen heeft aangevat, welke uit
sluitend tot de bevoegdheid van de sovjet-regeering behooren, niet getuigt van het aanwe
zig zijn van den wensch aan den kant van de
Engelsche regeering om handelsbesprekingen
met de sovjet-Unie te voeren.

Een Britsche productieraad
aangekondigd.

BINNENLAND
Schoenenverkoop niet meer vrij.
Eén paar op de bon. •
Het departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart maakt bekend, dat het koopen
van alle soorten schoenen bij den kleinhan
del en het verkoopen en afleveren van alle
soorten schoenen door den kleinhandel is ver
boden. Onder schoenen worden voor de toe
passing van ait verbod mede verstaan: kinder
schoenen, laarzen, sportschoenen, sandalen,
samoa's en lederen pantoffels.
Van het verbod is uitgezonderd het koopen
door en het verkoopen en afleveren aan hen,
die in het bezit zijn van een door den plaatse
lijken distributiedienst afgegeven, op naam ge
stelden bon, rechtgevende op het koopen van
één paar schoenen.

De plaatselijke distributiedienst zal een bon
slechts afgeven op vertoon van de distributie
stamkaart aan hen, uie ten genoegen van dien
dienst aantoonen, dat zij niet beschikken over
een paar schoenen, dat redelijkerwijze bruik
baar kan worden geacht.
De bon moet bij aflevering der schoenen
door den kooper worden afgeleverd. De aan de
achterzijde van den bon vermelde 'gegevens
moeten door den verkooper worden ingevuld
en door den kooper van zijn handteekening
worden voorzien.
De kleinhandelaar is verplicht iedere bestel
ling van schoenen op een bij den plaatselijken
distributiedienst verkrijgbaar bestelformulier
in te dienen bij het Rijksbureau voor huiden
en leder, Keizersgracht 129—131, te Amster
dam. Dit bestelformulier moet vergezeld zijn
voor een met het te bestellen aantal paren
schoenen overeenkomend aantal bonnen. Be
stelling rechtstreeks bij den fabrikant of gros
sier is derhalve niet meer mogelijk.

Een Rijksbureau voor distributie
van textielproducten.
Het département van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart maakt bekend, dat gisteren is
ingesteld eeli Rijksbureau, voor de distributie
van textielproducten door den handel, geves
tigd Banstraat 1, 's-Gravenhage. Als directeur
van dit bureau is benoemd de heer H. G. Hey.
Doel van genoemd Rijksbureau is het tref
fen van maatregelen op het gebied van de
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Nederlandsche troepen den opmarsch der Duitsche troepen te stuiten. Boven: de
Hagenbeekbrug bij Borculo; onder: de Schuttelerbrug eveneens bij Borculo. Van
beide bruggen is men bezig de resten te verwijderen, terwijl noodbruggen
zullen verrijzen.

distributie van alle textielproducten, zoowel
door den groothandel als door den kleinhandel.

Onder textielproducten worden hierbij ver
staan alle, uit textielgrondstoffen vervaardig
de artikelen, welke voor uiteindelijke" con
sumptie zijn bestemd. Van deze artikelen kun
nen onder meer worden genoemd: naai- en
handwerkgarens,
manufacturen,
kleeding,
huishoudgoederen, dekens, tapijten, fournitu
ren, enz.

In het Engelsche Lagerhuis heeft Attlee- de
vorming aangekondigd van een productie-raad.
Hierin zullen regeeringsinstanties en vertegen
woordigers der vakvereenigingen zitting hebben.
Er zullen speciale commissies gevormd worden,
welke zich zulilen bezig houden met uitbreiding
der werkgelegenheid.

Op grond hiervan is iedere handelaar in
textielproducten, in bovengenoemden zin, ver
plicht onverwijld éen schriftelijk verzoek tot
inschrijving bij het Rijksbureau in te dienen,
bij inwilliging van welk verzoek een vergun
ning tot het voeren van het bedrijf zal worden
verleend. Het voortzetten van het bedrijf zon
der een dergelijke vergunning zal binnenkort
verboden zijn.

De Duitsche luchtdoelartillerie.

De öfficieele bekendmakingen.

Naar uit Berlijn wordt medegedeeld, heeft de
Met ingang van heden, Donderdag 23 Me'
Duitsche luchtdoelartillerie in Duitschland en zullen de öfficieele bekendmakingen door de
aan het front in het tijdvak Van 10—15 Mei radio worden doorgegeven van 3.30—4 uur des
342 vijandelijke vliegtuigen omlaaggehaald. Dit middags en van 7.30—8 uur des avonds.
beteekent dat zij 1/5 van het totaar der vijan
delijke verliezen voor haar rekening nam.

Industrieelen bij den Duce.

Zuiveringsactie te Parijs.

Mussolini heeft gisteren de leiders
van de
kleine industrieelen ontvangen. Bij die gelegen
heid zeide de woordvoerder van de industriee
len. dat zij sgldaten waren onder leiding van den
duce, en dat zij Mussolini zouden gehoorza
men om het lot van het Italiaansche keizerrijk
te verzekeren.

De nieuwe Fransche mimstei van Binnenlandsche Zaken. Mandel. heeft de politie te
Parijs opdracht gegeven een uitgebreide zui
veringsactie uit te voeren in de Fransche
hoofdstad
In de omgeving van de Champs
Flysees zijr. talrijke personen gearresteerd, ter
wijl ook in andere w'jken personen zijn aan
gehouden. De politie heeft verschillende raz
zia's uitgevoerd.

Vrouwelijke hulpdienst in
Frankrijk.
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De organisatie van den
wederopbouw.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht,
in overleg met den Duitschen bevelhebber in
Nederland, op de voordracht van dén secre
taris-generaal, waarnemend hoofd van het
Departement van Waterstaat, gehoord den regeeringscommissaris, belast met het herstel
van het verkeerswezen, de drooglegging van
onderwaterzettingen, den wederopbouw van
steden, dorpen en gebouwen en al hetgeen daar
mede samenhangt, besluit als volgt:
1. De leiding van alle werkzaamheden, ver
band houdende met den wederopbouw, zoowel
door openbare lichamen als door particulieren,
berust bij den regeringscommissaris.
De regeeringscommis«aris voornoemd draagt
den titel van: regeeringscommissaris voor den
wederopbouw.
2. Alle overheidsdiensten, welke uitsluitend
of mede bemoeiing hebben met aangelegen
heden, welke voor den wederopbouw van be
lang zijn, verleenen, in het belang van een
spoedigen wederopbouw, medewerking aan den
regeeringscommissaris en onthouden zich te
dezen van daden en beslissingen, waarvan niet
te voren is vastgesteld, dat zij overeenstemmen
met de plannen van dien regeeringscommissa
ris.
Zij stellen desgevraagd alle gegevens be
schikbaar en verleenen overigens alle mede
werking.
3. Werkzaamheden tot herstel van geleden
oorlogsschade, uitgezonderd kleine herstellin
gen aan werken en gebouwen, die overigens
geen belangrijke schade hebben geleden, mo
gen noeh door openbare lichamen, noch door
particulieren worden verricht zonder goed
keuring van of vanwege den regeeringscom
missaris.

Duitsche experts naar ons land.
Krachtiger

samenwerking met Nederlandsch#
autoriteiten te wachten.

Naar de Tel. vernam, zullen verschillende be
langrijke vraagstukken op economisch en ander
gebied — o.a. ook met betrekking tot Nederlandsch-Indië — die een nauw overleg tusschen
de Duitsche en Nederlandsche autoriteiten ver
gen, weldra op krachtiger en intensiever wijze
worden aangepakt
Verschillende Duitsche deskundigen kan men
daartoe dezer dagen in ons land verwachten.
De aankomst van vooraanstaande Duitsche des
kundigen zal het mogelijk maken, dat over
verschillende hangende problemen
beter
zal
kunnen worden beslist door het nauwe contact,
dat een gevolg zal kunnen zijn van de komst der
Duitsche experts.
Het ware niet te verwonderen, indien bij deze
besprekingen ook de positie der in Nederlandsch
Indië gevangen gehouden Duitsehers
aan de
orde kwam. Van Duitsche zijde staat men op
het standpunt, aldus het blad. dat de in de tro
nen gevangen gehouden Duitsehers het recht
hebben op een gelijksoortige behandeling als
de Duitsehers Nederlandschen burgers in het
door hen bezette moederland doen geworden.
Het is te verwachten, dat om voor de hand lig
gende redenen de Nederlandsch-Indische auto
riteiten met deze overweging rekening zullen
houden.

Onderdeelen van niet-Nederl.
vliegtuigen.
Souvenirs moeten worden ingeleverd bij de
politic.

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht maakt in overleg met den Duitschen
militairen bevelhebber in Nederland bekend,
Hulpcomité voor het geheele land. dat
voorwerpen of onderdeelen afkomstig van
Dr. W. de Vlugt, Burgemeester van
niet-Nederlandsche vliegtuigen, meegenomen
Amsterdam, voorzitter.
als herinnering of souvenir
moeten worden
Mr. J. A. de Wilde, Regeeringscommissaris ingeleverd bij de plaatselijke politie. Indien
voor de hulp aan Rotterdam, heeft den burge zulks niet geschiedt, zal wegens dit medenemeester van Amsterdam uitgenoodigd 't voor men een strafrechtelijke vervolging worden in
zitterschap te aanvaarden van een te stichten gesteld.
landelijk comité, dat tot taak zal hebben allé
acties tot hulpverleening aan steden en dorpen,
Onderzoek gelast tegen
welke door den oorlog getroffen zijn, te coördinèeren. Dr. De Vlugt heeft deze uitnoodiglng
plunderaars.
aanvaard.

SLACHTOFFERS VAN LUCHTAANVAL OP
HAMBURG BEGRAVEN.
In Frankrijk is een vrouwelijke hulpdienst
ingesteld.
De
leden
hiervan
zullen
dienst
doen
In
Hamburg
zijn de 33 personen, die zijn
Het Italiaansche blad „Tevere" keert zich te
omgekomen bij een Britschen luchtaanval op
gen de door de Westersche mogendheden uit in het binnenland en in de legerzone.
de stad, ter aarde besteld.
gevoerde bombardementen van open Duitsche
steden, aldus vernecmL het D.N.B. uit Rome.
Er wordt gevaarlijk spel gespeeld, Want men Advies aan Amerikanen om naar
OPENING DER BRESLAUER MESSE.
lokt hiermede represailles van Duitsche zijde
hun land terug te keeren.
uit.
Bij de opening van de Breslauer Messe heeft
Nu de geallieerden in hun oorlogscommuniNaar Associated-Press méldt, heeft de Ame- staatssepretp "is Lanfried van het departement
qué's niets beters te meiden hebben, schrijft
rikaansche regeering besloten dé mailboot •van economische Zaken zijn overtuiging uit
genoemd blad, wijzen zij met zichtbare vol
..President Harding" naar Ierland.te zenden, gesproken, dat Duitschland in dezen besllssendoening op de daden van het luchtwapen te
om de in Europa vertoevende Amerlkaansche den strijd de overwinning zal behalen.
gen het Duitsche gebied. „Uit de lucht kan
Ook op economisch terrein heeft Duitsch
onderdanen af te halen. Het schip Vertrêkt
echter de doodsteek komen en het is niet uit
Besprekingen over de Nederl.
land goede voorzorgen getroffen en hij maakte
vandaag/
•
-.
gesloten dat de Westelijke mogendheden de
in verband hiermede gewag van het steeds
industrie.
zen doodsteek op het juiste oogenblik door de
Associated Press meldt, dat de diplomatieke intensiever wordende handelsverkeer met de
represailles, welke zijzelf door haar optreden
Op het Departement van Handel, Nijverheid
en consulaire vertegenwoordigers, der
Ver- Sovjet-Unie.
provoceeren zullen ontvangen."
en Scheepvaart heeft een bespreking plaats
eenigde Staten in tal van Balkanlanden en het
Nabije Oosten, opdracht hebben gekregen de
gehad met de directeuren van de verschillende
HET DUITSCH - ITALIAANSCH VRIEND
burgers aan te raden naar de
Rijksbureaux voor de nijverheid.
De huidige
Oneenigheid tusschen geallieerde Amerikaansche
SCHAPSVERDRAG.
Verecnigde Staten terug te keeren.
toestand van de Nederlandsche Industrie en de
De Italiaansche pers stond gisteren in het maatregelen, welke voorloopig het eerst nood
oorlogsleiders?
teeken
van
het eenjarig
bestaan van het zakelijk zijn, werden daarbij onder het oog ge
Telefonische
Engeland
verbindingen
met
zien. Speciale aandacht moest worden gewijd
De versterking der Amerikaansche Duitsch-Italiaansch vriendschapsverdrag.
het
vasteland
verbroken.
aan de grondstoffenindustrie. De vergadering
weermacht.
stond onder leiding van den secretaris-gene
Uit Londen wordt gemeld, dat de telefoni
raal, dr. Hirschfeld die tevens
waarnemend
HET BEZOEK VAN VON EPP AAN ROME.
sche verbindingen van Engeland met het vas
Naar het D.N.B. uit Washington verneemt,
hoofd van het departement Is. Binnenkort zal
teland thans volkomen stopgezet zijn. Verder heeft de Senaat het millioenen voorstel ter ver
Ter gelegenheid van het bezoek van Ritter wederom een bijeenkomst worden gehouden.
wordt bericht, dat de chef van den imperialen sterking van de weermacht goedgekeurd.
von Epp aan Rome, werd in het Argentijnsche
Ook met het presidium van den Nijverheidsgeneralen staf, Ironside, bij Koning George op
theater aldaar een groote bijeenkomst gehou
raad, welk orgaan optreedt als vertegenwoor
bezoek is reweest. Er zou te Londen ontevre
den. Talrijke vooraanstaande personen waren
diging van het georganiseerde industrieele be
denheid heerschen over de voortdurende wij
hier aanwezig.
Nieuw vliegtuig in Rusland.
drijfsleven onder de huidige omstandigheden,
zigingen in het geallieerde opperbevel. Voorts
heeft een bespreking plaats gehad.
In Sovjet Rusland is een nieuw vliegtuig in
zou er ernstige oneenigheid bestaan tusschen
d^ oorlogsleiders. De chef van den Britschen gebruik genomen, dat 64 passagiers kan ver
VLUCHTELINGEN UIT GIBRALTAR.
generalen staf, lord Gort, zou zich reeds uit voeren.
Een begraafplaats bij den
Eenige honderden vluchtelingen uit Gibraltar
De bemanning bestaat uit acht personen. Het
Frankrijk tiaar Londen hebben begeven.
zouden
in
Tanger
zijn
aangekomen.
Alleen
de
toestel
heeft
6
motoren
en
kan
een
snelheid
van
Generaal 'Vp.vgand heeft per vliegtuig een
Grebbeberg.
mannen, die in staat waren de wapens te voe
210 kilometer per uur ontwikkelen.
bezoek aan het front gebracht.
ren, zouden zijn achtergebleven.
De Nederlandsche soldaten, die aaft de Grebbelinie sneuvelden, zullen op eenige centrale
ENGELSCHEN AANGERADEN PARIJS TE
NOODWEER IN CHILI.
punten bij het slagveld in gemeenschappelijke
VERLATEN.
BEGRAFENIS VAN SLACHTOFFERS VAN
graven ter aarde worden besteld. Er zal voor
In de Chileensche provincie Valparaiso heêft
een begraafplaats deskundig advies worden
Het Britsche consulaat te Parijs heeft, naar
BOMAANVALLEN
noodweer gewoed, waardoor in de haven be
gegeven door den directeur van de landelijke
langrijke schade werd aangericht. Ook ln Mid- het D.N.B. meldt, de aldaar vertoevende Brit
Te Bremen zijn gisteren de vijftien burgers, eigendommen der gemeente Arnhem, den heer
sche onderdanen aangespoord de stad te ver
den-Chiii moet de schade groot zijn.
die
vielen
als
slachtoffer
van
de
Engeltche
S. H. Frederiks.
laten.
bomaanvallen in den nacht van 17 op" 18 en
DE
SLAAT
OP
ENGELAND
OORLOG
van 18 op 19 Mei ter aarde besteld.
„WEG
VOOR
AANVAI
OP
ENGELAND
VRIJ".
De burgemeester van Bremen voerde
het
TERUG.
Vrijstelling van stempelen.
De
Kopennaagsche
dagbladen
schrijven,
dat woord en zeide o,a., dat deze burgers gevallen
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
Schrijven de Duitsche bladen.
thans voor de Duitsche troepen de weg vrij is waren voor de vrijheid en de sterkte van het van het Departement van Sociale Zaken
De Duitsche bladen melden, dat de oorlog, om een aanval te doen op Engeland. De bla vaderland. Dit offer zal Engeland worden ver maakt bekend, dat het hem wenschelijk voor
welke Engeland gewild heeft, nu op Groot- den wijzen op de onstuitbaarheid van den Dult- golden.
komt, dat van het teekenen van de aanmel
Brittannië zelf terugslaat. Londen vreest thans schen opmarsch en men is van meening, dat
dingslijsten voor de werkloozenkassen alsmede
voor den genadeslag, zoo schrijven de bladen. het einde van den oorlog meer nabij is dan
van het stempelen tot nadere aankondiging
DE VROUWENARBEID IN ENGELAND.
De oorlog is thans niet naar het Roergebied ooit. De „National Tidende" voorziet, dat de
vrijstelling wordt verleend. Alle overige con
verplaatst, maar staat nu in dreigende werke democratieën in dezen oorlog ten onder zul
In Engeland Is thans vrouwenarbeid in de trolemaatregelen blijven uiteraard onverzwakt
lijkheid voor de Engelsche kust.
len gaan.
zware industrie toegestaan.
van kracht.
van

•

DERTIEN VERDACHTEN OPGESLOTEN.

In Austerlitz en Den Dolder fUtr.) is het
voorgekomen, dat eigendommen van Neder
landsche militairen, die plotseling moesten
vluchten, en van burgers, die onverwacht
moesten ëvacueeren, in barakken, woningen en
op den openbaren weg onbeheerd zijn achter
gelaten. Ook vele rijksgoederen, zooals kleeding,
uitrusting, munitie, dekens, gasmaskers, hand
granaten. doch vooral rijwielen moesten ach
terblijven. Vele goederen konden in den loop
dezer dagen aan de rechtmatige eigenaars
worden teruggegeven, doch zeer veel wordt nog
vermist. Sommige inwoners, aldus de Tel., blij
ken de ernstige waarschuwing van den opper
bevelhebber van land- en zeemacht tegen roof
en plundering ln den wind te hebben geslagen
en zich toch voorwerpen te hebber, toegeëigend
De commissaris van politie te Zeist heeft nu
bekend gemaakt, dat tegen dertien bewoners
uit Auterlitz op last van een bijzondere Duit
sche rechtbank een onderzoek aanhangig ge
maakt is. De verdachten zijn voorloopig in het
Huis van Bewaring te Utrecht opgesloten. Als
vaststaand kan worden aangenomen dat korte
metten zullen worden gemaakt met degenen,
die zich aan bovengenoemde schanddaden heb
ben schuldig gemaakt.

PAKKETPOST VAN NIEUWSBLADEN EN
DRUKWERKEN WEEH " OGELIJK.
De verzending van pakketpost van nieuws
bladen en drukwerken kan weer worden toege
laten. Echter zal de verzending tengevolge van
de beperkte vervoermiddelen "orTaging onder
gaan, aldus wordt door de "" "r. medegedeeld.
Verantwoordelijkheid
een
spoedige
overkomst kan niet worden fw..vaard.
De telegraafverbindingen zijn aanmerkelijk
verbeterd, zoodat de vertraging in de over
komst van telegrammen niet onbelangrijk is
verminderd.
Met het buitenland zijn nog geen verbindin
gen tot stand gebracht.

*I
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Twentsch nieuws
TWENTSCIIE MOTORBOOTDIENSTEN
HEBBEN \ LROINDING MET HET WESTEN
HERSTELD.
De Twentsche motorbootdiensten hebben dp
•verbinding met het Westen hersteld Wegens
het vernielen der bruggen worden de verbin
dingen vanaf Enschede, Hengelo en Almelo
naar Deventer, onderhouden per vrachtauto
Van Deventer af kan per boot via den IJssel en
het IJsselmeer Amsterdam worden bereikt
Ondanks het vernielen der bruggen wordt
bij de vaart in den IJssel practisch geen hinder
meer ondervonden. Over de schepen welke de
Nederlandsche soldaten bij Hattem tot zinken
hebben gebracht, kan heengevaren worden
Daar de doorvaarthoogte bij Zwolle beperkt is'
heeft men van verschillende schepen de
stuurhutten verwijderd. Bij Kampen onder
vindt men geen hinder.

VIJF BEKEURINGEN TEGELIJK.
Door de politie werd W. K. bekeurd, wegens
het rijden met een tweewielig motorrijtuig
zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs'
nummerbewijs, wegenkaart en rijvergunning'
Ook werd hij nog bekeurd wegens het voeren
•van verschillende nummers.

HENGELO
SCHOOLVEREENIGING
L. EN U.L.O.

VOOR

Onder leiding van den heer S. W. Vis werd
gisteravond een ledenvergadering
gehouden
-van de door samensmelting van de belde oude
Chr. Schoolvereenigingen
opgerichte
Chr.
6choolvereeniging voor L. en U.L.O. Na de
gebruikelijke opening der vergadering en een
inleidend woord van den voorzitter, stelde deze
het eenige agendapunt aan de orde, namelijk
-verkiezing van negen bestuursleden. Vier van
deze bestuursleden zouden Nederlandsch Her
vormd, drie Gereformeerd en twee Baptist
moeten zijn. Het resultaat 'der 'verkiezingen
•was, dat gekozen werden de heeren J. Uilenreef, A. Katgert. G. Post en G. van Sluiters,
Ned. Herv. L. Martens, J. Schipper en R.
Wiegman, Geref. en G. Hulleman en S. Vis
Bapt. De laatste werd door de vergadering
.tot voorzitter aangewezen, terwijl dè andere
(functies door het bestuur onderling
zullen
worden verdeeld.

I
I

I
I
•
I
I
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POGING TOT HAMSTEREN.
Gistermiddag werd in de Wëemênstraat ze3cere W. uit Enschede aangehouden, die een
: ïnud aardappelen vervoerde. Desgevraagd deel1 de hij mede dat de voorraad aardappelen be|
stemd was voor een familie in de De Wet
straat. Bij onderzoek bleek, dat dit gezin
slechts 5—10 K.G. mocht inkoopen. Dit gewicht
I leverde de man af, de rest nam. hij mee terug,
I onder de waarschuwing, dat de distributiedienst scherp zou letten op hamsteren.

1

ONDER VIADUCT VASTGEREDEN.

I

Gistermiddag reed een met katoenafval beladen 'vrachtauto uit Enschede onder de via
duct aan de Enschedeschestraat door. Plotse
ling echter kan de wagen niet verder, omdat
het achterste deel van de lading te hoog was
«n de auto klem was gereden. Een reeks balen
rolde op den grond. Nadat een gedeelte der
partij was overgeladen, kon het transport zijn
Weg vervolgen.
LAST VAN KWAJONGENS.

i
•

Op 't Tuindorp ondervindt men den laatsten
tijd zoo'n last van kwajongens, die onder meer
I den heelen vijver afvisschen, dat de politie ge. I waarschuwd moest worden. Het zal nu wel af* geloopen zijn met de visscherij.

OLDENZAAL
Van een wissen dood gered.

I

Wohltat benoemd tot commissaris.
De Opperbevelhebber van het Duitsche le
ger, Generaal Von Brauchitsch, heeft in over

ENSCHEDE

CIIR.

DE NEDERLANDSCHE BANK.

leg met den minister van Economische Zaken
en president van de Duitsche Rijksbank,
Funk, en veldmaarschalk Göring den Duitschen econoom en Staatssecretaris van het
Ministerie van Economische Zaken, Wohltat,
als commissaris toegevoegd bij de Nederland
sche Bank, terwijl hij tevens als economisch
adviseur voor Nederland zal optreden, Wohltat
zal toegevoegd worden aan den staf van de
Duitsche militaire bezetting van Nederland.

ZEELAND DOOR EEN RAMP
GETROFFEN.
Middelburg's beroemde stedenschoon vernietigd.
Fransche troepen werden

BUITENLAND
HET DUITSCHE
LEGERBERICHT.

schepen en een tankschip met een gezamen
lijke tonnage van 20.000 ton tot zinken ge
bracht en een torpedojager werd zwaar be
schadigd.
De havens van Duinkerken en Dover zijn
gebombardeerd. Duitsche oorlogsbodems heb
ben voor Duinkerken een vijandelijken torpedo
jager met een torpedo getroffen.
Overigens was de actie van het luchtwapen
tengevolge van de weersgesteldheid beperkt.
De vijand verloor 9 vliegtuigen; 5 Duitsche
machines worden vermist.
Bij Narvik werd een vijandelijke kruiser aan
den boeg zwaar getroffen. Een transportschip
van 3000 ton werd tot zinken gebracht, een
ander transportschip werd zwaar beschadigd
Legerplaatsen en münitieopslagpla^tsen wer
den in brand geschoten. Batterijstellingen en
landingsplaatsen werdén met succes aange
vallen.
Ook den laatsten nacht hebben de Engelschen planloos niet-militaire objecten gebom
bardeerd.
In
Nederland zijn eenige plaat
sen door Britsche vliegers gebombardeerd,
waarbij verscheidene burgers gedood werden.
Volgens de Duitsche radio is de Engelsche
pers thans bezig- de schuld van den catastrophalen toestand aan het Westfront op hun
bondgenooten af te schuiven. De oorzaak van
alles zou de Fransche generale staf zijn. Een
Engelsch blad heeft geschreven, dat het En
gelsche leder er goed aan doet terug te trek
ken, zelfs als Parijs geofferd moet worden,
want het heeft toch geen zin. '

Wat er toen gebeurd is, weet niemand met
zekerheid; een geweldige brand brak uit, wel
ke door de Fransche bezettingstroepen was
ontstoken, teneinde hun aftocht te del(ken.
Middelburg was op dat moment geëvacueerd:
slechts enkelen waren achtergebleven. De felle
brand viel niet meer te stuiten en het grootste
deel van de oude stad viel aan het allesver
woestende vuur ten offer. Het schitterende
laat-Gothische stadhuis, een der schoonste
raadhuizen ter wereld, werd verwoest. Alle

Teneinde zich den dagelij kschen langen fiets
tocht te besparen blijven verschillende En, schedesche werkloozen, die aan alhier in werK5 -verschaffing uit te voeren objecten tewerk
i gesteld zijn, in een keet op het werk oveinachten
Aan de moderniseering van het .Kerkplein en
de zuiveringsinstallatiewerken zijn thans
dubbel aantal werkloozen geplaatst.

i

DIEFSTAL.
Bij de gemeentepolitie werd door een op
zichter der Nederlandsche Heidemaatschappij
aangifte gedaan, dat van de alhier onder Di
rectie der Nederlandsche Heide .M^atsc'^PP •[
uitgevoerde werkverschaffingsobjecten diveis
materialen als emmers, bekistingen e.d waren
ontvreemd. Een onderzoek wordt ingesteld.

ALMELO
SCHUURTJES IN BRAND.
Woensdagmiddag werd aan de P^1"® ™edf~
gedeeld, dat een huis aan de £testraat in
brand stond. De politie rukte terst0"d "e
brandbluschmiddelen uit. Ter piaatse gekomer
constateerde zij, dat in een oud schu,ur^jes
«taande achter het perceel no. 38 ^rand was
ontstaan en dat het vuur zich had uiltgebreld
tot het schuurtje, staande achter het P^ceel
36. Het vuur was inmiddels door omwonende
gebluscht; de schade is niet groot.

.

den gevochten, trokken zich in

wanorde

op

Zeeland terug. Elk oogenblik verwachtte men
Engelschen, maar deze hebben zich niet
laten zien. Op 15 Mei werd aan gene
raal Durand, die zich met zijn troepen in
Middelburg en omgeving had verschanst, een
ultimatum gesteld; binnen 2 uur moest de

-
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HET STADHUIS TE MIDDELBURG.
burg, zooals de St. Joris Societeit en het ge
bouw van de Provinciale Bibliotheek, waarin
tal van kostbare werken werden bewaard, zijn
geheel verwoest.
Van het- bijzondere karakter van Middel
burg is niets meer overgebleven. De voor
naamste winkelstraten, zooals de Lange Delft
b<t de Lange Burg, liggen in puin, Tal van
andere straten zijn zwaar beschadigd; de bin
nenstad van Middelburg vertoont hetzelfde
trieste beeld als Rotterdam. Wal hier echter
aan stedenschoon en kunst verloren is gegaan,
overtreft dat van de Maasstad in zeer aan
zienlijke mate. Middelburg is verslagen; met
man en macht wordt gewerkt aan het oprui-

en alle Nederlanders, gehoor te geven Het ver
wachte bombardement bleef uit; de Duitsche
legerleiding wilde blijkbaar tot
het laatst
wachten teneinde het prachtige Middelburg te
sparen. Het duurde 24 uur; alle pogingen van
den burgemeester en den waarn. Commissaris
der Koningin, mr Dieleman, bleven zonder ge
volg. Maar één belangrijk ding werd bereikt;
de bevolking kon grootendeels naar veiliger
oorden worden gebracht en daaraan ls het te
danken dat er betrekkelijk weinig slachtoffers
vielen te betreuren. De Fransche legerleiding
bleef tot Vrijdagmiddag 17 Mei weigerachtig
en toen
gebeurde het ai lang
gevreesde:
Middelburg werd aangevallen, waarbij de
Duitschers alles deden om de schatten van
kunst en historie te sparen. De burgemeester
van Middelburg heeft woordelijk verklaard:
„De Duitsche legerleiding betreurt de ver
woestingen evenzeer als wij zelf en beschouwt
het als haar voornaamste taak aan den weder
opbouw mede te werken. „De Kommandatur
Zeeland" heeft daarvoor reeds verschillende
voorbereidende maatregelen getroffen.
Naar ik persoonlijk heb kunnen vaststellen,
is de verwoesting voor het overgroote deel het
gevolg van branden.
Toen het bombardement was afgeloopen, wa
ren het Stadhuis, de Abdij, St. Joris en de hui
zen aan de Markt, Lange Burg, Koorkerkhof,
Balans, Dwarskaai, Rouaansche Kaai en zeer
vele andere nog intact".
Verder heeft de burgemeester o.m. nog ge
zegd: „God, die ons in het leven behouden
heeft, zal ons voor dit leven ook de kracht
geven. De weder-opbouw van onze schooné
stad, zij ons aller eerste en gemeenschappèlijke
doel. Daarvoor moeten wij alle krachten In
zetten".
VERDERE VERWOESTINGEN.
Ook andere deelen van Zeeland zijn ernstig
getroffen, o.a. Ierseke, waar vele huizen in
puin liggen en Kapelle. Op een en ander ho
pen wij morgen terug te komen.

West-Brabant geteisterd.
West-Brabant heeft eveneens

ernstig

van

den oorlog te lijden gehad. Hier hebben Fran

NIJVERDAL.

sche troepen strijd geleverd met de Duitschers;

GESNEUVELD.

overal zijn ze in korten tijd verslagen. Breda

Gisteren kwam hier bericht binnen, dat de
militair Joh. Klink, oud 32 jaar, tengevolge
van het springen van een landmijn, tijdens de
oorlogsdagen om 'fc leven is gekomen. Dit is de
derde persoon — voor zoover thans bekend —
in deze gemeente, die gesneuveld is. Klink was
gehuwd en vader van 3 kinderein. Hij was
woonachtig aan de De Joncheerelaan te Nijverdal.

heeft van de voornaamste Brabantsche steden
het ergst geleden, hoewel nergens
bare schade is geleden.

ENSCHEDE. Geboren: Hendrik Bernard z,v.
W. G. Demoed en M. Prenger. Susanna Johanna d.v. A. v. Zuijlen en A. de Vos. Gehuwd: T.
E. Oude Rikerink 34 j. en M. Peters 31 j. A.
G. J. Reimink 29 j. én G. J. v. Dooren 32 j. J.
W. v. Wengel 32 j. en J. A. Berkel 29 j. W.
Kruse 40 j. en H. Jurjens 32 j. J. H. Weikamp
25 j. en J. de Jonge 22 j J. W. Kruithof 27 j. en
H. Jansen 25 j. Overleden: J. Vonkerman vr.
74 j. echtg. van B. J. Leeftink. J. Kwekkeboom
vr. 70 j. eclitg van H. Lammerink. W. Meester
m. 2 d. A. H. J. Heek m. 10 mnd. J. v. Bilsem
m. 2 mnd.
HENGELO. Geboren: Ina Marlanne d.v. J.
Jansen en C T. J. Goldstein. Harmpje d.v. F.
Croes en G. Edelenbos. Robert z.v.'H. J. Pelser
en E. J. Grootveld. Greta d.v. H. J. Jonge Poe
rink en B. J. Maas Ondertrouwd: H. Stokking
26 j. en T Olthuijs 22 j. J. C. Clason 30 j. en
J. M. Boswinkel 20 j. Gehuwd: K. L. L. Kreikén
36 j. en A Venhuis 32 j.

onherstel

De grootste verwoes

ting werd aangericht in de Ceresstraat, de Teteringsche dijk en de Terheijdenstraat. In Ginneken zijn ook eenige panden vernield, even
als in Princenhage.

Hoe

groot

het

slachtoffers is, kan nog niet worden
Men zit in Breda nog steeds

in

aantal
gezegd.

ongerustheid

over verschillende personen, die na
cuatie nog niet zijn teruggekeerd.

de

eva

Deze eva

cuatie ls buitengewoon wanordelijk verloopen.
Een droeve omstandigheid is het, dat de te
rugtrekkende Franschen zich tusschen de
vluchtende burgers hebben gemengd, vanwaar
zij op de Duitschers schoten. Het kon niet uit
blijven, dat toen ook burgers zijn getroffen.
Het dorp Etten is eveneens door een ramp
getroffen. Vele huizen zijn vernield, evenals
de kerk. Vrijdagmiddag 17 Mei, toen de Fran
schen in het dorp waren, verschenen 20 tot 25
machines boven de plaats. Iedereen liep in
Etten uit om dit te zien. De gevolgen waren
vreeselijk; een bom welke bij het huis van no
taris, Peters neerkwam, doodde 17 personen.
Ook den volgenden dag heeft Etten temidden
van den strijd gelegen. In het dorp zijn in to
taal meer dan 70 ingezetenen gedood.

BURGERLIJKE STANDEN

HELLENDOORN. Geboren:
Piet, zv. H. ter
Borg en M. A. J. W. Michel, Hellendoorn. Johannes Maria, zv. P. J. C. Middelkamp en G.
J. M Morsink, Nijverdal. Gerrit, z.v. G. J. Klein
Jan en G Koers, Daarle. Zwaantje, dv. H J.
Kroese en J. E. Kamphuis,
Marle.
Berend
Jan, zv. H. Kraa en G Bosch, Nijverdal. Minke
Johanna. dv. J. Boonstra en S. van der Schaaf
Nijverdal. Jan Hendrik zv. H Gerritsen en G
J Kroese, Nijverdal. Alie dv. J. Aal en J. Seinen,
Nijverdal Ondertrouwd: F. Schuttevaar 28 j„
Hellendoorn en F Vrijlink 23 j„ den Ham
Gehuwd: M. Moilink 24 j. en G. Bergboer, bei
MEISJE BREEKT EEN ARM.
den Elen en Rhaan.
Bij het leeren fietsen kwam ^ dochtertje
Overledenij: J. E. Mink, 75 j. Marle. T. C. van
van L. zoodanig te vallen dat zil ®erl^»i
armbreuk opliep. Zij moest naar het ziekenhuis Poederooijsn, 27 j., Hellendoorn A 10. G. J. Stegeman, 58 j., Daarlerveen,
; te Almelo vervoerd worden.

TUBBERGEN.

de oprukkende troepen
bij de Zeeuwsche
grens: de Franschen die ook in Brabant had

raal weigerde.
Burgemeester J. van Walré de Bordes, die
zich in deze dagen van zware beproeving in
alles den eersten burger van de stad heeft ge
toond, heeft generaal Durand gesmeekt, zijn
schoone stad te sparen en den nutteloozen
strijd te staken. Maar de generaal bleef wei
geren aan deze smeekbede, welke de burge
meester tot hem richtte namens alle burgers

DAARLE.
Gisteren begaven zich -vier jongens van hier,
. Jn den leeftijd van 8 tot 10 jaar, per fiets naar
BEROEPEN.
IDe Lutte waar zij in dé Dinkel gingen pootje
baden.
Bij de Ned: Herv. Kerk te Daarle is beroepen
Eensklaps gleed het 8-jarlg zoontje van den de heer A A. Koolhaas, cand. en hulppredi
s I [heer W. op het gladde zand aan den oever uit ker te Zeist.
• en verdween in de diepte. Op het luide hulpge
roep der knapen verscheen een landbouwer, die
HOLTEN.
foezig was waterplanten uit de Dinkel te v®r~
'I wijderen. Met een langen haak gelukte het
DRIE PERSONEN GESNEUVELD.
•t hem den knaap naar den wal te trekken. Het
Naar
wij vernemen zijn drie inwoners van
bleek, dat de drenkeling in een toestand van
/I volkomen bewusteloosheid verkeerde. Onmid- Holten bij het vervullen van hun militairen
J dellijk werd de hulp ingeroepen van Dr. Die- dienstplicht, gesneuveld.
De gesneuvelden zijn: J. van Zon, gehuwd
i riek uit Denekamp, wien het na ongeveer een
uur gelukte door kunstmatige ademhaling de en vader van een kind (deze viel bij Culem•: levensgeesten weder op te wekken. Hier is dus borgt, J. Klein Horstman te Beuzeberg, onge
huwd, en J. Koopman uit Dijkerhoek, gehuwd
5 een jong leven van een wissen dood gered.
en vader van drie kinderen.
Verder werd G. J. Paalman tijdens den strijd
in Brabant ernstig gewond.
OOTMARSUM.
Van de andere militairen zijn voor het meeUITVOERING WERKVERSCHAFFINGS
rendeel goede berichten binnengekomen.
OBJECTEN.
\
i

kalm op de Zeeuwsche eilanden, tot de Fran
schen verschenen, die onder leiding stonden
van generaal Durand. Op den 15en Mei waren

stad worden overgegeven. De Fransche gene

r

Zeeland noodlottig.

Zeeland Is door een ramp getroffen, een
ramp, welke haast onherstelbaar genoemd kan
In Vlaanderen, aldus wordt in de bekend worden. Toen generaal Winkelman tot over
making van het Duitsche Oppercommando gave besloot, had de Nederlandsche opperbe
medegedeeld, werd over de Schelde de vijand,
velhebber niet de minste zeggenschap over de
die ernstigen tegenstand bood, aangevallen.
provincie Zeeland. Daar waren op dat moment
In Valenciennes duurt de strijd nog voort.
Ten Zuidoosten van Valenciennes, in welke de Franschen nog heer en meester. In luttele
streek Fransche troepen een toevlucht gezocht dagen is daaraan een eind gemaakt. De Fran
hebben, wordt een zuiveringsactie ingezet.
schen werden, nadat van Duitsche zijde een
Ook gisteren is een aanval van vijandelijke
pantserkrachten nabij Kamerijk door het reeds gesteld ultimatum nog met 24 uur was
Duitsche leger, in samenwerking met het verlengd, teneinde de stad Middelburg te spa
luchtwapen, onder voor den vijand zware ver ren, in luttele uren weggevaagd. De Franschen
liezen, afgeslagen.
hadden zich In de Zeeuwsche hoofdstad ver
Vanuit het Westen van Artios, het district
schanst; Middelburg was tot een vesting ge
waarvan Arras de hoofdplaats is, zijn de Duit
sche troepen in de richting van Calais verder maakt, vanwaar zij trachtten de aanrukkende
getrokken. De vijand is vanaf het Zuiden van Duitsche troepen tegen te houden. Middel
de Somme tot aan de Maas in den afweer. Van burg's befaamde toren* de „Lange Jan" was
de vesting Luik heeft zich een versterking met
tot uitkijkpost ingericht. De Duitschers vielen
20 officieren en 50 manschappen overgegeven.
Ten Zuiden van Namen houdt de vijand nog na lang respijt te hebben gegeven aan; Mid
eenige werken in het bezit. De aanvallen van delburg leed ontzettende schade, maar de ge
het luchtwapen betreffen in hoofdzaak de bouwen, welke Middelburg een wereldfaam
terugtrekkende bewegingen van de vijande hadden bezorgd, stonden na het Duitsche bom
lijke troepen in Vlaanderen en Artois.
Voor de Kanaalkust zijn twee transport bardement nog overeind.

beperkten zich strikt tot dit zuiver militaire
object. Daarna bleef het enkele dagen vrij

ZEVENBERGEN VERWOEST.
Het stadje Zevenbergen is op Zaterdagmid
dag 18 Mei verwoest. In de kom van de plaats
vielen twee bommen, waarvan de uitwerking
zeer ernstig was. Er ontstond brand, welke
Zevenbergen grootendeels in de aseh legde.
Temidden van deze ontzettende gebeurtenis
sen bleven de burgemeester, de pastoor en de
kapelaan tot het laatst op hun post. De kape
laan bediende geheel alleen de brandspuit en
voerde een hopeloozen strijd tegen het alles
vernietigende vuur. Meer dan 100 huizen zijn
DE LANGE JAN EN NIEUWE KERK TE MIDDELBURG, WELKE VERWOEST ZIJN
in Zevenbergen geheel verwoest. Tot nu toe
heeft men 34 slachtoffers onder de puinhoopen
kunstschatten, welke het bevatte en alle do men der puinhoopen. Maar terwijl men in vandaan gehaald.
cumenten der stad, waaronder het geheele be Rotterdam weet, dat men een nieuwe schooOok het dorp Zevenbergsche Hoek heeft ern
volkingsregister, gingen verloren.
Slechts de nere stad kan bouwen, drukt het als een loo stig geleden; hier is o.m. het Zusterhuis afge
voorgevel bleef ten deele intact en misschien is den last op de Zeeuwen, dat hun hoofdstad brand. Daar het dorp tijdig was geëvacueerd,
deze nog eenigszins te restaureeren. De kerk nooit den ouden luister zal herkrijgen. Het zijn er gelukkig geen slachtoffers te betreuren.
van Middelburg met den grooten toren, de beeld, dat de Markt met het stadhuis bood, is
Rijsbergen en Zundert zijn eveneens ernstig
„Lange Jan", welke men in heel Walcheren verdwenen en zoo is feitelijk al het steden
beschadigd.
kon zien, werd vernield. Alleen het onderste schoon van Middelburg te loor gegaan.
Op de verwoestingen in Zeeland en Brabant
stuk van den toren staat nog overeind. Helaas
komen wij in het volgend nummer terug.
is ook de schitterende Abdij van Middelburg
WAT AAN DE RAMP VOORAF GING.
aan den oorlog ten offer gevallen; een klein

gedeelte is nog intact gebleven. Rondom de
binnenplaats,

welke

herinnerde aan eeuwen

Over de gebeurtenissen in Zeeland kan in
het kort het volgende worden gemeld:

geleden, staan de gehavende muren. De eeuwen

Op den lOen Mei in den

oude boomen staan er nog; geen takje is be

vielen de eerste bommen op

vroegen

morgen

schadigd. Andere kunstschatten van Middel-

op het vliegveld Souburg. De Duitsche vliegers

Walcheren, n.1

Adverteert
in

Tubantia

EERSTE BLAD

ADVERTENTIEN
Tot onze diepe droefheid
overleed heden in haar Heer
en Heiland, in het Ziekenhuis
„Ziekenzorg",
Veenstraat,
onze lieve Vrouw, Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

Johanna Kwekkeboom
Echtgenoote van
Hendrik Lammerink,
in den ouderdom van ruim
70 jaar.
Enschede, 22 Mei 1940.
Reumerschoolstr. 17.
H. LAMMERINK,
Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen.

TWENTSCH DAGBLAD TUBANTIA *
DOE WEER GEWOON.
Smul van de heerlijke Schotsche

Fruit- en Delicatessenhuis
Hengeloschestr. 22B - Tel. 4957.

Naamplaten
VERGULD OF GEËTST
RECLAMEBUREAU

Bitm
KNEEDWEG

Zonder enige
verplichting
maken we U
een begroting
voor Uw in
stallatie ! !
Voor kwaliteit
meubelen het
scherpst con
currerend
adres ! !

Tot onze diepe droefheid
overleed heden, na een lang
durige ziekte, doch onver
wachts, onze lieve Vrouw,
Moeder, Behuwd-, Grooten Overgrootmoeder

Janna Vonkerman
Echtgenoote van Berend
Jan Leeftink,
in den ouderdom van bijna
75 jaren.
Enschede, 22 Mei 1940.
Herfstweg 116.
B. J. LEEFTINK,
Kinderen, Behuwd-, Klein
en Achterkleinkinderen,

Hiermede geven wij ken
nis van het overlijden van
ons geacht bestuurslid, den
Heer

A. te Borg.
Zijn nagedachtenis zal
steeds bij ons in eere blijven.
Ver. Verz.-agenten
„Ons Belang".
Enschede, 21 Mei 1940.
Voor de vele bewijzen van deel
neming, ondervonden tijdens de
ziekte en bij het overlijden van
mijn lieve Vrouw en Dochter
HELENA MARIA
LAMMERINK,
betuig ik, ook namens de wederzijdsche fam., mijn innigen
dank.
L. ASSINK.
Parkweg 37.

J. VAN DAM

TEL. 5398.

worden
eenige

te

MATTHIEU TER KUILE.
Marthalaan 12,
vraagt een bekwaam

TUINMAN.
Aanmelden alleen schriftelijk.

SPARTA-WILHELMINA
ALLE LESSEN HERVAT.
HEREN VET. en HEREN VRIJ
DAGS 8 UUR.
CHR. GEM. ZANGVEREEN.

„BETHELKOOR"
Dir.: K. ter Heide

Hervat Vrijdag de
repetities.
ALLEN PRESENT.

Brood

HALEN

Ned.
Padvindstersgilde.
ALLE OPKOMSTEN

UITGESTELD. *

B Z. A. EEN HUISHOUDSTER,
ook genegen als hulp in de huis
houding te werken.
Br. no. 401506 Bur. Dagbl. Tub.
GEVRAAGD een flinke zelfst.

DIENSTBODE
voor d. en n. per 1 Juni of later.
Mevr. ABENDANON,
Gronauschestraat 155.

GEVRAAGD:

R.K. DIENSTMEISJE

niet beneden 18 jaar.
Br. no. 401507 Bur. Dagbl. Tub.
Wordt gevraagd tegen 15 Juni
een flinke

R.K. DIENSTBODE
geheel zelfstandig goed kunnen
de koken en werken, een tweede
meisje aanwezig, zonder goede
getuigen onnoodig zich aan te
melden.
Brieven aan Mevr. Oostvogel,
Piet Heinstraat 2 Enschede.
GEVRAAGD:

DIENSTBODE

voor dag en nacht.
Lasondersingel 125.

G. J. VAN HEEK WHzn.,
Voorzitter.
Mr. D. VAN SEVENTER,
Secretaris.
A. VAN DE RIET,
Penningmeester.

CINEMA PALACE
HENGELO

VAN VRIJDAG 24 MEI AF

DE SAINT SLAAT
TERUG
EN

Vijf kwamen terug
Op Vrijdag 24 Mei
1S40, des voormidd.
om 8.30 uur zal aan
het Openbaar Slachthuis te En
schede in het klein onder toe
zicht worden verkocht, HET
VLEES VAN EEN VOORWAAR
DELIJK GOEDGEKEURD RUND
Prijs ƒ 0.25 per pond.

Flinke

VERSCHE GEBRANDE
Loopjongen
PINDA'S
GEVRAAGD, 14 9 15 jaar.
Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia.

per pond 18 cent.

Electrisch Lassen. GEDROOGDE
SCHIJFJES PEREN
LERAAR
voor electrisch lassen gevraagd
aan de AMBACHTSSCHOOL TE
ENSCHEDE. De betrokkene moet
prima ervaren vakman zijn en
grondige ervaring hebben van
allerlei laswerk.
Sollicitaties
met uitvoerige
omschrijving van opleiding en
levensloop met getuigschriften
(afschriften) der firma's, waar
men gewerkt heeft, vóór 15 Juni
a.s. aan den directeur der school
Boddenkampsingel 80, Enschede
Salarisregeling volgens Rijks
regeling le klas.

per pond 17 cent.
Ook alle andere soorten
ZUIDVRUCHTEN:
KRENTEN
ROZIJNEN
APPELS
PRUIMEN en
VRUCHTEN CONSERVEN
tegen scherpe prijzen.

N.V. De Concurrent

RECLAME S HIEROVER HEBBEN DUS GEEN ZIN.
Onze boden komen de klanten wèl bezoeken. Wij vertrouwen dat elk
de controlekaart en 't geld klaar zal leggen.
Vriendelijk verzoeken wij onze afnemers welke aan ons nog kolengeld te betalen hebben, dit ten spoedigste te doen. Hoe sneller elk zijn
betalingsplicht na komt hoe beter.

Fijne Vleeschwaren

Ons gironummer is 266997.

Wij hopen ook in de toekomst Uw brandstof-zorgen goed te kunnen
verzorgen.

N.V. DE CONCURRENT

J. ARENDS EN ZN.
VOORTSWEG No. 95.
H.H. WINKELIERS.

HEDEN BESCHUIT

verkrijgbaar bij ons depót
ALLE SOORTEN
K. NI3ENHUIS,
ELECTRISCH GEKOELD
G. J. van Heekstr. 85. Enschede.
MACHINAAL GESNEDEN.
Beschuitfabriek A. A. ter Beek,
Verkrijgbaar in de winkels en
ALMELO.
bij de venters van
Carrieronderstellen .. ƒ 145.—
Veeno Rijwielen vanaf
ƒ 56.—
Rijwielbanden alle maten.

De Concurrent

Gelegenheid met luxe wagen W. & H. BUSSCHERS
MEDE TE RIJDEN richting Deurningerstr. 45 - Telef. 3017.
UTRECHT—AMSTERDAM.
Aanm.: Hulsmaatweg 183, Te
lefoon 4867, Enschede.

Adverteert in dit blad

DE AMSTERDAMSCHE VEREENIGING
VAN ASSURANTIEBEZORGERS

IJmuider Vishandel
STADSGRAVENSTRAAT 32
TELEFOON 4512.

HEDEN EN MORGEN
LEVERBAAR:
SCHOL,
SCHELVIS,
TONG,
TARBOT,
LEVENDE PALING
(Dik en middel)
Beleefd aanbevelend,

H. R O O K
VISHAL STADSGRAVENSTR. 32

IVXfMTthM

HEERENGRACHT 514

MARKIEZEN
ZONNESCHERMEN/

tONWERENDE ARTIKEI EN

adivseert Verzekerden zich rechtstreeks met hun Assu
rantiebezorgers in verbinding te stellen teneinde te over
leggen welke maatregelen getroffen moéten worden in
verband met den nieuwen toestand.

B. BRANDS, Directeur.

Rotterdamsche Makelaars
in Assurantiën

BRANDEWIJN

p. fl. ƒ 1.90

ƒ1.65

JENEVER

p. fl. ƒ1.90

ƒ

CITROEN

p. fl. ƒ1.90

1.65
f 1.65

ORANJEBITTER

p. fl. ƒ 1.90

ƒ 1.65

VOORBURG

Hiermede maken wij het geacht publiek bekend dat wij al
onze artikelen verkoopen voor de bekende oude prijzen.

HET WONDER VAN TWENTE
LIPPERKERKSTRAAT 24—31 - TELEFOON 3256
HAAKSBERGERSTRAAT 304 - TELEFOON 4056
HENGELOSCHESTRAAT 154
- TELEFOON 2556

RITSEMA STOFZUIGERS
met KLOP - V i b r A t o r

Ritsema-Agentschap: Fa. G. HAGEN, Lipperkerkstr. 15, Enschede.

BEKENDMAKING
AAN HET GEACHTE PUBLIEK VAN
ENSCHEDE EN OMSTREKEN.

Hiermede maken wij U bekend, dat
vanaf heden

de slagerswinkels
als volgt GESLOTEN zullen zijn:
's Middags van 12.30 tot 2 uur en 's avonds om 7 uur.
Zaterdags om 8 uur 's avonds.
Dinsdags na I uur 's middags.
HET BESTUUR DER VEREENIGDE
ENSCHEDESCHE SLAGERS „V.E.S.".

ƒ 1.65

SCHILLETJE

p. fl. ƒ 2.—

ƒ1.65

p. fl. ƒ 1.90

ƒ1.65

ROODE BESSENJENEVER

p. fl.

p. fl. ƒ1.60 - ƒ1.25 ƒ 1.QQ

ROODE PORT

p. fl. ƒ 1.60 - ƒ 1.40

HO

per Liter ƒ 1.50

f <\ .25

WITTE VERMOUTH

per Liter ƒ1.75

ƒ 1.4Q

per Liter

f 0.90
f Q.90
ƒ Q.90

per flesch

ƒ1.00

p. fl. ƒ2.00 - ƒ1.60

ƒ 1.10

SAMOS

per Liter

ROODE TARRAGONA

per Liter

ADVOCAAT

SANDERS' OPTIEK

W. LASONDER

P o e l i e r
Van Heekplein
Telefoon 3906.

p. fl. ƒ1.60 - ƒ1.40

f Q65
ƒ 1.20
f 1.Q0

p. fl. ƒ 1.40

ƒ1.15

ROODE EN WITTE MISTELLA
ROODE BORDEAUX

fUUStt

ƒ 1.QQ

ITAL. VERMOUTH

voor alle doeleinden levert
EN INSTRUMENTEN,
Hengeloschestraat 31, Tel. 5157.

f 2.00

WITTE PORT

p. fl.
p. fl. ƒ145

WITTE BORDEAUX
COGNAC

p. fl. ƒ 3.50 - ƒ 3.—

ƒ 2.60

FRAMBOZEN MET BRANDEWIJN

p. fl. ƒ1.40

ƒ1.10

CURACAO MET BRANDEWIJN ....

p. fl. ƒ1.40

ƒ 1.10

KERSEN OP EIGEN SAP

p. L. pot

BOERENMEISJES OP EIGEN SAP ..

p. L. pot

f <\ 4Q
f <\ .20
ƒ fl.60
f Q.90
f Q.90

BOERENJONGENS OP BRANDEWIJN

p. L. pot

BOERENJONGENS OP WIJN

p. L. pot

ROODE EN WITTE VRUCHTENWIJN ....

BESSENWIJN

p. L.

p. fl.

ƒ 0.40

ANISETTE

p. fl. ƒ 2.50 - ƒ 2.00

ƒ1.50

CURACAO

p. fl. ƒ 2.50 - ƒ 2.00

PERSICO

p. fl. ƒ2.50 - ƒ2.00

f 1.5Q
'f 1.5Q

HALF OM HALF

p. fl. ƒ2.50 - ƒ2.00

ƒ 1.5Q

BITTERKOEKJESLIKEUR

p. fl.

ƒ1.95

LIMONADE SIROPEN

p. fl.

ƒ

Q.60

LA BORDELAISE

BAKKERSGIST.

BEKENDMAKING.

f 2.70

p. fl. ƒ2.—

FLADDERAC

MALAGA

WIJNHAVEN 23

H.H. HANDELAREN EN GROOTVERBRUIKERS!
Importeur kan regelmatig grootere kwantiteiten prima kwaliteit
BAKKERSGIST LEVEREN tegen zeer concurreerende prijs.
Levering uitsluitend onder rembours.
Aanvragen HANDEL MIJ v.h. OSIECK & Co. N.V. Keizersgracht
704, AMSTERDAM-C.

L.

OUDE JENEVER Superior

ZOETE SPAANSCHE WIJN

De Rotterdamsche Vereeniging van Makelaars in Assu
rantiën deelt mede, dat de ADRESSEN van de Rotter
damsche Makelaars in Assurantiën te verkrijgen zijn in:
HET ASSURANTIEHUIS
ROTTERDAM.

PRIJSNOTEERING.

MUSAATWIJN

7 THERMOMETERS

Mannenkoor „Excelsior" EEN OPROEP
tot de Burgerij zal worden ge
richt voor een algemeene inza
meling tot hulpverleening aan
diegenen, welke door de rampen
der laatste dagen zijn getroffen.
Diegenen, die zich inmiddels
hebben aangemeld om bij een
inzameling behulpzaam te zijn
zullen t.z.t. zoo mogelijk nog na
der bericht ontvangen.

In de komende week is aflevering niet geoorloofd.

WEER VOORRADIG

der Ambachtsschool te Enschede op Zaterdag 25
Mei en 8 Juni a.s. van 2 tot 4 uur.

MAANDAGAVOND
REPETITIE.

brandstoffen in hun bezit krijgen.

PRIMA ROODE STAR ZANDvan pioniers, padvindsters en AARDAPPELEN af halen van
kabouters worden tot nadere huis, ten hoogste 10 K.G.
Beleefd aanbevelend,
aankondiging

maakt de afdeeling Enschede en
Omgeving bekend, dat spoedig

AFWEZIG VRIJDAG 12 UUR
TOT ZONDAGAVOND.

deze week de toegestane hoeveelheid

3

Uitnodiging tot bijwoning
ener openbare les

CHIRURG EN VROUWENARTS

getroffen om te zorgen dat onze klanten

KlCKGIEtERScCc.
UPPE&KERKSTR. SO.

Namens het Hoofdbestuur van

HET NEDERLANDSCHE
ROODE KRUIS

Wij hebben de noodige maatregelen

is minder betalen.

w.o.
nieuwe,
heel courante
woonhuizen en mooie bouwter
Melkbrood .. 16 cent
reinen. Heel gunstige stand.
Wittebrood .. 14 cent
Uiterst billijke prijzen.
BEZORGD DUURDER.
Betaling kan event. geschie
Steeds groote voorraad Kleinden met gelden van geblokkeer
brood, Krentebrood en diverse
de rekeningen of dergel.
broodsoorten.
Bevr. schriftelijk onder no.
401505 Bureau Twentsch Dag
blad Tubantia.

HET AFD. BESTUUR.

wottir\&ir\RicHm&
M.yreeps6STR, k.wiac-n,sio«

BRANDSTOFFEN.

DE NOORDZEEHAL

koop aangeboden Oldenzaalschestr. 3 - Tel. 2276.

VASTE GOEDEREN
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VOOR PRIMA, VOORDEELIGE HEDEN AANVOER VAN
EN RUSTIGE
VERSCHE VISCH
en verwacht Vrijdag
ZOUTE HARING.

KOELHUIS-HARING Geldbelegging
PER STUK 6 CENT.
LEUSINK's

.

MARKT 11 - TEL. 2873

cte.fynsfr óÉznJëc
KARNEMELKPAP
GORï
3 LOSM

SUIKER

2 OETEMELKPAPfxvsi\
HAVERMOUT}*

J'risia's pap
7)e lekkerste op 'aarct
2>oor velen nagevolgd.
Door geen geëvenaard.

voorradig in onze winkels en bij onze venters

TEGEN INLEVERING VAN BON 19

N.V. DE CONCURRENT

ALHAMBRA CINEMA PALACE
Van Vrijdag 24 Mei ai

Van Vrijdag 24 Mei af

CLAUDETTE COLBERT
JAMES STEWART

2 EERSTE KLAS HOOFDFILMS:

IN

'I IS EEN WONDERLIJKE
WERELD
Twee geliefde sterren in een dol-dwaas ver
haal, waarin het blijspel raakt aan 't span
nend drama van internationale misdaad
VERZORGD VOORPROGRAMMA.

INSPECTEUR VLIJMSCHERP
EN HET VERDWENEN LIJK
met GORDON HARKER.

Zij trouwde den Melkboer
Een dolle klucht met

JOAN FONTAINE - ALLAN HALE.
Toegang 14 jaar.
Voorverkoop: Zaterdag 12—2; Zond. 11—12.

Toegang 14 jaar.
Voorverkoop: Zaterdag 12—2; Zond 11—12

ZONDAG 2 UUR MATINEE

Voorstellingen: Weskdagen (voorloopig ook
Zaterdag) 8.15 uur; Zondag 2.30, 4.45 en
7.30; Woensdag 2.30 uur Matinee.

Zij trouwde den Melkboer

Hoofdfilm:

TWEEHE blad

twentsch dagblad tubantia

OPROEP AAN DE BEVOLKING
VAN NEDERLAND!
*<
Dultsche wapens en beseffend dat J

h

~ —

«wrelaten. Onder den invloed der

KOU ïijn heeft de Opperbevelhebber T ™

tegenstand volkomen nutteloos

^er|andsche

troepen te land en ter
*ee nog denzelfden dag besloten aan d'
bevel te geven den strtfd te staken en d
Nederlandsche Weermacht het
M
tc siaKen en de wapens neer te leggen.
...

landschè iroeoen'? h
Hij h
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Ten strl d v„„r
'
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h
en 'n
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h

beS'Uit' he*ft

mate ,nzlcht

6
roepen

en

de Opperbevelhebber der Neder^ den werkelijken militairen toestand be-

d" —tzetting van de,en onzin^
bevolking slechts ontzettende bloedoffers

zUn

j. »e_pv.
'
dorpen aan een totale vernieling waren
prijs gegeven. Toch zou d.t aan het feit van een Duitsche overwining niet het
minste hebben veranderd.
SCVal

steden

en

Toen de vroegere Nederlandsche Regeering door haar conspiraties met Engeland en Frankrijk den strijd tegen Duitschland teweeg heeft gebracht en zoo
doende tegen een Weermacht wier kracht door de voorafgaande gebeurtenissen
ewezen was. heeft zij van begin af aan onverantwoordelijk gehandeld. Had de
vroegere regeering niet geluisterd naar Engelsche raadgevingen maar een werke
lijke neutraliteit bewaard dan zouden alle nu gebrachte offers van goed en bloed
onnoodig zijn geweest.
Nu de wapens zijn neergelegd is de Nederlandsche bevolking in staat
vreedzame arbeid te hervatten.

haar

Ieder wordt verzocht na deze verschrikkelijke dagen tot zijn gewone werk
terug te keeren, maar hij trede ook op tegen zulke gewetenlooze elementen,
die voortdurend door passieven weerstand of actieve daden onrust stichten, en
daardoor de voortgang van het burgerlijke leven en de openbare rust en orde
willen verstoren.
Volgens het bevel van den Führer zal de Dultsche Weermacht haar best doen
om aan ieder het lot van de bezetting zoo dragelijk mogelijk te maken. Zij zal
leven en eigendom der bevolking tegen alle vijandelijke aanvallen beschermen
en de vredelievende elementen zoo veel mogelijk steunen. Daartegenover zal de
Duitsche Weermacht een ieder vernietigen, die rust en vrede verstoort.
DE MILITAIRE BEVELHEBBER IN NEDERLAND.

Twentsch Centraal Station voor
electrische stroomlevering.
HET JAARVERSLAG OVER 1939.

Aan het 39e jaarverslag van de Directie van
•t Twentsch Centraal Station voor Electrische
Btroomlevering N.V. is 't volgende ontleend:
Het electriciteitsverbruik-bleef ook in 1939
Btijgen, met het resultaat, dat ruim 17 pet.
meer in het net werd afgeleverd dan over
1938: hierbij is de levering aan de N.V. Electriciteitsfabriek IJsselcentrale te Zwolle bui
ten beschouwing gelaten. De eerste maanden
van 1940 geven een verdere stijging te zien: of
dit zoo door zal gaan, zal voor een groot deel
afhangen van de ontwikkeling van den inter
nationalen toestand.
Verschillende stroomleveringscontracten met
grootverbruikers werden tot wederzijdsche te
vredenheid hernieuwd of gewijzigd.
Gevolg gevend aan een reeds lang gekoesterden wensch der Hengelosche Middenstandsver.
eenigingen, werden de z.g. winkeltarieven ge
wijzigd.
Dit blijkt thans In de practijk algemeen te
voldoen.
Besloten werd, om ln die Hengelosche buurt
schappen, waar de stroom aan de landbouwers
voor 4 cent per kWh geleverd werd, de stroom.
prijs geleidelijk te verlagen tot 3 cent per
kWh, met daarnaast een nieuw vastrechttaroef. Verwacht wordt, dat door dezen maatregel
ook hier het electriciteitsverbruik. speciaal in
de huishouding, zal worden bevorderd.
De electrificatie van de buurtschap Beckum
kwam dit jaar geheel gereed.
Met de IJsselcentrale was reeds eenigen tijd
Dverleg gaande om in de toekomst te komen
tot den bouw van een koppellij n tusschen de
centrales te Zwolle en Hengelo. De ingetreden
oorlogstoestand was oorzaak, dat dit overleg
thans in een sneller tempo voortgang vond en
tusschen beide vennootschappen overeenstem
ming werd verkregen om, zoodra de Regeering
daartoe haar goedkeuring zal hebben verleend,
tot den bouw over te gaan. Het doel van deze
koppellljn is, de bedrijfszekerheid van beide
Centrales te verhoogen, doordat men elkaar
over deze lijn bij catastrophale storingen kan
helpen. Het belang van deze hulpverleening
klemt voor het tegenwoordige nog meer dan in
normale tijden, omdat bij de aanschaffing van
nieuwe machine-outillage of ingrijpende repa
raties soms belangrijke vertragingen kunnen
ontstaan of onuitvoerbaarheid kan blijken. Dat
de eene centrale dan op het reserve-vermogen
van de andere kan steunen, is daarom juist nu
hoogst gewenscht te achten.

Er zijn menschen, die naar de ge
breken hunner vijanden zoeken; dat
geelt niemendal; ik heb altijd op de
verdiensten van mijn tegenstanders
gelet en er voordeel uit getrokken.
Goethe.

FEUILLETON.

Echtpaar z. k.
dooi Mi

Kea Bossers

30.

's Avonds deed ze een poging: ,,Heb je iets
met Hendrik, Frank? Ik hoorde je vanmorgen
2oo te keer gaan."
„Nee, niets." Frank keek niet op van zijn
boek.
Dan niet, dacht ze. Ook goed.

1

Maar de angst om de uitbarsting, die ze
boeide aankomen — een aanmerking van den
Jonker, een driftig brutaal antwoord
van
Frank en dan de débacle: ontslag, dreef haar,
het nog eens te probeeren. Op een avond haal
de ze het uitgeknipte verslag van de tennis
wedstrijden uit haar taschje, schoof het Frank
°ver de tafel toe Hij keek niet op van zijn
boek.
„Frank," zei ze zazcht, „toe Frankie. laten
*e 't nu eens uitpraten. Lees dit eens.'
„Lezen? Met genoegen", zei Frank koud,
pet een onverschilligen blik op het stukje
krant. Hij haalde zijn portefeuille te voor
rijn. „En lees jij dit dan eens, als je zoo goed

Als spanning voor deze lijn is 100.000 Volt
gekozen. Dit is in overeenstemming met het
algemeen koppelplan voor Nederland. Mede in
verband daarmee is de verbinding geprojec
teerd via Deventer van welke plaats af reeds
door de IJsselcentrale een hoogspanningslijn
naar Zwolle is gebouwd. In Deventer kan dan
tevens aansluiting plaats hebben op in het
Geldersche geprojecteerde hoogspanningslij
nen.
Bij Kon. besluit van 16 Februari 1940, nr. 16,
werd gunstig beschikt op de aanvrage het
openbaar belang te willen erkennen van de
electriciteitswerken van het Twentsch Cen
traal Station Deze verklaring van openbaar
belang is noodig, voor het geval belemmerin
gen aan de uitvoering van werken in den weg
mocMen worden gelegd, een beroep op de des
betreffende wetten te kunnen doen.
Centrale.

In Januari werd de eerste ketel voor hoogen
druk, die in 1937 besteld was, ln gebruik geno
men; de volledige beproeving vond in April
plaats. In Mei werd de tweede ketel voor hoo
gen druk in bedrijf gesteld.
De in 1937 bestelde turbogenerator van
30.000 kW vermogen kon in Juni aan de pro
ductie deelnemen. Daarna kon het voeding
systeem op hoogen druk eveneens in bedrijf
worden genomen.
Door deze groote uitbreiding van ketel- en
machinevermogen moest het aantal hoofdma
chinisten worden vermeerderd en werd een
continudienst hiervoor ingesteld.
In verband met het betrekkelijk kleine op
pervlak, dat de aanwezige verouderde kolentransportinrichting kon beslaan, was het niet
mogelijk den kolenvoorraad tot 't gewenschte
peil op te voeren. Daarom werd besloten tot
aanschaffing van een grootere moderne kolentransportinrichting.
Uitbreiding netten.

De onderstations, die in 1938 reeds grootendeels gereedgekomen waren (b.v. Anninksweg),
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werden op de bestaande hoogspanningskabels
aangesloten en in gebruik genomen.
In den loop van het jaar werd een onder
station gebouwd aan de Tuindorpstraat, dat in
1940 zal worden aangesloten, waarna de aan
wezige transformatorzuil zal worden verwij
derd. De grond, behoorende bij de transforma
torstations aan den Twekkelerweg en Celebesstraat, werd als bouwterrein verkocht.
In April werd begonnen met den bouw van
het boven, en ondergrondsche laagspannings
net in Beckum; een groot deel hiervan kon
reeds op 26 Augustus in gebruik worden geno
men, terwijl het in October geheel gereed
kwam. De lengte bedraagt ruim 14 K.M. In de
kom werd een straatverlichting aangebracht
met 17 lichtpunten.
Het bovengrondsche laagspanningsnet werd
uitgebreid in de omgeving Michel, bij den
rijksweg Delden—Hengelo.
Daar de rijweg naar Enschede van 6 tot 12
meter verbreed werd, moesten verschillende
kabels tusschen de grens der gemeente Énschede en den Kuipersdijk worden verlegd, bij
de zijwegen werden ijzeren buizen voor krui
sing aangebracht.
Ook dit jaar werden weer eenige gedeelten
van het bovengrondsch net vervangen dooi
kabels, hoofdzakelijk op Tuindorp en omge ving, o.a. Weversweg, Spinnersweg, Ketting
straat, Sterkerstraat en gedeelten van Oelerweg en Vijverlaan. Aan den Breemarschweg
vond deze ombouw plaats over het gedeelte tus
schen de Haaksbergerstraat en den Oelerweg
terwijl nog een distributiekabel werd aange
bracht aan de zuidzijde tusschen de brug over
de Berflobeek en den Berfloweg.
De kabels voor den ombouw van den Heideweg
en het gedeelte van de Haaksbergerstraat tus
schen Breemarschweg en Havenkade werden
reeds gelegd, doch de huisaansluitingen kwa
men nog niet gereed.
In al deze gedeelten kwam ook de ombouw
der openbare electrische straatverlichting tot
stand, voor zoover die niet reeds ondergrondsch
was, terwijl de nieuwe straten alle van deze
verlichting werden voorzien.
Van het gemeentebestuur ontvingen wij
voorts de opdracht, straatverlichting aan te
brengen in diverse straten, waar die nog niet
aanwezig was; deze uitbreiding met 60 licht
punten zal in 1940 worden uitgevoerd.
B o r n e. Vooral in de drie eerste kwartalen
steeg het electriciteitsverbruik hier belangrijk
hetgeen waarschijnlijk nog een gevolg is van
de herziening der gemeentelijke tarieven. Ook
voor de buurtschappen is thans een tariefswij
ziging ingevoerd, die zeker het debiet nog zal
vergrooten.
De grootindustrie nam meer stroom af dan
in 1938.
In verband met de bepalingen van de Rijks
concessie en de overeenkomst met de Provincie
werd de hoogspanningskabel tusschen de
transformatorstations te Zenderen en het Re
traitehuis aldaar eigendom van het Twentsch
Centraal Station, evenals de electrische in
richting van het laatste.
D e 1 d e n . Ook hier werd meer stroom af
genomen dan het vorig jaar, waartoe het ver
bruik van de groot-industrie veel bijdroeg.
A m b t - D e l d e n . In deze jongste aan
winst van ons verzorgingsgebied bleek het ver
bruik per gezin allszins bevredigend. Op een
enkele uitzondering na. werden de gesnelde ga
ranties volledig nagekomen en zelfs meermalen
overschreden.
Mede als gevolg van de onzekere tijdsom
standigheden en de stijging van de materiaalprijzen kon nog geen volledige overeenstem
ming inzake electrificatie worden bereikt met
de bevolking van de buurtschappen 't Zeldam
en Bentelo.
E n s c h e d e . De stroomafgifte aan En
schede bedroeg belangrijk meer dan in 1938;
zeer droeg hiertoe bij, dat een fabriek met
eigen bedrijf tengevolge van machinedefect
stroom betrok van het G.E.B.
Door de Gemeente werden op verschillende
plaatsen voeding- en distributiekabels gelegd,
terwijl het aantal transformatorenstations
werd uitgebreid.
H a a k s b e r g e n . Het electriciteitsverbruik
der grootindustrie bleef hier stijgen, terwijl dat
voor huishoudelijke doeleinden zelfs met pl.m
20 pet. toenam.
De Gemeente heeft plannen in voorbereiding
voor de electrificatie van enkele buurtschap
pen. die tot dusver door hun ligging van electriciteit verstoken moesten blijven.
O l d e n z a a l . Het stroomverbruik had ln
deze gemeente een normaal verloop. De groot
industrie nam belangrijk meer af. Met enkele
grootverbruikers kon een nieuw stroomleveringscontract gesloten worden.
L o s s e r N o g s t e e d s o o g s t h e t G . E .B. de re
sultaten van de tariefsherziening in 1937. Ten
opzichte van 1938 kon een flinke groei gecon
stateerd worden.
INGEZONDEN MEDEDEELING.

wilt zijn. Dan kunnen we dat meteen — eh — overigens nooit iets verteld. Dat is wel merk
uitpraten."
waardig, vind je niet? Voor de rest klinkt het
Verbijsterd bekeek Lies 't verfrommelde pa heel plausibel Alleen — je verklaart er niet
piertje, dat Frank haar toesmeet. Een briefje' a l l e s m e e . . . . "
De koele minachting in zijn stem maakte
De chauffeur F. Robbers word geLies razend.
waarschuwt. In zijn eigen belang.
— Wat is het jammer, zei ze hard, — dat
Want je vrouw gaat saves dans. Met
jouw carrière is misgeloopen. Je zou een uit
een ander.
stekende rechter van instructie zijn. Of een
Iemand die het goet met u meent.
Officier van Justitie. Maar ik geef
e geen
antwoord meer, hijgde ze. — Je kunt vragen
Lies zat verstijfd. Toos — toch Toos, dacht wat je wilt, je kunt denken wat je wilt, je kunt
ze. Min? Gemeen?... Zot — het was alleen in je stomme abnormale jalouzie iedereen gemaar zot. Het was om te lachen — om te gie looven, die je wilt, het kan me allemaal niets
ren was het. Om naar Frank toe te vliegen, meer schelen, niets, hoor je, niets
Ze holde
hem heen en weer te schudden en te zeggen: de keuken uit.
..jij gekke jongen, jij driedubbele idioot, wat
heb je je nou weer in je hoofd gehaald? Weet
Frank reed de Renault naar buiten. Lies
ie dan niet meer. toen die avond
voor het keukenraam, keek hem na. Zijn ver
Maar ze lachte niet en ze vloog niet op Frank
toe Ze bleef zitten lamgeslagen door dat eene: beten gezicht, de eeuwig gefronsde wendbrauwen.... — Kindje, ik moet weg. gauw een
het zekere weten, dat Frank haar niet gezoen
Vind je 't erg, schat, ik heb gezegd,
looven zou. Ook nu niet.
„Wel?" kwam Franks stem „Een fraai do dat we op onze huwelijksreis zijn.... De bloe
cument, hè? Wat zeg je ervan? Kom. je wou men op haar verjaardag . . Ouwe koek. Uit
was het. Het werd tóch nooit meer goed.
toch zoo graag eens uitpraten."
Dit is het eind. dacht Lies Waarbm er nog Tranen. — Stel je niet aan. zei ze hardop. —
verder over spreken? Het heele verhaal ver Hij heeft zelf alles kapotgemaakt.... Schei
tellen van de ruzie met Toos — het diende toch den? Zou Frank dat willen? Ze kon niet ver
der denken.
nergens meer toe.
„Hoe kom je eraan?" vroeg ze suf
„Aan dat briefje? Dat vond ik in de garage
Frank reed den Jonker naar Hilversum
's Maandagsmorgens na de reis naar Noord- Iemand ophalen. Dóór naar Bussum voor een
w i j k . W i e h e t g e s c h r e v e n h e e f t w e e t i k n i e t conferentie. Wachten voor het notariskantoor
m a a r d e I n h o u d k l o p t w e l z o o o n g e v e e i m e t Een klerk met een briefje: onmiddellijk thuis
wat ik vermoedde."
stukken gaan halen, een gele enveloppe op het
„Toos heeft het geschreven", zei Lies mat
bureau in de studeerkamer.
„Toos? Hoe weet je dat zoo zeker?"
De ouwe weg maar nemen, die was minder
„Omdat het slaat op dien avond, dat wij druk. Hij waagde zich niet in het verkeer met
samen in Laren gedanst hebben Je weet wel die rotslee. Niet harder dan dertig, hij vertikte
toen we zoo'n moeite gehad hebben om Toos het Moesten ze maar wachten daarginds. Hij
te ontloopen. Toen heeft ze mij zien dansen was overigens niet bepaald in een stemming
met Van Hardenberg en jou heeft ze heelemaal voor zoo'n slakkengangetje. Nu eens even uit
niet gezien. Een paar weken geleden heb ik te kunnen razen in een wagen, die lièp. Een,
ruzie met haar gehad en toen insinueerde ze die je eens flink op zijn staart kon trappen:
ook al ln die richting."
tachtig — negentig — honderd, dat zou hem
„Zoo", zei Frank. „Van die ruzie heb je me goed doen. De wagen van Jimmy — honderd

DE UITVINDING VAN DEN ADMIRAAL
.

:

v.

161. Nu liet Jan zich in de cockpit zak
ken en nam het stuur over van het toe
stel, dat een duikvlucht uitvoerde. Max
vocht verwoed Gedurende enkele oogenblikken verweerde Jan zich niet. Al zijn
aandacht
was geconcentreerd op de
instrumenten van den bommenwerper en
hij trachtte de macht over het stuur te
behouden
Het groote vliegtuig schoot
naar de „lowa" toe. Jan zag opgewonden
menschen op het dek van het oorlogsschip
staan. De vuist van Jan schoot uit, tegen
den kin van Max.

162. De piloot der Schorpioenen sloeg
voorover
Met ijskoude handen hield
Jan het stuur vast. Hij greep een handle
en trok dit over; daardoor kwam net toe
stel omhoog uit zijn glijvlucht. Het vloog
haast rakelings over het dek van de
„lowa". Nu begon Max. die weer tot bezin
ning was gekomen, opnieuw lastig te wor
den. Maar opeens keerde hij zich om en
klom uit de cockpit.- Even dacht Jan. dat
de piloot van plan was om op den vleugel
te gaan staan.

In verband hiermede moesten 2 nieuwe
transformatorstations in gebruik worden ge
nomen. terwijl nog een derde gebouwd werd.
N.V. Electriciteitsmaatschappij ..De Berkelstreek". De toeneming van het stroomverbruik
gaat zeer geleidelijk; ook hier worden de voordeelen van het electrisch koken en van de
electrische apparaten in steeds breeder kring
bekend.
De grootindustrie nam veel meer stroom af,
Hoordat hij een der klanten de eigen stoom
machine lange tijd in revisie moest worden
genomen, zoodat wij het geheele bedrijf van
stroom moesten voorzien In verband hierme
de bleef het jaarlljksch onderzoek der hoogspanningstoevoerleiding ditmaal achterwege.
G o o r . Het stroomverbruik wordt steeds
grooter, terwijl ook hier de grootindustrie ge
durende een lange periode belangrijk meer af
nam door het feit, dat bij een der verbruikers
een ketel in onderzoek moest worden geno
men.

INGEZONDEN MEDEDEELING.

Aansluitingen.

In de gemeenten, waar de stroomlevering
door onze bemiddelinr rechtstreeks aan huis
geschiedt, werden in 1939 voor licht en huis
houdelijke doeleinden 562 perceelen aangeslo
ten. Voor krachtdoeleinden bedroeg dit aan
tal 26.
Productie.

In 1939 werden 109.023.130 kWh opgewekt,
waarvan 101.901.650 kWh aan het net werden
afgeleveru.
De hoogste gemeten gelijktijdige belasting
viel in de maand December met 35400 kW.

PLAAG ? ?
NAAR TER MORS
LIPPERKERKSTRAAT 343.

TELEF. 2614.

Van Recht en Wet
WIE

MOET

DE

WATERLEIDINGPIJP

BETALEN?

H. K. te H. vraagt: Ik ben huurder van een
winkelpand. Nu is mijn waterleidingpijp ver
sleten. De verhuurder was eerst genegen te
betalen, maar nu de rekening komt, wil hij
maar gedeeltelijk betalen.
Moet ik nu de rest betalen, of ls de geheele
rekening voor den verhuurder?
Antwoord: Geringe en dagelijksche reparatiën
zijn voor rekening van den huurder. Niettemin
komen die reparatiën ten laste van den ver
huurder indien zij door den vervallen toestand
van het gehuurde noodzakelijk zijn geworden
Nu de waterleidingbuis versleten is, spreekt
het dan ook vanzelf, dat deze reparatiekosten
geheel ten laste van den verhuurder komen.
Dit zal den verhuurder van abonné ook wel
bekend zijn, omdat hij aanvankelijk bereid
was die reparatiekosten te voldoen.
KWESTIE OVER EEN NALATENSCHAP.
V. te O. vraagt: A. en B. huwen zonder hu

Personeel.
welijksvoorwaarden. Dit huwelijk eindigt door
den dood van A. Kinderen waren er niet ge
Het personeel bestond op 31 December 1939
uit: 147 man, tegenover 144 man op 31 Decem boren. A. had ook een ongehuwde zuster, die
eveneens overlijdt.
ber 1938.
Heeft B. nu ook recht op een gedeelte van de
Aan loonen en salarissen werd een bedrag
van f336.585,19 uitgekeerd, waarvan f 281.146,63 nalatenschap van de zuster van A?
Antwoord: Wanneer allereerst de zuster van
op de exploitatierekening drukt.
A. Ls overleden en daarna A. is
overleden,
maakte het aan A. komende erfdeel uit de na
Afschrijvi 'gen en reserveeringen.
latenschap van zijn zuster deel uit van de hu
Op de oorspronkelijke aanschaffingswaarde welijksgemeenschap, bestaan hebbende tusschen
van Terreinen, Gebouwen, Inrichtingen, Ka A. en B. In dit geval kan B. dus aanspraken
bels
enz.
per 31 December 1939 van op het deel van A. in de nalatenschap van zijn
f 12.890.735,93 werd ten laste der winstreke zuster doen gelden.
ning 1939 f 670.404,"
afgeschreven, waarna
Is echter eerst A. overleden en daarna de
deze activa met f 5.180.556,74 in de boeken ongehuwde zuster, dan kan B. geen enkel recht
voorkomen.
op de nalatenschap van haar schoonzuster laten
Wanneer de voorgestelde winstverdeeling gelden.
wordt goedgekeurd, zullen de reserves bedra
gen: Dividend-Reservefond: f 623.648,04, Ver
MAG IK DE ANTENNE VERWIJDEREN?
nieuwingsfonds f 806.150,86, Reserve voor diverWeetgraag
te E. vraagt: Ik bewoon een ge
S' doeleinden f 1.905.042,89.
De balans vermeldt een eindbedrag ad huurd huis van een blok van 2 woningen.
De huurder van het andere huis bevestigde
f7.609.701,37. De netto winst over 1939 bedrosg
radio-antenne
f 462.330,36. Aan reserve voor verschillende zonder mijn toestemming de
aan den schoorsteen van de door mij gehuurde
doeleinden werd uitgetrokken f 1.498.819,96.
De verlies- en winstrekening over 1939 ver woning.
Moet ik daar genoegen mee nemen? Zoo neen
meldt als eindbedrag f 1.362.199,32.
kan ik dan zelf die antenne verwijderen?
Antwoord: De huurder van de andere woning
is niet gerechtigd om zonder de toestemming
van abonné de antenne aan den schoorsteen
van de door abonné gehuurde woning te be
vestigen In geen geval mag abonné echter die
antenne zelf verwijderen.
Waar het hier evenwel een kwestie van zeer
ondergeschikt belang betreft en abonné zeker
geen hinder van die antenne ondervindt, geven
wij abonné in overweging den buurman er vrien
delijk op te wijzen, dat hij beter had gedaan
om even te overleggen. Daarmede is deze kwestie
dan weer tot oplossing gekomen.

dertig hadden ze daarmee gereden op dat
rechte stuk bij Ede. Jimmy.. . Oppassen met
die zijwegen. Als er een wagen uitschoot en
die vervloekte remmen weigerden wéér...
Jimmy. En Lies
Vorige week op 't kruis
punt bij Blarlcum was 't ook weer op het nip
pertje.
— En nu niet, zei Frank hardop en hoorde
zichzelf lachen, toen hij den wagen onder het
krampachtig ingetrapte rempedaal
voelde
doorschieten. Minstens tachtig, die ander wist
hij nog — sloeg toen de armen voor het ge
zicht. Een slag
toen niets meer....
Gras? Waarom lag hij in het gras? Picnicken
natuurlijk
— De torens van Gelderland
zei Lies— Ja maar, ik moet eerst die stukken
halen — Hè, waarom nou. Frankie: We zijn
toch op onze huwelijksreis... De torens van
Gelderland.... Lies, die toren heeft een hoed
op. zie je dat?
De hoed van nicht Amelie
— Moet ik die gaan halen? — Nee, ik moet die
stukken halen
Blijf nou wachten, Lies.
ga nou niet tennissen — ik kom direct terug.
Eerst die stukken....
Waar ben je, Lies?.... Ben je nu toch weg
gegaan?. ... En de stukken zijn ook al weg —
een gele enveloppe — waar is die nou?
— Kalm maar jongen, zei een stem. — Het
komt in orde. Rustig blijven liggen, hoor.
Frank sloeg de oogen op. — Ze zijn weg ...
mompelde hij. - Ze zijn allemaal weg
ik
kon toch niet harder rijden
Lieske toch —
waarom heb je niet op me gewacht
?
Wat deden die vreemde menschen allemaal
om hem heen? En waar hadden ze Lies ge
laten? Hij probeerde zich op te richten, iemand
drukte hem zachtjes neer
Ineens voelde
hij de pijn ln zijn schouder — wist hij.
— Waar heb je pijn? Dat was natturlijk de
dokter.
— Alleen mijn schouder, dokter, zèi hij, hel
der opeens
— Mooi, mooi' zei de dokter. Uitstekend. Je
bent er goed afgekomen, vriendje.

Een gebroken sleutelbeen en een paar schaaf-

wondjes .. verder niets. Een beetje suf .. na
tuurlijk: ze hadden hem nog cognac laten drin
ken ook. De dokter hielp hem instappen, zou
hem wel even meenemen. — Even naar het
ziekenhuis .. kijk maar niet zoo angstig, we
zullen je niet houden. Met jou speelt moeder de
vrouw het wel klaar.
Gezellige baas, die dokter. Wat nou nog? De
politie?— Natuurlijk! Tik aan de pet: Of de
dokter het toestond! — Natuurlijk, maar maak
het kort, ik heb meer te doen. — Je papieren?
— In mijn binnenzak De dokter hielp ze eruit
halen Naam, woonplaats, leeftijd, beroep. Een
paar vragen maar Frank zei „niet hardei dan
dertig" en „de remmen werkten niet". Al meer
geweigerd? — Ieder oogenblik den laatsten tijd,
Hij had ze geregeld laten bijstellen. —In orde,
hier zijn je papieren. Je zult er wel meer van
hooren.
Hendrik was al drie keer aan de telefoon ge
weest Telkens Bussum. De Jonker: waar Rob— Waar heb je pijn? Dat was natuurlijk de
Tot een vreemde wagen de oprijlaan indraaide.
Een doktersschildje op de voorruit. Toen ging
Hendrik naar de keuken.
— Lies, hakkelde hij .. ik je .. je moet niet
schrikken, maar, zie je .. de dokter
Lies
duwde hem opzij, vloog naar de voordeur. De
auto stopte. De grond zakte naar beneden, alles
draaide
Toen stapte Frank uit.
Lachen en huilen tegelijk. - Je arm .. is het
erg?
Frankie toch
De gezellige dokter: — 't Heeft niets te beteekenen, hoor, je krijgt hem een paar weken
thuis. Zie maar, dat je hem gauw opknapt. Ik
kom nog wel eens kijken. Weg was hij.
Stil zat Lies naast Franks bed. Zijn linkerhand
om haar beide handen ...
— Zoo. zei Frank. Nu heb ik maar één arm
om je vast te houden. En toch kom je niet los,
nooit meer....

(Wordt vervolgd.).

TWEEDE BLAD
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RECHTZAKEN
SNEL RECHT VOOR
PLUNDERAARS.
De politie-rechter te Rotterdam
legt de maximum-straf op.
Voor den politierechter te Rotterdam
mr. J. C. Brongers,
morgen twee

werden

verdachten

gister

voorgeleid,

die zich aan plunderingen tijdens de
opruimingswerkzaamheden
hadden
schuldig gemaakt.
De eerste verdachte was de 24-jarige aan
nemer van sloopwerken J. H. H. uit Schiebroek, die op 14 Mei werkzaam was geweest
bij het opruimingswerk van het aan de Hoofd
laan 2 te Schiebroek ingestorte pand, dat be
woond werd door de gezusters Mouthaan. Ver
dachte zou zich niet ontzien hebben een gou
den broche en een gouden hanger, benevens
een portemonnaie met eenlg geld, welke hij
in de puinhoopen had aangetroffen, bij zich
te steken en voor zichzelf te behouden. Ver
dachte had voorgegeven zich even van het
werk te willen verwijderen om te drinken,
maar op het werk was drinkwater aanwezig
geweest. Bij de fouilleering had de Schiebroeksche politie het weggenomene ln een der
werklaarzen van verdachte gevonden.
Verdachte gaf voor den politierechter de
feiten volmondig toe, zoo meldt de N.R.Crt.,
maar hij beweerde, dat hij de voorwerpen niet
in zijn laars had verstopt. Hij had alles een
voudig in zijn broekzak gedaan, doch aange
zien zich daarin een gat bevond, waren deze
ln zijn laars terechtgekomen.
— Het is toch wel buitengewoon slecht, wat
u gedaan hebt, merkte de politierechter op
— Ik zat geheel zonder geld, zegt verdachte.
— En dan van menschen, die alles kwijt
waren. In zulk een toestand heeft men den
plicht in de eerste plaats aan zijn medemenschen te denken. Gelukkig hebben velen
in Rotterdam dat gedaan.
De vertegenwoordiger van het O.M., mr. J.
C. V. Meischke was van oordeel, dat hier de
maximumstraf, die de politierechter kan op
leggen, moet worden toegepast en spr. eischte
6 maanden gevangenisstraf met last tot on
middellijke gevangenneming.
Verdachte verzocht hem een voorwaarde
lijke straf op te leggen, aangezien hij in deze
periode was verdienen kan.
De politierechter heeft, gelet op de omstan
digheden, verdachte tot 6 maanden gevange
nisstraf veroordeeld met last
neming.

tot

gevangen

Brandkast geplunderd.
De 30-jarige losse werkman A. C. had be
hoord tot een groep van werklieden, die be
last was geweest met de opruimingswerk
zaamheden aan de Schiekade. Op 19 Mei zou
C. met anderen hebben afgesproken een
brandkast, die onbeschadigd uit de puinhoo
pen te voorschijn was gekomen, open te bre
ken en zich den inhoud daarvan toe te eige
nen. Die brandkast behoorde toe aan den
juwelier C. de Kok, die aan de Schiekade 126c
zijn werkplaats had gehad. In deze kast had
den zich juweelen en goud en zilver bevonden
tot een waarde van f 16.000.
Verdachte, die toegaf dat hij zich op on
eerlijke wijze had willen verrijken, betwistte
dat hij met de andere werklieden een afspraak
had gemaakt tot opening van de brandkast. Hij
was oorspronkelijk werkzaam geweest aan de
opruiming van de puinhoopen van een naast
gelegen pand en toen hij naar dit werk werd
overgeplaatst was de brandkast al open. Een
der werklieden had zijn pet op den grond ge
legd en daarin ^erJen alle kostbaarheden, die
te voorschijn werden gehaald, gedaan.
De politierechter merkte op, dat verdachte
bij zijn verhoor voor de politie had verklaard,
dat er wel degelijk een afspraak tot opening
van de kast is gemaakt en na eenig nader ver
hoor geeft verdachte dan ook toe, dat hij ge
holpen heeft aan het openmaken van de kast.
De sieraden, die bij verdachte zijn aange
troffen, moeten door anderen in zijn zak zijn
geduwd, beweerde verdachte en thuisgekomen
heeft hij uit angst voor ontdekking het doosje
met de sieraden in zijn schoorsteen verstopt.
Hij deed dit weidelijk uit angst en niet om het
weggenomene te behouden, want tegen de jon
gens heeft hij nog gezegd, dat het slecht was
wat zij gedaan hadden. Zelf 1 verdachte al
les, wat hij bezat kwijt en hij is ook dakloos
Op de vraag van der. politierechter wie de
arbeiders waren, die mede de brandkast heb
ben geplunderd, zegt verdachte dat niet te
weten.
Het blijkt verder, dat m^n hier te doen
heeft met een man, die al drie maal is veroor
deeld.

Zitting van den

Wat

Politierechter te Almelo.

Officieele

Verboden vervoer.
J. B. in Enschede zou in Februari 1939 in
Enschede 20 vulpennen ongedekt door eenig
document in Enschede in binnenwaartsche
richting vervoerd hebben. Door den Politier.
werd hij tot 14 dagen gev.straf veroordeeld,
doch tegen dit vonnis kwam B. ln verzet Op
25 Januari j.1. vond daarop de behandeling
plaats. B. erkende, dat hij de pennen
van
Enschede naar Groningen vervoerd heeft. Hij
had die van zekeren K., zijn zwager, gekregen
en naar zijn beweren was hij er niet mee
bekend, hoe die aan de vulpennen kwam. Hij
betoogde, dat hij geheel te goeder trouw.was
geweest. Even heeft hij er aan gedacht, dat
K. de vulpennen gestolen had,
maar zijn
moeder stelde hem te dien opzichte gerust.
Er zijn nu drie belastingambtenaren, twee
uit Amsterdam en een uit Groningen, opge
roepen om meer licht in deze zaak te brengen.
De twee ambtenaren uit Amsterdam zijn
verschenen. Zij hebben verd. destijds gehoord
Volgens hen is deze in de onderhavige zaak
een even groote knoeier als K. Verd. legde tel
kens andere verklaringen af.
De zaak wordt tot 20 Juli a.s. aangehouden

Gesmokkelde drank.
Op Zaterdagmiddag 3 Februari j.1. kwamen
belasting-ambtenaren een bezoek brengen aan
de woning van H. J. H. in Glanerbrug. Er werd
namelijk vermoed, dat daar clandestien over
de grens gebrachte drank aanwezig zou zijn.
Ze troffen evenwel niemand thuis, hetgeen
verband hield met de trouwpartij van een
van H's dochters. De ambtenaren zijn daarop
naar het gebouw gegaan, waar de bruiloft ge
houden werd. Er werd daar geen gesmokkelde
drank gevonden. H. werd gevraagd om mee
naar zijn huis te gaan, doch hij verzocht om
een p minuten respijt omdat hij aan het mid
dagmalen was. Die vüf minuten werden tien
minuten, doch toen ging H. dan ook mee. Op
korten afstand van zijn woning kwam men
evenwel een zoon van H. tegen, welke zoon
men onder de bruilofsgasten in het gebouw
had gezien. Het vermoeden lag dus voor de
hand, dat die er tusschenuit was getrokken om
thuis het een of ander in orde te brengen.
De sporen in de sneeuw maakten het den amb
tenaren dan ook duidelijk, dat er wat gebeurd
was en verder speurende vonden ze op een
plek, waarop de sneeuw omwoeld was, een be
mande flesch met 7 liter en nog 6 flesschen
gedistilleerd.
Voor deze verboden nederlage staat H. thans
terecht.
Hij zegt, dat het gedistilleerd op 66,5 meter
van zijn huis in een sloot op de scheiding van
den grond gevonden is. Hij heeft er niets me
de te maken. Volgens zijn bewerin~ kan zijn
zoon niet op de plek, waar het gedistilleerd
gevonden is, geweest zijl Nadat de ambtenaar
B. gehoord heeft, wordt tegen H. een maand
gevangenisstraf geëischt. Hij wordt tot f 15
subs. 15 dagen veroordeeld, met verbeurdver
klaring van het gedistilleerd.

Verboden nederlage.
Bij H. W. in Enschede werd op 7 Dec. een on
derzoek gedaan naar de aanwezigheid van een
distilleertoestel, dat bij W. vermoed werd aan
wezig te zijn. Er werd iets in die richting ge
vonden, maar daarenboven in een kelderkast
vier flesschen met totaal 2*4 liter gedistilleerd.
Voor deze verboden nederlage moet W. terecht
staan.
Verd. is niet verschenen. De ambtenaar L
deelt nog mede, dat het geen gesmokkelde
maar waarschijnlijk frauduleus gestookte Je
never butrof.
Overeenkomstig den elsch wordt verd tot
f 15 subs. 15 dagen veroord°eld

Geen zuiver geweten?

De ambtenaar J. R. zag op 13 Dec naoij de
grens zich twee mannen op verdachte wijze
ophouden. Toen een van hen met een zak op
den rug de grens wilde overgaan, riep de amb
tenaar hem aan. De man vluchtte evenwel met
achterlating van een zan met 25 K.G. koffie
In het licht van zijn lamp herkende de amb
tenaar den vluchteling echter als H. G. N. uit
Losser. Bij het huis, waarin N. gevlucht was en
waaruit hij ook weer ontvlucht is, werd een
fiets gevonden, welke aan N. toebehoorde.
De ambtenaar was toen geheel zeker van
zijn zaak.
Voor het niet voldoen aan een vordering
heeft N. zich te verantwoorden.
Hij zegt, dat hij niet meer weet, wat de amb
tenaar geroepen heeft, maar hij begreep wel,
dat het voor visitatie was. Verd. wordt tot f 15
De vertegenwoordiger van het O.M. meent, subs. 15 dagen veroordeeld. De eisch was f20
dat het feit, waaraan deze verdachte zich heeft subs. 20 dagen
schuldig gemaakt te ernstig is, dan dat hel
met de maximumstraf, die de politierechter
kon opleggen, voldoende geboet zou zijn.
Spr. vraagt dan ook van den politierechter
alleen het bevel tot gevangenneming van ver
dachte en verwijzing van de zaak naar de
meervoudige kamer.
De politierechter heeft de zaak daarop naar
de meervoudige hamer verwezen en verdachte's
onmiddellijke gevangenneming gelast, omdat
verdachte blijk gegeven heeft van een zoodanigen misdadigen aanleg, dat zijn opsluiting
noodzakelijk moet worden geacht.

MARKTBERICHTEN

Overtreding Tabakswet.

H. G. van S. in Wierden heeft van Augustus
1938 tot en met Februari 1939 geen aanteekening gehouden van de door hem ingeslagen
ruwe tabak in de daarvoor bestemde registers,
zooals de Tabakswet voorschrijft.
Verd. is niet verschenen. Hij wordt tot f 100
boete subs. 15 dagen veroordeeld.

Aangifte-biljet niet ingevuld.
H. B. H. in Enschede is in gebreke gebleven
zijn aangiftebiljet voor de Inkomstenbelasting
binnen den daarvoor gestelden termijn inge
vuld en onderteekend bij den Inspecteur der
directe belastingen terug te bezorgen.
H. wordt tot f 6 subs. 6 dagen veroordeeld.

G. J. ln Enschede heeft een aan hem uitge
ALMELO, 13 Mei. Op de heden gehouden
reikt aangiftebiljet van de omzetbelasting be
druk bezochte weekmarkt golden de volgende
treffende het 3e kwartaal 1939 niet binnen
prijzen: Eieren kleinhandelsprijs 2V2—3 ct. per
vijf dagen ingevuld en onderteekend bij de
stuk; jonge hanen 34—37 ct. per K.G. oude
Inspectie terug bezorgd.
kippen 28—32 ct. per K.G.; oude hanen 45—65
J. wordt tot f 4 subs. 4 dagen veroordeeld.
ct. per stuk; aardappelen per 70 K.G. (zand
13,25, (klei) f4,75.
M. G. J. M. in Hengelo heeft verzuimd om
aan hem uitgereikte facturen in een daarvoor
VRIEZENVEEN. Op de veemarkt waren aan
bestemd register, ter voldoening aan Omzetgevoerd 30 koeien en 220 varkens, de handel in
belastingwet, in te schrijven.
koeien was tamelijk in varkens matig. De prij
De dagvaarding wordt nietig verklaard.
zen waren als volgt: le soort koeien van f 110
—190; neurende koeien van f 120—200; vette
koeien van f 130—240, vaarzen van f 80—170
stieren van f40—140, biggen per week van f2—
f2.25, loopvarkens van f30—35; drachtige var
kens van f 80—95.
E. H. van B. en G. J. T., beiden uit Hengelo
hebben met een tractor laten rijden, waarvan
als wegenkaart een zoogenaamde 60 dagen
kaart getoond werd, welke kaart stond ten
name van iemand uit Heerenveen en welke
kaart bovendien geheel oningevuld was, zoo
dat dus ook de datum, waarop de aanhouding
plaats vond, 19 Oct. 1939, niet ingevuld was.
Verd. wordt tot f 10 subs. 5 dagen veroordeeld.
De eisch was f 10 subs. 3 dagen.

Zonder geldige wegenkaart
gereden.

VERHOOG UW OMZET
door een advertentie in

a

TUBANTIA

Voor een soortgelijke overtreding op 3 Oct.
ln Haaksbergen begaan — de vorige vond
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van dat de Chineezen ln het veld hebben, zou vol

gens den Amerikaan bedragen 3.5U0.000, waarbi. dan ^lijkbaar ook de guerillabenden gere
kend zijn, want de geregelde troepen, die onder
enorm
!
direct bevel van maarschalk Tsjang-kei-Tsjek
staan, zijn, naar betrouwbare mededeelingen
r.iet sterker dan één a anderhalf millioen man
De strategie der Chineezen.
En die gueri'iabenden? Daarvan is zeer moei
lijk de sterkte op te geven, want het is hier
SHANGHAI. In Maart.
=n echt Aziatische oorlog Di: guerillabenden
In Europa duurt aan .iet Westfront, het strijden over het algemeer aan Chineesche
voornaamste oorlogsterrein, waar toch eigen zijde, doch a's zij zeer ln het nauw worden ge
lijk de beslissing in '-zei oorlog zou moeten bracht, verklaren zij uch eenvoudig eensklaps
vallen, de mer. waardige toestand voort, dat voor de Japanners, die de onverwachte hulp
de verliezen sr uitermate gering zijn, niette meestal met vreug le aannemen. Doch bij de
genstaande jr millioenen mannen, bewapend eerste gelegenheid de beste verklaren die gue
met de modernste oorlogswerktuigen, tegen rillabenden zich weder voor de Chineezen en
over elkander staan. In China is het anders tegen de Japanners.
Daar bedragen de verliezen van Japanners en
Chineezen maandelijks ver over de honderd
Buit.
duizend aan dooden en gewonden Hoe groot
Volgens officieele berichten veroverden de
do verliezen sedert het uitbreken van het con
flict in werkelijkheid zijn, is niet bekend en Chineezen gedurende de eerste twee jaar van
zal wel nimmer bekend worden. De Japan den oorlog op de Japanners 1475 gepantserde
ners kunnen hun verliezen nauwkeurig kennen automobielen, 600 stukken geschut en 2660
Zij weten hoeveel manschappen en officieren machinegeweren. De oorlog duurt thans ech
zij naar China zonden en zij weten hoeveel ter reeds twee jaar en acht maanden en het
er terugkeerden in het vaderland en hoeveel komt me voor, dat in de laatste acht maanden
er in China nog ter beschikking staan de buit dar Chineeze zeer aanzienlijk is ge
Doch de Japanners houden het cijfer hunner weest, ook doo.dat de Chineezen steeds beter
verliezen geheim. De Chineezen zouden met uitgerust worden Bovendien, deze getallen ge
den besten wil ter wereld hun verliezen niet ven weder h*t door de Chineezen „veroverde'
op kunnen geven, daar zij ze zelf niet weten materiaal, doch niet het door de Japanners
en niet kunnen weten. In verschillende deelen verloren materiaal, want e>- ging voor hen nog
van het onmetelijke China strijden verschil veel meer materiaal verloren bij overstroomin
lende Chineesche troepenmachten: in het gen in het Zuiden, in de oneindige sneeuw
Zuidwesten staan geregelde
troepen
onder vlakten van het Noorden, in d«. gebergten van
Veel
krijgsmateriaal der Japanners
maarschalk Tsjang-kei-Tsjek; elders staan China.
minder geregelde troepen onder andere gene ging ook verloren tengevolge van luchtbombar
raals en dan zijn er nog, vrijwel over het ge- dementen door de Chineezen. De totale waar
heele Chineesche rijk verspreid, de guerilla- de hiervan is niet bij benadering te schatten,
benden, die tezamen ook honderdduizenden daar de Japanners hierover het uiterste stil
zwijgen bewaren.
tellen.
Het verloop van den strijd ls eenigszins zon
Cijfers.
derling en dit schijnt vaak in tegenspraak met
Een Amerikaan, Julian Arnold, heeft korten
de orthodoxe krijgskundige beginselen.
tijd geleden een brochure laten verschijnen
onder den titel „China's noodlot en Amerika's
Tact'ek.
toekomst", waarin hij de verliezen der Japan
ners opgeeft tot 1 Januari 1940 als 600.000 ge
Toen ruim vier maanden geleden de Japan
wonden en 250.000 dooden; die der Chineezen ners na maandenlange voorbereiding nabij
als 1.500.000 gewonder en 600.000 dooden. Hoe Fakhoi, in het Zuiden van China, troepen
hij aan die cijfers, die eenlgszins laag genomen landden, ondervonden ze daarbij slechts zeer
zijn, komt, vertelt de schrijver der brochure geringen wederstand der Chineezen Dit scheen
niet. In elk geval maakt hij geen melding van onverklaarbaar en sommige.deskundigen we
de verliezen der burgerbevolking, die schrik ten dit aan een fout van d^n Chineeschen le
barend hoog zijn. Er zijn buigers, mannen gerbevelhebber, wien de voorbereidselen der
vrouwen en kinderen, gewónd en gestorven Japanners niet konden zijn ontgaan en die
tengevolge van de Japansche bombardementen verzuimd had de nood'ge maatregelen van af
uit de lucht, maar ook, tienduizenden, zoo weer te nemergeen honderdduizenden zijn gestorven tenge
Een der officieren van maarschalk Tsjangvolge van de overstroomingen toen bij hun te kei-Tsjek's staf heeft echter dezer dagen een
rugtocht de Chineezen de dijken van de Gele
Rivier doorstaken en hoevelen er het leven lie
ten van honger en koude in de door den oor
log verwoeste gebieden, valt niet bij benade
ring op te geven.
Legers.
Vroeg ln den ochtend ben lk wakker; hoe
De geheele Japansche troepenmacht ln Chi
na schat de Amerikaansche schrijver op lang zal ik dezen nacht geslapen hebben?
magere
honden
zijn
als
1.300.000, wat overeenstemt met de cijfers, die Rondzwervende
ik van andere zijde kreeg. Het aantal troepen schimmen langs ons laag flakkerende hout
vuur geslopen; kameelteken hebben zich vol
gezogen aan ons zoete bloed, tot wij hen als
afzichtelijke zwarte knikkers van het lichaam
plukten. Maar dat was niet het ergste; wat
plaats in Hengelo — hebben van B. en T. zich mij hevig verontrust is de kwellende onlescheveneens te verantwoorden.
bare dorst, die mij het slapen belet heeft. TalIeder wordt tot f 6 subs. 3 dagen veroordeeld looze keeren ben ik naar de waterzakken ge
H. F. G. uit Winschoten, zonder bekende strompeld om mijn verschroeide keel met het
woonplaats thans, is op 14 Juli 1939 in En lauwe vocht te laven. Ik heb koorts, en dat
schede gesnapt, omdat hij een ander met een kan ons in de komende dagen veel last be
auto, waarvan hij de houder was, liet rijden, zorgen.
Om zeven uur breken wij op en koersen naar
voor welke auto niet de verschuldigde wegen
den rotswand van het hoogplateau, dat wij
belasting betaald was.
Verd. wordt tot f3 subs. 3 dagen veroordeeld in het witte zonlicht recht voor ons uit zien
liggen. Wij hopen, dat we dezen afstand in een
D. ten C. uit Stad-Hardenberg heeft door dag zullen kunnen afleggen en vannacht een
een chauffeur van hem met een auto laten behoorlijk onderdak krijgen; er moet daar
rijden, welke auto ook niet in de belasting namelijk een militaire post zijn. Langzaam
was.
trekt onze karavaan verder; daar ik mij te ziek
Verd. wordt tot f 6 subs. 6 dagen veroordeeld voel om te loopen ben ik de eenige die op een
kameel zit; de anderen loopen naast de zwaar
Dezelfde ten C. liep nog eens tegen de lamp beladen dieren. In de verte, tegen den rots
Hij wordt tot f 6 subs. 6 dagen veroordeeld
wand aan, zien we kleine dorpjes liggen; nu
en dan komen wij geitenkudden tegen
die
W K. F. P in Amsterdam werd op 31 Oct
eveneens bewijzen dat wij de bewoonde wereld
193S in Diepenheim zonder wegenkaart ge
naderen. Toch geeft ons dit geen gevoel van
knapt.
veiligheid; in tegendeel, als wij enkele man
De dagvaarding wordt nietig verklaard.
nen op korten afstand voorbijrijden spreekt
Op 7 Nov. d.a.v liep hij ook in Enschede uit hun blikken zooveel vijandschap dat wij
voor eenzelfde overtreding een bekeuring op onwillekeurig naar onze revolvers tasten
De dagvaarding wordt nietig verklaard.
Wij naderen nu het rotsplateau; tegen de
wanden staan hooge leemen huizen gebouwd
W H. S. uit Ootmarsum heeft ook tegen de met kleine ramen, waardoor wij spiedende
Motorrijtuigenbelastingwet gezondigd. Er ls blikken voelen. Het ls hier stil in den zengen
met een auto van hem gereden, waarvan de den zonnegloed; als wij echter dichterbij
verschuldigde cijns niet betaald was.
komen springen er een paar magere honden te
S. wordt tot f 20 boete subs. 20 dagen en f 15 voorschijn die ons woedend nablaffen. Het
subs. 15 dagen hecht, veroordeeld.
wordt snel donker en wij verhaasten onzen
Voor dergelijke overtredingen werden ver gang; spoedig moeten wij den militairen post
bereiken, anders kunnen wij ons bivak weer in
volgens nog veroordeeld:
F. J. A. van G. uit Amsterdam tot f 5 subs de open lucht opslaan en dat denkbeeld lokt
ons niets aan Daarbij komt, dat ik mij steeds
5 dagen.
J. H. K uit Almelo tot f 10 subs. 14 dagen zieker ben gaan voelen; bij eiken stap van
Dezelfde verdachte nog eens tot f 10 subs mijn kameel bonst het in mijn hoofd alsof er
met een mokerhamer op geslagen wordt en
10 d.
C. J. K. uit Leeuwarden tot f5 sub.. 5 dagen ondanks de warmte doet de koorts mij hui
veren.
H. J. N. uit Hengelo tot f 6 subs. 6 d.
Maar gelukkig naderen wij nu het eind van
J. van T. uit Enschede tot f 4 subs. 4 dagen
onzen tocht Opeens hooren wij ln de verte
J. H. ten V. uit Enschede tot f 5 subs. 5 d.
een paar schoten vallen; intuïtief halen wij
onze revolvers te voorschijn. Van een heuvel
Ongedekt vervoer.
daalt een groepje mannen op kameelen af, ze
T. B. uit Overdinkel heeft een bemande komen in onze richting Eerst ls in de scheme
flesch met 23 liter jenever zonder document ring niet te onderscheiden of ze kwaad in den
vervoerd.
zin hebben; voor alle zekerheid houden wij
B., die niet verschenen is, wordt
tot 1 stil en zijn op het ergste voorbereid. Maar als
maand gevangenisstraf
voorwaardelijk met zij naderbij gekomen zijn herkennen wij mili
verheugd
een proeftijd van 3 jaar en f 15 subs. 15 dagen taire uniformen en beantwoorden
veroordeeld.
de begroetingsschoten, die zij gelost hebben
Het is een heele opluchting. Langzaam öeDe eisch was 1 maan' gevangenisstraf en
f25.
stijgen wij den heuvel en bevinden ons even
Verboden nederlage.
lrter ln de veilige beschutting van de verster
king. Deze bestaat uiterlijk uit vier hoog op
J. H. V. uit Haaksbergen heeft in zijn winkel
getrokken leemen muren met enkele schiet
een verboden nederlage van 1000 vel fotopa
gaten en kanteelen Binnen bevindt zich. een
pier, 68 rolfilms en 2 klapcamera's gehad.
steenen trapje op de slaapzaal, terwijl er
V. beweert, dat hij geen documenten had
tevens onder den blooten hemel een kleine
omdat hij geen erkende fotohandelaar ls
ruimte is uitgespaard waar de kameelen staan
Meerdere artikelen waren van zijn broer.
De geheele bezetting bestaat uit acht soldaten
De eisch is f 25 subs.
dagen.
een sergeant en een radio-telegrafist, die erg
V. wordt alleen voor de 1000 vel papier ver
trotsch ls op zijn oude kleine toestel.
oordeeld tot f 15 subs. 5 dagen.
Ook de militairen zijn blij met de afwisse
ling. die ons bezoek hun verschaft; wij krijgen
Accijiu ontdoken.
geroosterd schapenvleesch en groote ronde
J. K. uit Duider gem Weerselo heeft een brooden te eten. die mij anders zeker bijzon
kalf geslacht en daarbij de accijns ontdoken der gesmaakt zouden hebben maar waarvan
K. beweert, dat nij, toen er een commies bij ik thans met tegenzin iets gebruik. De dokter
hem kwam en hem de vraag stelde of hij voor en Williams eten als wolven, hetgeen onze
14 dagen een kalf geslacht had, voor de grap
gastheeren zichtbaar genoegen doet. Als wij
bevestigend geantwoord heeft. Zij hebben toen
hun vertellen dat wij morgenochtend verder
ongeveer 96 K.G. vleesch bij hem in beslag ge
zullen trekken, kijken zij bedenkelijk; de om
nomen, maar dat was vleesch, dat zijn zoon
geving is hier op het oogenbllk in groote on
drie weken geleden in Hengelo gekocht had. Bij
rust, verschillende sjeiks leven in twist met el
wien kan hij niet zeggen.
kaar. hetgeen meestal ten gevolge heeft, dat
Om den commies te hooren wordt de zaak
de wraaklust zich ook op de doortrekkende
tot 20 Juni a.s. aangehouden.
karavanen botviert Ook de positie van den
militairen post ls gevaarlijk; zij moeten voort
Ongebandero.leerde sigaren.
durend op een overval voorbereid zijn.
D. A. O. uit Rijssen heeft ongebanderolleerTerwijl wij zoo zitten te praten
ligt de
de sigaren in voorraad gehad. In zijn pand woestijn donker voor ons Boven ons hoofd
werden
aangetroffen
341
sigaren-zonder- klinkt de eentonige stap van den schildwacht;
bandje en een 'louten tonnetje, waaromheen van uit de verte hooren wij het schorre geblaf
geen zegel zat.
van een hond en gillende vrouwenstemmen
Overeenkomstig den elsch wordt O. tot f 100 Wij voelen de dreiging om ons heen en worden
boete subs. 20 dagen hechtenis veroordeeld. er onwillekeurig stil van.
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uiteenzetting gegeven, waaruit bleek, dat er
van eenig verzuim of eenige fout geen sprake
v.as. Deze officier verklaarde: „Wij gaan van
het standpunt uit, dat aet bezit van de kust
voor ons waardeloos ls, daar toch onze te.
genstander, Japan, onbeperkt meester is van
de zee Wij hangen voor !»»• aanvoer van oor.
logsmateriaal niet af van de zee. maar van de
nieuwe groote automobielwegen uit Sianr en
P.usland. Ons verzetten tegen een landing van
Japansche troepen beoeekent ons bloot stel.
ien aan het zware geschut der Japansche ma.
rine, waartegen we machteloos zijn. Slechts
kleine troepenafdeeiinger, hebben we nabij de
kust en de taak dier troepenafdeelingen ls niet
in de eer~'e plaats „vechten", maar „waar.
nemen". Op eenige tientallen kilometers van
de kust, buiten het ,ere'k van het Japansche
scheepsgeschut, begint onLe tegenstand, die
toeneemt 1 oe verder ue Japanners van de kust
komen. Daar nemen ook op andere wijze de
moeilijkheden der Japanners toe. moeilijkhe.
den met den aanvoe- van krijgsmateriaal en
levensmiddelen. Vrijwel de geheele kust van
China hebben de Japanner* thans in hun bezit. doch ze zijn daarmede geen stap dichter
bij de overwinning. Hun landing bij Pakhoi
heeft hen gedwongen ïog meerdere versche
troepen uit Japan te laten komen, zonder.dat
ze daardoor eenig belangrijk militair succes
hebben behaald Die onbestreden, vlot verloo.
pen landing heeft in Japan een kortstondige
vreugde gewekt, daar het Japansche volk
meende, dat deze tanding het einde van den
eindeloozen oorlog beteekende. Nu weet men
in Japan reeds beter. De Japanners hebben in
het Zuiden eenige steden veroverd, die ze gedeeltelijk weder verloren hebben
Duizenden,
tienduizenden manschappen zijn er gevallen,
maar hun leger in Zuid-China bevindt zich
nog steeds in een moeilijke positie Aan alle
zijden wordt
door ons oestookt. Eiken dag
worden Japansche transporten veroverd door
vliegende colonnes, die het echter bijna nooit
tot een gevecht op groote sch-"l laten komen.
De Japanners hebben °r het allergrootste be
lang bij zoo spoedig mogeiijk het Chineesche
avontuur te beëindigen Met militaire middelen
zal hun dat niet gelukken. Nu probeeren zij
het met een nieuwe „Chineesche" regeering 'e
Nanking, een
regeering van landverraders,
maar ook dit zal hen niet tot het beoogde doel
voeren".
Tot zoover de Chineesche staf-officier, die
een onbegrensd vertrouwen heeft in het suc
ces der Chineesche wapenen.
Om den oorlog in China populair te houden,
laten de Japanners steeds
vele Japansche
(geen buitenlandsche)
journalisten,
teeke- •
naars en pers-fotografer aan hun front toe.
Onlangs werc officieel medegedeeld, dat van
deze persmenschen er reeds 29 zijn gedood.
Hoeveel er gewond werden, werd niet bekend ;
gemaakt.
J. K. BREDERODE.

VERHAAL
Vroeger dan de anderen ga ik slapen.
In de slaapzaal Ls het warm en rookerig; ;
voor den open Ingang gloeit een vuurtje, waar
boven wat natte kleeren te dragen hangen Ik
voel mij zoo huiverig dat ik, ondanks de hitte,;
behoefte heb aan een drietal dekens als dek
en dan nog ril van de kou. Vanbuiten klinkt I
vaag gerucht: het onbestemde gemompel van
mijn vrienden met de soldaten, het geknetter
van het houtvuurtje voor de slaapzaal, alles
vervaagt in mijn koortsachtig brein tot een ;
mengelmoes van beangstigende geluiden, die
mij tot stikkenstoe benauwen Het duurt lan-1
gen tijd voordat ik in een onrustigen slaap val,
Midden in den nacht word ik wakker en \
weet waar ik ben. Het zweet staat mij op het
voorhoofd, de dekens zijn van mij afgegleden
en in mijn hoofd bonst het met zware dreu
nende slagen. Zonder het zelf te willen sta ik
op en stap over de slapende mannen heen
|
naar buiten, ga het trapje af en ben op het \
binnenplaatsje Door een van de kjjkgaten zie|
ik de woestijn ln een vreemde belichting van
het manenschijnsel voor mij liggen. Het is nu '
doodstil, alles is roerloos,
verstard; 'n koele nacht- IjpilllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIJ
wind strijkt mij langs 't
irnnnTC i
heete
voorhoofd. Toch p
gaat er van deze oogen- =
=
schijnlijke
rust een lu- gj door ABLOVA.
|
guber
werkende
drei- illlllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllilUli
ging uit; ik voel iets en
buig mij voorover
om scherper
te
kunnen
onderscheiden.
Is het
niet of
er zwarte
|
gestalten langzaam van de heuvels naderbijsluipen? Droom of waak ik? Duidelijk zie ik
dt schaduwen
van menschelijke gestalten
spronggewijze vooruitgaan, van boom tot
boom, van heuvel tot heuvel.
Ik wil schreeuwen, alarm slaan, maar mijn j
keel is dichtgesnoerd. Dan valt mij nog iets
op; de eentonige stap van den schildwacht
boven mij ls stilgehouden. Als ik naar de
borstwering tuur zie ik met een schrik, dat hij
tegen een van de kanteelen geleund staat met .
voorovergebogen hoofd. Slaapt hij? Is hij
dood?
Wankelend strompel lk door 't duister terug .
naar de slaapzaal om de anderen te wekken.
Mijn voeten zijn loodzwaar, langzaam kom ik
vooruit.
Op eens blijf lk verstijfd van schrik staan.
Vanuit de deuropening van de slaapzaal sta
ren mij een paar gloeiende oogen aan. Mijn
hart bonst mij met luide slagen in de keel en
een onpasselijk dreigend tets staat klaar om
mij te bespringen.... Waarom blijft het stil in
de slaapzaal; zijn zij allen reeds vermoord? De
oogen van het monster schijnen door mij
heen te zullen branden; dan haal lk, zonder
het mij bewust te zijn, met bevende hand
mijn revolver te voorschijn en richt het wapen.
Een daverende slag
Ik zink uitgeput op
den grond.
Even is het stil. Maar onmiddellijk daarop
volgt er een onbeschrijfelijk rumoer. Van bui
ten de muren klinkt wild geschreeuw; er wor- .
den honderden geweren afgeschoten en de
steenscherven spatten mij om de ooren. Maar
ooi hier binnen is alles een en al beweging.
De mannen komen uit de slaapzaal gevlogen,
zij struikelen over mijn lichaam en hollen
naar de borstweringen.
Het laatste wat ik hoor, als ik het bewust
zijn al half verloren heb, ls het felle harde
geweervuur, dichtbij, veraf,
samensmeltend
met het geschreeuw tot een onontwarbaar
dreunend geweld, dat mijn arme hoofd kapotslaat.
Hoe lang heb lk geslapen? Hoeveel dagen en
nachten? Als ik wakker word is het heel stil
om mij heen; de zon schijnt naar binnen,
voor mijn bed zie ik den dokter die mijn hand
vasthoudt. Later wisselen wij enkele woorden.
Ik ben ziek geweest, mompel ik veront
schuldigend.
Jouw ziekte heeft ons het leven gered, klinkt
zijn ernstige stem. De schildwacht was w
slaap gevallen en het had weinig gescheeld of
wij waren uitgemoord. Jouw schot heeft ons
bijtijds gewekt.
Mijn schot ... In gedachten zie lk twee
gloeiende oogen die mij vanuit het duister aan
staren. Op mijn vragenden blik antwoordt de
dokter:
Die koorts was toch ergens goed voor. Je
schoot op het smeulende vuurtje voor de deur
van de slaapzaal....
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TALRIJKE MOEILIJKHEDEN MOESTEN DE LAATSTE
DAGEN OVERWONNEN WORDEN.
Een gecombineerde „spoor-bus"-reis naar
Amsterdam en terug.
Bij vele Twentenaren zal de laatste
dagen de wensch zijn opgekomen, een
bezoek te brengen aan hun verwanten,
die thans nog in militairen dienst zijn
en wier adres men langs allerlei omwe
gen gewaar was geworden, dan wel eens
te kijken, hoe familieleden, die in een
stad wonen, welke in bijzondere mate
van het oorlogstooneel te lijden heeft
gehad, het maken.
De groote moeilijkheid was echter: hoe kan
men zulk een bezoek uitvoeren? Het autover
voer is immers tot het alleruiterste beperkt en
treinen liepen er tot heden vanuit Twente
jilèt. Toch was het ook gisteren en eergiste
ren, ondanks het feit, dat er uit geen enkele
Twentsche gemeente een trein vertrok, reeds
mogelijk vanuit ons gewest een groot deel van
Nederland te bereizen.
Dit vergde echter nogal eenlg combinatieTermogen, want men moest trachten door
middel van bussen en treinen de snelst moge
lijke verbinding uit te vinden en dit was vaak
een Ingewikkelde puzzle.
Zoo hebben we Dinsdag 21 Mei en gisteren
een gecombineerde reis van trein en autobus
vanuit Twente naar Amsterdam en terug ge
maakt Het was een tocht vol afwisseling en
ook spanning, want vaak kostte het de
grootste moeite om in ferme looppas een be
paalde aansluiting nog te „halen", soms ook
mislukte dit op het laatste moment en dfcn
volgde er een vervelend wachten.
Maar ondanks stagnatie, ongeregelde ver
bindingen en andere moeilijkheden, hebben
•we op dezen tocht groote bewondering en
waardeering gekregen voor de kranige en door
tastende wijze, waarop de exploitanten van ver
voermiddelen pogen zoo snel en goed mogelijk
de verbindingen te herstellen. Dit woord van lof
komt zoowel de spoorwegen, de busondernemers, als de autoriteiten, die er voor zorgen,
dat de wegen zoo spoedig mogelijk weer be
rijdbaar zijn, ten volle toe. Zij allen hebben de
laatste dagen voor groote moeilijkheden ge
staan, maar met echte Nederlandsche energie
en volharding is deze zoo noodzakelijke herstelarbeid ter hand genomen en het resultaat
is zoodanig, dat het publiek er thans reeds in
ruime mate de vruchten van kan oogsten. Al
is de toestand van het vervoer natuurlijk nog
lang niet weer normaal, toeh is in enkele da
gen veel ongerief opgeheven en dit stemt tot
groote voldoening.

Ofschoon de situatie nu al weer geheel ge
wijzigd is, zullen we toch nog het een en ander
vertellen van onze reis naar het Westen des
lands, toen er vanuit Twente nog geen trei
nen liepen. We vertrokken dan Dinsdagmiddag
om drie minuten over half één met de bus
•van de „Geldersche" van het station te En
schede. Tot Borculo ging alles normaal en
vlot, doch even achter dit stadje was de weg
nog door een versperring afgesloten, maar dit
bleek voor de bus geen bezwaar. Rustig stuurde
de chauffeur het zware vehikel over een smallen, bochtigen zandweg; het was een knap
«taaltje chauffeurskunst, maar op eens kwam
er een kink in den kabel. Met een daverende
slag tuimelden namelijk plotseling vijf rijwie
len, die boven op de bus hadden gelegen, naar
'beneden. Het bleek, dat een electrische draad,
•welke over den weg was gespannen, de fietsen
als het ware had geschept; een der karretjes
bungelde zelfs nog aan den draad! Een en an
der was spoedig weer verholpen, maar eenige
fietsen bleken nogal ernstig beschadigd te zijn.
Bnel werd de tocht voortgezet naar Ruurlo; ach
ter dit plaatsje met het zoo prachtig gelegen
kasteel, moest de bus opnieuw van den grooten weg afwijken, om dezen via eenige zandwe
gen even later weer te bereiken. Van Ruurlo
ging het over Zelhem naar Doetinchem, waar
in een andere bus moest worden overgestapt.
Van hier reed de bus naar Doesburg, waar men
te voet over een noodbrug moest, welke daar
over den IJssel is geslagen. Aan den overkant
van de rivier zagen we een treurige herinne
ring aan den oorlog, men was daar namelijk
juist bezig twee paarden, slachtoffers van een
landmijn, te begraven
Met een andere bus, welke bij de noodbrug
vertrok, ging het naar Dieren. Bij De Steeg
moest nog even worden omgereden, daar ne.t
viaduct, dat ingestort is, den weg verspert,
maar toen was Arnhem dan ook spoedig be
reikt. De tocht had in het geheel ongeveer drie
uur en een kwartier geduurd.
Ter informatie deelen we mede, dat de txeidersche Tramwegen weliswaar een beperkten
dienst onderhouden, maar deze biedt toch nog
vele reismogelijkheden. Reeds om 7.33
trekt de eerste bus uit Enschede naar Neede.
Eibergen, Groenlo en Winterswijk; wil men
naar Arnhem, dan moet men over Doetinchem
reizen» doch dit beteekent, dat men in Neede
een uur wachten moet. De bus uit Ensched
vertrekt namelijk om het uur (7.33, 8.33
doch de bus uit Neede loopt slechts elke twee
uur, namelijk om 9.12, 11.12 uur enz Men kan
dus beter de zgn. snelbus nemen, welke in
Neede aansluiting geeft op D°e,^nchem'
der onderhoudt de „Geldersche
een tweeuursdienst op Koerhuisbrug (Deventer), d
eerste bus vertrekt om 5.34 uur uit Ruuilo .n
de laatste om 19.34 uur. Ook kan men van
Doetinchem weer per bus naar s Heerenberg
reizen.
AUTOBUS-VERBINDINGEN VANUIT
ARNHEM.
Ook vanuit Arnhem kan men per autobus
verschillende plaatsen bereiken.
De „Gelderse" rijdt op Nijmegen en Ede
Ook kan m-- van Arnhem (vertrekstation)
per autobu* naar Zevenaar reizen, deze bussen
vertrekken
8.15, 12.30, 16.15 en 18.15 uur uit
de Gelderse1-"1 hoofdstad. De bussen van de
N.V. Nederlandsche Buurtspoorwegen onder
houden een dienst op Utrecht, vla Wageningen
doch in Utrecht kan men ook per spo°r k°men.
Men kan met deze bus jchter sïechts tot Rheden reizen, daar moet men dan overstappen
in een tram. Van het Nieuwe Plein en het Wil

J*

lemsplein in Arnhem vertrekken bussen naai
Apeldoorn. Deze rijden langs Schaarsbergen
en Hoenderloo.
Naar het Zuiden reizen is vanuit Arnhem
behalve naar Nijmegen, vrijwel niet mogelijk
Wel vernamen we, dat er van Nijmegen op het
oogenblik een lokaaltreintje naar Venlo loopt;
dit onderhoudt een drie-uursdienst.
PER SPOOR NAAR HET WESTEN.
Van Arnhem hebben we onze reis naar het
Westen des lands per spoor voortgezet; dit is
namelijk sinds Maandag j.1. weer mogelijk. Er
is een uurdienst ingesteld, zoodat er vrij veel
reismogelijkheden zijn. Men moet er echter re
kening mede houden, dat de meeste treinen op
het oogenblik nogal eenige vertraging hebben.
Zoowel in Arnhem als in Utrecht heerschte
in de stations en op de perrons een zeer groote
drukte. In Utrecht werd het stadsbeeld vol
komen beheerscht door de militaire uniform
We zagen hier verschillende militairen, die in
Zeeland gelegerd waren en thans toestemming
hadden gekregen om naar hun woonplaatsen
terug te keeren.
In de Bisschopstad wonnen we ver
schillende inlichtingen in over de ver
voersmogelijkheden per spoor.
Hieruit bleek duidelijk, dat het spoor
wegnet in het Westen des lands weer
vrijwel geheel intact is, terwijl ailes in
het werk gesteld wordt om ook de ver
bindingen naar de andere deelen van
ons land zoo spoedig mogelijk te doen
functioneeren.
De verbinding van het Westen naar het
Noorden was nog twijfelachtig, want welis
waar geeft de lijn Amsterdam—Alkmaar aan
sluiting op de bus van de A.T.O., welke over den
Afsluitdijk rijdt, maar we konden geen zeker
heid krijgen, dat deze b^ thans iederen dag
rijdt. Ook kan men vanuit het Westen naar
Zwolle reizen, doch men dient er rekening me
de te houden, dat de trein niet verder gaat
dan Hattemerbroek. Vanuit Utrecht is het ook
mogelijk per autobus verschillende plaatsen te
bezoeken. Er rijden bussen naar Gorinchem,
Vianen, Breukelen en Ysselstein, maar de
dienstregeling dezer bussen was eergisteren
nog zeer ongeregeld.
Om kwart voor negen bereikten we Dinsdag
avond Amsterdam. Ook hier was het stadsbeeld,
als gevolg van de verduisteringsmaatregelen en
het autoverbod, totaal veranderd. De hoofdstad
leek, vooral toen 't wat later werd, als het ware
uitgestorven. Zelfs in de voornaamste straten
was het verkeer zeer gering.
In Amsterdam hebben we nog eenige infor
maties ingewonnen voor het bootverkeer over
het IJsselineer De Lemmerboot blijkt weer ge
regeld te varen; deze vertrekt op werkdagen om
7 en 11 uur des morgens van de De Ruyterkade
in Amsterdam. De overtocht duurt ongeveer 5
a 5 en 'n half uur. Van Lemmer kan men per tram
naar Groningen komen, doch ook hier is onge
veer 5 uur mee gemoeid. De vertrekuren van de
boot uit Lemmer zijn om 10 en 3 uur (Zondags
alleen om 3 uur). De boot ?an Amsterdam tfaar
Kampen vertrekt des morgens om 8 uur; om
drie uur des middags verlaat de boot Kampen,
om zee te kiezen naar de hoofdstad. Ook is het
mogelijk naar Harderwijk te varen.
TERUG NAAR TWENTE.
Gistermorgen om 7.38 uur vertrokken we van
het Centraal station in de richting Twente.
De kaartjes waren slechts geldig tot Apeldoorn,
want er was medegedeeld, dat de trein nog niet
verder dan genoemde plaats komen kon. Het
aantal reizigers op het baanvak AmsterdamAmersfoort-Apeldoorn
was vrij matig en in
sterk contrast met dat op de lijn Utrecht-Am
sterdam.
In Apeldoorn wachtte de reizigers
een verrassing; er werd namelijk mede
gedeeld, dat de trein voor het
eerst
sinds het uitbreken van
den
oorlog
weer zou doorrijden tot vlak voor De
venter. In groote haast werd er een
kaartje bijgekocht, want de trein zou
onmiddellijk verder gaan. En inderdaad
kwamen we per trein aan den IJssel;
de locomotief reed zelfs een eindje de
groote spoorbrug op, welke verderop
vernield is Er was vrij veel belangstel
ling voor dezen „eersten trein", welke
weer onder den rook van
Deventer
kwam.

Bij de brug was de reis per spoor natuurlijk
afgeloopen en vlug werd er gezocht naar een
mogelijkheid om zoo spoedig mogelijk over den
IJssel te komen En die mogelijkheid was er.
Op eenigen afstand voeren namelijk twee pon
ten regelmatig over
de rivier heen en weer.
Honderden personen stonden hier te wachten
om naar den overkant te worden gebracht. Ve
len stonden reeds meer dan twee uur te wach
ten en aan den overkant was het al precies
eender. De exploitanten van deze overzet-gelegenheid beleven zonder twijfel een gouden
tijd.
Het gelukte ons om kwart over elf het stads
gedeelte van Deventer te bereiken, de moeilijk
heid was toen echter om een snelle verbinding
naar Twente te krijgen. Er liepen namelijk van
uit Deventer wel treinen naar Zutphen, doch
niet naar de Twentsche gemeenten. Zooals men
weet, is in dezen toestand reeds weer verande
ring gekomen.
De eenige mogelijkheid was gisteren per bus
naar Rijssen te reizen, maar deze bus vertrok
eerst om kwart over twaalf. Er zat echter niets
anders op! Van Rijssen konden we per bus naar
Almelo en met het zeilde soort vervoermiddel
bereikten we tenslotte Hengelo. Het was een
lange, maar afwisselende reis geweest, doch
inmiddels is de toestand thans al weer geheel
anders. Men kan immers nu ook vanuit Twente
weer op verschillende manieren reizen.
We laten hier tenslotte de beperkte dienstre
geling volgen van de treinen, welke vanaf heden
weer uit Twente vertrekken:

Aan den schandpaal gebonden.
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AGENDA

Wegens plundering uit ontruimde woningen.

DONDERDAG 23 MEI.

Door de politie te Blerick werden, zoo meldt
de Nieuwe Venlosche Crt., in de afgeloopen Bioscoop Alhambra: o.a. Onverbreekbare oan«
dagen negentien personen gearresteerd — zes
den.
tien uit Blerick en drie uit Venlo — die zich Cinema Palace: o.a. Cassidy's Beschermelinge
aan plunderingen uit de ontruimde woningen LICHT OP: 23—24 Mei: 22.09—5.05 uur.
Gedurende vijf dagen oorlog.
hadden schuldig gemaakt
Een van hen werd op Eersten Pinksterdag
Wededeelingen van den Hoofdcommissaris
op de Markt te Blerick aan den schandpaal ge
voor het Ziekenhuiswezen.
Staanplaatsen in de autobussen.
bonden onder het opschrift: „Terwijl mijn
Omtrent de taak
van het
Nederlandsche landgenooten in nood verkeeren, plunder ik
Door den directeur van het verkeerswezen is
Roode Kruis en de wijze waarop het die taak
bekend gemaakt, dat ln autobussen staan
heeft volbracht ln de vijf dagen, dat de oorlog hun verlaten huis."
plaatsen zijn toegestaan.
Na dien maatregel heeft geen enkele plun
in ons land woedde, heeft dr. H. K. Offerhaus,
hoofdcommissaris
voor het Ziekenhuiswezen dering meer plaats gehad.
van het Nederlandsch Roode Kruis inlichtin
gen verstrekt.
De taak van het Roode Kruis bestond uit de
Het geteisterde Rotterdam.
organisatie, voorbereiding en inriphting van
Voor verschuldigde deel na 31 Mei,
de algemeene hulpverleening aan militaire ge
De Burgemeester van Rotterdam maakt be
Van de zijde van A.N.W B en K.N.A.C. en
wonden en zieken onder den militair-genees kend, dat de gemeente tracht te komen aan
kundigen dienst op aanwijzing en onder den grond in de' binnenstad, voor winkels en kan van den B.B.N., welke het betreffende verzoek
inspecteur van den geneeskundigen dienst. Bij toren van hen, die getroffen werden door de heeft gedaan, wordt medegedeeld, dat het De
partement van Financiën heeft bepaald dat
het uitbreken van den oorlog stond de geheele jongste gebeurtenissen.
restitutie zal worden verleend voor het gedeel
medische dienst in het evacuatiegebied onder
De Burgemeester van Rotterdam deelt mede. te der reeds betaalde motorrijtuigenbelasting,
den „Gebiedsarts" en de chefs der vier centrale
hospitalen staan dus onder de bevelen van de dat in verband met het groote aanbod van welke verschuldigd zou zijn na 31 Mei 1940 Dit
zen gebiedsarts. Alle directeuren der zieken vrachtauto's voof het vervoer van puin tot betreft, zoowel kwartaalkaarten als 60-dagen
huizen, hulpziekenhuizen, de chefs vnd., • de nader order geen vrachtauto's meer kunnen kaarten.
Men dient zich met de belastingkaart te ver
technische adviseurs en alle benoodigde perso worden aangenomen.
voegen bij den ontvanger der Dir. Belastingen,
neel, waren voorzien van Instructies voor het
De RegeeringscommissarLs voor den weder afd motorrijtuigenbelasting, waar de belas
geen zij in oorlogstijd te doen hadden; boven
opbouw
van Rotterdam maakt er op attent, dat tingkaart werd verstrekt.
dien waren al deze personen op vergaderingen
en samenkomsten volkomen ingelicht omtrent men slechts goederen bestemd voor Rotterdam
moet afgeven aan personen, die daartoe ge
hetgeene hun te doen stond.
rechtigd zijn en daarvoor een bewijs hebben
door of op machtiging van aen Burgemeester
De dienst haperde geen oogenblik.
afgegeven.
Reeds groote quanta naar Duitschland
Dit heeft tengevolge gehad, dat toen de oor
uitgevoerd.
log uitbrak alle maatregelen geheel volgens pro
gramma en instructies verliepen. Alle directeu
Uit Delft wordt aan de Tel. gemeld:
ren der aangewezen ziekenhuizen in het eva
De voor den Nederlandschen tuinbouw tot
cuatiegebied hadden in den loop van den Vrij
stand gekomen nieuwe regeling, waarbij be
dagmorgen ervoor gezorgd, dat de ziekenhuizen
Verschenen is een besluit van den opperbe paald is, dat alle z.g. overproductie naar
grootendeels ontruimd waren, zoodat dienzelf velhebber van land- en zeemacht van 21 dezer, Duitschland zal worden geëxporteerd heeft bij
den dag duizenden bedden gereed stonden om houdende voorzieningen betreffende huwelijken de tuinders in en om Delft onverdeelde Instem
gewonden op te nemen. De doktoren, verpleeg van personen, die in militairen
dienst
zijn. ming gevonden. Naar wij vernamen zijn reeds
sters en helpsters waren telegrafisch van hun Daarin wordt bepaald, dat voor de toepassing aan het eind der vorige week 9000 kratten sla
taak op de hoogte gebracht en waren ter plaatse van de artt 105 en 131 van het Burgerlijk Wet en komkommers naar Duitschland verzonden,
aanwezig. Alles gescheidde met de meeste kalm boek (resp inzake de aangifte en de voltrek terwijl j.1 Maandag niet minder dan 22 wa
te en regelmatigheid.
king van het huwelijk) met betrekking tot per gons met tuinbouwproducten volgden.
Het vervoer van gewonde en zieke militairen sonen in militairen dienst onder „woonplaats"
Nu aan de massale vernietiging van de met
geschiedde met de daarvoor bestemde auto's, mede wordt verstaan de plaats des werkelijken zooveel inspanning en zorg gekweekte groen
mede met behulp van transportauto's, en de verblijfs.
ten een einde is gekomen en Duitschland weer
ziekenhuizen konden oogenblikkelljk
alle ge
Indien ing volge het vorengenoemde een hu evenals ln vroegere laren de grootste afnemer
wonden helpen. Met lof kan gesproken worden welijksaangifte heeft plaats gehad ln de ge van den Nederlandschen tuinbouw gaat wor
over de directeuren en besturen der zieken meente, waar de aanstaande
echtgenoot zijn den. ziet ook het bestuur van de groote Delfthuizen, zoo zeide dr. Offerhaus, en over den werkelijk verblijf houdt, geschiedt huwelijks sche Groentenveiling met vertrouwen de toe
grooten ijver van het dienstpersoneel, dat ter afkondiging uitsluitend in die gemeente.
komst tegemoet. Ook in den binnenlandschen
beschikking stond De dienst heeft geen oogen
afzet Is weer opleving te bespeuren.
blik gehaperd.
Het aantal gewonde militairen van
den
Een bekendmaking van den
eersten dag kon zeer snel geholpen worden, zoo
Hebt U Uw postcheque of
ging de hoofdcommissaris van het ziekenhuis
opperbevelhebber.
giroboekje verloren?
wezen voort. Eveneens het betrekkelijk kleine
aantal burgers, dat het slachtoffer Is geworden
De Opperbevelhebber van Land- en Zee
Rekeninghouders, die door bijzondere om
van lucht- en andere aanvallen.
macht maakt in overleg met den Duitschen standigheden hun postchèque of giroboekie
Ook de volgende dagen kon het aantal ge militairen bevelhebber in Nederland bekend,
verloren hebben kunnen ten postkantore van
wonden en zieken ruimschoots plaatsvinden in dat alle militairen rechtstreeks per briefkaart
de plaats hunner inwoning of in de plaats
de ziekenhuizen, terwijl een derde gedeelte van hun familieleden moeten inlichten over hun
waar zij tijdelijk verblijven hiervan melding
de hulpziekenhuizen intusschen ook was inge verblijfplaats en hun welstand en dit bij elke
maken. Er wordt dan voor gezorgd, dat zil
richt om patiënten te kunnen ontvangen.
verplaatsing moeten handhaven.
binnen enkele dagen na de aanvrage over een
Het is verblijdend te kunnen vermelden dat
nieuw boekje zullen kunnen beschikken.
het aantal vrijwillige aanbiedingen voor hulp
verleening buitengewoon groot was, zoodat zeer
velen onder hartelijke dankzegging voor hun
toewijding moesten worden afgewezen. Hoewel
De te Wageningen teruggekeerde bevolking
dit natuurlijk wel eens teleurstelling tengevol
Van Duitsche zijde wordt met nadruk gewe
ge had, moet aan den anderen kant toch dank doet gezamenlijk haar uiterste best om het zen op de gevaren, die kunnen voortvloeien uit
openbare
leven
te
herstellen.
baar worden geconstateerd, dat het aantal ge
Waarschijnlijk zullen nog deze week alle nog niet onschadelijk gemaakte Nederlandsche
wonden geheel met eigen Roode Kruis-krachlandmijnen Zelfs de ervaren mannen, die de
gebouwen
van de Landbouwhoogeschool weer
ten kon worden geholpen; zelfs was voor vele
bezwaren van dit opsporingswerk kennen en
in
gebruik
genomen
kunnen
worden.
Tegelij
verpleegsters en helpsters, die waren opgeroe
bijgevole de grootste voorzichtigheid betrach
kertijd
hoopt
men
dan
de
colleges
te
kunnen
pen, geen onmiddellijke taak weggelegd. Zij
ten, hebben de jongste dagen naar eigen ver
hervatten
Er
wordt
een
onderzoek
ingesteld
bleven in reserve. Het geheele eigen apparaat
klaring meermalen gevaar geloopen.
heeft dus niet op volle capaciteit behoeven te naar de mogelijkheid van de huisvesting der
Het spreekt vanzelf, dat doodgewone burgers
studenten. Vermoedelijk zullen ze deze week
werken.
die hiervan niet op öe hoogte zijn. nog veel
naar Wageningen terugkeeren.
meer blootgesteld zijn, als zij zich argeloos in
Van Duitsche militaire zijde wordt de meest
De hulpverleening aan Rotterdam.
de nabijheid van deze mijnenvelden wagen.
mogelijke medewerking ontvangen bij het her
Er zijn reeds slachtoffers gevallen; er vallen
Zoo konden dan ook nog op den avond van stelwerk.
Voor den wederopbouw zijn dezer dagen reeds dooden te betreuren. Ook vee is op deze
den 14den Mei doktoren, verpleegsters en
wijze omgekomen Nederlandsche mijnvelden
helpsters en een groot aantal goederen naar eenige hulpdiensten in het leven geroepen
vindt men nog te Veenendaal op den GrebbeUit verschillende plaatsen in het land wer
Rotterdam gedirigeerd worden. Niet alleen het
berg, den Amerongschen Berg en den CuneraRoode Kruis maar ook tal van andere ver- den aanbiedingen voor hulp in natura en in weg. Bovenal dus rondom Rhienen en voorts te
eenigingen verschaften hulp aan Rotterdam en geld ontvangen, welke dankbaar aanvaard zijn Veenendaal. Ten spoedigste zullen deze laatste
Officieele instanties in de provincie Gelder
zonden hun personeel en goederen.
mijnen verwijderd moeten worden. In onder
Dit alles had tengevolge dat, daar het aan land verleenen medewerking voor het opbouw ling overleg hebben het Nederlandsch en
werk.
De
inspecteur
voor
de
Volkshuisvesting,
tal gewonden ook in Rotterdam beneden de
Duitsch opperbevel reeds maatregelen van die
cijfers bleef, die aanvankelijk gemeld waren, ir. A. M Kuijsten, heeft een onderzoek inge strpkking getroffen.
steld
en
voorloopige
voorzieningen
getroffen.
zeer spoedig hulp kon worden geboden en wat
Een of twee plonterscompagnleën zijn hier
niet ln Rotterdam zelf kon worden geholpen, Ten gemeentehuize is onder leiding van den voor aangewezen. Niettemin is het zaak, met
directeur
van
Gemeentewerken
een
commissie
kon plaatsing vinden in Den Haag en omstre
nadruk tegen het betreden van deze terreinen
ken zooals Delft en Voorburg, waar het Roode gevormd, ten einde het herstel onder centrale te waarschuwen.
Kruis had gezorgd een duizend bedden gereed leiding te doen geschieden.
te hebben. Daarvan is echter maar voor een
HET INLICHTINGENBUREAU VAN HET
'
klein gedeelte gebruik gemaakt.

WAT HET ROODE KRUIS DEED.

Teruggave motor- en rijtuigen
belasting.

Opleving in afzet van den Nederl.
tuinbouw.

Huwelijken van personen in
militairen dienst.

De herstelarbeid te Wageningen.

Gevaarlijke landmijnen.

MIDDENSTANDSEXAMENS UITGESTELD.

De vluchtelingen.

De Directeur van rfandel
en Nijverheid
maakt bekend aan de belanghebbenden, dat
Een moeilijker vraagstuk was dat der vluch
de mondelinge examens ter verkrijging van he*
telingen. Deze zaak. onderdak
voedselvoor
vakdiploma voor kruideniers en het midden
ziening enz wordt geregeld door de burger
lijke autoriteiten. Ook hierbij heeft het Roode standsdiploma warenkennis tot nader order
Kruis hulp kunnen bieden door het beschik zijn uitgesteld.
baar stellen van enkele hulpziekenhuizen e.d.
Ook buiten de evacuatiegebieden heeft het
Roode Kruis door middel van zijn afdeelingen
en oprichting van hulpziekenhuizen en be
schikbaarstelling van personeel zeer veel hulp
kunnen verleenen.
Tot slot maakte dr. Offerhaus nog met waar
deering gewag van de hulp van de Duitsche
autoriteiten, welke men na de bezetting van
hen had ontvangen.

ROODE KRUIS.

SINGERTAX
4848

De zuivelsteunregeling.
Door het Rijksbureau voor voedselvoorzie
ning in Oorlogstijd wordt aan de producenten
van zuivel, en melkproducten bekend ge
maakt, dat de zuivelsteunregeling voorloopig
onveranderd wordt gehandhaafd. Aan de pro
ducenten wordt bekend gemaakt, dat er afzet
gebied voor de producten is.

De Burgemeester der
gemeente Tubbergen
tevens waarnemend Burgemees
ter der gemeente WEERSELO,
maakt bekend, dat hij voor het
publiek te spreken is ten ge
meentehuize van:

rijdt tot nadere
aankondiging

a.

weer normaal.

TUBBERGEN: Dinsdags en
Donderdags, voor den mid
dag van 10 tot 12 uur;

b.

WEERSELO: Woensdags en
Vrijdags, voor den middag
van 10 tot 12 uur.

Brood
Koek
Beschuit
Banket Voor beter Drukwerk
Tubbergen,

23 Mei 1940.

Weerselo,

De Burgemeester voornoemd,
BANNING.

dagelijksch versch verkrijgbaar
in de

WINKELS

VENTERS

en bij de

van

De Concurrent

1

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht deelt in overleg met den Duitschen mi
litairen bevelhebber in Nederland mede, dat
het. Algemeen Informatiebureau van het Roode
Kruis te Den Haag van 8 tot 21.30 uur geopend
zal zijn.

ADVERTENTIEN

v. Almelo 10,14 uur. aankomst Deventer 10,57
uur.
De tweede trein vertrekt om 20,55 uur uit
Oldenzaal, vertrek Hengelo 21,15, v. Borne
21,24, vertrek Almelo 21,39, aankomst Deventer
22,22 uur.
De eerste trein uit Deventer vertrekt om
8,26 uur, vertrek Almelo 9,13, v. Borne 9,27,
vertrek Hengelo 9,40, aankomst Oldenzaal: 9,55
uur.
De tweede trein op dit baanvak vertekt om
15,28 uur uit Deventer, vertrek Almelo 16,13.
v. Borne 16,27, •. Hengelo 16,40, aankomst Ol
denzaal: 16,55 uur.
Op het baanvak Almelo—Zwolle vertrekt de
eerste trein om 10,25 uur uit Almelo, v. Nijverdal 10,43, aankomst Zwolle: 11,21 uur. De twee
de tr^'n vertrekt om 21,45 uit Almelo, vertrek
Nijverdal 22,03, aankomst Zwolle 22,41 uur. De
eerste trein "lit Zwolle vertrekt om 8,07, v. Nij
verdal 8,46, aankomst Almelo 9,03 uur. De
tweede trein vertrekt om lb,07 uit Zwolle, v
Nijverdal 15,4u, aankomst Almelo 16,03 uur.
Verder vertrekt om 9,18 en 20,40 een trein
DE TREINENLOOP IN TWENTE.
uit Enschede naar Hengelo. Uit Hengelo ver
De eerste trein uit Oluenzaal vertrekt om trekt om 9,42 en 16,42 uur een trein naar En
9,20 uur, v. Hengelo
uur, v. Borne 9,59 uur, schede.

I

BLADZIJDE

N.V. v.h. Firma
M. J. v. d. Loeff

Te koop gevraagd:

NIEUWE EN GEBRUIKTE HOUT- EN
METAALBEWERKINGSMACHINES.
Aanbiedingen met uitvoerige omschrijvingen aan: A. STUIVER,
Joh. Wijnholtstraat 136, Enschede - Telefoon 5973.

Fotopagina
Twentsch
Dagblad
Tubantia
enEnschedesche
Courantt

Foto links boven: NA DEN SLAG OP
DEN GREBBEBERG
— Hauptmann
von der Decken legde een krans op de
graven der Duitsche soldaten, welke bij
den Grebbe-berg sneuvelden.

aan

EEN
GROEP
NEDERLANDSCHE
heeft
JOURNALISTEN
onder
leiding
EEN
GROEP
NEDERLANDSCHE JOURNALISTEN
heeft onder
van Duitsche officieren een tocht gemaakt naar de Grebbe- en IJssellinie. Een deel van de Grebbe-linie.

BOUW
DE
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HET
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STADHUIS
wordt
voortgezet.
energiek
DE
BOUW
VAN HEI
LEIDSCHE
STADHUIS
wordt energiek
voortgezet.

HET
WESTLAND
vele
handen
het
zijn
werk
HET
WESTLAND
7ijn
vele
handen
aan het
werk
om de
Urine en verdroogd' druiven, welke in de.trossen zitten,
te verwijderen.

IN
IK

DE IN HET VOORMALIGE INUNDATIEGEBIED STAANDE WONINGEN worden met
rappe hand weer bewoonbaar gemaakt. Ter
wijl moeder voor het interieur zorg draagt,
pompt vader den kelder leeg.

HET
VERKEER
DEN
door
OVER
IJSSEL
BIJ
ZUTPHEN
wordt
bootjes
HET
VERKEER
OVER
DEN
IJSSEL
BIJ
ZUTPHEN
wordt door
bootjes
Op den achtergrond de vernielde brug.

Dit

jaar hoopt men het te voltooien. Het nieuwe gebouw, gezien van

om

onderhouden.

de Vischmarkt af.
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DE
BRUG
BIJ
DE
BRUG
BIJ

WESTERVOORT
VAN
FORT
EEN
KAZEMAT
HET
EEN
KAZEMAT
VAN HET
FORT WESTERVOORT,
WESTERVOORT, dat
dat een

(ten Zuiden van Arnhem), welke door de Nederlandsche militairen werd

een

UIT

hevige

beschieting te verduren had.

opgeblazen, toen de Duitsche troepen naderden.
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DE
BEVOLKING
VAN
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GEËVACUEERDE
NU
DE
GEËVACUEERDE
BEVOLKING
VAN
AMERSFOORT en
en

de
KRUIS-ZUSTER
bloemen
ROODE
legt
graven
EEN
EEN
ROODE
KRUIS-ZUSTER
legt
bloemen bij
bij de
graven
van
van

soldaten op den Qrebbeberg.

gesneuvelde
gesneuvelde

Duitsche

HET HE'1
GEHEELE
LAND LAM
komen
gaven
nummeruumeij
voor «oui
het nelgeteisterde
UIT
UEHEELE
Li K.omuu
guvt-u
geteisterde ttRotterHet Korps Vrouwelijke Vrijwilligers, dat belast is met het ophalen van
de goederen, verricht buitengewoon nuttig werk Op verschillende punten te
Amsterdam liggen stapels dekens matrassen
..v*„n
dam.

omgeving

naar haar haardsteden teruggekeerd is, herneemt het dagelij ksche leven
zijn normaal aanzien. De terugkeer der geëvacueerde kinderen.

Amerstoort
net
welke
station
KINDERWAGENS,
op
KINDERWAGENS,
welke op
net
station
te Amerstoort
stonaen
te

stonaen

toen

de bevolking moest evacueeren, en die men destijds achterlaten
moest, worden door de eigenaressen teruggehaald.

