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KWALIJKE

FREENIS.

Het ls niet eens noodzakeliik over
een biizonder filne speurzin te be
skikken om in verschillende Lagen
onzer bevolking een geneigdheid tot
anti-semltlsche gedachtencang waar
te nemen. Deze woorden ziln een zeer
zachtzinnige aanduiding voor de feluftlaHnpen wMke ten aan
zien van Joodse landgenoten In be
sloten kring of zelfs in het onenbaaf"
worden ten beste gegeven. Daar te
genover staan decenen die teeen deze
aanvallen
In het geweer komen en de
verded?<"°ng voor de Joodse medebur
gers onnémen in de termen van
..arme-Joden-dle-toch-al-zoveel-hebben-ondervonden en waartegen ' de
barmhartigheid verbiedt ook nu nog
on te treden.
Beide
houdingen
kunnen niet
scherp eenoef worden erehekeld. De
eerste cafcesrofie lieden ziln de be
wuste of onbewuste voortzetters van
de vunzige politiek, die ertoe geleid
heeft dat OP grond van een waanzin
nige rassentheorie ruw geschat vllf
millioen mensen werden vernietigd
zoals geen ongedierte wordt verdelgd
en welke aanspraken de aanhangers
van dercelilke svstemen kunnen ma
ken op de naam van Nederlander en
mens behoeft geen nadere om schrilVing
De tweede groen, hoe menslievend
ook haar verdediging bedoeld is. slaat
eveneens de plank volkomep mis Im
mers het gaat er niet om dat de Jo
den met een vrlendeWke welwillend
heid worden beiegend. dat zii een
ve^oelilkende tegemoetkoming deel
achtig worden vanwege het vele
leerj dat ' zii hebben meegemaakt
Onre Joodse landgenoten vragen
geen meiTeliiden. maar recht Dit
recht vergt de erkenning van de ontwUike strlld welke z11 eestreden
JieVihPr) p-ednrende v11f laar vervolprt
pprWed voor het offer dat
ook zii in grote pptalpn hebben ge
bracht voor de vrllwording van ons
lar>d TTet nazi-dom'dat ons met no<»
» andere giften, welker gevolgen wii
im" na laren zullen voelen, de oneewenste'erfenls van het antl-semltlsme
schonk heeft in Nederland een pro
bleem geschanen dat er nooit Is ge
weest. Niemand kende vMr 1940 ver
schil tussen een n1et-.Toodse en een
Jood-se Nederlander Men was hand
arbeider of intellectueel, conservatief
of revolutionair en nog een massa
dlno-en meer en daarnaast beleed
men de Katholieke. Protestantse of
Joodse godsdienst, maar dit laatste
gin" niemand ander® aan dan den betroWpne. En toen de oorlog uitbrak
gordden zich tienduizenden Joden
als onderdeel van het Ned. volk ten
strlld en zll vielen voor de vuurneletons. naast en met hun nlet-Joodse
landgenoten. BH drommen werden zll
naar Polen gesleept en vermoord en
bet eer!nee aantal dat uit de moordkamnen terugkeert en In eigen land
weer onduikt, dreigt het slachtoffer
te worden van een mentaliteit die
meedogenloos moet worden veroor.
deeld. omdat zH voortsnrult uit de
•prderfelKke erfenis der nazi-ba rb^»n. omdat iH. algemeen beschouwd,
®nmensel"k ls, omdat het antl-semlWsme nolltlpk gezien, een loot ls van
rwaetlonnalre stam. omdat het a's
economisch vcrcchlinsel een geraffi
neerde manoeuvre is van een stelsel
tot de aandacht der volk «massa's
van zlfn eigen falen wil afleiden.
Zeker. er ziln onaangename Joden
bil deze weergekeerde volkseroen
Maar er bestaan ook onsvmnathleke
Voetballers, onhehbelllke slagers, a-soetate lournallsten. maar worden deze
daarom als groep veroordeeld?
Een Jodenvraagstuk bestaat er voor
Nederland niet en wie er een schept
verspeelt z11n aanspraak OP de naam
van democraat en ziln rechtmatige
Wants binnen onze volksgemeenschap
SAN
FRANCISCO.
SAN
De Russische delegatie heeft een
amendement voorgesteld waardoor de
prens bepaald wordt waarbinnen het
debat, van de raad zich kan bewegen.
De kleinere stateverzetten zich
tegen dit amendement.
^

Inter-Geallieerd Garnizoen
in Berlijn.
Uit Weimar komt gisteren bericht
dat er waarscbilnlük maatregelen
zullen worden getroffen, om Britse en
Amerikaanse eenheden naar Berliin
te zenden om der' uit te maken van
het inter-geallieerde garnizoen, zoals
dit OP de Krim-conferentie werd be
paald. Elke eenheid- zal waarschiinliik uit 1 divisie bestaan.
Men is van plan in Berliin een
gecombineerde overwinningsparade te
doen plaatsvinden. Wii vragen ons af
of de Berlilners hier ook in grote
drommen heen zullen trekken, om de
geallieerde troeoen Unter den Linden
te z'en voorbiltrekken.

ER KOMEN WEER
SCHEPEN

en zij brengen kostbare
lading mee.

Voor het eerst sinds 5 laren zijn er
weer tankschepen in de Rotterdamse
haven binnengelopen. Zii brachten
easolie petroleum en stookolie mede
voor gasfahrieken en andere industrie

Vier en een half millioen
hemden en zes en een
half millioen zakdoeken.

HET WERELDNIEUWS.

Koning Leopold wil geen afstand doen.
Koning Leopold van Belgie heeft
officieel verklaard dat hü niet van
plan is. afstand van de troon te doen
ondanks het feit dat de regering dan
sa] aftreden, HU verblHft echter nog
in Salzburg en niets wiist erop dat nii
van plan . binnenkort naar Brussel
terug te keren. Vertegenwoordigers
van het parlement hehhen verkaard
dat zii den koning zullen steunen.
Het ministerie Van Acker zal nu wel
aftreden, daar de minister had ver
klaard dat het besluit het kabinet on
te heffen, eenparig was genomen en
dat de ministers hun werkzaamheden
zouden voortzetten tot aan de terug
keer van den koning.
15 VAN DE 16 POLEN BEKENNEN.

Heden was het de twede dag van
het proces te Moskou tegen de gear
resteerde Poolse leiders. 15 van de 16
hebben de h n ten laste gelegde fei
ten bekend (ondergronds verzet tegen
de Sov1et-Unie en het Rode Leger ln
Polen), hetgeen het proces voor de
Russen natuurlilk veel eenvoudiger
maakt. Het proces is belanerilk in ver
band met de positie van de hele on
dergrondse Poolse beweging, zo werd
verklaard

Partisanen bestormen
aevancenen.

Duizelt het ü van deze cilfers? We
nebben er anders nog wel meer. Wat
dunkt U van 1W> millioen handdoeken
i'A millioen overhemden. 1 millioen
'uiers en 4 millioen molton dekens
noer gezwegen van 1V> millioen kaarMes garen en 3 mill. kaartles ziide. En
dat is nog lang niet alles, want de
Nederlandse bevolking heeft het, eerst
komende halve laar ook nog 6J4 mill.
horden nodig alsmede 4 mill. tan
denborstels toch ook artikelen, die
als onmisbare levensbehoeften dienen
te worden aangemerkt. En dan fiet
sen f V, millioen maar) en schoenen
en schrlifmachlnes en
En als dan de winter komt nog zo
een 1% millioen winteriassen. want
anders moeten komende winter IV,
millioen Nederlanders in de kou lopen
Vergeet dan ook niet. dat. wil het over
de behoeften in de eerstvolgende 6
maanden hadden: daarna staan we
weer voor een groot deel voor dezelfde
iroblemen
Het zal. volgens deskundige schat
ting. dan ook nog wel ruim een half
'aar duren eer Nederland weer enigs
zins goed gekleed zal ziln

In Modena. Italië, drongen gewa
pende benden partisanen de gevan
genis binnen en doodden gevangen
fascisten. Iets dergeliiks gebeurde
eveneens in Parme Padua en andere
steden.
Wat de vorming van een nieuwe
Italiaanse regering betreft zo wordt
verwacht dat 3r Parri binnenkort de
namen van het door hem gevormde
kabinet bekend zal maken.

Noorwegen ons voorland?

2
millioen New-Yorkers waren
gisteren op de bee*- om Gen. Eisenhower in lun stad een feestelüke
ontvangst te bereiden
— Te Helsinki bereidt een Russisch-Finse commissie de besnrekln°ren voor. die tot taak hebben de vast
stelling van de grens bil Petsamo.

De vonrvHteT van <je Noorse arbeidersnartü heeft dc formatie van een
nieuwe regering on zich genomen.
Oe Noorse Verzetsbeweging beeft een
werkzaam aandeel in bet tot stand
komen van 'n democratische regering.
MUZIEK

POOLSE TROEPEN BEZETTEN
TESCHEN.

Poolse troepen van de z.K. Lublinregering hebben
de stad» Teschen
bezet.
FRANKRIJKS BETREKKING
MET BUITENLAND.

Gen. de Gaulle heeft gisteren er
met nadruk op gewezen da' het de
wens van Frankrilk is. dat zi.1n be
trekkingen tot de andere landen niet
gestoord zullen worden ln verband
met de Levant-kwestie.
Kort

EN

MUZIEKINSTRUMENTEN.

Er zijn maar weinig
mensen, die niet van
muziek houden, hetzii
van dans- of lazzmuziek.
van
vroliike marsen,
lichte muziek en opera,
dan wel van het meer
ernstige genre, dat men
in de concertzaal be
luistert. En dat is heel
goed te verklaren, want
de muziek heft ons op
onze dagelilkse sleur,
zii brengt kleur en vrolükheid ln ons leven,
doch ook bezinning en
ontroering. Ja. zi1 ls in
staat ons hoven ons zelf
uit te heffen.
Bil de oudste volken
was de muziek gecombi
neerd met de dans zo
als dat nu nog bil pri
mitieve
volksstammen
ln Afrika en Azië het ge

val is. Men klapte ln de
handen en zong. terwiil
men het lichaam rhvthmlsch bewoog op de
maat van de muziek.
Als het eerste elgenlHke
muziekinstrument mag
de trommel, of een
meer nrimit.leve voorlo
per daarvan, genoemd
worden. Daarna ontwik
kelden zich, eenvoudige
blaas- en Snaarinstru
menten. In het Oude
Testament lezen we van
de bazuinen voor de
poorten "an Jerlcho en
in de Middeleeuwen —
dat is dus al een heel
noosle later — was het
llevelineslnstrument van
de Burchtvrouwen de
clther een snaarinstru
ment. De viool zag er
vroeger ook heel anders

Nieuws

uit dan nu. ze was b v.
veel groter en in de eer
ste piano — ze heetten
toen cimbalo of clavedmbel — herkent men
nauweWks ziln nakome
ling. de moderne con
certvleugel Zoals u dus
ziet heeft het duizenden
laren geduurd, eer de
viool de plano en de
verschillende
blaasin
strumenten. zoals wil die
thans kennen hun hui
dige vorm hebben getferrpn En met de ont
wikkeling der Instru
menten hepft ook, het
karakter van de muziek
door1 de loop der eeuwen
een grote verandorine
ondergaan.
Daarover
zullen w'1 n later Iets
meer vertellen. , -y

— De Engelse en Amerikaanse urn
>assade te Stockholm in Samenwerk"
king met den Soviet-vertegenwoordlger, hebben verzocht, hun de Duitse
ambassade over te "even.— Generaal Eisenhower heeft ver
klaard
dat
de archieven van de
Duitse generale staf moeten worden
vernietigd en de officieren ter ziide
gesteld, teneinde de gehele generale
staf definitief te
vernietigen. Hii
schat het aantel oorlogsmisdadigers
in geallieerde . nden o"> 15.000.
— Drie
'erlandsc S.S.-lieden. uit
Vught ontsnapt, ziln gepakt. OP hen
werden voorwerpen gevonden afkom
stig uit niet minder dan 12 inbraken.
— 230.000 H.A cultuurgrond is in
ons land getroffen door inundaties,
en dbor het aanleggen van vliegvel
den etc. 60.000 boerderllen werden
onherstelbaar verwoest.
— De Directie va de Nederl. Spoor
wegen heeft opdracht tot herstel van
de Moerdiikbrug gegeven.
— Over de IJssel bil Zwolle ls een
Baileybrug geler
die inmiddels voor
het VPrV-ppf Ie rronrvp-nH

Kort & Bondig
*•' in verscniüende zaken nier tér
plaatse ziln souvenirs te koon als aan
denken aan de oorlog en onze bevrllding. Dadelilk viel ons oog or ver
schillende tegeltles wandbordles en
prentbriefkaarten, waarop drie vlag
gen ziln afgebeeld, met onderschrift
„De drie vrienden" en wel onze na
tionale driekleur de Engelse en de
Amerikaanse vlag. Wi1 missen hier
Iets en jvel de vaan van een land. dat
de grootste offers heeft moeten bren
gen om ook ónze bevrlldlng te beveel,
ten. Men schilnt plotseling verweten,
dat het de Sovlet-TTnie 1s geweest d'e
het de Geallieerden heeft moeelfk comaakt Duitsland in het Westen de ge
nadeslag toe te brengen, of zeggen de
namen Stallngrad. Nlelgorod. Sebast pol en de onmars in Pni~n n'et.q
meer?
Wi hebben zeker reden de Sovler,Unie te danken vr - wat ook zi1 voor
ons land heeft gedaan en zeker mo
gen wii ook de Sovlet-TTnie onze
vriend noemen Ril deze d^'p rl<""-"n
ls er één te weinig
' *** Als paddestoelen rilzen on r "1" •
ogenblik de brmrtverenioincen uit de
grond On zichzelf 1<? daar niets tegen,
maar dan moeten de verenigingen eer» ^
algemeen karakter dragen en d"<»T
buurtverenigingen doorgaans In ar
beidersbuurten ont.stonn de he1an~~**
van de arbeiders op de voororo^d
stellen Het ondprzoeVen van het wo
ningvraagstuk bv. van hvdSnise^e
toestanden, het constmoHef
den van de 1eued, dit alles ziln *<*'onerllker vr^afst-nWen om zleh
te snannen dan het organiseren • n
'epstnvonden berdenHngsi^flcen eriT.
T
n de geest zoals door ons bedoeld
'W pr ppn danlrhare taak voor Aê
buurtverenigingen om van onderou
mee te Houwen aan bet hers+el va*
ons land

Toch

weer

terug.

.

.

.

.

Het eerste Canadese Leger heeft
de Duitse troenen ln Nederland mee,
dan 15 millioen gulden alsmede trans* *
nortmlddelen en andere goederen in
beslag genomen 7o hehhen zll 1W>0®
"1 etsen fn handen gpkregen waarvan
reeds T500r. aan Nederlandse fnstan-*
tles terug ziln gegeven alsmede 1° 118
naarden en 140 auto's TTet Wedeiw
'andse
openbare leven 1s door d8
tprrKrenve van deze voor de worfefj
onbouw
zo belangrlike zaken ter!
zeerste prekend en het Is dan ook té
honen dat nog meer dlneen zullen
fcrmnen worden achterhaald en terug
heb-acht die de Duitsers nit ons lanq
hehhen ge«rtoi«n

gezonde kinderen dan chocolade bij de thee
Geef Uw kinderen waar ze recht op hebben!

*" Parri heeft zijn taak, de vos*
ming van een Italiaanse regering,
büna volbracht. De leider van de Ita
ARRESTEREN?
liaanse communistische partij heef!
een beroep gedaan op de geallieerden,
Alom heerst ontevredenheid over de
om het land te verlaten.
slanpe wijze van optoreden inzake de
*** Ook iri Noorwegen zal een nieu
ZWARTSLUIS.
HENGELO.
arrestaties van „verkeerde" elemen
we regering gevormd worden en wel
ten. Wil vernamen echter van bevoegZondagavond j.1. circa half elf, wer
MAAR DRIE VRIENDEN?
door den leider der Noorse Verzetsbe
ziide dat deze arrestaties in zekere den de bewoners van Zwartsluis opge In verschillende zaken hier ter weging.
Sn los staan van een berechting voor schrikt door een hevige ontploffing, plaatse zijn er souveniers te verkrlltribunalen of het bijzondere ge- welke plaats vond in het met benzine gen als aandenken aan deze oorlog
echtshof, en wel doordat slechts die geladen schip „De Drie Gebroeders" en onze bevrijding. Dadelijk viel ons
üementen gearresteerd worden van van F. Middel uit Groningen. De door oog op verschillende tegeliies. wandBinnenland.
rie een in gevaar brengen van de deze ontploffing veroorzaakte) brand bordjes en prentbriefkaarten, waarop
greep
zo
snel
om
zich
heen
dat
direct
Denbare orde en veiligheid is te vredrie vlaggen zijn afgebeeld, met on
Geldzuivering.
Met andere woorden: zij die nu daarop het er vlak bij liggende schip derschrift .,De drie vrienden'-' en wel
„Excelsior"
van
J.
M.
Tinster.
even
onze nationale driekleur, de Union
arden berecht, maar allen die straks
De Minister van Financiën, Dr. W.
eens uit Groningen, dat ook met ben Jack en de Stars en Stripes. WH mis P. G Huismans heeft op 'n pérscon
or den rechter moeten verschijnen zine
was, een prooi der vlam sen hier iets, en wel één vlag van een ferentie een uiteenzetting gegeveiï'
door de fiscus zullen worden ge men geladen
werd.
land, dat zeker wel de grootste offers- over enkele financiële vraagstukken,
it,. worden niet nu reeds gearresDe opvarenden der beide schepen heeft moeten brengen, om ook onze als daar zijn Geldzuivering, Belastin
erd. Hierin schuilen grote gevaren, konden
ternauwernood het vege lijf bevrijding een feil te doen worden. gen, Devaluatie. Vermogens van Vij
int tuist in deze groen van personen redden, waartoe
enkelen van hen in Men schijnt nu mede door de overwel andelijke Staten of Onderdanen en
• niet direct gevaarlijk zlln voor de het Meppeler Diep moesten springen, digende
Amerikaanse en Britsche van Collaborateurs.
enbare orde en veiligheid, ziin vele Vier hadden reeds ernstige brand propaganda
te vergeten, dat het de
betreft de geldzuivering, deel
"csvilandige elementen die. uitgaan wonden opgelopen, waarvan twee zo Sovjet-Unie is geweest, die het de Ge deWat
de Minister mede, dat het toekom
van de „levensbeschouwing": ter- erg dat voor hun leven wordt ge allieerden mogelijk heeft gemaakt. stige
Kabinet hiervoor maatregelen
411e van de smeer, likt de kat de vreesd. De drie plaatselijke doctoren Duitsland in het Westen de genade moet treffen.
Met „zwart" geld zal op
indeleer, even graag vroeger voor de waren direct ter plaatse om hulp te slag toe te brengen, of zijn wil Sta- een doeltreffend^
mntiier, van fiscale
"Ten als thans voor de geallieerden verlenen. De patienten zijn in het lingrad, Bjelgorod, Sebastonol. de op aard, worden afgerekend.
Men ma?
de Nederlandse autoriteiten grote Rode Kruis gebouw ondergebracht. mars in Polen enz. vergeten?
in en door de oorlog niet riWer ziin
rken uitvoeren, even graag aan de
Wij hebben zeker reden de Sovjet geworden. Het door den bezetter geDe braifdweer kon niets anders
Dffen als aan de anderen hun clan- doen dan de omgeving van de schepen Unie te danken, voor wat zij ook voor wiizisrde belastingstelsel zal worden
StiSïiö pytilrolon lororon.
nat houden om uitbreiding van de ons land gedaan heeft. Zeker mogen veranderd.
Iet is van het allergrootste belang brand te voorkomen. De ene ontplof wij ook de S.U. onze vriend noemen. -J)° Minister verklaarde, dat men
Bij deze drie vlaggen is er een te voor devaluatie niet bang behoeft te
tuist deze elementen volkomen fing volgde op de andere, en de vuur
B. R. zijn. Nederland kan geen afzonderlij
en uitgeschakeld en geliquideerd zee was ver in de omtrek zichtbaar. weinig.
Jat er anders geen zekerheid be Ook de brandweren uit Meppel en WINTERSWIJK.
ke monetaire politiek voeren, doch is
gaat dat bij de komende economische Staphorst waren spoedig ter plaatse,
aan het * Sterlfeng-blok gebonden.
TELEGRAMWISSELING
MET
wederopbouw — die van het aller doch het vuur bestrijden door water
Volgens Dr. Huismans staat het Ne
B.M. DE KONINGIN.
derlandse staatscrediet ln het buiten
beste belang is — niet door hen in de schepen te spuiten ging niet
omdat
dan
de
schepen
gezonken
zou
fesaboteerd wordt, doordat zil de be- den zijn en de brandende benzine De Burgemeester van. Winterswijk richtte land' nog zeer goed aangeschreven.
zich ter gelegenheid van de bevrijding van
Vermogens van vijandelijke staten
£ngen van deze wederopbouw gewoon zich
over het water verspreid zou ons land met het volgende telegram tot H.M. en onderdanen zullen aan de Staa®
pzii schuiven* voor de vuige belangen hebben,
waardoor
nog
meer
branden
dc
Koningin:
komen. Dit is echter niet het geval
»n hun eigeii Krfdbuidei.
veroorzaakt hadden kunnen worden.
„Het is mij een grote behoefte namens met bezittingen van NSB-ers e.d.,
De schepen zijn tegen de morgen de""burgerij van Winterswijk Uwe Majes welke onder het Beheersinstituut
NERLOREN.
weggesleept en het ene brandde teit en Uwe Majestei'v Koninklijke familie van de Raad van Rechtsherstel zullen
< vonden van M
Juni 1943:
•Maandagavond nog.
hartelijk geluk te wensen met de bevrij komen.
ic armbamlen.een geldbedrag 1 contaetBurgemeester de Koning heeft ver
Met betrekking tot de totale oor
ding van Uw gehele volk en Uwe Ma 1 es* .»l van auto, 1 pet, sleutel enige porte- gunning verleend om te werken met
telt haar oprechte trouw en aanhankelijk logsschuld noemde de Minister een be
ounaies met tnfa. enige pers. bewijzen een steunlijst voor de slachtoffers
heid aan het Buis van Oranje te betui drag van niet meer dan 500 millioen
^Rozenkrans t bood 1 tas met tah. enige die van alles beroofd zijn.
gulden. Met het aankoon-nropramma
gen."
-|ld bedragen enige potloden 1 Engels boekje
Wij bevelen deze lijst graag bij ieder
Naar aanleiding van vorenstaand telegram van de Staat zal vqpr de eerste 6
pak met lnb. 1 etui met potloden.
aan voor een flinke bijdrage naar elks mocht
de Burgemeester van den directeur maanden een bedrag van f 1.000.000,—>
draagkracht.
Verloren zelfde data:
•
van het Kabinet der Koningin de volgende gemoeid zijn.
1
enige stamkaarten, 1 zwempak met ftandmededeljng ontvangen:
HATTEM.
apck 1 actetas met inh. 1 achterscherm met
-„Hare Majesteit de Koningin heeft mij ZUIVERING VAN BURGEMEESTERS
^ummerpteat wan auto enige pers. bewijzen
Zaterdagmiddag omstreeks 2 uur opgedragen
IN OVERIJSSEL.
aan U en de burgerij van Win
4pige portemannales met tah.
en ledig brak, vemoedelijk door schoorsteen
terswijk Htre dank over te brengen voor
De Provinciale Militaire Commis
handschoen ijbruine actetas ledig "1 Hcht brand, brand uit in de villa bewoond
Uw telegram en de daarbij gegeven verze saris voor Overijssel heeft een advies
beige regenjas! 1 rechter schoen en sokken door de familie Visserman, aan de
kering, die Zij zeer waardeert."
commissie voor de zuivering van de
I buissleutel 1' Duitse potr$&hon<l 1 züveren Stadelaan. Daar de-villa ln de buurt
burgemeesters van deze provincie in
schakel-armband 1 blauwe paraplule 1 vul van de Textielfabriek staat, kon di
OORLOGSMISDADIGERS
HEBBEN
gesteld. Voorzitter ls Mr. J. Resius te
pen en potlood Éto geel etui 1 Up»-sleutel rect met behulp van de fabriekaspuit
ZICH
TE
VERANTWOORDEN.
Deventer,
leden ziin H. de Vroome te
•ï gouden ring 1 swarte langharige hond met het blussen beginnen. Ook de gemeen
Steenwijk. G. v. d. Noorda te Zwolle,
witte pluimstaart enige Inlegvellen van tebrandweer was spoedig ter pmatse
Uit Praag wordt gemeld, dat de Mr.
J. v. d. 'Dussen te Hengelo, mej.
stamkaarten l vood tasje lnb. f 4.05 en stam- en mèt vereende krachten bejeikte nazi-president van Tsjecho-Slowakije.
-kaart 2 portefeuilles met lnb, 1 horloge.«iet men, dat alleen de bovenverdwning Dr. Emiel Hacha. als oorlogsmisdadi Mr. J. Rutgérs te Hengelo. H. Niikampi
te Enschede en G. Franken te Deven
Zilveren band.
uitbrandde. Het meubilair kon aage- ger voor het gerecht zal komen.
noeg worden gered. Omsteeks 3 uur
Gevonden op 18- Aml
Nog een andere oorlogsmisdadiger. ter.
1 sleutel 1 doosje met tnh. f portemonnale- was men de brand meester en werd Stellenberg, een van Himmler's trouw
** Er is een KB. uitgevaardigd
,*net lnb. 1 horloge een geldbedrag 1 opplak- het blussen gestaakt.
ste medewerkers, zal door Zweden bëtreffende het regelen der ln de' war
Dit is de tweede villa met Bleten ter berèchting worden uitgeleverd.
arel 1 tweewtetlg wagentje 1 sleutel 1 portebelastingsheffingen. Er ziin
gjfcutile met tab, t brtt met etui 1 broche dakbedekking, die in onze genwente
Ook Imredy, de Hongaarsche minis geraakte bepalingen,
welke hen tref
in korte tijd door brand is verwoest.
sjénicre bonnen.
ter-president tijdens de nazi-heer speciale
schappij. is door Amerikaanse troenen fen. die zich tiidens de bezetting oo
' verloren zelfde datum:
gevangen genomen en zal zich hebben onmaatschanneliike wijze fiëBWn ver
: enlge pers. benvQzen 1 portefeuille met
rijkt. In verband met ontdiiiklngste verantwoorden.
b. 1 roeiboot 1 armband 1 ollejas 1 ladder
INGEZONDEN.
In Londen vindt op het ogenblik noglngen worden er omtrent dit K Bi
zilveren ring l»rood geblokte strik 1 zwarte ONDERHOORLIJK
OPTREDEN
DER
onder overweldigende belangstelling nog geen bijzonderheden bekend ge
arapluie met gsjjs-zwarte baak en geld- f
POLITIE.
de rechtszitting plaats tegen Wm, maakt. Het Ministerie van Financiën:
édrag 1 hond.
Joyce, vLord Haw-Haw" van de Bre- zal erop toezien dat de belasting
n lichtingen hieromtrent te bekomen al
Zaterdagmiddag
stonden,
zoals
ge
mer zender, die wegens hoogverraad heffing zo spoedig mogelUk weder ln
en op werkdagen aan het Bureau van
~r.ei*o hd-nen zal worden geleld.
Dlitle, lombardstraat 4 des morgens van woonlijk bil een brand, veel mensen te terecht staat.
kijken.
Zonder
behoorlijke
sommatie
uur, des middags «an'-3S—8 uur en -des
om
uiteen
te
gaan.
sloeg
marechaus
pon da v~n 9—7 uur.
ONDERTROUWD:
MET SUCCES
see Ottens enige personen zoo nazis
HENNY VAN OORTMERSSEN
tisch ln hun gezicht dat een ervan de
kunt U tot de langste dag nog
en'
poten: STAMSLABONEN dub
hulp van den dokter inrien. Daar miin
RITA VAN DEN BERG.
van 9 tot en met 15 Juni 1943.
bele z'dr. Aflevering ln Iedere
zoon hierbij betrokken was. ging ik
Zwolle. Groeneweg 57'.
gewenste hoeveelheid.
f sevesttgd: B. Tiben monteur Willemsfcade informeren of het ontreden van de
's-Gravenhage, Zuid-Buitensinvan* Kampen; I. H. van Assendelft politie rechtvaardig was. Ik kreeg de j
ZWOLSE ZAADHANDEL,
gel 128.
nrenbloemstraat 89 van Maassluis; J. Beu- indruk van verschillende getuigen dat
L. G. Bruggeman,
i^»pr kantoorbediende WO, Walstraat 48 dit niet het geval was. Op mijn vraag
"WEGGELOPEN: een langharige Magazijn: Spoelstraat 15. Zwolle.
ïVDel doorn; H. J. Koppers arbeider Mld- aan Ottens of hil als noltle behoor
soort KEESHOND fTommie), ge
!ï °e 17 van Zwartsluis; J. Eikenaar kaas- lijk gesommeerd had uiteen te gaan.
tekend: zwart dek met witte
ELECTRICITEITS»1
•:aar Ter Peikwtjkpaxk 13a van Zwol- kreeg ik ten antwoord dat hil door mi1
halskraag en witte bles. G. J
'
RANTSOENERING.
* V >'SpeL
niet verhoord wenste te worden, en
•Willemsen Rembrandtlaan 38a
v-trokken: X.-, Bootjkaas Ingenieur prov. met een ..Maak dat je weg komt. ie
Zwo'le.
Ieder, die electrlcitelt mag ver
« frstaat van'Wagenstraat 7 naar Zwoller- doet maar wat je geleerd is" kon ik
bruiken, is thans ln het bezit van
kerspel; F. van der Vlugt timmerman heengaan.
Wie kan, tegen ruime beloning. ee" schrlftpliikr vergunning.
Ik
begrijp
niet
tfaar
Fr Halsstraat 38 naar Smalllngerland; W. J. deze agent Ottens zoo opeens de tnn»d
a = nwiiziijsen geven, die kunnen
Wie een dergelUkr vergtinn'ng
van t sant kantoorbediende Assendorperleiden tot opsno^'n» van m'ln niet bezH. mae dus geen electrlat 241 naar Apeldoorn; W. Terwee, Alm. vandaan haalt: want het is dezelfde
prima HFREïJRT.TWTEIi, merk clteit verbruiken.
„Held"
die
meegewerkt
heeft
om
enige
aal 4a naar 's Qravenhage; D. van de
J'inpker. met prima vooroorlog
Wie wel een vergunning bezit,
. controleur Staatsboschbeheer, HuiJ- respectabele burgers ln de nacht te
se witte banden, dat Zaterdag mag ten horeste zooveel electrlaat 8 naar Wassenaar; J. G. van der arresteren om als glizelaars te worden
1.1.
u'.t
de
hal!
is
ontvreemd,
of
opgebracht
naar
Vught.
Ottens.
ook
"Heit verbruiken al? de vergun
^.onderwijzeres OLO, v.d. Laenstraat 44
oroens ls bleven staan?
ning aangeutt. en uitsluitend
H- F. de Boevere Diezer- jouw politienak1e_moet uit.
M
BTF-PTOGA.
vnir hot doel en voo»- de tlld in
Met
vriendelijke
dank
voor
de
<' ©ravenhage.
Kop«rtrndt S8. Zwtrprmeld.
nlaatsing,
Op overtreding ziin zware
M. v. HULST,
n-MrraaHd
?en
W"ENARBF1
straffen cesteld in de F.leotrlclDorpsweg b 122. Hattem.
Liever

ZWOLLE.

ARRESTEREN

GEVONDEN

OF

NIET

EN

S

VESTIGING

EN

VERTREK

t

BUBGEBLIJKE STAND.
DLLE. Geboren: Comella Agatha dv
Fransen en M Munnik. Roelof Je dv K
veen en B vai der *• Veen. Johanna
drlka dv W J Tulp en H J Beijer. Harry
B vos en J Selles. Jannie dv H van der
en W A van der Wurff. Maria Son)a
'J G Tekelenburs en B Eenkhoorn. Jacoba
emla dv A Mlttelmetler en H Jongman
ertronwd: G t, Hultema (Zwollerkerspel)
Wijnhout P RoosenMnre en F O M de
utjf (Leiden) Getrouwd: B J Westerop
M de Vries Overleden: J A Drost 4 mnd.
H J Kamphof 1 j en 1 mnd i W R van
Wal 83 J. w' i van w van Slooten -T H C
Jkers SP 1 m van M Tennissen. J Bonke
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BORNE.
— Vrijdag j.1. stond plotseling dicht
bij de R.K. kerk een militaire auto ln
lichter laaie. De Armv Pire Service
was SDoedig ter nlaatse en bluschte
de brand, doch kon evenwel niet voor
komen. dat de wagen totaal uitbrand
de. Persoonlijke ongelukken kwamen
niet Voor.
— Zaterdagavond IJ. hield Ds. K.
Striid uit Fengplo een lezing ln de
Nieuwe Kerk óver het onderwem
..Christus en het Sociale leven" De
nief te talrijke
aanwezigen werd een
uitppri'7pi-fïr)pr gegeven over de taak en
de houding van de kerk in de vern'ailTTrrïo woroM
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teltsverordenlng,
afgekondigd
door het Militair Gezag Onieactit deze straffen volgt bl} het
constateren ener overtreding afsnHd'"<? voor lange tijd.
DE DIRECTIE VAN HET
ELECTR TCTT^TTSBEDRT .TF.
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IS NIET DOOD!

EN IS NA ZI3N INTERNFREN
WEDEROM TE ENGAGFPFN!

Voorheen humorist-conferencier van de V.AÜ.A.
TER PELKWIJKPARK 8-1, ZWOLLE.

