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Wat gebeurt er met de geroofde goederen?

Loese nummers 10 cent.

DE STAKING IN ROTTERDAM

Het ontbreken van radiotoestellen
in de stad is volgens H.N. oorzaak van
De aanstaande besprekingen te Berlijn
het feit, dat zeer weinig arbeiders de
rede van prof. Schermerhorn hebben
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii
Een van de ingewikkeldste problemen,
gehoord. De eenheidsvakbeweging zou
die de geallieerde autoriteiten te behan
gisterenmiddag weer in vergadering
AMERIKAANSE
delen krijgen, is de terugvoering van de
bijeenkomen.
ONAFHANKELIJKHEIDSDAG.

door de Duitsers geroofde goederen naar
de landen van herkomst. De roof was zo
omvangrijk, zo goed georganiseerd en zo
systematisch uitgevoerd, dat het een on
menselijke taak Hjkt het geroofde op te
sporen en terug te voeren. In enkele ge
vallen hebben locale nasporingen succes,
zoals dit het geval was met de tocht, die
leden van het M.G. ondernamen om on
derdelen van de electrische centrale te
Hengelo op te sporen. Hierbij werd te
Hagen een accumulatorfabriek gevonden,
waarin tien ton materiaal aanwezig was.
Bijzonder groot zijn de moeilijkheden,
waar het betreft goederen, die zeer ver
zijn weggevoerd, b.v. van West- naar
Oost-Europa. De regeringen van de be
trokken landen in West-Europa zijn vast
besloten niets in dit opzicht ongedaan
te laten om zoveel mogelijk terug te krij
gen van wat hun toekomt. Men gelooft,
dat over deze maatregelen in principe zal
worden beslist op de conferentie van drie,
die volgens een Engels blad op 15 Juli te
Potsdam zal beginnen en 12 dagen zal
duren.
Verder wordt in Engeland de mening
gehoord, dat op deze conferentie ook
onder de te behandelen kwesties zullen
vallen de aanspraken van Nederland,
Belgi en Frankrijk op gebieden, die thans
aan Duitsland en Italië behoren.
Voorts zal besproken worden de in
schakeling van Duitse arbeiders in de
wederopbouw van de geteisterde Euro
pese gebieden. In dit verband wordt opge
merkt, dat Rusland aanspraak maakt op
vier millioen werkkrachten voor de op
bouw van de verwoeste 'gebieden in Rus
land.
WEER EVACUATIE VAN WALCHEREN.
Een deel van de bevolking van Walche
ren zal opnieuw moeten evacueren naar
Noord- en Zuid-Beveland.

Korte berichten
— Gisteren is een vertrouwelijke
boodschap van koning Leopold over
handigd aan prins Karei en premier
van Acker. Dit geschiedde door de
procureur-generaal van het Belgische
hooggerechtshof, die uit Salzburg was
teruggekeerd. Vandaag wordt alge
meen het aftreden van de koning
verwacht.
— Radio Moskou maakt bekend dat
een Russisch filmoperateur, die docu
mentaire opnamen maakt van Berlijn,
in de rijkskanselarij het lijk heeft ge
vonden van Göbbels. Er waren pogin
gen gedaan het lijk met benzine te
verbranden.
— Men is begonnen met het her
stellen van de dijk der Wieringermeerpolder. Hiertoe wordt een nieuwe
dijk gelegd voor het gat in de oude
De lengte der dijk bedraagt ongeveer
750 meter en men hoopt tegen Sep
tember met het leegmalen te kunnen
beginnen.
— Volgens een Frans blad zouden
Churchill en zijn vrouw en dochter
van plan zijn hun vacantie door te
brengen in een plaatsje in de Pyrenëen.
— De Russen beginnen In grote ge
tale hun troepen terug te voeren naar
het Oosten. Alle wegen zijn gevuld
met de zegevierende troepen.
In verband met het bezoek van
Soeng aan Moskou spreken Chinese
bladen de verwachting uit, dat Mos
kou mogelijk deel zal nemen aan de
oorlog tegen Japan.

De Amerikaanse onafhankelijkheidsdag
werd gisteren gevierd in de meeste grote
steden van de wereld. In ons land werd
de dag door de Nederlandse regering ge
bruikt om kransen te leggen op de soldatengraven te Margraten (L.), Son
(N.B.) en Molenbeek (G.).

DE OORLOG TEGEN JAPAN

Op Borneo zijn bij Balik Papan alle
heuvels in het bezit der Australiërs.
De luchtmacht is boven dit gebied
zeer actief.
Ook op Japan zelf worden gedu
rende de laatste 72 uur voortdurend
aanvallen gedaan. Melding wordt ge
maakt van een aanval van 500 vlieg
tuigen, die 3000 ton brandbommen
uitstortten op vier grote Japanse in
dustriecentra, w.o. Sokoshima.

Nergens meer veilig!
Zelfs ten huize van den comman
dant der B-S. te Haaften bleek een
der ondergedoken NSB-er niet
veilig. Leden van de B S. van el
ders spoorden den man op en
namen hem mee. Wat er met den
Haaftensen commandant der B-S.
gebeurd is, vermeldt De Voor
lichter", aan wie wij dit bericht
ontlenen, niet.

Prins Boudewijn Koning
van België?
Volgens den correspondent van de
„News Chronicle" is het aftreden van
koning Leopold nog slechts een
kwestie van dagen- Hij voegt er aan
toe, dat koning Leopold waarschijn
lijk' naar Zweden zal gaan, waar hij
nauwe relaties en belangen heeftKroonprins Boudewijn, die 15 jaar is,
zal koning worden. Tot het acht
tiende levensjaar van prins Boude
wijn zal Prins Karei als regent blij
ven optreden.
P.O.D.

ACHTERHAALDE

HALF

MILLIOEN.

SAMENWERKING

Langzamerhand begint er tekening te
komen in de politieke ontwikkeling van
het Nederlandse volk. De progressieve
groepen sluiten zich aaneen om Het Vrije
Volk, De Waarheid en in de Nederlandse
Volksbeweging; deze groepen zullen de
politiek van de regering Schermerhorn
moeten steunen in de strijd tegen de
reaktie, die het hoofd gaat opsteken.
Daarbuiten staan nog talloze politiek
daklozen, zoals dr. Jan Romein hen in
het Parool noemt. Zij blijven nog afzijdig,
velen niet uit onverschilligheid, maar om
dat zij hun plaats nog niet hebben kun
nen vinden.
Jan Romein gaat dan verder:
Deze afzijdigen zullen zeker geen Kd
van een der bestaande partijen worden,
maar even zeker zullen zij toetreden wan
neer alleen maar de samenwerking tussen
onze linkse partijen tot stand komt. Toe
treden, in massa, met al hun frisse, want
nog onverbruikte energie. Zij zijn het die,
zoals H. M. het zo juist gezegd heeft in
haar inleiding tot de rede van de minis
ter-president, „in de donkere tijd, die ach
ter ons ligt, naar elkaar gegroeid zijn, die
het duidelijk merkbare verlangen belicha
men naar eendracht, naar groeiende ge
meenschapszin, onderling vertrouwen en
naastenliefde."
Zij willen niet politiek dakloos blijven.
Maar zij willen evenmin naast de be
staande partijen er nog een nieuwe op
richten. Daarom wachten zij met onge
duld, wij weten dat zeker, op het eerste
tekên van samenwerking op een gemeen
schappelijk urgentie-program van de be
staande linkse groeperingen, in de eerste
plaats van de socialisten en communisten
en van de Nederlandse Volksbeweging,
om zich aan te sluiten.

Meer dan een half millioen gulden,
dat is de buit, die de P-O.D- te
Utrecht deze week aan N-S-B.-„bezit"
(grotendeels betrof het hier van Ne
derlanders geroofde gelden en siera
den) aan de oppervlakte heeft ge
bracht. In een huis in Bilthoven werd
voor een waarde van f 310-000 opge
spoord. Deze schat was hier verbor
gen door den beruchten N-SB.rechercheur van politie Smorenburg.
Honderdduizend gulden aan bank
papier en voor een waarde van
f 75.000 aan sieraden was het appeltje
voor de dorst, dat de Hollandsie S-S-De Waarheid en de verkiezingen
nian Groet verstopt had.

DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND.
De Waarheid is niet ingenomen met
TELEFOONMISERE.
Vandaag vinden in Engeland de alge
het standpunt van de regering ten op
mene verkiezingen plaats, waarin 32 mill.
Het hoofdbestuur der P-T-T. heeft zichte van de verkiezingen. Het blad
kiezers uit 1600 candidaten hun parle verkaard, dat het 5 tot 10 jaar zal vraagt zich af, „of niet te dezer zake de
ment moeten kiezen. Churchill heeft
dienstbaarheid aan partijbelangen een
Maandagavond zijn verkiezingsactie be duren alvorens Nederland op tele- hoofdrol heeft gespeeld. De Nederlandse
sloten met een stormachtige rede, die met foongebied weer het peil van 1940 be Volksbeweging en de S.D.A.P., uit wier
gemengde gevoelens in de hoo'fdstad werd reikt zal hebben. Volledige automa gelederen de kabinetsformateurs voort
ontvangen.
tisering is een van de programma komen, willen tijd winnen. Als partijfor
punten, die tot zo lang uitgesteld maties bestaan deze groepen nog niet
BESTUURSFUNCTIES IN DUITSE
moeten worden.
eens. Om te trachten, hun organisaties
HANDEN
te consolideren, hebben zij tijd nodig.
Volgens radio Luxemburg heeft de
Snelle verkiezingen komen hier dus niet
Amerikaanse bevelvoerder in Beieren
te pas".
LAATSTE BERICHTEN
Zo zou men de zaak kunnen stellen.
verklaard, dat op 1 Nov. in zijn dis
Inderdaad!
In de regeringsverklaring
trict de bestuursfuncties zich uitslui
In Australië zijn de eerste paar hon heeft prof. Schermerhorn zeer zeker ge
tend in Duitse handen zullen bevin derd Nederlandse vrijwilligers aange
zegd, dat het Nederlandse volk, na 5 jaar
den indien de ontwikkeling der laatste komen. Er wordt gelegenheid gemaakt in het duister te hebben geleefd, nog niet
twee maanden doorzet. De veiligheids dat 50.000 vrijwilligers hier opgeleid in staat is richtlijnen te bepalen; de poli
controle blijft natuurlijk onder berus zullen kunnen worden.
tieke ontwikkeling heeft nog niet geleid
ting der Amerikanen.
tot min of meer vaste groeperingen.
In Heerle zijn vier kinderen, die
Maar wij zouden niet graag kwade
HARRY HOPKINS TREKT
achter een boerderij speelden, op een trouw veronderstellen. Want dat zou het
landmijn gelopen. Zij werden op slag zijn, als men om eigen partij of groepe
ZICH TERUG
ring te bevoordelen, tot een standpunt
De speciale gezant van president gedood.
zou komen. Wij moeten uitgaan van dé
Truman en van wijlen president RooDe Britten hebben gistermiddag om veronderstelling, dat zij, die anders den
sevelt, Harry Hopkins, heeft zich om vier uur de bezettingszone van Berlijn ken
dan wij, ook over urgente problemen,
gezondheidsredenen uit de regerings- van Zhoekov overgenomen.
geleid worden door hun inzichten in het
dienst der Verenigde Staten terug ge
belang van een dem. ontwikkeling van het
Dr. Willem Mengelberg zal niet meer volk en niet dcor eng partijbelang.
trokken. Hij zal de president dus niet
in Nederland kunnen dirigeren.
Als wij dat niet doen, dan zou de weg
naar Berlijn vergezellen.
naar een brede dem. volksbeweging, om
vattende alle stromingen van het dem.
gevormd, 2 in oprichting), 1000 tol cos., bij voorbaat afgesloten zijn.
Nieuw leger in wording
ken (allen aangesteld).
En dat wil de Waarheid zeker niet.

Eind September van dit jaar zal
voldoende kleding en uitrusting op
het Europese vasteland zijn aange
komen om" 55 000 jonge Nederlanders
te kunnen uitrusten. Na een inten
sieve training kunnen zij dan daar
heen worden gedirigeerd, waar gene
raal Eisenhower dit noodzakelijk
acht, aldus een officier van S-H-A E.F-

De Nederlandse soldaten zullen ge
kleed worden in Britse uniformen.
Het derde detachement soldaten,
dat volledig in Suriname werd opge
leid, is vertrokken voor de dienst
overzee. Surinaamse vrijwilligers be
vinden zich thans in Australië, op
Tarakan en Nieuw-Guinea-

Van de hierboven genoemde 55 000
Nederlandse soldaten zijn er tot nu
toe reeds 26-000 volledig uitgerust en
hebben ook hun opleiding ontvangen.
Uit de 55-000 Nederlandse jonge
mannen zullen o-a- worden gevormd:
33 lichte infanteriebataljons (hiervan
zijn reeds 9 gevormd, terwijl er acht
in oprichting zijn), 4 pioniergroepen
(2 gevormd, 1 in oprichting), 13 al
gemene transportcompagnieën 6 ge-

Naar „de Stem" meldt, is de kunst
zijdespinnerij der Hollandse Kunst
zijde Industrie te Breda weer met de
helft van haar personeel in bedrijf
gesteld. De productie bedraagt mo
menteel 25 procent van de voor
oorlogse productie. De aanvoer van
grondstoffen uit het buitenland is
goeddeels geregeld, doch de energie
voorziening blijft een moeilijk vraag
stuk.

Weer kunstzijde

Tot onze spijt is in ons laatste
nummer niet vermeld, dat het artikel
„Verkiezingen", overgenomen was uit
„Het Vrije Volk" te Amsterdam, dat
wij, omdat het een ander standpunt
inneemt dan wij, onze lezers niet wil
den onthouden. Al zijn wij allen de
mocratische solialisten, daarom zijn
verschillende inzichten niet uitge
sloten.
MEDEDEELING VAN DE DIRECTIE
TE AMSTERDAM

Nu, na twee maanden ervaring, een
beeld gevormd kan worden van de
bedrijfsuitkomsten, zijn wij genood
zaakt de voorlopig vastgestelde abon
nementsprijs onzer bladen met ingang
van 1 Juli a.s. nader te bepalen op 30
cents per week en f 3.90 per kwartaal.
N.V. „De Arbeiderspers"»

Stad en Omgeving
ZWOLLE
HET LOONPEIL IN HET EXPEDITIEEN OVERSLAGBEDRIJF.

Dinsdagavond had in Hotel v. Gijtenbeek een conferentie plaats tussen
het Mil. Gezag, het Gewestelijk Ar
beidsbureau en het Expeditiebedrijf
de Munnink en vertegenwoordigers
van de Unie van Vakcentralen, de
Transportarbeidersbonden en de Een
heidsorganisatie, over loonmoeilijkheden bij het Expeditiebedrijf de Munmink, mede naar aanleiding van een
onjuist persbericht in een dagblad.
Na uitvoerige besprekingen, waar
bij namens de organisaties werd be
toogd, dat wijziging en aanpassing
der lonen aan de ontzaggelijke prijs
stijging van de noodzakelijkste le
vensbehoeften gebiedende eis was,
hetgeen van werkgeverszijde en de
andere instanties werd beaamt,
kwam men uiteindelijk tot de vol
gende overeenkomst:
De wijziging van het loon door het
onderhavige expeditiebedrijf zou con
sequenties hebben voor de ne.venbedrijven, nog afgezien van de toe
stemming van de Rijksbemiddelaar,
die voor een dergelijke loonwijziging
noodzakelijk is.
In verband hiermede werd door
het Gewestelijk Arbeidsbureau be
sloten op korten termijn alle werk
gevers in het expeditie- en overslag
bedrijf te Zwolle bijeen te roepen
voor een gemeenschappelijke confe
rentie om een definitieve loonrege
ling vast te stellen.
Op het resultaat van deze bespre
king zal de goedkeuring gevraagd
worden van het college van Rijksbe
middelaars. Met het oog op deze
loyale toezegging en in afwachting
van een definitieve regeling op kor
ten termijn verklaarden de organi
saties zich bereid de arbeiders Ynet
klem te adviseren van directe actie
af te zien.
RECTIFICATIE

Het Boekhoudbureau (A.A.B.). van
den Heer E. J. Bosch is niet gevestigd
Vondelkade 16, zoals door een zetfout
werd vermeld in een advertentie van
ons blad van Dinsdag 3 Juli, maar
Vondelkade 26.
KERKNIEUWS.

Door den Raad der Gereformeerde
Kerk van Zwolle werd besloten om
naast ds. D. Vreugdenhil, een tweeden predikant te beroepen- Voor dit

doel kwam een groot aantal giften
binnen, waaronder een van f 1000.
Verder werd besloten, het aantal
ouderlingen uit te breiden met 7 en
het aantal diakenen met 4. Na stem
ming door de manslidmaten, wer
den tot ouderling benoemd de heeren R. Akkerman, P. bilander, dl*.
P. A. Jongsma, H. Scholtens, P. Tol
lenaar, J. van der Vegt en G. de
Vries. Tot diaken werden verkozen
de heeren A. J. Albers, Jac. Bosch
Jzn., E. Westerhof en G. J. te
Winkel.
GEVONDEN EN VERLOREN
op 2 en 3 Juli 1945.
Gevonden: dameshorloge, bankbiljet,
kindercape, hond, foto-album,
kinder
schoentjes, hoed, schaap, roeiboot, duim
stok, rozenkrans, hondenhalsband, porte
feuille met inhoud, dameshandschoen,
colbertjasje, paar handschoenen, vilthoedi
fietskoord, kindertasje. Verloren: gouden
ring, notitieboekje, gouden ring, porte
feuille met inhoud, autokrik, persoonsbe
wijs, lichte regenjas, portefeuille met in
houd. Inlichtingen te bekomen aan het
bureau van politie op werkdagen van 8—9,
12—14 en 18—19 uur.
BURGERLIJKE STAND.
Ondertrouwd: 4 Juli. P. R. Dagnelie te
Gorssel
en A. M. C. Wolffensperger,
Wipstri'kkerallee 55; A. Brand, Assiesstr.
14a en H. Scholte, Madurastraat 21; J.
Polman te 's-Gravenhage en E. W. J. M.
Jansen, van Nagellstraat 2.
Geboren: 3 Juli. Willi Antonetta Maria,
Ü. van H. Teters en E. H. M. van Dijk,
v. Rossumstr. 26; Gerrit Jan, z. van G. J.
H. Nagel en J. L. Lagerwaard, Heemskerckstraat 77; Bauke, d. van J. Serné
en D. C. Boere, aan boord.
Overleden: 30 Juni. P. Hoogland, 80 j.
wnr. van L. Stange, Oldebroek; 2 Juli,
B. J. P. Eikenaar, 3 j., d., Dalfsen; 3 Juli:
B. Have, 18 dagen, z., O. Vischmarkt 34.

ZWOLLERKERSPEL.
— Het aantal
buurtschappen en plaatsen, waar de
beruchte coloradokever wordt ge
vonden wordt nog steeds groter.
Uitgebreide maatregelen worden ge
nomen, om uitbreiding tegen te gaan.
De coloradokever.

Burgerlijke Stand over de week van 28
Juni tot 5 Juli. Elders ondertrouwd: J. WSpijkerman te Zwollerkerspel en J. van
de Weg te Zwolle. G. Remmerts te Heerde
en P. Bille te Zwollerkerspel. H. Esselink
te Zwollerkerspel en E. Wolfswinkel te
Amersfoort. Ondertrouwd'. W. Koers te
Westenholte I 136 en J. G. Dijkslag te
Westenholte I 140. C. Mulder te Zwolle
en G. V. v. d. Brink te Voorst I 31. Ge
trouwd: J. J. A. Ester en H. K. v. Thulden, Ittersum B 15. Overleden: M. J. v.
Dam, 69 j. ongeh., vr., Voorst I 44-1 25
Juni. C. Bakker, 22 j., ongeh., m., Texel,
13 Februari. J. Koorn, 22 j. ongeh., m.,
1 exel, 13 Februari. W. Möller, 48 j., m.,

Duitschland, 14 April. W. Richter, 18 J.,
m,. Duitschland, 12 Mei.
WESEPE
Bliksem sloeg in. — Zondag 1 Juli

barstte tegen den avond een fel on
weer los. De bliksem sloeg in in het
transformatorhuis. De »ehade was
spoedig hersteld.
Lustrum. — De meisjesver. te Wesepe hoopt op Dinsdag 10 Juli haar
eerste lustrum te herdenken met een
gezellige avond voor de leden en op
Woensdag voor de inwoners.
HASSELT
De H.A.R.K. — Behalve enkele te

leurstellingen is de inzameling voor
de H.A.R.K. alhier een succes gewor
den, dank zij de volledige medewer
king van geestelijken, onderwijzers,
helpers, enz. Het bestuur kan terug
zien op een goed geslaagde inzameling.
Veel is er gegeven. Ja zelfs boven ver
pachting.
STEENWIJK
Feestelijkheden. — De tweede en

laatste dag der feesten werd weer ge
opend met een rondgang van herau
ten. Om tien uur had de overdracht
van de Burgemeester Goeman Borgesiusbank plaats, aangeboden door de
bevolking ter gelegenheid van het 25jarig jubileum van de burgemeester.
Deze overdracht had plaats door den
neer Thesing namens de commissit
Door wethouder H. de Vroome werd
het huldeblijk namens de gemeente
aanvaard, 's Middags om 2 uur vonden
onder groote belangstelling volksspe
len op het Marktplein plaats. Om zes
uur vond op de Kopevberg een wor
stelwedstrijd plaats tussctien 2 Cana
dezen en werd een demonstratie ge
geven van base-ball. In tegenwoordig
heid van een grote menigte werd om
8 uur het historisch openluchtspel op
gevoerd. Tot slot vonden eenige volks
dansen plaats, waarmede tevens het
einde was gekomen van een paar pret
tige feestdagen.
HATTEM.

— De Amsterdamse bleekneusjes,
die een half jaar in Hattem doorge
bracht hebben, zijn Dinsdag weer
vertrokken. Met wagens zijn zij
naar het Katerveer gebrachtj, van
waaruit de reis naar hun woonplaats
per boot werd voortgezet.
Een woord van dank aan de
pleegouders, die hen liefderijk in
hun gezin opgenomen hebben, is
hier zeker op zijn plaatsPredikbeurten. — Zondag 8 Juli.
R.K. Kerk. Bovenzaal Café Steen
man: 8 uur Vroegmis; 10.30 uur

Bericht aan onze
CHRISTELIJK VOLKSONDERWIJS
JONGELUI van 15 jr.
AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN
Obligatiehouders
en ouder.
Oranjeschool, Jufferenwal. Hoofd J. M. Wansink.1
Volgens artikel 71 van het
Huisadres:
Prins
Hendrikstraat
12.
Ook
aangifte:
U
wilt
Besluit herstel Rechtsver
R.K. School, Aplein, in de week van 2 tot en met
keer (K.B. no. E 100), mo
een goede daad
7 Juli, Maandag, Woensdag, Vrijdag, van 2—4 u„
gen geen coupons van obli
gaties — met uitzondering
in de week van 9 tot en met 14 Juli, dezelfde
verrichten?
van die van staatsleningen

en publiekrechtelijke licha
men — worden uitbetaald.
Wij verzoeken daarom on
ze obligatiehouders tot na
der bericht geen coupons
ter verzilvering aan te bie
den. Ook uitloting van obli
gaties is verboden.
Directie .
N.V. De Arbeiderspers
Wie kan ons inlichtingen
verstrekken over

Anton Koster

dagen van 4—6 uur en zo afwisselend.
Kon. Wilhelminasehool: Assendorperplein 7 (naast
de Kweekschool). Hoofd: J. H. F. v- Eysselsteyn.
Huisadres: Brederostraat 49. Aangifte ook Ge
bouw De Dageraad, Molenweg.
Prinses Julianaschool: Warmoesstraat 18 (Dieze).
Hoofd: N. Boer. Huisadres: Wipstrikkerallee 62.
Aangifte ook Lokaal Brink en Wijkgebouw „De
Nieuwe Ster" (Berkumstraat).
Kon. Emmaschool, Jacob Catsstraat. Waarnemend
Hoofd: H. G. van Dijk. Huisadres: da Costastr. 7Aangifte ook School Berkumstraat: in de week
van 2 tot en met 7 Juli: Dinsdag, Donderdag,
Zaterdag 10.30—12.30 en van 3.30—5.30 uur,
in de week pan 9 tot en met 14 Juli: dezelfde dagen
van 8—10 en van 1—3 uur en zo afwisselend.
De leerlingen voor de eerste klas moeten vóór 1
October 6 jaar zijn geworden. Het schoolgeld is
gelijk aan dat Openbare Scholen.

geb. 23 Sept. 1916. 1 Febr.
van S.D. kamp „De Kruis
berg" bij Doetinchem naar
Duitsland getransporteerd
Vermoedelijk omg. Ham
burg. Nadien geen bericht
meer gehad. Gaarne bericht
aan Fam. Koster, Kolkweg
Verloren
27. Deventer.
j.l. Zaterdag lichte regen
jas (Falcon), omg. IJsselbrug. Ruime beloning. Adres
Vermist
O. Vischmarkt 20, Zwolle.
(sinds Zaterdag .1.1.) smoushondje,
rug, overigens
bruin, witte teent.jes, rode Welke vrachtrijder
halsband, waarvan
het gaat 's Maandags naar Am
naamplaatje is afgebroken sterdam en kan Dinsdags
Luistert naar de naam 3 a 4 manden bloemen mee
Dolly.
Terugbez. wordt terug nemen. Bericht aan
gaarne beloond. H. M. de Bloemenmagazijn
Fresia,
Ruiter, P. C. Hooftstr. 33, B. Moman, Van IttersumZwolle.
straat 76, Zwolle.

DE NEDERL. VOETBALBOND, Afd. Zwolle
vraagt een

ADMINISTRATEUR

Voetbalkennis vereist. Sollicitaties te zenden
vóór 15 Juli 1945 aan den Secr.-Penningmeester
J. W. MAAS, Deventerstraat 127, Zwolle.

HET

Helpt dan a.s. Zaterdag
mee bij de inzameling
v. d. Hulp Actie Roode
Kruis (H.A.R.K.).
Aanmelding: Vrijdag 6
Juli van 9 tot 6 uur:
Reitsma's Vakkledinghuis, Diezerkade 11.
Mevr. Kok, Wipstrikker
allee 21, vraagt wegens hu
welijk der tegenwoordige
een ervaren

Dienstbode
voor hele dagen of d.e.n.
Meer hulp aanwezig.

BEDRIJFSCHAP

VOOR

ZUIVEL

Afdeling Zwolle — Harm Smeengekade 13, Zwolle,
vraagt voor haar afd. Boekh.

KANTOORBEDIENDE

Hoogmis;
Biechthoren vanaf 7.15
uur. — Ned. Prot. Bond: 10.15 uur
ds. Jongeling van Arnhem. — N.H.
Kerk; 8.30 uur ds. Burgersdijk, Jeugd
dienst; 10 uur ds. Jellema; 2-30 uur
ds. Burgersdijk. — Geref. Kerk: 9.30
en 2.30 uur ds. Mulder.
DEVENTER.
A.J-C. — A.s. Zondag 8 Juli kom
na ongeveer 5 jaar gedwongen rust
de afd. Deventer der A.J.C- weer bij
een in het Hoekhuis. Vijf jaar van ge
dwongen illegaal contact maakte onte afd. klein, omdat nieuwe leden niet
werden gewonnen. Thans gaan we
veer met nieuwe moed aan het werk,
wetende dat we de steun en waar-ivuten van de soc. dem. bewe•ng. Aile jonge mensen van soc- dem.
• s; nodigen wij dan ook uit om
"•Wenkom.^t, te be
zoeken. Een programma van zang,
lekespel, declamatie en muziek wordt
op deze avond ten beste gegeven, de
aanvang is half acht uur-

WAT LEZERS ZEGGEN OVER:
Zo? . . . Nooit!
Het artikel doet onmiddellijk de
vraag bij mij opkomen of net moge
lijk zal zijn dat een kamp-comman
dant zelf de regelen zal mogen ont
werpen waarnaar onbetrouwbaren en
N.S.B.-ers zullen worden behandeld.
Dit is zeer zeker niet het geval.
Hoewel deze personen ons onmetelijk
veel leed berokkend hebben zal van
onö volk verwacht worden te tonen
dat wij ver boven de mentaliteit der
onderdrukkers uitgaan in ons doen
en denken. Hoewel gestreng behan
deld zal hen bijgebracht moeten
worden wat zij missen en zullen zij
opgevoed moeten worden tot be
trouwbare mensen die zelfs een kans
gegeven moet worden na het onder
gaan van een rechtvaardige straftijd
als fatsoenlijke burgers terug te ke
ren in de maatschappij zij het dan
ook op bescheiden wijze.
Onze liefde tot ons volk dwingt
ons een menselijke houding te tonen
nadat gebleken is dat verbetering is
ingetreden.
Het verkiezen van leiders over
kampen zal zeer zorgvuldig moeten
geschieden en vooral niet in handen
gelegd worden van wrekers.
Dankend voor plaatsing
Hoogachtend,
H. J. RIGTER.

Gedrukt bij de Erven J. J. Tijl. Zwolle

Heden
ccfcoB cwintw
GCCN F1JNW TOON.DAN IN

laatste voorstellingen van het myste
rieuze filmwerk:
PIMPERNEL SMITH.
HPT MSTE TH IATM EN HÉT MACKTJOSTI MtUM

IDE KROON

Van morgenmiddag af: Een reeks grote en
oude bekenden als: Humphrey Bogart, Mary
Astor, Sydney Greenstreet, Charles Halton en
Sen Yung in het sensatierijke en actievolle
spionnage-drama:

HET GEHEIM VAN DE PACIFIC

waarin tempo, avontuur en spanning om de
voorrang strijden. Het gevaarlijke werk achter
de schermen tegen het verradelijke Japan.
Vooraf: een attractief voorprogramma en het
laatste actuele en interessante Wereldnieuws.
Toegang alle leeftijden! Voorstellingen dagel.
om half vijf en zeven uur. Zondag en Woensdag
om twee uur, half vijf en zeven uur. Toegang
alle leeftijden (uitgezonderd in de avondvoor
stellingen van 7 uur, waarin personen beneden
16 jaar niet worden toegelaten).
Dinsdag. Vrijdag en Zaterdag 9.15 uur Speciale
voorstellingen voor militairen, die elk door een
niet-militair vergezeld mogen zijn. Plaatsbespr.
dagelijks van 10—12 uur, uitsluitend aan de
kassa. Vermijdt de grootste drukte, bezoekt de
middagvoorst, en neemt Uw kinderen mee..

Sollicitaties te richt-ea tot bovenvermeld adres.

Wie wil

een manchester broek rui
Guitarist
Sanitas - Novum
len voor een wasstel. ook
gevr.
om
in
een
HawaianMelkmarktstraat 8, Zwolle
gen. bij te betalen. P. de
ensemble
mede
te
spelen.
Het huis van vertrouwen G. v. d. Kolk, Lindestr. 76a. Haan, Grootegracht B 156;
Hattem.
Doeltreffende hygiënische Zwolle.
middelen.
Goed onderhouden
Woningruil
Kinderwagen
Te koop een
Heel huis, centrum Kam ruilen voor een goed donker
Roodoog pool
pen, ruilen voor woongele pak, m. 48. Bevragen bij
genheid in Zwolle of omg. Agent W. Kornet, Hof
met 3 jongen (geringd).
Brieven onder No. A07. straat 76, Kampen.
Ruyterstraat 10.

Wie ruilt

paar nieuwe witte schoenen
m. 38, tegen dito schoenen,
m. 39. L. Mooi, Vijzelpad
X 17, Hattem.

Gevraagd: Enige goede Machine-naaisters

Voor nette werksters hoog loon.

Tevens enkele Leerlingen.

Aanmelden Tulpstraat 45, Zwolle.

Flink Meisje gevraagd voor
d. of d.e.n. Dr. Weber,
Walstraat 28.
Mevr. Vogt, Wipstrikker
allee 74, vraagt Meisje voor
de morgenuren.
Te koop gevr. een Divanbed en overall, ook ruilen
tegen lakens. Hertenstr. 5.
Te koop 5 mooie jonge
honden. Brand, Berkum
(Maatgraven) bij Zwolle.
Wie ruilt mijn 5 meter wit
flanel voor damessch., m.
38. Adres Azaleastraat 62.

