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DE CANADEZEN
en de Hollandse meisjes.
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CHRISTELIJK NATIONAAL DAGBLAD.

Nieuwe Poolse regering gevormd. Het nieuwe Ministerie.

Wij danken het mede aan Canada, dat
ons land bevrijd werd van het gehate
Duitse juk. De legers van dat land zijn
ons vaderland binnengedrongen, hebben
O p de besprekingen te Moskou is volde vijand verjaagd en zijn met gejuich
lecuge oveieeiistenuning bereiKt over de
vomnng van een vooriopige Poolse rege
ingehaald. Het feestgedruis zal ons niet
ring van nationale eeimcuen. mcoiatsjek
doen vergeten, welke offers de over
ae vroegere piemier vau ue Pooise rege
winning gekost heeft. Deze lijken ge
ring te i_,onueii zaï binnenKort naar Vv arring, indien we de balans uitsluitend
scnau vein culten, .hen zegsman, die in
opmaken van de gevechten, die zich
nauw contact staat met ue commissie,
rondom de boorden van de IJsel heb
samengesteld uit ivioioiuv, bir Arcinuaid
ben afgespeeld, in werkelijkheid zijn er
Kcit en narriman neen meaegeaeeid, uat
duizenden geallieerde soldaten en voor
ae overeenKomst geneei spomcian bereiKt
wera. Auam ue nieuwe Pooise regeling is
het merendeel Canadezen voor het te
aigeKonuigd zal ae eiKenning aour t-ugerugwinnen van onze onafhankelijkheid
land en Amerika voigen.
op het slagveld gevallen.Bedenkt U maar
'i'e zeiiuer iiju zaï ue erkenning van de
eens wat er in Zeeland en Brabant
Pooise regering te Lonaen woruen ïngegebeurd is!
troKKen. n»e Keuze aie aan ae fooise stiijdNederland zal nooit vergeten, wat
kracriten worut geraten is nog onzeaer.
Canada heeft gedaan voor ons land en
Het scinjnt evenwei auidenjk ie zijn, uat
ons volk in deze tweede wereldoorlog.
een groot aaniai van hen naar Poien *unen
teiueiteien. Dat zal OOK net gevai zyn met
Ons dunkt, dat ons volk óók verplicht
ae uevrijae foien ten Westen van de
is om zijn dankbaarheid te uiten en
Kibe.
daarvoor zijn klinkende redevoeringen,
mooie parades en zegevierende intoch
Tussentijdse regeling voor het bewaren
ten fiiet
voldoende. Op ons rust de
van ae vrede.
<ïure plicht om veel te doen voor
de soldaten, die thans het bezet
In San Francisco is een regeling goed
tingsleger vormen. Vooral nu het oor
gekeurd, waaiuoor de in vooruereiuing
logsgeweld is geweken, hebben wij ze
Zijuue organisatie der veienigue voiKeren,
in geen geval meer te zien als vreemde
kan optrcuen om ue vreue te bewaren
voor naar militaire apparaat gereed is. in
soldaten, doch als zonen van een
grote lijnen werd liet voorstel van de
broedervolk, die als een dierbaar pand
bumoaitou OaKS aangenomen. Dal be
tijdelijk aan ons afgestaan zijn en
paalt: uat de lauuen, uie in m*ó te Moscou
over gegeven aan onze goede zorgen. Wij
ue vieimogeiiuiieuen-ovei'eeiiKomsi neuuen
hebben ze te zien als e chtgenoten, die
onderteneiiu — ae Veienigue ütalen, bet
vrouw en kinderen hebben achtergeVererngu koninkrijk en'ue sovjet um en
laten, als verloofden, die meisjes
Ciiiiia — te samen met ü ranKrijK elkander
onuernng
en OOK met andere reuen der
hebben, die thuis, in Canada met span
organisatie oveneg zuilen piegen inzake
ning de terugkomst van de strijders,
gemcenscnappeiijKe stappen om de vrede
van hun strijder, verbeiden.
en ue veineneiu te bewaren. AmenaeNu weten wij het bij ervaring, dat
aaenten waien ue toevoeging van i rauKiijk
een niet vechtend leger, dat een soldaat,
en een passage betreireuue de geheimnoudie niet druk bezig is, aan vele z e d e ding over net tijdstip van mirrtair optreuen.
1 ij k e gevaren is blootgesteld. Gevaren
•
van alcoholisme (wat is het èn voor
onze bevolking èn ook voorde soldaten
een zegen dat erin deze overgangs
periode weinig alcohol te krijgen is!)
en alles wat hiermee verbonden is. Geyaren ook vooral van sexueele onge
remdheid, van onbeheerstheid, van over
schrijding van het moreel-geoorloofde.
Wij behoeven hierover heus niet ver
Dezer 'dagen is H.K.H. Prinses Ju
der uit te wijden, ieder begrijpt, wat we
liana naar Canada verrokken om
bedoelen. Ook ieder meisje, dat dit leest,
zal dit begrijpen. Laten de Hollandse
de drie prinsesjes weer naar Ne
meisjes bedenken, dat er in de gezellige
derland te brengen.
omgang tussen hen en de soldaten
Over de reis van Prinses Juliana
grenzen zijn, die beslist niet mogen
naar Canada wordt nader gemeld,
worden overschreden. Wij hebben in de
bezettingstijd de ellende meegemaakt
dat de Prinses Zondagavond met
van de wachtende vrouwen, wier man
de „Queen Elisabeth", het grootste
nen in Duitsland werktefn en die berich
stoomschip ter wereld, van Schotland
ten opvingen, die hen voorgoed in de
naar Amerika is vertrokken. Er
rouw dompelden, erger dan die van een
weduwe. Wat zijn er daardoor niet veel
waren ook 15000 Amerikaanse sol
huwelijken en verlovingen voor altijd
daten aan boord.
stukgeslagen.
Bedenkt, dat er bok in Canada een
menigte vrouwen en meisjes w a c h t
op de terugkeer van hun geliefden,
waarvan zij lange tijd gescheiden zijn
ons uitgaan, want zij zijn de gasten.
geweest. Wij hebben een zekere ver
Dat wij daarbij ternauwernood een woord
antwoordelijkheid voor het welzijn van . van hen verstaan behoeft helemaalde geallieerde soldaten te dragen, voor
geen overwegend bezwaar te zijn. Wat
al in geestelijk en moreel opzicht. Ver
is het een aardige sport op zichzelf om
leiding hier betekent verraad aan het
iemand, die je helemaal niet verstaat
Canadese gemenebest. Behalve dat de
toch duidelijk te maken, wat de bedoe
Kerk en de Overheid van hun kant al
ling is. En het leert verbazend snel aan,
les in het werk moeten stellen om het
dat zien we bij de meisjes op de straat,
gevaar van vereenzaming (wat kan
die toch ook allemaal geen Engelse
men zich midden in een vreemd land
lessen hebben gehad in hun jeugd!
^enzaam gevoelen) te verminderen,
Nederlanders, hier wacht U een taak!
hebben ook de gezinshoofden, hebben
Geeft de Canadezen een stukje mee
ook de ouders toe te zien wat er ge
van U w huiselijke gezelligheid. T o o n t
beurt. Door uitsluitend n e g a t i e f op
nu ook Uw dankbaarheid,. .niet alleen
te treden, door uitsluitend te verbie
met handengeklap bij de intoc. t, maar
den, komen we er niet. We moeten be
ook wanneer het gewone alledaagse
ginnen met hen zooveel mogelijk huileven z'n gang weer gaat. En behan
se lij Me gezelligheid aan te bieden —
del hèn zó, zoals gij graag zoudt
ze moeten een thuis krijgen, waar ze
willen, dat men in vreemde landen Uw
eens kunnen aar lopen en waar ze in de
zonen zou ontvangen. Gij zjjt dit aan
familiekring iets van de warme sfeer
het Canadese volk, dat U verloste van
terugkrijgen, die zij in hun eigen ouder
de dwingelandij, v e r p l i c h t .
lijk huis van vroeger hadden.
Later zult gij dankbaarheid kunnen
Het zoeken van contacten moet van
oogsten $an de overkant van de Oceaan.

Goed resultaat der besprekingen te Moskou.

Prinses Juliana naar
Canada

J

BLUM'S RAAD AAN DE GAULLE.
Léon Blum geeft in „Le Populaire" ge
neraal de Gauiie de raad meer ver
trouwen te stenen in het kranst
volk
en in internationale democratie. Hij brengt
huiae aan de Gaunes oproep tot samen
werking op lij Juni, 1M40, toen hij frankrijk
het gevoel voor zijn nationale eer terug
gaf.
BAILLET

KON

ZICH

NIETS

HERINNEREN.

Het Franse Gerechtshof begon Maandag
het proces tegen André Bailiet, de
vroegere directeur-generaal van Justitie
onder de Vichy regering. Hij wordt ervan
beschuldigd Georges Mandei aan de fas
cistische militie te hebben uitgeleverd,
patriotten te hebben gearresteerd, de
pontie tegen de Maquis te hebben laten
optreden en 400U politieke gevangenen
aan de Nazi's te hebben overgeleverd om
gedeporteerd te worden.
Banret beweerde, dat hij zich de feiten,
die hem ten laste worden geiegd niet meeï
herinnerde of er niets vim ai wist.
DE CONCENTRATIEKAMPEN
IN DUITSLAND.
Te Miinchen is een advies en hulp
comité opgericht voor de verzorging van
siacntoiiers uit de vroegere conctjuiratiekampen en arren, cue te iijuen neuuen
onuer de anti-joodse maatregelen, weike
door de nazi s weiden genomen. liet
comité wera uoor particulier initiatief opgencnt. ue zorg van ae gevangenen woidt
door medegevangenen op zien genomen,
aitmeae aoor bekende personen uit
lviuiicnen.
De vroegere kampbewoners krijgen
speciale rantsoenkaarten en degenen, die
met voüeaig hersteld zijn, zunen naaf
herstellingsoorden worden gezonden.

Korte

Berichten.

Vandaag zal de candiuaatsteliing
plaats vinden voor de algemene ver
kiezingen in Engeland.
De Belgische Koning heeft weer en
kele poiuieke leiders uit België uitge
nodigd tot een bespreking. Gisteren
zyn zy naar Saizburg vertrokken.
Maarschalk Tito heeft de Joego-Slaviscne troepen bevolen zich acuter de
demarcatieiime terug te trekken.
Vandaag en morgen zal te San-Francisco de ondertekening plaats hebben
van het vreuesnandvest.
Op Bougainville lanceerden de Ja
panners een grootscneepse aanval, die
eenter met zware verliezen werd af
geslagen.
Een financieel dagblad te Tokio, drong
aan op de spoedige versterking van het geheie Japanse moedenand met het oog op
het kritieKe venoop van de ooriog. Deze
maatregeien zijn niet alieen van verdedigenue aars, aoch zijn een eerste vereiste
voor het lanceren van oiiensieve operaties
op net geschikte ogenblik.
Door het geallieerde hoofdkwartier is
medegedeeld, dat het aantal Duitse krijgs
gevangenen tot aan de capitulatie in net
Westen vol4UC(U bedraagt, dat er 14U0.UUÜ
Duitse soioaien zijn gesneuveld of zwaar
gewond w.eroen. Het totaal aantal Ameri
kaans^.. oonogssiacntoiiers sedert het uit
breken van de ooriog bedraagt 123U453
man. Daarvan bedraagt het aantal doden
2.54*11, gewonden özuuoü, vermisten 5uuub4
en krijgsgevangenen 117046.
Het vliegtuig waarin Koningin Fawzia
van Perzië, zuster van Koning Faroek van
Egypte, een reis maakte van Perzië naar
Cairo, kreeg geen toesteming om in Damascus te landen in verband met het
Frans-Syrisehe geschil. Het vliegtuig bleef
boven het vliegveld in Damascus cirkelen
totdat men den piloot radiografisch be
richt had gezonden waarin de moeilijk
heden werden uiteengezet. Het vliegtuig
vervolgde zyn weg en landue in Lydd.

Omtrent de nieuwe ministers verne
men wy nog de volgende byzonderheden:
Prof. Ir. W. SCriERMERHORN ia
sinas 1926 hoogleraar te Deifi. Hij is
thans voorzitter der Nederlandse volks
beweging. Van huis uit Vryz. Hervormd,
was ny voor de oorlog bestuurslid van
oe V. P. K. O. Tevens was hy voor
zitter der Ver. Eenheid door Democra
tie.

Mr.J. MEIJNEN komt uitA. R.-kringen,
en stuueerde aan de V. U. te Amsteruam
Voor de ooriog was hy werkzaam by
hef Phikps Concern te Eindnoven. Tij
dens de bezetting verrichtte hy veel werk
in de ondergiondse beweging terwyl
hij na de bevryding van
Nederland
deel * uitmaakte van de Nederlandse
generale staf te Londen.
Prof. Dr. J. H. A. LOGEMAN was
•hoogieeraar te Batavia en werd door
de Duitsers lange tyd in gijzeling ge
houden.
Mr. H. v. KOLFSCHOTEN was sedert
1927 adj. secretaris der R.K. Staats
partij. Later directeur van het R.K.
Party bureau, werd hy tevens particu
lier secretaris van Min. Ruys ue Beerenbroeck.Gedurende de bezetting maak
te hy deel uit van het Politieke Coiivênt.
Prof.Mr. P. LIEFTINCK is hoogleraar
aan de Handelshogeschool te Rotterdam.
Voor de oorlog had hy een werkzaam
aandeel in de Chr. Hist. Unie.
Ir. H. VOS studeerde in Delft in de
electrotechniek. Van 1928 tot 1934 was
hij werkzaam bij de Octrooiraad. Als
iia der ti.D.A.P. werd hy in 1934 direc
teur van het wetenschappelijk Bureau
dier party, later lid der gemeenteraad
en in 193Y lid van de Twede Kamer. Hij
was tevens de ontwerper van het be
kende Plan van den Arbeid.
J. MANSHOLT studeerde in Wageningen en Bresiau en werd in 1903 Rykslanabouwconsuient en in 1906 wera hij
aangesteld bij de Directie van dc Land
bouw. In 1921 weri hy Inspecteur van
de Landbouw en later hoofd van de
Landbouwvoorlichtingsdienst.
Prof. G. v. d. LEEUW is hoogleraar
in de godsdienstgeschiedenis aan de
theologische faculteit te Groningen.
W. DREES was van 1911 tot 1931
voorzitter van de Federatie den Haag
der S.D.A.P. In 1913 werd hij lid van
de Haagse gemeenteraad, in 1919 lid
van de Prov. Staten van Holland en in
1933 lid van de Twede Kamer. Tydens
de bezetting was hij voorzitter van het
Convent der politieke partijen en laier
lid van het College van vertrouwens
mannen.
Dr. Ir. J. A. RINGERS is in water
bouwkundige kringen zeer bekend. In
1930 Directeur van de Rijkswaterstaat
werd hy in 1935 lid van de raad van
beheer van de Ned. Ind. Spoorwegmij.
In Mei 1940 werd Ir. Ringers Alg. öemachtigde voor de wederopbouw. Later
werd hy in een concentratiekamp op
gesloten en keerde zeer onlangs daar
van terug.
Over de ministers Mr. J. H. VAN
ROIJEN en Ir. Th. S. S. J. M. VAN
SCHAIJK is ons nog niets bekend.
De Ministers J. M. deBooy (Marine)
Dr. L. J.M.Beel (Binl. Zaken) Van Kleffens, (Buit.1. Zaken), maakten reeds
deel uit van het oude KabinetOpmerkelijk is het feit dat vier leden
van het Kabinet R. K. zijn. Men weet,
dat met hen moeilijkheden waren be
treffende de huwelijkswetgeving. Het
feit óai nu zelfs een R. K. minister van
Justitie is, zou er op wyzen dat deze
moeilijkheden op voor de Katholieken
bevredigende wijze zijn opgelost, Verder
valt op de benoeming van Ir. Vos.
Ongetwijfeld zal zijn streven gaan in
de richting van socialisatie der bedrij
ven.

TROUW
SAMENWERKING TUSSEN SCHEEP
VAART EN LUCHTVAART.
Onder leiding van den Minister van
Waterstaat en Wederopbouw .hebben de
vertegenwoordigers van de Scheepvaart en
van üe K.L.M. vergaderd ter bespreking
van de mogelijkheid ener samenwerking
«met ae beooeiing te komen tot een zo
sterk mogenjke iuchtverkeersonderneming,
weiKe in staat zal zijn, ae moeiujkneoen
als gevolg van de te verwacnten grote
ontwiKkeung van het intercontinentale en
internauonaie iucntverkeer het hooid te
bieuen. Xer vergadering was een vertegen
woordiger van ae K.XM.1.L.M. ais toenoorder aanwezig. V oor-De^prekingen zijn
reeds te Lonuen, te Amsterdam en in Den
Haag genouaen en woruen nu hier voort
gezet.
/
L>e indruk is, dat deze besprekingen heb
ben geieia tot overeenstemming voor wat
het na te streven aoei beueit en aat zowei van öcneepvaartzyüe ais van ae zijde
der Lucntvaart op loyaie wijze naar
samen wei King zal woruen gestreeld.
begoten is, een commissie in te stellen
van o vertegenwooraigers van ae scneepvaart en 5 van ae lucntvaart. l^e leaen
Kiezen een onpartydigen voorzitter.

DE JAPANNERS ZIJN INSECTEN.

•

Generaal Slim, de bevelhebber van het
veemeiiue leger in Hu ma neeit verklaard,
dat ue Japanners, tot ue laatsie mail zuiien
dooiviec.iii.en. Tegen ae Japanners veenten wn met zeggen, veen..eil legen een'
man 01 een cuer, maar tegen insecten. Men
kan ze vertrappen, maar steeas Komen zij
nog aanruitiieu. net veeruenue leger nad
seuert zijn opncnting in Octoue-r la43,
lUu.uuO Japanners geuooO, aocn minder aan
2.UUJ gevangenen gemaaKt, waarvan min
stens uuu, zo zwaar gewond waren of
uitgeput, dat ze aosoiuut met in staat
waieu tegenstand te bieuen. lvlen moest
viug zijn om te beietten, aat ze zienzelf
met een hanagranaat ae lucnt lieten in
vliegen.
lieuurende de campagne werden Japan
ners geuuoa in een veinouoing van tien
tegen een, maar in de aigeiopen week was
de vemuuuing tijaens ue zuivering van
WesteujK nu ma oijna aertig tegen een.
In bencnten van ae voornaamste strijd
tonelen m ae Jfacitic worat er nerhaaiuehjK in het licht gesteia, aat voor ae geaineeraen zware vernezen onvermijdelijk
zijn in ae oorlog tegen Japan. (Jp Uüinawa
waren ae vernezen aan manscnappen en
scnepen aanzienlijk. Op 24 Mei bedroegen
de Amerikaanse verliezen aan üoaen en
vermisten, zowel wat marine als land
troepen betrett meer dan ytiUO en meer
dan zo.SOU gewonden. Op de Philippijnen
bedroeg tot vorige week het totaal aantal
doaen, vei misten en gewonden meer dan
50.UU0. De Japanse verhezen waren echter
veel groter. Op Okinawa en omliggende

Geborefl:
ANNEMARGREET
ADRXANA
dochter van:
J. van Beest
G. van Beest—
Kemmink
Deventer, 23 Juni 1945
Schurenstraat 20

Heden overleed zacht
en kalm na een ge
duldig gedragen lijden
onze lieve
vrouw,
moeder, behuwd- en
grootmoeder

' WILLEMINA KROES
Echtgenote van Gerhard Noteboom in
de ouderdom
van
76 jaar.
Uit aller naam
G. Noteboom
Diepenveen, 23 Juni
1945, Dorp 26a.
De begrafenis vindt
plaats op Woensdag
27 Juni 1945om2uur
te Dorp Diepenveen
Algemene kennis
geving

Accountantsbureau

J. v. d. Weide
v.Reydtstr. 10, Deventer
weer telefonisch aange
sloten onder no.

3778

De

eilanden verloren de Japanners tot Zater
Burgemeester, van Deventer
dag j.l. aan doden 8U4aa man en op de
Pnilippijnen bedroeg het aantal gesneuvel
ontving van den Commandant
den en gevangenen 4ÜZ.2Ö3 man.
Op beiüe slagvelden neelt de strijd der
der Canadese troepen het vol
Japanners een zuiver veraedigend karak
gende schrijven :
ter in gebieaen, die betrekkelijk dicht bij
het moederland liggen, doch ae vijand is
niet in staat zijn vernescijlers te verlagen,
Headquarters,
dank zij de geallieerde overmacht aan
30 Armoured Brigade
materiaal en omdat de Amerikanen ook in
B.L.A.
het gevecht op ae strategie superieur zijn.
Nimitz en Mc. Arthur zetten meestel troe
12 Jun '45
pen aan land, op plaatsen, waar de vijand
Dèar Sir,
ze het minst verwacht. Mc. Arthur be
schouwd de Japanner als de meest ver
1 should like to take this opportunity
beten soldaat ter wereld. De geallieerden
of thanking you and the pcople of
lijaen meer verliezen naar mate ze Japan
DEVEl\ liiR for
their
wonder fut
zeil naderen. De prijs die zij moeten be
talen, is eenter aanzienlijk lager, dan de
hospitality and many kindnesses wnich
prijs, welke de mislukte oorlog de Japan
you have shown to all U[[icers and
ners kost.

Deventer
Deventer aanbesteding.
Op 21 Juni vond de onderhanase aan
besteding plaats voor hei bikken van
± 75U.ÜUU steencn en het wegvoeren van
± 3ÏOO m3 puin van de gesloopte wonin
gen tussen de Lagesuaat en Lange
Zandstraat. De uitslag was ais volgt:
De hoogste inschrijver was üe Firma
H. Koou voor ï ba.475. De laagste in
schrijver de Firma J. en K. Höizel voor
f
'

De Deventer Spoorbrug.
_De geallieerde troepen zijn thans bezig
een spoorbrug te leggen over ue Ijsel
bij Deventer. De opritten hiervoor zul
len aoor ae spoorwegen worden gelegd.

Tribunalen.
Naar verluidt, zuilen o.a. in de arron
dissementen Zutphen, Almelo, Zwolle
tribunalen woraen ingesteld.

Colorado-ke ver s.
Zaterdagmorgen zijn er in de omge
vingvan ue meeiiabriek van Noury en
v, u. Lande een vrij groot aantal larven
v. d. bejuchte colorauonever gevonden.
Dc direct gewaarschuwde Plantenziektenkunaige Dienst heelt onmiuaenjk net
gehele terrein bespoken, ledereen wordt
uringend verzoent onmiaaemk de be
voegde instanties te waarschuwen, wan
neer de kever wordt waargenomen.

Regionale Publicatie no. 165Voor de in de 7e periode bij de han
delaren ingesenreven consumenten was'
heden bescnikbaar: Bij Nrs. 2o, die thans
geneel werd bevoorraad, 26 tn 27 kersen
1'/, ons p. peis. No. 27 niet voor alle
consumenten. Bij nrs. bO t/m 79 en 1
t/m 20 gi oenten '/« k.g. p. pers.

Naar ons is gebleken,
hebben velen hun mede
leven betoond üoor hun
daauwerkelijke nuip toen
onze lieve Dochter,
Cornelia Lepelaar,
bij het ongeval met de
V2 te Hollen het leven
liet. De meesten hunner
zijn ons onbekend waar
om wg dezfl weg gebrui
ken om onze hartelijke
dank te betuigen voor
alles-wat zij hebben ge"daan na het overladen
en bij' de begrafenis.
In het bijzonder danken
wij de familie H. ter
Velde, Aanstoot, Müller
en Ds. Jebbink, Vosman,
Brink, en onderwijzer
Ten Velde.
F. LEPELAAR
C. LEPELAARDE WOLF.
J. LEPELAAR
en Verloofde.
Leiden, Juni 1945.
J. W. Frisostraat 1.

Zo juist ontvangen!
Bretels
voor Heeren en Jongens,
Schakelriemen,
Kelnexfronts,
Zwarte Zelf binders,
Fronts
met liggende boord,
Dasklemmen,
div. soorten.
Damesceintnurs.

Modemag. „Novita"
Vleeschhouwerstraat

6.

w.g. T. R. NEWTON DUNN.

Olst.
Dinsdagmorgen reed een Engelse tran
sportauto, üoor een deleet aan de stuur
stang, van üe dijk alhier en botste tegen
een woonnuis. De vier inzittenuen bleven
ongeüeerü.

Vereen, voor Chr, Nat. Schoolonderwijs

Aangifte van nieuwe Leerlingen
voor üe U.L.O.-School, Polstraat 25 (tijdelijk ge
vestigd in gebouw Bagijnenstraat 1), Lageie achool
Bagyiienstraat 6, Lagere School, Enkdwarsstraat 2
(Hjaeiijk gevestigd in gebouw Bagijnenstraat 6).
Voor alle bovengenoemde scholen is er gelegenheid
tot aangifte van nieuwe leerlingen op Donderdag
28 Juni a.s., desavonos van half acht tot hait negen
in de Kon. Wilnelmina School, Bagijnenstraat 6. Voor
de lagere scholen moeten de leerlingen vóór 1 Oct. a.s.
6jaar zijn. Trouwboekjes der Ouuers bij de aangitte
s.v.p. meebrengen. De lagere scholen leiuen OOK op
voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum, enz.
Namens het bestuur,
C. KOEBRUGGE. Secr.

ZIÉKENFONDS A.A.Z.D
Biink 34 - Deventer
Weder telefonisch te be
reiken onder No. 4062.
Leden gelieve hun even
tuele aureswijziging bin
nen 8 dagen op te geven.
Meldt U bij 't aanvaar
den van een betrekking
ot oü terugkeer uit Duits
land direct bij ons fonds,
ter voorkoming van on
aangenaamheden. De
verplichte- verzekering
gaat niet eerder in üan
't tijdstip, waarop de
volledig ingevulde en ge
tekende werkgevers-ver
klaring binnenkomt. De
Werknemer moet hier
voor zorgdragen. (For
mulieren te herkrijgen
aau het kantoor en bij
de boden.) Uitknippen en
bewaren s.v.p.
HET BESTUUR-

Gorssel.

Een paar dagen geleden mocht de
burgerbevolking zich verheugen in het
aanschouwen van hun aardsvijanden
nummer ,èèn en, twee en Dinsdag j.l.
ging de mare, dat ntypmer drie geknipt
was, namelijk het beruchte S.D.-lid v.
Rappard..
Door de arrestatie en het verhoor van
Rappard, heeft de P.O.D. Lochem op
gravingen verricht, waarbij het lijk werd
gevonden van een kotrier v. d. L.O.
Van Rapp^d heeft bekend, dat dit
slachtoffer op geweldadige wijze door
mishandeling met een eind touw om
het leven werd gebracht.
Het onderzoek hierover is nog in volle
gang. De te Vorden gevonden burger
men of this tieadquatters and the rest
slachtoffers zijn geindentificeerd als beof the Brigade during our stay.
j horende tot de secte „Jehova's Getuigen".
De ongelukkigen werden gearresteerd
We leave, as you Know, for Germany
en op aanwijzing van v. Rappard gefu
but we shall not [orget our good frienus
silleerd, nadat zij eerst diverse mishan
in DEV hlM '1 Eti. nor shall we f orget
delingen moesten ondergaan.
your suf gerings in the past.
Het ligt in de bedoeling v. Rappard
We Hope itiat frorn time to time we
nog deze week naar Gorssel over te
may return and renen» our many
brengen.
friendships.
Thans is hier bij de P.O.D. bericht
With all Good Wishes for a speedly
binnen gekomen, dat de beruchte S.D.
return to prosperity.
man Carel Emil van Rappard te Zeist
Yours
is geinterneerd.
Aan allen, die inlichtingen kunnen
w.g. T. R. NEWTON DUNN.
verschaffen omtrent de misdragingen
van dit heerschap, wordt dringend ver
WeledelGestrenge Heer,
zocht, hiervan ten spoedigste melding te
doen op het bureau van de P.O.D.
Gaarne neem ik deze gelegenheid te
..Haytinghof" te Gorssel.
baat U en de bevolking van Deventer
te dahken voor de buitengewone gast
Radiorede
H.M.
de
Koningin
vrijheid en vele vriendelijkheden welke
U hebt getoond voor alle oxideren en
Schermerhorn.
en
Prof.
manschappen van dit HoofüKwartier en
de rest van de Brigade gedurende ons
verblijf.
Geujk U bekend is, vertrekken wij
Morgenavond 8 uur zal H.M.
naar Duitschland, doch wij zuhen onze
de
Koningin het nieuwe Kabi
goede vrienden in Deventer niet vernet per radio bij het Neder
geten. noch zullen wij Uw lijden in het
verleden vergeten.
landse volk inleiden. Daarna
Wij hopen van tijd tot tijd te kunnen
zal de nieuwe Minister-Presi
terugkeeren om onze vriendschap te
dent,
Prof. Schermerhorn, het
hernieuwen.
U alle goeds toewenschend voor een
woord voeren. Beide redevoe
spoedige terugkeer tot welpaart, ver
ringen worden uitgezonden over
blijf ik, geheel de Uwe,

HEREN,
Wij knippen U onberispe
lijk een pittig Canadees
model iiang of kort), een
vlot Engels model, een fijn
gelijnde Franse coupe een
Wiener
Herrenschnitt,
een WienerRasierschnit t

SALON P E T I T PARIS

üe zaak voor le kl. heren
vakwerk.
PONTSTEEG 21
Telefoon no.2160

Haringvaten
Een partij ledige

Haringvaten
te koop aangeboden, bij

VISHANDEL W. ROG
Broederenstraat No. 14
Deventer — Tel. 4419

Adverteert in „TROUW"

de zender Herrijzend Neder
land (301.5 en Jfl5 m.)

Men
meldt
Goede
dat
ons,
te
Goede vangst.
vangst. Men
meldt
ons, dat
Driebergen de echtgenote van den Com
mandant der Landwacht, F. L. Rambonnet, na ëen maand zoeken door de P.O.D.
rechercheurs Berghuis en Schouten ge
arresteerd is.

Jongedame van goeden
huize, zag zich gaarne
geplaatst (intern) in een
gezin met kinderen ais
nulp in üe huishouüing.
Br. onder no. 6120 aan
E. Bioekhüis & Zn.,
Ailv.-Bur., Hengelo (O).
Gevr. 3 Herenkappers
voor Engeiae instantie.
Aanm. zo spoedig mogelija Arbeidsuur, kamer12
Nette LOOPJONGEN en
aank. BEDJ.EJNDE gevr.
in Levensiniddel«.nnedr.
te Deventer. Scnr. soll.
met unv. inl. on^er no.
0136 Bureau „Trouw".
Te koop: beste waak
hond, soort: lierdtr, bij
A. Tui ter t, Dijkernoek
97, Itolien.
Te koop twee hondjes
Pincerije, 6 weken oud
f 18 st. E. Aaltink D la
Diepenveen.
Te ruilen 8 M. vitrage
tegen dames kieuing,
(mantels, w. en z. japon
nen, hoeden, scnoenen
maat 42, enz.) te bevr.
Eendrachtair. 55.
Weer telefonisch aan
gesloten bnder no.

3524
Kantoorboekhandel
A. J. LUNENBERG
Kleine Overstraal 24
Deventer

2 pers. houten LEDI
KANT met springmatr.
gevr. R cd. Paffraedstr.5
's Avonds na 6 uur.

VOORKANTOOR
SCHOOL EN HUIS
Boek- en Kantoorboek
handel LUNENEERG
Kleine Overstr. 24
Deventer
Geeft U nu reeds op,
waarvoor U 'interesse
hebt, U wordt dan
zonder eenige
verplichting op
de hoogte gehouden!

GORSSEL

Advertentiën, abon
nementen van ons blad
worden voor Gorssel
aangenomen door de
boekhandel en den heer
G. Smilh, Rijksstraat
weg P 105. Eventueele
klachten over bezor
ging indienenvoor Gors
sel bij den heer Roenhorst, bakkerij
,,de
Hoek" en voor Epse
bij den heer Muileman,
Rijksstraatweg 239.

