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KRONIEK VAN DEN DAG.

De strijd om Borneo.
De strijd om Balik-Papan, waarover
wij reeds uitvoerig schreven, is voor
Ned. Indië van de allergrootste beteekenis. Deze landing op Nederlandsen
gebied heeft duidelijk bewezen, dat de
strijd voor de vrijheid van ons Rijk
overzee thans met alle kracht wordt
begonnen. Op een Februarimorgen van
het jaar 1941 begonnen de Japanners
met hun aanval op Balik-Papan;
reeds lang hadden zij op deze rijke
oliegebieden geloerd. Talrijke spionnage-affaires, waarbij altijd Japan
ners betrokken waren, heeft de Nederlandsche recherche er in den loop der
jaren tot oplossing moeten brengen.
Japansche koelies, die bij de boorto
rens werkten, matrozen, die op de tan
kers voeren en de Japansche koks, die
de maaltijden van de employe's der
Bataafsche
Petroleummaatschappij
verzorgden, bleken niet zelden Japan
sche admiraals en generaals te zijn,
op zoek naar bijzonderheden over een
oliehaven, die de Japansche expansie
noodig had als brood. Vandaar, dat
toen de aanval in Febr. 1941 werd in
gezet, alles op rolletjes liep, al vochten
onze jongens van het Koninklijk Ned.
Indische Leger er ook als leeuwen.
Wie herinnert zich niet de verhalen
van heldenmoed uit die dagen, toen
wij hier in Nederland, gebonden aan
handen en voeten, in machtelooze
wanhoop moesten aanzien hoe de vij
and onze Indische landen overstroom
de en van allerlei gespuis in eigen
land nog moesten aanhooren, dat het
zoo voor de wereld werkelijk het bes
te was.
Een verschrikkelijke nachtmerrie
was het, die maar niet eindigen wilde,
want na Balik-Papan volgde op 23 Fe
bruari de slag in de Javazee en daar
na was het voor de Japanners een
klein kunstje een overmacht van troe
pen op Java aan land te zetten. Toen
was het ook gedaan met de Japansche
stromkracht. Waarom konden zij niet
doorstooten tot Australië toe? Waar
om niet dat laatste geweldige vlieg
tuig-moederschip, waarop de tegen
stand werd georganiseerd, ook onder
den voet geloopen?
Er is over deze vraag veel geschre
ven en de deskundigen zijn het er nu
wel over eens, dat het verzet, dat
schout bij nacht Karei Doorman in de
Javazee bood, waarbij belangrijke Ja
pansche eenheden tot zinken zijn ge
bracht of beschadigd, tenslotte beslis
send is geweest voor den Japanschen
stormloop. Het geallieerde eskader er waren behalve Nederlandsche sche
pen ook Britsche en Amerikaansche ging ten onder, maar de tegenstand
was zoo groot geweest, dat de storm
loop op Java de laatste krachten van
de Japanners verslond. Toen zij zich
dat gerealiseerd hadden, was de te
genstand dusdanig georganiseerd, dat
verdere Japansche veroveringsplannen
onmogelijk bleken. Thans oogsten wij
de vruchten van het Nederlandsche
verzet van vloot- en landmacht, van
de vliegers, die boven Malakka de Ja
panners aanvielen en de onderzeeërs
als de K XIII en andere, die het eene
schip na het andere, beladen met Ja
panse soldaten en uitrustingen, naar
den bodem van den Indischen Oceaan
zonden. Want opnieuw wappert de
Nederlandsche driekleur op Balik-Pa
pan en zooals in 1941 van hieruit de
Japansche opmarsch begon, zoo zul
len thans de zegevierende troepen van
Mac Arthur oprukken en de Japan
ners wegspoelen van de eilanden, die
ze nog onrechtmatig bezetten. Sche
pen en vliegtuigen, die hier opereeren
worden alweer gevoed uit de oliebron
nen van het kort geleden genomen
Tarakan. Zoo levert Indië nu al weer
de bijdrage tot de eigen bevrijding.
De operaties op Balik-Papan verloopen naar wensch, al wordt de Ja
pansche tegenstand steeds sterker.
Reeds is de Europeesche wijk bezet.
Alle strategisch belangrijke hoogten
van de brandende stad zijn in gealli
eerde handen.
Volgens de deskundigen moet men

Mijnwerkersstaking in
Zuid-Limburg.
DUIZENDEN STAKERS.
Op de Staatsmijn te Lutterade is
Dinsdag een wilde staking uitgebro
ken. Slechts 28 mijnwerkers zijn af
gedaald. Een dreigende staking op de
Oranje Nassau I te Heerlen is afge
last in afwachting van de resultaten
der thans plaats hebbende conferen
tie. Op de cokesfabrieken van de
Maurits heeft de Commissie van Bij
stand het werk gestaakt. De gas
productie is stopgezet. Hoewel de
vakbondleiders de stakers hebben
opgeroepen het werk terstond te her
vatten, is de staking op de Maurits
voortgezet. Ir. Groothoff, directeur
der Staatsmijnen, deelde mede, dat
de staking 3 a 4000 mijnwerkers
omvat. Hij zal de regeering verzoeken
de revisie-commissie ter beoordeeling
van de gestes der mijndirecties te be
noemen. Ir. Groothoff kent de mo
tieven der stakers niet. Minister van
Schaik houdt te Heerlen een driedaagsche conferentie met mijnbesturen, M.G. en vakbonden. De con
ferentie, welke vermoedelijk de zuive
ring in het mijnbedrijf behandelt,
was reeds voor de staking vastge
steld.

Koning Leopold.
Koning Leopold van België heeft
een boodschap gericht tot den prinsiegent en den premier. De inhoud
van deze boodschap zal spoedig be
kend worden gemaakt.
Terwijl de laatste dagen de mee
ning had postgevat, dat koning Leo
pold voornemens was, afstand te doen
van den troon, wijzen berichten, die
vannacht, uit Engelsche bron zijn
ontvangen, in een andere richting.
Het schijnt, dat de koning het
voorstel heeft gedaan, om over het al
of niet afstand doen, een volksstem
ming te organiseeren. Deze stemming
zou eerst over pl.m. 6 maanden kun
nen plaats vinden.
Het is niet zeker, of de regeering
Van Acker roet een dergelijk voor
stel accoord gaat.

De taak van
het eerste Canadeesche leger.
Twee opdrachten vervuld. — Afscheidsrede van
generaal Foulkes.
Ingaande 1 Juli j.1. heeft de Shaef
onder leiding van generaal Clark de
taak van het eerste Canadeesche
leger in Nederland overgenomen. In
verband daarmede heeft de comman
dant van dat leger, luitenant-gene
raal Foulkes, gisteravond in een
radio-rede afscheid genomen van de
bevolking van de Westelijke provin
ciën. Spr. herinnerde er aan, dat hij
reeds vroeger had medegedeeld, dat
zijn leger in Nederland een dubbele
taak had te vervullen. In de eerste
plaats om te zorgen, dat de Duitsche
troepen werden afgevoerd. Die taak is
thans volbracht; 130.000 moffen zijn
naar de „Heimat" getransporteerd.
Drieduizend man van de genietroepen
zijn hier gebleven om te helpen bij
het opruimen van de 2 millioen mij
nen, die de Duitschers in Nederlandschen bodem hebben gelegd. Daar
mede zullen ze vele maanden bezig
zijn. Alle Nederlandsche S.S. mannen
zijn thans in de Harskamp opgeslo
ten en ter beschikking van de Neder
landsche autoriteiten gesteld. Men-

WILLEM MENGELBERG

Mag nooit meer in Neder
land concerteeren.
De Eere-raad voor muziek heeft
als zijn meening uitgesproken,
dat prof. dr. Willem Mengelberg
nooit meer een concert in Neder
land ma; dirigeeren. Hij heeft
zich tijdens de Duitsche bezetting
dusdanig gedragen, dat volgens
den raad zijn optreden in ons
land niet kan worden geduld.
Vermeld zij nog, dat dr. Rudolf
Mengelberg, de broeder van Willem
M., voor een jaar is geschorst in zijn
functie van directeur van het Con
certgebouw.

AMERIKA EN NEDERLAND.

De Minister-president richt het woord tot de Vereenigde
Staten op Onafhankelijkheidsdag.
Voor de derde maal binnen een
week tijds heeft de minister-president
prof. mr. W. Schermerhorn, een
radio-toespraak gehouden. Ditmaal
was deze gericht tot het volk der
Vereenigde Staten, dat gisteren zijn
Onafhankelijkheidsdag vierde. Spr.
bracht hulde aan de Amerikaansche
soldaten, die het hoogste offer, hun
leven, hebben gebracht in hun strijd
tegen den gemeenschappelijken vij
and.
Het Nederlandsche volk heeft
de bittere ondervinding opgedaan te

de actie tegen Borneo niet anders zien
dan als een serie plaatselijke acties.
Het binnenland van dit eiland dat
belangrijk grooter is dan Duitschland,
is moeilijk te doordringen en de ri
vieren vormen de voornaamste ver
bindingswegen. De Japanners hebben
alleen de belangrijke haven- en bestuursplaatsen bezet en het binnen
land vrijwel met rust gelaten. Het op
ruimen der restanten, nadat de eigen
lijke tegenstand is gebroken, zal nog
heel wat tijd vergen. Een gunstig ver
schijnsel is echter, dat de inheemsche
bevolking, die der Dajaks, de Japan
ners zeer slecht gezind is. Reeds heb
ben Dajaks in Britsch Noord Borneo
gewonde Japanners binnengebracht
en ook deelden zij mede, dat zij ver
scheidene van deze indringers hebben
afgemaakt.

leeren wat het beteekent zijn onaf
hankelijkheid te verliezen. Nu weten
wij eerst recht wat onafhankelijkheid
is en we weten ook, wat we het Ame
rikaansche volk schuldig zijn, dat
mede heeft gestreden voor het her
krijgen van onze vrijheid. Ons land is
er trotsch op, dat het mede is uitge
kozen als de plaats, waar zonen van
Amerika, die zijn gevallen in den
strijd voor vrijheid en recht, hun
laatste rustplaats zullen vinden. Het
is een
bewijs voor de krachtige
vriendschapsbanden, welke tusschen
Nederland en de Vereenigde Staten
bestaan. De plaats waar zij rusten zal
voor ons volk een gewijde plek zijn.
Prof. Schermerhorn sprak vervol
gens over den strijd tegen Japan,
waaraan ook het Nederlandsche ex
peditie-leger zal deelnemen. Hij her
innerde in dit verband ook aan de
roemrijke tradities onzer vloot, welke
werden bevestigd in den strijd in de
Javazee. Spr. hoopte, dat Nederland
en Amerika ook
in de toekomst
schouder aan schouder zullen staan
in hun strijd om een betere wereld.
Vanuit San Fransisco sprak de consul-generaal der Nederlanden aldaar
Maandag op Onafhankelijkheidsdag
tot het Nederlandsche volk, waarin
hij herinnerde aan de bepalingen van
de Onafhankelijkheidsverklaring. Die
zijn ook heden ten dage in den strijd
voor vrijheid en gerechtigheid nog
van onvergankelijke waarde.

schelijkerwiize gesproken is al het
mogeiiike gedaan om te voorkomen,
dat de Duitschers wederrechtelijk
goederen meenamen over de Zuider
zee. Afgezien van 1 a 2 schepen, die
plotseling vertrokken zijn uit Den
Helder, is alles hier gebleven (de
uit Delfzijl verzonden goederen kwa
men dus klaarblijkelijk niet uit het
Westen des lands. Red.) Alle Duit
schers, generaal Blaskowitz incluis,
werden meermalen aan een persoon
lijke visitatie onderworpen. Groote
voorraden werden in beslag genomen,
ook uit de pakhuizen en ter beschik
king van de Nederlandsche instan
ties gesteld. Spr. somde er enkele oo.
n.1.: 20.000 radio-toestellen, 30.000
fietsen, 359 schepen en vaartuigen,
340.000 kg. voedsel, 4500 paarden,
200.000 sigaren, 700.000 kg. medica
menten en 60.000 1. alcohol. De tweede
taak was de distributie van het voed
sel, welke taak nu door de Nederland
sche autoriteiten is overgenomen.
Generaal Foulkes besloot met het uit
spreken van zijn warmen dank voor
de grootsche ontvangst die den Canadeeschen troepen in Nederland is be
reid. God zegene U allen.

Harry Hopkins treedt af.
Harry Hopkins, de persoonlijke
vriend en raadgever van wijlen presi
dent Roosevelt, heeft besloten zich uit
het politieke leven terug te trekken
in verband met zijn gezondheids
toestand Hopkins heeft een groote
ro! gespeeld in het politieke leven
van Amerika. Nog onlangs heeft hij
met buitengewoon succes een missie
naar Moskou volbracht.

Geallieerde oorlogsschepen
in Noord-Japan.
Volgens &en Japansch bericht heb
ben geallieerde oorlogsschepen een
bovenstad op het meest Noordelijk
gelegen Japansche eiland gebombar
deerd.

De strijd op Borneo.
Op Borneo is contact gekregen mee
de Nederl. Indische troepen, die op
het eiland waren, zoo meldt A.N.P.Aneta. Balik Papan is vrijwel geheel
veroverd.

De geroofde goederen.
Een van de ingewikkeldste proble
men waartegenover de geallieerde
autoriteiten zich geplaatst zien, is
waarschijnlijk het terugbrengen van
eigendommen uit de door de Duit
schers bezette landen naar het land
van oorsprong. De Duitsche roof was
zoo omvangrijk en systematisch, dat
het een herculische taak is het ge
roofde op te sporen en aan de eige
naren terug te bezorgen. Bijzonder
gecompliceerd is het vraagstuk in ge
vallen dat de goederen ver zijn weg
gevoerd, bijv. van West-Europa naar
't Oosten. De regeeringen van de be
vrijde landen in West-Europa zijn
vast besloten niets ongedaan te laten
om zooveel mogelijk terug te krijgen
wat hun toebehoort. Men gelooft dat
over deze geheele methode in prin
cipe zal worden besloten op de a.s.
conferentie der Groote Drie.
BEZETTING VAN BEIEREN.
Volgens Radio Luxemburg heeft de
Amerikaansche Militaire Gouverneur
van Beieren voorgesteld het bestuur
op 1 November a.s. uitsluitend in han
den van de Duitschers te leggen, in
dien de ontwikkeling van de afgeloopen twee maanden zich doorzet. De
Amerikanen blijven de Veiligheids
controle uitoefenen.

De eerste vijf gijzelaars, die in 1942
werden vermoord.
Hun lijken zijn bij Goirle gevonden.

Postverbindingen.
Voor den postdienst, kan alleen ge
bruik worden gemaakt van de spoor
verbindingen Eindhoven—Vlissingen
en Amsterdam—Rotterdam. Met 19
auto's worden tweemaal per dag ver
bindingen onderhouden AmsterdamDen Haag-Rotterdam-Utrecht en een
maal per dag Utrecht—Nijmegen,
Deventer—Hengelo, Utrecht—Zwolle,
Zwolle—Leeuwarden. Zwolle—Gronin
gen, Zwolle—Nijmegen en 's Gravenhage—Breda over den Moerdijk, alles
vice versa. Ook zijn er autodiensten
met rondritten op werkdagen naar
een aantal andere gemeenten op de
trajecten Utrecht—Zwolle, Zwolle—
Leeuwarden,
Zwolle—Groningen,
Utrecht—Amersfoort—Hengelo
en
Utrecht—Zeist—Nijmegen.

NEDERLANDSCH-INDIE
Na den oorlog.
Na den oorlog! Natuurlijk bedoe
len wij: na de bevrijding van Nederlandsch-Indië. Een bevrijding, welke
niet in eens zal komen, doch geleide
lijk, eiland na eiland.
Telkens, wanneer weer zulk ge
biedsdeel bevrijd, van vijanden gezui
verd is, wordt het, bestuur daarover
door ons
overgenomen.
Daarvoor
ziin in den aanvang bestuursambte
naren noodig. die gesteund moeten
worden door oudere takken van dienst
ten einde het apparaat, te doen wer
ken. en geschraagd dienen te wor
den door troepen.
Het is daarom, dat reeds nu voor
zieningen worden getroffen voor de
vorming van een korps ambtenaren
voor den civielen dienst; en dat in
oprichting zijn gezagsbataljons, wel
ker bestemming nu wel duidelijk al
zijn.
Daarbij mag niet worden over het
hoofd gezien, dat men geheel on
kundig is, althans nu nog is, van de
omstandigheden, welke men in de be
vrijde gebieden zal aantreffen.
Men weet, niet, wie er nog (in leven)
zullen zijn. Evenmin, hoe in den be
zettingstijd de gedragingen der inwo
ners zijn geweest.
Ziin de inheemsche ambtenaren
en hoofden onze zaak loyaal geble
ven? Of, hebben zij in meerdere of
mindere mate met den vijand samen
gewerkt? In welk laatste geval zij
ons geen diensten kunnen bewijzen,
zelfs zullen moeten worden vervan
gen.
Toch moet van stonde af aan orde
worden gesteld op den gang van
zaken en daartoe is het noodig, dat
achter de strijdende troepen organen
beschikbaar zijn, die terstond het
overheidsapparaat, kunnen vormen.
Ook in die richting worden thans
reeds maatregelen voorbereid.
Blijft over het schier ondenkbare
geval, dat Japan zou capituleeren en
dus geheel Nederlandsch-Indië tege
lijk of zoo goed als tegelijk, vrij zou
worden. Ook dan, maar dan over een
geweldig groot, gebied, moet terstond
het bestuur kunnen worden overge
nomen. Eerst door de militaire, later
door de civiele overheid. Ook dan zal
allerwege een troepenmacht aanwe
zig moeten zijn, om orde en rust en
Gezag te waarborgen.
Het behoeft nu sreen betoog meer,
waarom zoo vele Nf'erlandsche werk
krachten, ook buiten de weermacht,
mannen en vrouwen, noodig zijn.
En. d?t deze met zorg moeten worden
geselecteerd.
Maar ook, dat voor de jongelui, die
zich nu voor den Indischen Dienst,
in en buiten het leger, beschikbaar
stellen, een prachtige toekomst is
weggelegd. Zoodat
niemand, die
moed en energie bezit, behoeft te aar
zelen om zich voor den dienst in
Indië beschikbaar te stellen.
Opnieuw
valt daar in Indië
iets groots te verrichten.
Dat moge ieder Nederlander be
denken.

In de bosschen bij Goirle (N.B.) op peilen. Zoodoende konden er groote
enkele honderden meters van de Bel plekken worden gevonden waar de
gische grens, zijn de lijken gevonden grond veel losser was en daarenboven
van de eerste gijzelaars, die op 15 nog vijf kleinere kuilen. Bii het gra
Augustus 1942 vielen als slachtoffers ven werd een kleedingstuk ontdekt,
van de Duitsche terreur. Onder hen waarvan een gedeelte was afgesne
bevonden zich drie vooraanstaande den. Hierdoor had men de zekerheid,
Rotterdammers, t.w. de heeren Wil- dat er
menschen begraven lagen.
lem Ruys, directeur-generaal van de Voorloopig werd het graf weer gesloRotterdamsche Lloyd, Chr. Benne ten, bevreesd als men was. zelf in
kers, hoofdinspecteur van politie en moeilijkheden te geraken.
Mr. Rob-Baelde. De andere slacht
Na de bevrijding heeft de jacht
offers waren: E. O. G. Graaf van opziener opnieuw laten graven en in
Limburg Stirum, uit Arnhem en Ba een twee meter diepen kuil vond men
OPNIEUW EVACUATIE VAN
ron Alex Schimmelpenninck van der |de vijf lijken en voorts evenveel palen
Oye uit Noord Gouwe (Z.)
WALCHEREN.
met groote spijkers aan den achter
Zooals men zich herinneren zal, kant, alsmede blinddoeken en touwen.
Volgens een nieuwe verordening
was er op 7 Augustus 1942 een bom! Men had over alles een laag kalk van den Militairen Commandant van
neergelegd op het spoorwegviaduct te geworpen.
Zeeland, zal opnieuw een deel der
Rotterdam ter hoogte van de Meent.
De executie viel nu gemakkelijk ge Walcherensche
bevolking
moeten
Het
projectiel ontplofte ontijdig, noeg te reconstrueeren. De gijzelaars evacueeren naar N. en Z. Beveland.
doordat een fietsende spoorwegman waren eerst aan den paal gebonden,
toevallig tegen een draad reed. waar daarna geblinddoekt en vervolgens
VOOR 20 MILLIOEN DOLLAR
mede het projectiel aan de rails be doodgeschoten. De ontzielde lichamen
DIAMANTEN GESTOLEN.
vestigd was. De geringe uitwerking heeft men daarna in de kuilen gewor
Volgens een bericht uit New-York
bewees, dat de vervaardiger zeer op pen, waarna men alle sporen van deze
pervlakkig te werk was gegaan.
misdaad heeft trachten uit te wis- trachten de Amsterdamsche diamant
Generaal Christiansen meende er schen. In de vijf kleinere kuilen had handelaren een regeeringsvoorschot
in Nederland en edelsteenen van de
echter een daad van terreur in te den de palen gestaan.
moeten zien en hij stelde een termijn
De familie heeft de slachtoffers aan geallieerden te krijgen om den 'iavan zes dagen, binnen welke de dader de gevonden goederen herkend, zoo manthandel te kunnen hervatten.
zich moest melden; gebeurde dit niet, dat hun identiteit vaststaat. Nadat Gedurende de Duitsche bezetting zijn
dan zou een aantal gijzelaars worden Dr. Bosman uit Tilburg de sectie had 50.000 karaat tot, een waarde van 15 a
neergeschoten.
Deze
mededeeling verricht, heeft men de stoffelijke res 20 millioen dollar gestolen.
drong ook door in het kamp van St. ten van de slachtoffers naar de AlgeMichielsgestel en dat van Haaren meene Begraafplaats te Tilburg over
(N.B.) met het gevolg, dat er groote gebracht.
ongerustheid
heerschte onder de
Als een bewijs, dat er in de Augusgijzelaars, vi «ral toen men in beide tus-dagen persé slachtoffers moesten
De in Londen voor het eerste
kampen van een 25-tal hunner foto's vallen, om het Nederlandsche volk te
bevrijde gebied aangemaakte
maakte. Een vijftigtal gijzelaars leef intimideeren moge dienen, dat er
postzegels
zijn ook in het Wes
de van dat oogenblik af in groote eenige dagen voor de executie een
ten verkrijgbaar, maar zullen
angst
verdachte van den spoorwegaanslag
niet verder worden aangemaakt
In den avond van 14 Augustus wer- gearresteerd was, die echter pas ver
Er worden thans in Nederland
den de heeren Ruys en Bennekers, die ; hoord werd toen het drama in de
nieuwe gedrukt. Om de bevrij
:n Haaren vertoefden naar St. Mi Rovertsche bosschen zich had afgerhielsgestel overgebracht, en evenals speeld.
ding te symboliseeren zal er een
7»/2 cents-postzegel in Oranje
de andere drie uitgekozen slachtof
kleur worden uitgegeven, waar
fers Werden zij in een afzonderlijke
kamer opgesloten, \,c.ar zij een af
op de Nederlandsche Leeuw den
Belastingfaciliteiten
voor
scheidsbrief
mochten schrijven en
Duitschen draak verslaat. Bo
onderduikers
geestelijken bijstand ontvingen. In
ven deze uitbeelding staat in
middels waren eenige hooge Duitsche
kleinere hoofdletters het woord
„Buitengewone
lasten"
kunnen
officieren
gearriveerd, die van het
„Herrijzend" en er onder in
,;
„
komende gruwe
'ke <-chouwspel ge- volgens artikel 51 van het Besluit op
grootere kapitalen „Nederland",
1
tuigen wilden zijn. Kuit daarop wer- de Inkomstenbelasting 1941 soms in
terwijl in den linkerbovenhoek
den de gijzelaars geëxecuteerd. Maar vloed hebben op de inkomstenbelasting
de waarde is gedrukt. De post
niemand 'zou geweten hebben, waar die men moet betalen. Het, is volgens
zegel zal half Juli verkrijgbaar
hun lijken verborgen waren, indien de letter van de wettelijke bepalin
zijn tot 31 October en geldig
niet een toevallige omstandigheid een gen, extra-kosten welke men als
zijn tot 31 December 1946.
Nederlandsche getuige in de buurt onderduiker heeft gemaakt ook on
had
gebracht van de plaats der der deze „buitengewone lasten" te
e"°cutie
brengen Gelukkig heeft de Minister
Op 13 Augustus des ochtends te
1 wart over vier deed namelijk de van, Financiën aan de Inspecteurs
— In den Haag worden voortdu
jachtopziener van Heerenbeek, in der .belastingen toegestaan, de buiten rend razzia's op zwarte handelaren
gewone
uitgaven
voor
het
levens
dienst van den grondbezitter Van
gehouden: deswege werden gisteren
Buyenbroek. de ronde in de Rovert- onderhoud van man. vrouw, kinde 60 personen aangehouden.
3roote
sche bosschen vlak bij de Belgische ren. ouders, broers en zusters, bene partijen rookartikelen en ruilmidde
grens. H. hoorde het geluid van schie vens die voor het aanschaffen van len werden in beslag genomen. Daar
als
„buiten
ten, dat kennelijk uit meer dan een legitimatiepapieren,
ook sterke drank werd verruild,
geweer kwam. Teneinde zich te ver gewone lasten" aan te merken An
gewissen van hetgeen er gebeurde, dere uitgaven, zooals het aanschaf kwam men tot het vermoeden, dat er
liep hij in de richting van het geluid, fen van kleeding. vervoermiddelen clandestien jenever werd gestookt.
maar hij stuitte toen op Duitsche of studiemateriaal, kunnen met allen Twee geheime branderijen werden
auto's en hij
werd teruggestuurd. goeden wil niet tot de „buitengewone opgespoord.
Toen hij twee dagen later in de pers lasten" gerekend worden Maar wel
Gesto'en karthoteek terug. De ge
las van de executie, combineerde hij kunnen de hoo?ere kosten, welke stolen karthoteek van den Politieken
het een met het ander.
Maar drie onderduikers hebben gemaakt voor Onsrorir gsdienst te Amsterd° m is on
maanden lang werd het terrein angst het voortzetten van hun beroep of geschonden terug. Eenige leden van
vallig door de Duitschers bewaakt, bedrijf, worr'en aangemerkt als be den P.O.D. hadden de karthoteek ge
GROENLO.
teneinde te voorkomen, dat eenig
stolen uit protest tegen een ontslag.
Voor de H.A.E X. — Het R.K. Toospoor van de verdwenen lijken ont roeps- of bedrijfskosten.
Kranslegging. Op de Amerikaansche neelgezelschap „D.I.T.O." gaf de vori
dekt zou worden.
Extra bonnen voor politieke ge soldaten-kerkhoven in Nederland zijn ge week een tweetal voorstellingen
Zoodra het toezicht echter ver
slapte. heeft de jachtopziener teza vangenen. Ex-politieke gevangenen gisteren namens on-? regeering kran ten bate van het Roode Kruis. Het
men met zijn patroon een onderzoek komen in aanmerking voor extra sen gelegd ter gelegenheid van den tooneelspel „Schip in Nood" van W
ingesteld. Aanvankelijk was de plaats rantsoenen. Zij moeten zich daartoe Amerikaanschen Onafhankeliikhe'ds- van den Berg. werd op zeer verdienst-liike wijze voor het voetlicht ge
van de executie zoo goed gecamou wenden tot het afwikkelingsbureau dag.
bracht. Het resultaat was, dat de verfleerd, dat men een stalen staaf te Concentratiekampen te Vught onder
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Het telefoonverkeer is zeer ernstig is geweest en datum van terugkeer volgen.
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zullen
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Nederlandsche troepen w
opge sche boot met kolen en een Deensche
is veel gebeurd. De telefooncentrales
botter met 20 ton versche schoL
De staking in Rotterdam. Gisteren legd.
te Breda, 's Hertogenbosch, Nijme
gen. Arnhem, Zwplle o.a. zijn bijna duurde de wilde staking in de Rotter
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volkomen vernield. Door de vernie damsche haven nog voort, zoodat de
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ling der apparatuur is een groot gat
bs dv J W Steffens en A M Adams. Rob
PROVINCIE OVERIJSSEL.
geslagen in onze telefoonverbindin dent, geen direct gevolg heeft gehad.
zv G J Baaijens en J de Bree. Elisabeth
Op
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23
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1945
hebben
afgevaarMen
schrijft
dit
toe
aan
het
feit.
dat
gen. Bij den wederopbouw zal reke
dv M ter Heide en D Tijman. Klaas zv J
ning worden gehouden met de nieuw slechts weinige havenarbeiders in de digder van de drie provinciale landbouwor van Benthem en G Dubben. Anneke dv J
ganisaties in Overijssel, t.w. de kring Over
gelegenheid
ziin
geweest
de
rede
van
ste technische vorderingen. Het zal
Messelink en G J Bruinewoud. Jan Ebel
ijssel van den A.B.T.B., de afdeeling Over
zv J Bossema en R Hilberts. Ria dv J W
nog lang duren, voor een vooroor- prof. Schermerhorn te beluisteren.
ijssel van den C.B.T.B. en de Overijsselsche
i H van Mosel en M H van der Ven. Berenlogsch telefoonverkeer mogelijk zal
Kinderuitzending.
De
regeering Landfcouwmaatschappij een gezamenlijke|dina Johanna Maria dv J W A Pril en M
zijn, daar de bezetter slechts leege
bespreking gehouden in het Landbouwhuis te
heeft
de
uitzending
van
kinderen
Woortman. Gehuwd: J Bomkamp 29 j. en
magazijnen heeft achtergelaten. Er is
naar het buitenland opgedragen aan Zwolle
M Rolfes 32 j. Overledtn: G Peper vr. 74
een voorloopig plan opgemaakt om
Er
werd
van
gedachten
gewisseld
over
de
de meest noódige interlocale gelei de Nood-kinderuitzending. Reeds ziin plannen betreffende de opbouw van een j. wed. van A Hassink. G J van den Berg
dingen tusschen de verschillende kinderen naar Zwitserland vertrok publiekrechtelijke landbouworganisatie, die m. 66 j. echtg. van G Wonink. U Seifert
centra des lands zoo spoedig en- in ken: er zullen nog vele volgen. Voorts de technische en economische landbouwaan- vr. 23 j. echtg. van J A H Menten. G G
zoo ruim mogelijke mate weder in ge worden Nederlandsche kinderen uit gelegenheden zal hebben te behandelen. In ter Mors vr. 66 j. wed. van G J Schols.
bruik te stellen. In het Westen des gezonden naar Engeland. Zweden, afwachting van de nadere uitwerking dezer A Hong van den Bossche m. 65 j. echtg.
van M Usener. Levenl. aangeg. zv J G
lands valt de schade aan telefoon België, Frankrijk en Denemarken.
plannen werd besloten voorloopig de samen
Beckers en M H F Bremer. G Nordholt
centrales wel mee. Van de groote
— Bij
opruimingswerkzaamheden werking op technisch en economisch terrein m. 80 j. wedr. van H Weldink.
steden moest alleen de centrale „Be- werden te Den Haag in een kelder te belichamen in een commissie waarin door
LOSSER. Geboren: Martinus Maria zv
zuidenhout" te 's Gravenhare buiten drie personen door gas bedwelmd: ieder der organisaties twee leden'werden be
noemd. Aan deze commissie werd tevens op M Dunhof en M J A Hassink. Thea
«rebruik worden gesteld. Door opzet twee van hen zijn overleden.
gedragen
hare
inzichten
omtrent
den
op
Plechelma
Maria dv G .7 A Engbers en
telijke vernielingen of het springen
van bruggen ziin echter kabels OP
Vier kinderen gedood. Te Heerlen bouw eener publiekrechtelijke landbouwor A H Seiger. Reinder zv H Bakker en F
diverse punten ernstig beschadigd of zijn vier spelende kinderen die op ganisatie voor de provincie Ovrijssel in een Knol. Overleden: J Asma 88 j. echtg. van
rapport vast te leggen.
J Borgsma.
..
defect.
leen landmijn trapten, gedcod.

Nieuwe postzegels.

—

Nieuws uit Twente.
ENSCHEDE

De drievoudige roofmoord.

We krijgen spoedig stroom.
Wij vernemen dat het Twentsch
Centraal Station thans een aanvang
maakt, met het weer aansluiten van
alle woninr°n aan het electrisch net.
Het ligt namelijk in de bedoeling om
met ingang van 15 Juli aan alle aan
geslotenen elke week 1 k.w. stroom
toe te wijzen. De kolenpositie is thans
van dien aard dat men tot deze opti
mistische maatregel over kan gaan.

opleiding naast onderricht in E.H.B.O.
en Hygiene door Dr. D. Bruyn, Huis
houdelijke en Practische zorg door
mevr. de Bruyn, ook aandacht be
steed zou worden aan de sociale zijde
door Zr. Eke Postma en den heer
Diekerhof, en aan de geestelijke ach
tergrond van dit werk door Ds. Pot.
Hij sprak er zijn blijdschap over
uit, dat de meisjes zich voor dit moei
lijke, maar mooie werk beschikbaar
hebben gesteld, al betreurde hij het.
dat mede door het niet steeds te bil
lijken terugtrekken van enkele meis
jes, de colonne niet volledig kon zijn.
Hij hoopte, dat mede door het
voortdurend samenzijn van de meis
jes gedurende deze week, er zoo noodige team-geest ontstaan zou, zonder
welke het werk onmogelijk zou zijn.
Voorts hoopte hij ook. dat het noodige
materiaal en verdere uitrusting (le
vensmiddelen e.d.) door de hulp van
velen zou bijeenkomen.
Nadat Zaterdagmorgen ten ge
meentehuize de overdracht aan de
burgerlijke autoriteiten zal plaats
hebben, zal de colonne in de Zondag
morgendienst kerkelijk worden afge
vaardigd.

De politie heeft de twee bijlen,
waarmede de drievoudige roofmoord
in de Zwanensteeg is gepleegd, ge
vonden. De eene bijl werd gevonden in
de woning van A. en de andere op de
plek waar hij de geroofde meubels
heeft opgeslagen. De kleeren van de
beide verdachten zijn in beslag ge
nomen.
De tweeede verdachte W.
Vechtpartij tusschen Militairen. —
blijft hardnekkig ontkennen.
Eenige dronken Canadeezen wag
gelden
Dinsdagavond langs de straat.
Afd. van Chr. Politieambtenarenbond weder opgericht. — In een Dins Toen zij vanuit café Luyerink dans
dag j.1. gehouden vergadering, uit muziek hoorden, stapten zij naar bin
gaande van den Bond van Chr. Poli nen, doch werden er meteen weer
tieambtenaren in Nederland, werd uitgezet daar dit hotel, zooals men
besloten om de afdeeling Enschede weet. alleen voor Engelschen toegan
van genoemden bond weder op te kelijk is.
Hierop
ontstond een
complete
richten.
De
militaire
politie
Het nieuwe bestuur van deze afdee vechtpartij.
ling werd als volgt samengesteld: A. maakte een eind aan de twist.
Slothouber, voorzitter; J. Bosma,
Voor het Roode Kruis. — De resul
secretaris; A. Boeyenga, algemeen taten
die de jongelui waarover wij
adjunct en G. Erkelens, penningm. gisteren
bereiken zijn ver
Tot de afdeeling traden 26 leden toe. bluffend. schreven
Het bedrag dat zij door den
Aanrijding. — Op den hoek Gronau- bloemenverkoop ingezameld hebben DENEKAMP
Bchestraat-Oostveenweg had een aan is thans reeds gestegen tot f 560.
Konijnenfokvereeniging T.O.P. —
rijding plaats tusschen een zes-wieliSportorganisatie. — Zaterdag j.1. hield bovengenoemde
gè vrachtauto, bestuurd door W. J. DeDe Christelijke
alhier opgerichte Christelijke vereeniging haar eerste bijeenkomst
uit Almelo en den 66-jarigen wielrij Sportorganisatie
zich met èen na de bevrijding. Omdat hier in Dene
der H. P. wonende Lage Bothofstr. die circulaire gewendheeft
tot de belangstel kamp verscheidene pluimveeliefheb
op zijn schouder een ladder vervoerde. lenden in haar werk.
Aangesloten
zijn bers zijn, werd met algemeene stem
P. liep verwondingen op aan hoofd en de volgende vereenigingen „Juliana"
rechterarm en werd met een politie (voetbal), „Kracht en vriendschap" men besloten, van T.O.P. een Pluim
vee- en Konijnenfokvereeniging te
auto naar het ziekenhuis overge (gymnastiek,
athletiek, handbal.) maken. Liefhebbers ku nen zich op
bracht.
„Odio" (korfbal) en „Wios" (wande geven bij den secretaris H. Tukkers,
Gevaarlijk speelgoed. — Een 11-jarig len). De organisatie komt met groot- Nordhornschestraat
39.
Besloten
knaapje, H. P. heeft in de Pijlhove- scheepsche plannen. Men wil aller werd, om in d maand September een
straat met een projectiel gespeeld en eerst gezamenlijk propaganda maken Tafelkeuring voor konijnen te organiis daarbij gewond geraakt.
voor het Chr. Sportideaal en daartoe seeren. Tevens werd het besluit ge
Hij had een buisje gevonden in de ook een Sportblad uitgeven. Ook zijn nomen, op dienzelfden dag een feest
heide op het Twekkelerveld.
Thuis er plannen om te komen tot een eigen avond te houden.
heeft het knaapje over het buisje oefenterrein en clubgebouw, dat be
DIEPENHEIM.
petroleum gegooid en dit in brand ge hoorlijk geoutilleerd moet wezen.
stoken. Het gevolg was, dat het buisje
Onbevoegd. — Maandagavond arri
OLDENZAAL.
uit elkaar sprong, en de scherven hem
veerde in ons dorp een vrachtauto
in het gezicht vlogen. Dokter van
Een aardige attentie. — Maandag met een Roode Kruissoldaat, een post
Glabbeek verleende de eerste hulp.
avond heeft de St. Joseph-harmonie bode en nog twee andere personen,
Huiszoeking. — Door de politie is bij hare medewerking verleend aan de die aan een burger den weg vroegen
v. D. uit de J. P. Sweelinckstr. huis hulpactie, welke hier gaande is voor naar het vroegere stationsgebouw al
zoeking gedaan en in beslag geno de verwoeste gebieden, door de huis- hier, waar momenteel eenige vrouwen
men: een buffet, kleerkast, compleet aan-huis-inzameling van goederen van N.S.B.-ers zijn ondergebracht.
bedstel en een crapaud. Deze goede vergezeld te doen gaan van een muzi Zij moesten daar goederen inladen,
werd beweerd. De burger, die de zaak
ren waren afkomstig uit een huis, kale rondgang door de stad.
Tijdens deze rondgang heeft de St. niet vertrouwde, waarschuwde de po
dat
indertijd bewoond was door Joseph-harmonie
tevens
enkele
num
litie. Deze stelde een onderzoek in,
Joden.
mers ten gehoore gebracht voor de waaruit
bleek, dat bedoelde personen
Feestcomité Glanerbrug. — Te Gla- patienten en het personeel van het niet
waren tot deze handel
nerbrug is een Comité uit alle ge R.K. ziekenhuis, welke attentie met wijze.bevoegd
Tegen hen werd proces-verbaal
zindten der bevolking gevormd, dat een daverend applaus werd beloond.
opgemaakt.
zich zal belasten met het organiseeVoor de Betuwe. — In aanwezigheid
ren
van een bevrijdingsfeest voor
Aanrijding. — Deze week werd de
van
de
leden
der
commissie
„Kerk
en
Glanerbrug en Dolphia. Aan de fees
heer H. J. L. toen hij met paard en
telijkheden is ook een kinderfeest Gezinszorg" vond in het voorportaal wagen op weg was naar Goor ter
der Ned. Herv. Kerk de opening plaats
verbonden.
van den cursus ter opleiding van de hoogte van het Weldam van achteren
„Pro-Rege". — Genoemde vereeni- Prot. Hulpcolonne voor de Betuwe.
door een Engelsche auto aangereden.
ging heeft voor haar arbeid onder
Door den schok werd de wagen ge-'
Naar aanl. van Luc. 10 : 25—37 (De
onze militairen en bewakingstroepen gelijkenis van den barmhartigen Sa heel vernield en kreeg de bestuurder
veel goederen noodig, naar zij ons maritaan) wees Ds. Pot er in zijn ernstige kneuzingen aan een zijner
mededeelt, in de eerste plaats goede openingswoord op, dat het werk van beenen. Het paard kwam er nog
lectuur, boeken, jaargangen, tijd deze gelijkenis, en dat daarom bij de goed af.
schriften en verder dam- en schaak
borden, gezelschapspelen, enz. Voor
het ophalen van deze artikelen bij
onze menschen kunnen jongelui zich
opgeven aan de volgende adressen:
Hengeloschestr. 526, Perikweg 11
Perikweg 100 en Alsteedschestraat 55.
Als lid van bovengenoemde vereeniging kan men zich opgeven bij den
Secr. K. Altena, overdag Stafbureau
Duitschers bezette " Ko^wc^en naar
bewakingstroepen. Marktstraat 13.
Engeland vlak voor üe invasie van
Frankrijk. Toen de eerste vlucht zou
Distributiedienst, afd. schoenen en
Een „geheime luchtlijn", die onder worden gemaakt, ontdekten de Duit
klompen. — Met ingang van Maandag
9 Juli a.s. zal de afd. schoenen en de oogen van de Duitschers werkte, schers het plan en begonnen met een
Zij
concentreerden
klompen worden overgeplaatst naar heeft in het laatste oorlogsjaar meer tegencomplot.
het gebouw „Concordia", Markt 15, dan 3.000 belangrijke passagiers van minstens 250 nachtjagers op vliegvel
alhier. In verband hiermede zal ge het neutrale Zweden weggebracht. den in Zuid-Noorwegen en hadden
noemde afdeeling Vrijdag 6 Juli, des De luchtlijn was het werk van het langs alle verdachte routen groote
namiddags en Zaterdag 7 Juli voor Amerikaansche leger en een van de concentraties luchtdoelartillerie en
vreemdste avonturen van dezen oor kustverdedigingskanonnen opgesteld.
het publiek gesloten zijn.
De kantooruren blijven ongewij log, met al de internationale intrige Desondanks zijn zij er niet in ge
slaagd ook maar eén enkel vliegtuig
zigd, terwijl het publiek er nogmaals van een sensatiefilm.
Brigade-generaal Eals Hoag, com neer te schieten gedurende de vluch
op gewezen wordt, dat het afhalen
mandant
van
de
Europeesche
afdee
ten, die eenige weken hebben ge
van bonnen uitsluitend vóór den mid
dag dient te geschieden en men zich ling van het Amerikaansche lucht- duurd.
Hoag zei, dat men zooveel afwist
stipt dient te houden aan de op het transport-commando heeft deze ge
oproepingskaartje vermelde datum en heimzinnige luchtlijn, die tusschen van de Duitsche batterijen en jager
Zweden en Schotland werkte, van bases, dat de Amerikaansche toestel
tijdstip.
haar sluier ontdaan. Dikwijls werd len deze alle konden omzeilen. Slechts
HENGELO
bij slecht weer gevlogen, zoodat de pi één toestel ging tusschen Maart 1944
Begrafenis ^oh. Prins. — Gister loten hun toestellen achter de wolken en in het begin van dit jaar verloren.
middag werd ten grave gedragen het konden verbergen, wanneer de Duit De middernachtszon en het storm
stoffelijk overschot van den heer Joh. schers hun op het spoor kwamen.
achtige weer in de Noordzee waren
Prins; een bekend figuur in de ver
Hoewel de piloten als burgers ver niet de eenige handicaps. De Zweedzetsbeweging. Hij werd reeds vorig momd waren, raakten zij er zoo aan sche autoriteiten konden slechts het
jaar door de Moffen te Enschede ge gewend in Stockholm door de Gesta vertrek en de aankomst van drie toe
fusilleerd. Het stoffelijk overschot po te worden gevolgd, dat zij niet stellen in een periode van 24 uur toe
werd thans te Hengelo herbegraven. meer de moeite namen hun hotelka laten op het vliegveld van Promma.
Een groote schare was samengekomen mers 's nachts af te sluiten. Af en toe Ditzelfde terrein werd door de Duit
om den overledene de laatste eer te eerden hun kamers overhoop ge schers gebruikt en soms moesten de
bewijzen. Aan het graf sprak de heer haald door de Gestapo, die op zoek Amerikaansche toestellen boven het
Venéma namens den kerkeraad der v/as naar inlichtingen en vertrektij veld cirkelen om te wachten op de
Geref. Kerk. Een afgevaardigde van den. Onder de passagiers bevonden start van de Nazi-toestellen naar
de verzetbeweging te Nijverdal, waar zich honderden leden van de Ameri Berlijn. De Zweden hadden drie cor
de heer Prins veel werk heeft verricht kaansche luchtstriidkrachten, Noor- ridors aangewezen, elk 35 km breed,
voor illegale actie
sprak nog een
Amerikanen
boven
soldaten, diplomaten, geïnter waardoor de
woord, waarin hij wees op de belang sche
en leidende figuren van vele Zweedsch gebied mochten vliegen en
rijken arbeid door den heer Prins ver neerden
regeeringen
o.w.
Noren
Belgen.
Ne
op
elk
toestel
dat
hierbuiten
kwam
richt. Een broer van den overledfcne derlanders en Russen. Eens is de £*e- zou gevuurd worden. Kol. Bernt Bal
dankte voor de betoonde belangstel heele Noorse uitgeweken regeering ehen, de beroemde Poolvlieger van
ling.
van Londen naar Zweden overge Noorsche afkomst deed als chefpiloot
Zwembaden gesloten. — In verband bracht.
dienst op sommisre vluchten in het
met het tvphusgevaar. dat in onze
Een van de meest gedurfde onera- pxpprimenteerstadium. H*i heeft nu
streek ernstig dreigt, zijn in <5nze ge ti<"?. aldus Hoag. was het overbrengen de leiding van dp oneraties van het
meente op last van de autoriteiten de vnn
eenigp duizenden geoefende transportcommando in Stockho1rn
zwembaden gesloten.
(A. P.).
Noorsche soldaten over het door de

Geheime luchtlijn onder de ogen
der Duitsers.
Zweden—Schotland.

MARKELO.
Aanrijding. — De landbouwer van
Munster uit Elzen reed met zijn rij
wiel over de Lochemscheweg richting
Markelo en kwam in aanraking met
een militaire auto. De fiets werd
zwaar beschadigd, maar hij zelf kwam
met den schrik vrij.
— Gelijk als zoovele anderen, was
ook d : Eerw. heer J. A. Visser, hulp
prediker te Markelo. sedert November
van het vorige jaar verplicht om zich
aan het oog van de bezettende macht
met haar aanhang te onttrekken.
Veertien dagen geleden keerde hij in
Markelo terug. In een onderhoud
vertelde hij ons, dat hij te Amster
dam vertoefd heeft en in huiselijken
kring ook veel heeft meegemaakt.
Ernstige ziekte van zijn ouders be
lemmerden hem om direct na de be
vrijding in Markelo terug te keeren.
Minder aangenaam is, dat zijn
plaa in Markelo inmiddels door eén
anderen hulpprediker bezet is. De
kerkeraad heeft den heer Strookappe n.1. in zijn plaats benoemd
Zondag 1 Juli sprak de Eerw. heer
Visser voor een tamelijk belette kerk.
Zijn tekst was gekozen uit Matth.
5 : 14. „Gij zijt het licht der wereld".
Spr. wees er zijn gehoor op. dat zij
lichtdragers behooren te ziin in dê
wereld.
Spr. besloot zijn predikatie met een
ernstig woord aan de jeugd van Mar
kelo. Gij jeugd van Markelo hebt een
hooge roeping! Christus zou tot u
zeggen: ..Gij zijt het licht van Mar
kelo! Kom aan dan jongeren, laat je
licht dan schijnen.
Vele Markelosche ingezetenen, voor
al de jonge menschen. zien den heer
Visser met leede oogen vertrekken.
Been gebroken. — De landbouwer
Hoevink (wonende op Hakkert) in de
Pothoek was bezig met het voor den
dag halen van de kipkarren, die in
dertijd voor de Duitschers waren
weggeborgen. Hierbij had hij het on
geluk om onder één kipkar te komen,
waardoor hij een been brak.
NEEDE.
Meubilair-inzameling. — De door de
H.A.R.K. alhier gehouden meubilairinzameling is een groot succes gewor
den. De buit bestond uit enkele hon
derden stoelen, tientallen
tafels,
kastjes, spiegels, enz., alsmede enkele
honderden weck-glazen. Een en ander
zal zoo spoedig mogelijk ter beschik
king worden gesteld van de oorlogs
slachtoffers.
De inzamelaars en zij, die zich een
dag met paard en wagen beschikbaar
stelden, alsmede de gevers en geef
sters een woord van dank voor hun
spontane medewerking!
SILVOLDE.
INGEZONDEN.
NOOD-ZIEKENHUIS SILVOLDE
OPGEHEVEN.
Zaterdag j.1. werd op feestelijke
wijze de opheffing van het NoodZiekenhuis gevierd. Het ziekenhuis
was in den grootsten nood uit den
grond gestampt. Met vereende krach
ten kwam het tot stand om te helpen
in den grooten nood. Men wilde deze
opheffing dan ook niet zonder meer
laten voorbijgaan Er kwam een feest
tot stand, waarvoor diegenen die
buiten de leiding van het ziekenhuis
stonden, te laat en slechts gedeelte
lijk een uitnoodiging ontvingen.
Voor het diner werden zij niet uitgenoodigd met het oog op het stands
verschil. Was het niet billijk geweest,
dat het bestuur van het ziekenhuis
voelde, dat diegenen, die 't zwaarste
en het vuilste werk verrichtten toch
ook wel een prettige herinnering en
blijk van waardeering mochten ont
vangen?
Wr meenen dit te moeten publiceeren, omdat wij o.i. na dezen oorlog
zooveel gemeenschapsgevoel mochten
veronderstellen, dat dergelijke buiten
sluitingen door standsverschil over
wonnen zouden moeten zi.in.
Ook meenen wij dat vergeten is be
langrijke personen, die voor voedsel
voorziening en transporten zorgden,
met name Fr. Heijning en de P.B H.
te Silvolde, te bedanken. Wij bieden
hiervoor onzen dank voor hunne me
dewerking aan.
T. M. Rensen.
B. J. ter Steeg.
H. Kortering.
B. Schreur.
GELDERLAND.
LEVERING EIEREN.
De Provinciale Voedseleommissa'"'
voor Gelderland maakt het volger
bekend:
Alhoewel de behoefte aan eier
met name in het Westen van o
land zeer groot is, is er in verbe
met het vergevorderde seizom v
afgezien het aantal door de pluim
houders te leveren eieren, te verhr gen. Echter doe ik bij deze een ber~- •OP de pluimveehouders, om.
irtd;
het eenieszins in hun vermogen
een grooter aantal eieren te I°VPdan het aan hen or^eip^rte kwantaDe eieren komen uits^'i^nd ten goe
de aan zieken en zwakken

Met groote blijdschap en dank
aan God geven wij U kennis van
de geboorte van ons Dochtertje
en Zusje
ANNEKE.

Ver van zijn huis en Vader
land stierf op 26 Nov. 1944
onze trouwe vriend
JAN KUIK.

J. MESSELINK.
G. J. MESSELINK—
Bruinewoud.
BERTIE.
Enschede, 3 Juli 1945.
Borneostraat 52.
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Tijd. adres: „Ziekenzorg".

Nu is hij in een beter
Vaderland.
103
Zijn vrienden
D. KEUR.
P. FAHNER.

Verloofd:

Heden bereikte ons het be
richt, dat op den 23sten April
1945, onder droevige omstan
digheden zijn overleden, onze
beste Nichten en Neef

OLGA POLLAK

Dorsetplein 2, Borne
en

ROON VISSER

Varviksingel 202. Enschede.
Eenige kennisgeving.
Geen ontyangdag.

FEIKJE,

6

in den ouderdom van 60 jaar,

De Heer en Mevrouw van Egmond-Vasmel geven U, Gode
dankbaar en zeer verheugd,
kennis van de geboorte van hun
Zoon

in den ouderdom van 52 j. en

HERMAN PHILIP.

Hengelo (O.), 3 Juli 1945.
Badhuisstraat 8.
CASPER I. VAN LEEUWEN

en

JANNY H. H. NIJHOLT

hebben de eer U kennis te ge
ven dat hun huwelijk zal wor
den voltrokken op Donderdag
5 Juli 1945 te Goor. Huwelijksinsegening door den Weleerw. Heer
Ds. W. J. Fournier in de Ned.
Herv. Kerk te 11.30 uur.
Goor, Diepenheimscheweg 16.
Ondertrouwd:
GOSSE ENZERINK
en
CHRIS DICK.
Huwelijksvoltrekking op Dins
dag 17 Juli 1945, des voorm. 10.30
uur te Apeldoorn.
Goor. Grootestraat 15.
Apeldoorn, Valkenweg 94.
28 Juni 1945.
Gelegenheid tot feliciteeren van
3—4 uur. Toekomstig adres:
Markelo H 66a.
D D.V. Zaterdag 7 Juli
g hopen
onze
geliefde
w Ouders
5 CHRISTIAAN HILVERDA
s
en
b
ANNA HILVERDA—
£
Huisman,
® den dag te herdenken dat
«fc zij voor 35 jaar in het HuX welijk werden verbonden.
®
Hunne dankbare Kino|
deren,
Behuwd- en
x
Kleinkinderen.
«
Enschede, Lipperkerk|straat 166.
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S Maandag 9 Juli a.s. hopen 5
y onze geliefde Ouders
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R. SCHONEWILLE

en

g

Ü

® A. SCHONEWILLE-Derks &
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den dag te herdenken van
hun
25-jarige- Echtvereeniging. Hun dierbare
kinderen
JAN en Verloofde,
DINI, BERTUS,
ALIE, ALBERT.
Weenseloschestr. 10, Borne

O
Q
o
0
ö
£
7?

Heden ontvingen wij de droe
ve tijding, dat in het Con
centratiekamp te Schwesing
bij Husum den 26 Nov. '44 is
overleden, onze innig gelief
de
Zoon,
Verloofde
en
Broeder
JAN KUIK,
in den leeftijd van bijna 23 j.
Dat hij nu juicht voor Gods
troon lenigt onze smart.
J. KUIK.
G. KUIK-v. d. Sluis.
BAUKTJE A. VEENKAMP.
MARGJE en Verloofde
GERRIT en Verloofde.
JANTINUS, JANTJE,
JENTJE, LAMBERTUS
en JAKOB.
Enschede, 2 Juli '45.
Drienerweg 74.
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Heden ontving ik de ontzet
tende tijding, dat in het con
centratiekamp Schwesing den
26 Nov. '44 is overleden, m'n
innig lieve Verloofde
JAN 'KUIK,

in den bloeienden leeftijd
van bijna 23 jaar.
Dat hij nu juicht voor Gods
troon lenigt m'n diepe smart.
BAUKTJE A. VEENKAMP
Opeinde, 2 Juli '45.
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Hoofdweg B 53 (Small. Fr.).

AALTJE,
GERRIT VAN BEEK,

in den ouderdom van 62 jaar.
Enschede, 3 Juli 1945.
Zwanensteeg 46.
Condoleantie-adres: Bultsweg
249. Glanerbrug.
Namens de familie:
L. J. A. TER HORST.
Zij, die de overledenen de
laatste eer wenschen te be
wijzen, worden verzocht Vrij
dag 6 Juli v.m. half negen
(precies) aan de Oosterbe
graafplaats
(Gron.str.weg)
aanwezig te willen zijn.

Hiermede geven we kennis
van het overlijden van onzen
geachten medearbeider, den
Heer
GERRIT VAN BEEK,
in den ouderdom van bijna
63 jaar.
De gez. arbeiders van
Blijdenstein en Co. N.V.
Enschede, 3-7-'45.
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Langs dezen weg betuigen wij
allen hartelijk dank voor de be
toonde belangstelling voor en
tijdens ons huwelijk
onder
vonden.
G. W. LEUVERINK.
J. R. LEUVERINK-Hageman.
Voor de vele bewijzen van deel
neming ontvangen bij het over
lijden van mijn geliefden Man,
JAN WILLEN WIESKAMP,
betuig ik ook namens. wederzijdsche familie mijn hartelijken
dank. In 't bijzonder aan zijn
medearbeiders voor de goede be
grafenis, aan Ds. Roobol en de
buren.
WED. WIESKAMP-Klap.
Winterswijk, Juli '45.
DANKBETUIGING.
Hiermede betuigen wij onzen
hartelijken dank aan de Fam.
D. J. OONK, G 45, voor alle
goede zorgen aan ons dochtertje
LENIE besteed, ook gedurende
haar verblijf in het Ziekenhuis.
In het volste vertrouwen laten
wij haar achter, vertrouwende
op de verdere goede zorgen.
Namens de familie
WESTERBAAN en LENIE.
Aan allen, die ik wegens mijn
plotseling vertrek naar A'dam
niet meer persoonlijk kon be
reiken, en die mij mijn onderduikerstijd zoo aangenaam mo
gelijk hebben trachten te maken,
langs dezen weg mijn oprechten
dank.
BERT VAN NOORD.
ex-onderduiker te Aalten.
Inlichtingen gevraagd omtrent
DR. H. A. NAEFF. arts, Neede,
gevangene Oraniënburg. Laatst
gezien te Parchim, tusschen Lübeck en Berlijn, na bevrijding
door Amerikanen. Mededeeling
aan: Dr. M. Naeff, arts, Ruurlo.
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Wie kan inlichtingen verschaf
fen betr. de verblijfplaats van
S. STAUDT, die als gevangene
van Scheveningen naar Duitschland werd vervoerd naar het
concentratiekamp in Siesburg
nabij Keulen. Brieven aan H. J.
Hensen, O. Deld.weg 54, Borne.
Gevonden LEREN FIETSTAS.
Inhoud: Regenjas. Te ber. J. B.
Munk, Zuidwalstraat, Delden.
Tegen
Aug
DIENSTMEISJE
gevraagd, voor dag en nacht,
wegens huwelijk van het tegen
woordige. Aanmelden bij
Dr. Rutgers, Parkweg 3 na 6 u.
109
Mevr. Ledeboer-Oswald, Bol
haarslaan 89, vraagt wegens hu
welijk der tegenwoordige, tegen
1 Aug. of later een NET MEISJE
voor heele of halve d.
116

Gevraagd: Flink DAGMEISJE.
VOOR ZIEKENVER VOER
Hoog loon. Padangstraat 24, staat altijd klaar taxi tel. 5266.
Enschede.
74
U belt dus maar
Gevraagd, zoo spoedig mogelijk
G. VOS.
een flinke DAGDIENSTBODE,
119
door mevr. Dorst, Barchemsche- Kastanjestraat 28.
weg B 95a, Ruurlo.
T e ruil mijn TANDEM met pr.
Gevraagd een net DAGMEISJE. motorbanden ttgen een in goe
de
staat
zijnd
uitneembaar
J. Bakker, Lindeweg 8, Hengelo.
schuurtje of zomerhuisje. G.
Mevr. Gewin, Stationsweg 2, Westervoorde, Bombazijnstr. 22,
81
Delden, vraagt zoo spoedig mo Enschede.
gelijk een 2de MEISJE voor d.
Wie
ruilt
mijn
z.g.a.n.
HOOGE
of d. en n. en tegen 1 Aug. %en
SCHOENEN m. 40—41 tegen
meisje of huishoudster.
bruine lage schoenen m. 42 of
De Koninklijke Nederlandsche een colbertjasje. Kuipersdijk 392.
Katoenspinnerij N.V., Haaksber 105
gerstraat 4, Hengelo (O.), vraagt
MEISJES van 15—16 jaar ter Gevraagd in ruil voor heeren
vooropleiding voor de II-cylin- costuum of rijwiel-binnen en
derspinnerij. Inlichtingen te ver buitenb.and 28x1% een FOTO
krijgen bij de afd. Belangen per TOESTEL (kleinbeeld of 6x9) m.
soneel
's Maandags, 's Woens f prima lens, filmapparaat of pro
dags en Vrijdags van 9-10.30 uur. jectietoestel 8 m.m. Br. ond. no.
888, bur. dezes.
Gevraagd voor directe indienst
Wie kan mij helpen aan een
treding een COUPEUSE.
INVALIDENWAGEN? Aan het
R. Getkate, 't Modehuis,
zelfde adres wegens ziekte der
Nw. Kerkstr. 6, Borne. dienstbode een flinke noodhulp
werkster gevraagd. Tevens ter
Gevraagd een BOERENKNECHT of
overname aangeboden een Therof aankomende. B. J. Hulscher, mokan
of Flesch. Ook genegen
Op de Meier, Boekelo.
99 t ruilen.
Br. ond. no. 861 aan
e
Bij het Twentsch Centraal Sta Boekhandel Höfte, Hengelo.
tion voor Electrische Stroomle- Te koop: 6 gemerkte BIGGEN
vering N.V. te Hengelo (O.) bij J. Roesink, Deldenerbroek
kunnen geplaatst worden:
C 49.
1
1
9
1

Jongedame vraagt gemeubileerde
ZIT-SLAAPKAMER. Liefst in
Centrum. Brieven onder no. 254
Bureau Trouw Hengelo.
Geeft U thans op voor

Tuin
aanleg, Tuinrestauratie, Tuin
onderhoud etc. Wij staan met 'n

prima service voor U klaar.

Tuinarshitectenbur.

TWENTE.

T. H. KONING,
Gronauschestraat 583, Enschede.
Aangesloten tel. no. 414-Glanerbrug K. 5424.
Vruchtboomen, Coniferen, Sierstruiken, Laanboomen, Bosch
plantsoen, Vaste bloemplanten,
Rotsplanten, Waterplanten,
Bloembollen.
Wacht niet langer, doch geeft nu

reeds Uwe bestelling aan ons op,
dan kunnen wij garandeeren dat
het bestelde het a.s. in Uw bezit
komt. Wij bezorgen weer per
eigen vrachtauto's. Een prima
service ondervindt U bij

Tuinarchitectenbureau TWENTE

T. H. KONING,
Gronauschestraat 583, Enschede,
Tel. no. 414 Glanerbrug K. 5424.
16 H.A. Kweekerijen.
Ontvangen

TENPIJPJES

houten

CIGARETSigarenmagazijn

H. D. Meenke, Burg. Janssenstraat 15. Binnenkort ook tabaks
pijpen.

bankwerker,
bankwerker-pompmachinist.
ketelmaker-bankwerkers
stoker, bekend met automa

Te koop gevr. 1 POPPENWA- De GEMEENTELIJKE DIENST
GENTJE of poppenwandelwa- VOOR SOCIALE ZAKEN, C. T.
gentje. Ook genegen te ruilen Storkstraat 42 te Hengelo (O.) is
voor een spoortrein op rails of telefonisch als volgt te bereiken.
tisch stoken.
Bij gebleken geschiktheid kan ierts dergelijks. Broekheurner- 2072 Directeur Afd. Algemene
lol
aanstelling op grond van het Ar weg 140.
Zaken, Afd. Sociale Voorlich
beidsreglement en opname In
ting, Afd. Sociale Bijstand en
BON
5.
Zoute
vis
verkrijgbaar.
Afd. Bijzondere Bijstand.
Pensioenfonds plaatsvinden.
naam
beginnende
met
de
letter
Eigenhandig geschreven sollici
2845 Afd. Boekhouding en Afd.
Oorlogsslachtoffers.
taties vermeldende: geboorteda A. tot en met H. Donderdag 5
Juli;
I
tot
en
met
R.
Vrijdag
6
2846 Adj. Directeur.
tum, genoten opleiding, verrich
Juli;
S.
tot
en
met
Z.
Zaterdag
te werkzaamheden, eventueele
2847 Afd. Onderhoudsplicht en
referenties, enz., zenden aan 7 Juli tegen inlevering van ont
Afd. Ext. Evacuatie.
kantoor T.C.S., Postbus 5, Hen vangstbewijs.
2609 Afd. Klompendistributie en
gelo (O.).
Persoonlijk b.ezoek
Afd. Administratie. Centrale
Beleefd aanbevelend,
Keuken.
uitsluitend na oproep.
139 J. HOVENIER, C. F. Klaarstr. 4,
Enschede.
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Bij de Afdeling Maatschappelijk
Plaatselijk Verdeelingskantoor
Werk van de Gemeentelijken Voor de laatste leg hebben wij
voor Groenten en Fruit
dienst voor SOCIALE ZAKEN nog voorradig
87
Enschede.
te Hengelo (O.) vaceert per 15 DIVERSE SOORTEN BOONENDistributie van Groenten en
Augustus a.s. de betrekking van Zaadhandel Twente, Haaksber
Fruit 7é Periode (Bon 439)
MAATSCHAPPELIJK
WERK
17, Enschede. Tel. 5365
STER. Jaarwedde, thans nog gerstraat
Van
30 Juni t.m. 4 Juli werden
Eigen telerijen te Enkhuizen.
f 1610 tot f 2120, verhoogd met
bevoorraad met:
15 pet. Hierziening in voorberei Eenige dagen per week PAARD ROODE
BESSEN/KRUISBES.
ding. Aanstelling boven het mi EN WAGEN BESCHIKBAAR m. SEN/PRUIMEN: de nummers
nimum is mogelijk. Algemene voerman. G. Vos, Deurningerstr. 126 t.m. 169. Per persoon 14 Kg
ontwikkeling en ruime ervaring
'\T
WASPEEN: dé
112
op sociaal gebied zijn vereist. 183, Enschede.
nummers 130 t.m. 174 en 1 t.m.
Het
diploma maatschappelijk
13. Per persoon 1 bos peen of l/2
INLEVEREN VACANTIEwerkster strekt tot aanbeveling
Kg. waspeen.
BONNEN
Sollicitaties op zegel worden
KROPSLA/ANDIJVIE: de num
voor 20 Juli a.s. ingewacht bij op Maandag 9 Juli 's avonds 7 mers 149 t.m. 174 en 1 t.m. 9.
den Directeur van den Gemeen tot 8.30 uur in gebouw Unitas, Per persoo- 1 krop sla of 4 ons
108 Andijvie.
telijken Dienst voor Sociale Za Molenstraat 32.
Ned. Chr. Bouwvakarb.bond SPITSKOOL: de nummers 50 t.
ken Hengelo (O.), C. T. Storkstraat 42 te Hengelo (O.).
m. 120. Per persoon y2 K.G.
CHR. GEREF. SCHOOL
Persoonlijk bezoek alleen na op
BLOEMKOOL: de nummers 93
Spelbergsweg 30.
roeping.
t.m. 122.
AANGIFTE VAN LEERLINGEN
TUINBOONEN/RIJSDOPPERS:
In een bedrijf te Hengelo wordt voor de nieuwe cursus, aanvang
met spoed gevraagd een jonge 1 Sept. op Zaterdag 7 Juli a.s. de nummers 38 t.m. 70. Per per
administratieve KRACHT. Vol nam. 5—6 uur in het schoolge soon 6 ons.
ledig bekend met boekhouden en bouw. Leerlingen voor de 1ste BIETEN: de nummers 59 t.m.
62. Per persoon 1 bos Bieten.
goed kunnende typen. Br met
moeten voor 1 Oct. 6 jaar
volledige gegevens te richten klasse
zijn.
10J
aan Adv. Bureau Koopmans,
AMBACHTSSCHOOL
Het Bestuur
Enschedeschestr. 9a, onder nr.
ENSCHEDE
K 270.
Uw adres voor VERTALINGEN
AANGIFTE VAN LEERLINGEN
in
en
uit
't
Engelsch
is
48
Gevraagd flinke NAAISTERS,
voor de cursus, beginnende 1
ATJEHSTRAAT 23.
LEERLINGEN
en
STRIJK
September 1945, vóór 16 Juli a.s.
STERS;
tevens meisjes voor
De vakken waarin onderwijs
lichte werkzaamheden, vakken Thans is het nog zaaitijd voor
gegeven wordt zijn:
WINTERANDIJVIE.
nis geen vereischte. Confectie
Timmeren
fabriek Gez. Borst, Hengelosche Zaadhandel Twente, Haaksber Machine-Bankwerken
straat 229, Enschede.
gerstraat 17, Enschede, Tel. 5365. Electrotechniek
Eigen telerijen te Enkhuizen. Huis- en Decoratieschilderen
Jong energiek oensoon met ken
88
Motorrijwiel- en Autohersteller
nis van handel en administratief
Electrisch Lasschen.
„
onderlegd, vraagt ter overname
FRANS ROELOFFZEN
-Leerlingen, die zich het vorig
of zoekt plaatsing in een goed
AUTOMOBIELBEDRIJF
rendeerende ZAAK OF GROS Hengel.str. 120
Enschede jaar reeds aangaven en niet ge
plaatst werden, moeten op
SIERSFIRMA. Kapitaal beschik
Telef. 3791.
nieuw een aangifteformulier in
baar. Brieven ond. no. K 269 aan
Onze
Afd.
Magazijn
beschikt
Advertentiebureau
Koopmans,
leveren.
nog
over
vele
onderdeelen
en
Eischen van toelating: Voldoend
Ensched.str. 9a, Hengelo.
materialen.
1833 lager onderwijs, minimum leef
Gevraagd 1 stamb. BOUVIER
tijd op 1 September a.s. 12 jaar
teef, 1 stamb. Bouvier reu. Liefst Boekhandel „Enschede-Lonneen 8 maanden en indien de 7e
ker",
Hengeloschestraat
22,
is
met prijsopgave. L. E. v. Ulzen,
WEGENS VACANTIE GESLO klas met goed gevolg doorlooKerkstraat A 196, Groenlo.
is, 12 jaar. Geëischt wordt
TEN van 9 Juli tot en met 14 pen
een geneeskundige verklaring
73
Wie ruilt een PLUCHE VLOER Juil.
betreffende lichamelijke
ge
KLEED voor 'n heerencostuum,
schiktheid.
133
m. 52. Br. ond. no. 866, Boek
„JONG GELEERD,
De leerlingen zijn verplicht,
handel Heinen, Eibergen.
OUD GEDAAN!"
door bemiddeling van de school
VOETVERZORGING is noodza deel te nemen aan een verzeke
Te ruil een wollen D.-ZWEM- kelijk voor Uw gezondheid, voor ring tegen ongevallen, waar
PAK tegen 1 p. d.-kousen en een Uw kinderen eveneens. Voet voor de premie van 53 cent per
p. d.-sch. m. 40 tegen br. d.sch. verzorging bevordert de juiste jaar moet worden
betaald.
m 40 en een p. L. gew. d. kousen voetstand. Voor kinderen bene Mochten hiertegen uit confesm. 9 tegen m. 10. J. Dijkman, St. den de 14 jaar 5 behandelingen sioneele overwegingen bezwaren
Annebrinkstraat 19.
135
f 2.50.
bestaan, dan moeten die schrif
ALBERT GOMMER
telijk tegelijk met het aangifte
Te ruil 60 WECKFLESSCHEN,
Med. Gedipl Chiropodist,
formulier worden ingeleverd.
nieuw. Minkmaatstr. 33
42 Ververstraat, 7
Enschede.
H. G. DE KLUIZENAAR,
Waarn. Directeur,
CENTRAAL
VERVOER
N.V.
is
Wie ruilt een paar z.g.a.n. D.thans
gevestigd:
GEERDINKSSPORTSCHOENEN bruin m 38
tegen een paar zwarte D.-schoe- weg 67 Hengelo. Telef. 3506. Zij
rien m. 38 met platte hak. H. verleent haar bemiddeling op
vervoergebied in den uitgeSchyrink, Kotkampweg 136.
breidsten zin.
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