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Aan: H.B.

Van: B.IX.
t

Betreft: Hej. Meyer te Schiedam* « 7

-f?

In verband met activiteit van de rechts-extreem gezinde
Vlillem Marti.Inse te Schiedam werd door de I.D. aldaar de
aandacht gevestigd op Slisabeth Geertruida Jphanna (Be%)
T.Ieyer, geboren 6-12-1908 te Rotterdam, TIederlandse, K.K.,
ongehuwd, vermoedelijk werkzaam bij de P,T.'?, te 's^-Graven-
hage(als telefoniste?) en v/onende te Schiedam, Sendracht-
straat 22 A.
Si j is in het bezit van een,paspoort, geldig voor Europa
en zou vier talen soreken»
In 'fs-Gravenhage zou zij zeer goed bekend zijn, daar zij
in diverse zaken aldaar zou hebben gewerkt, o,a» als lin-
nenjuffrouw, kassière, etc.
Volgens haar beweringen-heeft zij op diverse ambassades
gewerkt en heeft zij nog niet lang geleden gesolliciteerd
bij de Russische en de Indiase Ambassades
QoJL beweert zij, 'voor„.f ~ ~ ' "

Voor de I.D,-Schiedam heeft zij enige tijd inlichtingen
inge-.vonnen. Zij werd daartoe o«a* lid van de ÏT.V.B. en
wist zich in te dringen bij het'vooraanstaande Haagse'
?T.V.B.-lid Sis van ,.?, metJbie zij een reis naar
Duitsland zou hebben gemaakt.

\f
De ervaringen, die t-genoemde I,D,, met haar opdeed, waren
van die aard, dat men het contact met haar aroveel mogelijk
beperkte» (Zij vroeg o»a« te veel bijzonderheden, leverde
geen veisLag over haar Duitse reis, stond in contact met
Derks, etc.).
Kortgeleden - omstreeks begin Februari 1952 - kwam zij
bij de I.D. Schiedam en vroep;.._.wat voor iemand_"artijnse
v/as, "JLJIftt '*1-fe'1 kftfrgJlf}- wasf ...djït deze voor Westerling :7er':te~
Haar werd geantwoord, dat Marffjjnse betrouwbaar was en dat
het bekend v/as, dat deze vóór Westerling was, doch dat
daarin toch niets kwaads staïc»
T'adien werd geconstateerd, dat zij tezamen riet T'artijnse
per trein uit de richting 's-Gravenhage te Schiedam aan-
kwam. •

Mej, Meyer wordt als volgt beschreven: plm. 1.55 m» lang,
donker haar, haar gezicht maakt de indruk, wat pokdalig
te zijn, bijdehand type.

De I.D.-Schiedam beschikt over een foto van haar en kar1 ?er
uitgebreid relaas geven over haar activiteiten.
Bij ACD komt zij niet voor.

1 s-Gravemhage, 21 Maart 1952-

52- .
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NOTA

Voor» CO 150116

Betreft* Uittreksel uit besprekingsverslag PTT op 20 Mei 1952.

DIVERSEN

Witte Brigade. Drietal boekjes, uitgegeven door de
itte Cel, ter lezing achtergelaten. Relatie had niet veel

meer over deze vereniging gehoord, doch achtte het ook waar-
schijnlijk, dat Brigade en Cel door elkaar gebruikt worden.
Wel had hij destijds nog vernomen, dat J. Jungeriua, Oude Rijn
te Utrecht een financier van deze zaak zou zijn en dat wijlen
Minister van Maarsseveen één der topfiguren zou geweest zijn.

DVE, 3-6-52.



Aan H.D.

Van H.B.

Ho.

Betr.:

130116

"Witte Brigade
«Witte Gel". '

Bijl.: 3

i?lEJ u7.
ACD/

PAR: i

C

1-.

l v

Haar aanleiding van Uw nota DVE, van 23 Januari 1952
moge ik U het navolgende mededelen.

1. De «Witte Brigade" is bij B VII, noch bij de I,D.
Rotterdam bekend.

2. Omtrent een thans te Amsterdam werkzame "Witte Cel*
is B VII eveneens niets bekend.

Haar uit OD 1777: Commissie voor Speciale Opdrachten,
stuknummer 33747/zou in 1948 en voorgaande jaren in Noord-
Brabant een inlichtingendienst van deze naam hebben be-
staan. Deze "Witte Cel" werd als volgt gekarakteriseerd:
"Voorts organiseerde ook de vroegere OD een eigëii geheime
"dienst, welke zich speciaal ten doel stelt bestrijding
*?van communisten en controle op politieke delinquenten.
"Van deze organisatie, die zich de "Witte Cel" noemt en
"waarin allerlei groentjes en vele ongure elementen zijn
"opgenomen, wordt het tot dusverre gesorteerde effect
"als twijfelachtig beschouwd".

In 1947 zijn in opdracht van de Katholieke Actie in
lederland (postbus 2, Heemstede) in de "Witte Cel Reeks"
door de Kinheim Uitgeverij te Heiloo een aantal anti-
communistische brochures uitgegeven. Een drietal van

j deze brochures, getiteld resp.: "Kapitalisme, vader van
het communisme", "Catechismus over het communisme" en
"Eenheids Vakbeweging, de comediant", gelieve U hierbij
aan te treffen. Verzocht wordt deze brochures na kennis-
neming omgaand terug te zenden.

Ik acht het niet uitgesloten, dat de in Uw nota
§angeduide groeperingen in nauw verband staan met de
Katholieke Actie.

Ik moge U verzoeken, zo mogelijk, via Uw relatie nadere
inlichtingen omtrent beide groeperingen te doen verkrijgen.

(/)
'
19

H.B.,

art 1952

2 l WT. 1952
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elatie was in Rotterdam gestuit op een " Witte' Brigade "
die ook in den Haag vertakkingen had. Leden' , voornamelijk
bootwerkers en. metaalbewerkers, iüen-man van PTT. is hier
lid van doch wilde niets met 'een mogelijke interessent
te maken hebben toen bleek, dat deze man contact met de
"olitie bUleek te hebben. In Amsterdam is hij' nog een •
J7itte___Ge_l *" tegengekomen, waarin vermoedelijk een

B'c5mlnicaner. monnik zou werken, voornamelijk/onder de boot-
werkers. Relatie vroeg o'f wij inlichtingen óver deze organi-
saties

''^*-.,<,....i,,-..-, f l,,,_,, f

/>>
^5^

E.^3 Januari 1952
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Gooi- en Eemlander

NOV.1949

Paraal: /J»

P. N. bedient zich van :

mantelorganisaties
HILVERSUM — Voor de K.A.B. afdeling

- O. L. Vrouwe parochie, sprak de heer Van
Sandvport uit Heemsteide dezer dagen over het
communistisch gevaar enjjfrUajÜ&equenties. die
daaruit voor' het Nederfindse volk voortsprui-'
ten. De sprekeWiidfir>zijn klein gehoor voor,
dat men ziglt>*Mfer(fSni ui .algemeen weinig oe-
wust is vairdejpropn.ejpïa van die kant., „Wij
moeten bedeiste»»' 20 zeide hij, ,dat het com-
munïsrne eeifjiÉrem heeft in de internationale
politiek, een rdictatuur uitoefent op de Balkan

'en zich .bedient van mensen van alle rang en
stand. Het streven van de C.P.N, is een getrou-
we copie; van de Marxistische leer. Het » n-

1 heldsstreven, werd na de bevrijding de tactiek
voor de toekomst.

Nadat de kadervorming in Laren werd opge-
heven, wordt deze voortgezet hoofdzakelijk, i
het Algemeen Nederlands , Jeugdverborid.
C.P.N. is een on'vaderlandslievende partö, ge-;
tuige de adhaesier-betuiging aan de verklaring
van Thorez, dat bij een inval van Rusland ih
WestrEuropa de communisten de zqde der. in^
vallers zullen rklezen. De: sprek'ér .bewees daarna
met voorbeelden van partij dictatuur, dat eer
lid van. de communistische partij met huid er
haar verkocht is aan de parttj. Op de Neder-
landse bodem is de C.P.N, de vooruitgeschover
post van het internationale communisme. Hei
grote gevaar sehuilt in de mantelorganisatic
zoals de E.V.C., het A.N.J.V., De Vröe Ka
theder (de mantelorganisatie der intellec'
tuelen), de vereniging Nederland—U.S.S.R., d<
Ned. Vrouwenbeweging, het Ned. Organisatie'
icomité voor" de Vrede e.d.

pe arbeiders hebben daartegenover eeï
apostolische taak.

:, in
Del

cl.

y
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Katholieke Actie ojaentj
nieuw offeiisier
Onder toezicht van !
Amerikaan Toylor

-: (Vsn ónae correspondent)
Naar in Rome bekend Is gewórdea, heeft:
de plaatsvervangende stétatssecretarl»
van liet J/atlcaanr- Móntini, in déx»tófci
lopen weken herhaaldelijk de vobïjfttrér
van de s Italiaana^ Kathólieka,. Actie,
lyjiigi Geida, v^ór'gèheitp* bestèê^iBgên
ontvangen. - ï' /'''• —fr

Aan d«2e cdhfefe^tle^lieèït de 'spe'
ciale afgezant
Vaticaan, TayJ > r, deel

lan ,bij hét
énontèn.

Men .neemt aan,/da£ü4fët .Vaticaan een
speciaal plan, vaSJF^uit&ïtóding v^flf de
actiylteit de« KafthpUêke,^Sie toe«ft Uit-
gewerkt. In -heft bijzonddr- aal haar dé
ta'ak «orden, oygedirage.n.j^m në. politieke
verbindingen «het dé katholieke partijen
in N e d e r y a n . d , Frankwjk, België,

en ejder». té verstekken.
In de krlrigfo van het "Bstlcaan Is men
vaq ineniiw, dat .dea^Bpeciale terreur-'
en'i ' i 'Vi ' i inii iMiii nu)' i m T n i t l i i i de laatste tijd
te.'wèiÉilg heef t gepresteénd- én. dat zij
krachtiger moet optreden1, tegen het com-
munisme en de „aanhangers van hét
materialisme".

dedda heeft van Móntini in dit verband
toestemming gekregen voor d* oprich-
ting van mlllta;lre> eenheden binnen het
raam van de Katholieke Actie, die ro&tt-
neh van 16—3Q Janr zal omvatten-
Voorts i» tot oprichting van opletdlngfl-
scholen voor splflnnage-diensten beBloten
in Rome, Llvorno, 'Florence en FèwAr»!
In Bome zyn cursutfen ingericht voor
de opleiding radio-specialisten* die aaa
de spionnage-dlenst verbonden- worden.
Deze cursussen staan onder leiding: van
de plaats vervangende militaire attach*
van de A**rlkaanse îmha»sadè, .éénl
zekere majoor W a l k e r ,



C. V. D. 194

Onderwerp:"Geheime Katholieke Politie.»

Bijlagen : " l ex.Twentsche Courant van
Zaterdag, 28 Juni 1947."

BUREAU D

Nurmr*

Hiermede heb ik de eer ïï HoogEdelG-estrenge beleefd
het volgende te berichten.

In de zitting van de gemeenteraad van Enschede op
Vrijdag, 27 Juni 1947, werd door het E. Y. P. lid Dr.Sclaeitzer
de Q-epeoe ter sprake gebracht en wel in zeer afkeurende zin.

Toen daarop de fractievoorzitter van de C.P.K. van
't Reve daarop het woord kreeg wendde hij zich tot Dr.Schweit-
zer en verklaarde hij, dat hij over gegestens beschikte, betref-
fende het bestaan vaneen, geheime Katholiekeorganisatie • die

van de communisten. Toorts ver-
klaarde van 't Reve, dat aan het hoofd van deze organisatie
een prominent R. K. priester stond. Verdere mededelingen werden
door van 't Reve niet gedaan.

Dr.Schweitzer antwoordde hierop, dat hem van een der-
gelijke organisatie niets bekend was, doch dat hij nu wel reeds
kon zeggen dat iets dergelijks in Enschede niet bestond, zo/̂  zij
wel bestond, dan kon dit echter geen vergelijking zijn met de
Gepeoe.

Door mij is naar aanleiding van deze uitlating een
onderzoek ingesteld, doch tot op heden heb ik geen enkele aan-
wijzing over het bestaan van deze organisatie kunnen verkrijgen.

In R. K. kringen ontkent men het bestaan. De mogelijkheid
is echter niet uitgesloten, dat met met de R. K. priester bedoeld
word t kapelaan P. v. den Brink te Enschede, een oud-illegaal

^ _____ ̂ ^^^^yww™^*^^*** ĵ f̂ffffir̂ â̂ j-̂ ^̂

werker, die er vooral werk van gemaakt heeft, dat de Inspecteur
van Politie Takes te Enschede onder toezicht is komen te staan.

Aanvankelijk had ik met deze kapelaan wel contact, doch
dit leverde mij weinig resultaat op, zodat ik sinds maanden niet
meer met hem gesproken heb, te meer daar hij zeer loslipüis' «••iV^^scg!ft^iifKm»i»mmm»^m*sm!:-''
schijnt te zijn. zodra mij nadere gegevens over deze organisatie

bereiken zal nader rapport door mij worden uitgebracht.
jer HOOFD van de

-* I* ~*

•GHAVBNHAGB.
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SJAHRIR EXIT
Uit Indonesië komen zelden goede

berichten. De meest gematigde'man,
Soetan Sjahrir, is -thans afgetreden
-als' premier; omdat zijn optreden niet
•in overeenstemming was mét de wen
Bén. der linkse politieke parijen. Van
officiële Indonesische zflde werd
verklaard dat men het aanbleven
van Sjahrir niet .verantwoord achtte
mét het oog- op spanningen onder
het volk. Wö. zfn van mening dat die

nkel bestaan l. onder een
drflvers, maar dat de

yrgers anders naar ver-
; en vrede

_j &jah?ir valt toe.
eet* noia, wafcrin
Verenigde. Staten

• te kennen gaf over
9 Kederlands-Indonesi-

delingen.
; -opmerking in deze .Arae-
nota, dat Nederland de

n van 27 Mei in goed ver-
trouwen deed, moge de andere partfl
te ̂ denken geven.

"Zien wij de situatie, ondanks ver-
schil van tiji en plaats, goed, dan
geloven wf), dat er verband bestaat
tussen deze nota, en de berichten
van de politieke medewerker van
het A.N.P., die immers te kennen
geeft als zijn Indruk dat de Indone-
sische politieke kringen enigszins
Verlegen zitten met het besluit va»
fijanrir, om het premierschap erbj
neer te leggen.

Het is gelukkig, dat Nederland In-
ternationaal tenslotte bleek, meer
vertrouwen te hebben dan de Jonge
republiek, wier voormannen voor een
groot deel uit onervaren heethoöfdeïi
blükt te bestaan.

Het heelt vrfj lang geduurd, totdat
Amerika en Engeland tot de ontdek-
king kwamen, dat Nederland tot a»
raéjssijtófle samenwerking met de
Ihdpnesïbche republiek bereid was.

- liïaar nu we zover ar}n — het is
niét aan onze internationale propa-
ganda te duiken — dat wj) erken-
nisg hebben gevonden voor 'ons e$r-
JJjk streven, hét welzijn van indoné-
sJS én Nederland beide te dienen,
«taan wij sterker In dit licht moet
ook bezien worden de diplomatieke
uitlating, als zou het aftreden
Stahrir niet?" ̂ rechtstreeks eea

'1 kringen
erofr, dat men heel goed beseft dat
huil zaak er niet beter op geworden
Is. Zeker is, dat Sjahrir een grote
goodwill had, zowel bö onze rege-
ring, als in de Ver/ Staten. En zon-
der goodwill vaart niemand wel.

Dé extremistische partyen in' de
republiek hebben er hun zaak geen
dienst mee bewezen, door een figuur
als Sjahrir te. laten gaan.

Wj| z^jn thans in angstige span-

Soekarno beantwoordt de
~ j-memoire

Voorstel voor gemeenschappelijke
gendarmerie afgewezen
Sjahrir opnieuw premier?

Zoals wö reeds inleen deel onier vorige oplage meldden. Is gter
teren het antwoord van Soekarno op het aide-menwire van' de
Nederl, regering gepubliceerd.
Soekamo zegt «eer verheugd te zün dat overeenstemmine is be-
reikt over de kwestie van de interimregering. Hij hrengt de vol- .
gende prineiplëefó inzichten naar voren:
a. De «T«te problemen zollrn behandeld wolden door belde dele- >
ïaties. ,
b. Er is ieen bezwaar dat de vertegenwoordiger van de Kroon ;
littiac heeft in de ten spoedigste te vormen interimregeriiq:. Alle l
beslifisincen worden met algemene stemmen genomen.
c. be de facto bevoegdbeden lollen volledig worden uitsr^efend ;
dooc de gezaghebbende Kepublikeinse organen, \J j

"d, 0e eerate taak van de interjmregering zal zijn het tot stand '*
brengen van de federale organen als genoemd in de Nederl.
voorltellen.,

De samenstelling der federale
organen moet een kwestie van be-
spreking zjjn. Een vaste beslissing
over de£e kwestie wordt door de
RepubUefc .uitgesteld.

Het voorstel van een gemeen-
schappelijke gendarmerie wordt
niet aanvaard.

De jnterimregering zal. tot taak
ëlj&en de defensie van Indonesië

te organiseren.
Chfer hit wezen van Linggadjatl

is, een zodsniie samenwerking be-
reikt, zegt Set antwoord, d»t met
de BraptisBie uitvoering kan wor-
den beJoSien Deze uitvoering
kan worden bespoedigd mdien in
de eerste «laats vermindering van
troepenmacht plaats vind. / Daarop
wordt ^angedtongen

f>e rtoubökerase regering is van
* J" met het aanvaarden

voorstellen het'
is voor de op~

rleugel stemt in

:no
olitiek van Sjahrir m —

,— volgt, maar niettemin in-
•an de teksfaan de politieke

—i heeft gegeven
:rerbrj is het opmerkeluk, dat

de „Imkervleugel", welks Bonding
de kabinetscrisis heeft teweegge-
bracht volledig accoord ging Wet
de tekst Van een betrouwbare
zegsman heeft men vernomen, dat
cfe linkervleugel „zelf geschrokken
is van de uitwerking van haar re-

tige afwikkeling van de
kwestie. Als KêvolE van dit;
den wórdt ernstig gevreesd,
meer radicale figuren op de
grond zullen treden.

Bevoegde -beoordelaars .
toestand wensten daar te laten, <
men in Amerika, dat, hoe het <
zü, zeer geïnteresseerd is Uu
oplossing van dit conflict. Tiet .
treden van Sjahrir niet zal toêj
chen. Hier wordt immers een "h
windsman ter zijde gesteld die :
dat land over de gehele linie <
goede indruk gemaakt heeft

Daar de consessies van Sj;
ook woeden gedaan in bef
woord van Soekarho, wordt t
verwacht, daï Sjahrir het ~E
mierschap weer op zich lal 9
men. De president deed deze t
cessie nadat de linkervk
zijn besluit was
na de terugkeer van
ter Seriadjit, die. r ~
gBVi

î erenti

Kistje met springstof
'oorzaak van brand

fü de getneente Apeldoorn is
'één door twee gezinnen be-
$pc*nd3 tufmlng uitgebrand, ver-
Itwedclyk doordat een kistje
Met- springstof door zonne-

tot ontploffing u ge-
. Enige kmderen hadden

het feistje m de bossen gevonden
l* het achter de woning ge-
fWattt. 'D'e tnbVeSel kon ge-
dteitelyk worden gered, dank
2» && hulp van een vv/ttgtal
rrjlitatren, van wie er twee
ïtèht uerden gewond. '

* ~ Verliezen
N^derl. strijdkrachten

De regenne maakt tot haar leed-
1 wezen bekend, dat In de afgelopen
l week de navolgend verliezen zdjn
j gerapporteerd:
j Gesneuveld of overleden tengevol-
1 ge aran oorlogshandelingen:
l Kon. Marine: geen verliezen.

Kon. Landmacht: soldaat A. van
IBerto, légerno 2301Ï2002 van 5 ri,
lïfhomstlg uit GOiaerl. Gesneuveld In
| de jjmgeving MoodoKexto op 22 Juni

tengevolge van voandéHjke
Soldaat H. J. Kuipers, legerno,

van 4 R.C, afkomstig uit
en. ^Gesnéüveki te Medan,

Juni 1MT. Solflaat N. Kulk,
„_,ö. 261024097 van l r. a., afkom

van Katwijk aan Zee. Gesneu-
1 *'! Medan, op IS Juni 1847.

N*derI.-Indisch leger: geen

i de tweede bijeenkomst vanfcet
,»e- kabinet is geen overeen-
ft tereikt over de loonpollttek.

~ müüBter» wensen
der lonen,

L U. P. ei «ï'rradieaten )̂n
voanpellen'

De toestand m Fmnkfyk blijft gespannen. Dagelijks vinden er
onlusten tussen betogers en politie plaats. De ene staking wordt
doofiAe andere opgevolgd, daar de arbeiders ontevreden zijn
ooer de nieuwe fmeenctele maatregelen van de regering Kamadier

GUILLOTINEPROCEDURE
IN HONGARIJE

Parlement aanvaardt onbekend
driejarenplan

Bedenkelijke haast
Ia het Hongaarse jMJ-temeflt Is hét
gisteren stormachtig toegegaan tij
d«ns de steipmlng ovet de rege-
rlnffsmoüe om b$j w^ze >an spoM-
maatregel vooraf <ïe datum v^st
te «tellen, waarop ' gestemö x&l
woïden over iet wetsontwerp, dat
bet driejarenplan ïoor tïon£ar4fe
groedfeènrt - (g-ulIIotinèprocedurpK
De aanJiangera van de redering
rïepenr „fascisten^ efi '„vrienden
van gnotkapitalisten". Leden van
de vrybeldspartlj maakten^bezw^ar

, daar xj] ^aaj hun
|aren l̂an nog: niet

De Geheirnen van ' de Pa n kamer

EUROPA'S
MAR

IGROTE DRIE BESPREKEN
HALL'S VOORSTEL

ontwerp urgent te verklaren. Men
verwacht, dat de wet vandaag zal
worden aangenomen.

De wet voorziet in de oprichting
van een bureau voor planning met de
bevoegdheid om plannen uit te voe-
ren, welke nog niet gepubliceerd rijn
en niet in het parlement In debat zul
len worden gebracht.

Aanhangers der oppositie veron-
derstellen, dat de regering een dar--
gelijke spoed betracht om de wet
er door te krijgen, voorüat de Fa-
rijae conferentie der drie minister*
van buitenlandse zaken besluiten
neemt, die nationale

, ..«tader ;&ejangiijk asnltenf

ïn je wevn

De sociaal-democraten - hielden
aan, dat de economie van Hongarija
onherstelbare schade zou leiden, in-
dien de wet l Aug* niet van kracht
wordt, • * -,

De ratificatie van het Hongaarse
vredesverdrag met de geallieerden
werd in eerste lezing aangenomen.
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- , w *^.vcr
niet aan onze interna
ganda te danken — dat wfl
ning hebben gevonden voor ons ee
Itftc streven, het welzijn van. Indoh
siè' en Nederland beide te diene
staan wij sterker. In dit licht moe
oofc bezien worden de diplomatiek
uitlating, als zou het aftreden va
Sfahrir nlef Rechtstreeks een eaa
^jn, vdae_ de Nederlandse jegerin
. aajg-aa.t.<—r^ .̂. ̂  i*. *>.

niyï'g' [p. "^pfüoïtöüsche Jcr&tgen t
erop, dat men heel goed beseft
hun zaak er niet beter op geworde
is. Zeker ia, dat Sjahrir een grote
goodwill had, zowel btj onze rege
ring1, als in de Ver/ Staten. En ZOTJ
der goodwill vaart niemand wel.

Dé .extremistische partijen in d
republiek Rebben er hun zaak geen
dienst mee bewezen, door een figuui
als Sjahrir te laten gaan.

Wö stfjn thans in angstige span
nittg, óf inderdaad de berichten juis
zufien blaken te zijn, die melden da
Sjahrir toch weer het premierschap
zal worden -aangeboden.

Voor herjstël der betrekkingen InV
donêsië-Nederland lijkt ons dit nood

Alle warmterecords
gebroken

Allé warmterecords zyn gisteren
.gebroken. Het absolute tempe-
ratuur-record «oor de Bilt, dat

.óp 35,6 graden Celsius stond,
werd overtroffen met 1*3 graden
Kr werd n.1. te de Bilt een maxi-
mum-témperattiur geregistreerd
van 36,9 graden Celsius. In de
nacht van Donderdag op Vrtfdaft
was ook de minimuin-tempera-
tiiur, uielfce 21.1 graad oectroea,
een voor ons land tot op heden |
ongekende hoogte.

Actie tot opheffing
vleesdistribütie

pe Viaardingse slagersvereniging
gaat een actie' ondernemen om te
fcomen tot opheffing van de vlees-
distribütie. De toestand in de ategerjjj
— zo deelt rhen ons van de z£|de **e~
zer vereniging: mede — is momenteel
dusdanig, dat het voor niét een sla-,
g-ër mogelijk Is op eerlijke manier
rflh brood te verdienen. Wanneer een
slager zijn geweten geen gewéld wil
aandoen en zaken doen, zoals het be-
noort, beeft hrj van week tot wee!c
verlies te boeken. Daarom worden
heel veel slagers gedwongen tri -Jan-
destiene slachting: of bonnenhandel
hun heil te zoeken. Het genoemde
«waad: frauduleuze slachting, heeft
zulk een ontstellende omvang aan-
genomen, dat de vleesvoorzienlng
zeer ernstig in gevaar Jcornt. De
enige manier, aïdus de vereniging
om van een dergelijke „vojkszonde"
verlost ..te worden, ïs volgens haar
opheffing d«r vJeesdistribütie.

W E E R B E R I C H T
NOG WARM.

Meer bewolking. Nog warm weer, {
minder hoge temperatuur, «i deeld tot l jaar gevangenisstraf met
ariük» wind. * aftrek van het voorarrest.

bespoedigd m dien
' vermindering '--

vind. Daaro

regering is var
het aanvaard
voorstellen
is voor de op

:J stemt in

_ . .
.Sjahrir ui —

_ volgt, maar niettemin Jn
van de tekstpaan de politiek

leiders heeft gegeven.
Hrérbii is het opmerkelijk, da

de „linkervleugel", welks Houding
de kabinetscrisis heelt teweegge
bracht, volledig accoord ging me
de tekst. Van een betrouwbar
zegsman heeft men vernomen, da
de linkervleugel „aelf geschrokken
is van de uitwerking van haar re
solutie".

De linkervleugel betuigt zijn in
stemming met het antwoord van
Soekarnp, hetwelk ter inzag» was
gegeven;

Door deze ontwikkeling word:
het niet onmogelijk geachl, da
Sjahrir op zeer korte termijn
wederom belast zal worden me
de vorming van een nieuw kabi-
net. Ten aanzien van de ver-
kl^rinc van B. Gani, voorzitter
van de,PJfJ, kan nor medege-
deeld warden, dat Sjahrir meer
dan vijf uur lang getracht heeft
hefbestuur van de P.N.L tot an
dere eredachten tt brengen, doch
dat Ui zich tenslotte neergelegd
heeft bij de meerderheid, die het
standpunt modereerde.
Na een bliksemsnelle opeenvol-

ging van gebeurtenissen, kenmerk-
te de dag van gisteren zich door
een schijnbaar politieke rust. Ver-
cheidene persunen nemen heden,
ia dag en nacht vergaderd te heb-
jen, een rustpauze. Sjahrir heeft
fier nachten doorvergaderd.
'Té Djogja is de stemming enigs-

zins nerveus door de berichten, van
de kabinetscrisis. In de straten ziet
men. rüen soldaten, voorts groepjes
mensen voor de krantenbureaux,
erwjjl men een levendig heen en

weer rijden tussen de verschillende
ministeries waarneem^.

Het aftreden van Sjahrir
Een politieke medewerker van

iet A.N.P. heeft getracht indruk-
en op te vangen, welke het aftre-
en van Sjahrir in politieke krin-
en heeft gemaakt Vrij'algemeen

wordt de'meriirig gehuldigd, dat dit
aftreden niet rechtstreeks een zaak
an de Nederl. regering is. Wel

wordt het oordeel gehoord, dat het
eengaan van déze figuur niet be-
orderliik kan zijn voor een rus-

Dnbetrouwbare controleurs
veroordeeld

Conform de eis hééft de Arnhemse
echtbank de beide C.C.D.-contro-

eurs uit Hengelo O.) A. J. H. en
J. S., die zich-door een paarden
kkelaar uit HRst hadden laten

mkopen om oogluikend toe te la-
n, dat enige paarden van hem

ver de Waaibrüg bij Nijmegen
onden worden gebracht, veroor'

Daar de cjjnsessïes van
ook worden eedasai in h
Woord van Soekarno, wordt
verwacht, dat Sjahrir he
mierachap weer op zich za
men. Oe president deed deze
cessie nadat de linkervleug
zijn besluit was te
na de terugkeer van
ter Setwdjït, die Ind
eevaardifde op

ntie

u*u -tvs i nuiuiui.1. J.N. JVU-IK,
, 261024097 van 4 r. s.h afkom

Van Katwijk aan Zee. Gesneu-
tè Medsn, op 18 Juni 1M7.

NederL-Indisch leger: g-een

De Geheimen van de

* .pop de tweede bijeenkomst van het
~nse kabinet is green overëen-
' st'*erelkt over de loonpoUtiek.
socialistische ministers wensen

taSteoiwr der lonen

,_ — M.iUU.g -
rlng'smotie om b$f wïjze^Vin spoed-
maatregel vooraf 0e datum va,st
te Stellen, waarop " gesterat! za
worden over het wetsontwerp, dai
het driejarenplan voor Hongarije
goedkeurt (guillotine procedure)
De aanhanger* van de regering
riepen: „fascisten" en '„vriendei
van grootkapitaUsten". Leden van
de vrtjbejdspartty* maakten bezwaar
tegen 4e motie, daar ^} ttaar hnn

het driejarenplan Jnoe niet
^

EUROPA'S ;GROTE DRIE BESPREKEN
MARSHALLS VOORSTEL

Europa, f grote dne Bemn, Molotof en Bidault

Spanje,, de
urtgeworpehe

De minister» van buitenlandse
ken van FrïdilinJk, «root Bi
nië en Rusland zijn gisteren
men gekomen tiaf* «en g
schappelijk antwoord op te
op het prograMnta van mini»!
Marshall betraffejèe^tje, wedero]
bouw van EuropA t̂ei Araferf"
se hulp.
De eerste bfjeenkoiust duurde
nor.
Klokslag 16 uur aïnVeerde Bevin»

e Engelse minister van buitenlan^-
zaken. aan de <£uai d'Orsay, waar

door" Bidault ontvangen ^ "
Daarna reed de gr^te auto van
otof (Sowjet-tTnie) vooj?.- M
was vergezeld van 6 le^en der 7.
etrussische delegatie fa &
Vele fotografen ver«il.igen ziöt

m de belangrgke persoonhjlcheddn,
erenigd in. de vocthal van het miifi-
terie, op de gevoelige plaat vast te
iggen. Bidault , maakte met e^n

_rapje exsuus voor de warmte, die
Jn gasten te Patjjs moeten verd^-
en, en ging hen vervolgens voer
Laar de „salon des Perregü'ets" („Pa
egaaienkamer"), waar de bespié-

en onmiddèligk een aanvang na-
icn. . ' ->

SNEL HANPELE^J.

Van betrouwbare zijde wordt v
omen, dat Bidault naar verwa
ng er op aari zal 'dringen, dat a Ie
uropese landen — geallieerde, n

raïé én voormahg -"-•-j-««'--

met : uitzon dering1 van Spanje in het
pj aft , zullen. wo^enj>etrokken.

Vaorts verwantte men, dat Bi
dualt z^fn beide collega'» zou wrjz^j
op de noodzakelijkheid om snel te
hattdelen, opdat de ministers ïn Sep-
tember over de behoeften en hidp-

verslag zouden kunnen uit

Betrouwbare Jtringen menen te
weten, dat Bidault ook van plan was
aaji te dnngen op de onmiddellijke
vQtónins van vgf commissies, die de
volgende onderwerpen moeten- bestu
deren: landbouw, brandstoffen, steen
kool en electriacbe energie, vervoer,
grondstoffen en financiën.

Dé drie ministers hebben besloten
onj de Inhoud van hun besprelfhi-
ffen over het plan MarahaJl 'tot
hulp aan Europa strikt geheim te
houden,
J^TigevoIff van dit besluit zal er
B>^>i- peraconfereatte worden gre-
hondeü.

BTIiSSISCHE BELANGSTELLING
SOTJGT.
De belangstelling voor^het plan-

Mafshall is sedert Donderdag in Rua
land gestegen.

In allerlei kringen hoopt men, dat
de bèpaljng-en en voorwaarden voor
de hulp aan Europa in Partfs gege- ,
veh. zouden worden.

Vele Kussen hebben persoonlijk i
het gevoel, dat indien men .tot over- ,
eenstemming zou kunnen komen in-
zake economische hulp, dit tot een j
acöoord in andere aangelegenheden ;
zou kunnen leiden.

Grote smokkelaffaire in
Zwitserse horfojges

Zwüsers en NecferJanJers
maakten grote winsten

Ean grote smokkelafTaiM in Zwit-
serse harlo^es die In totaal on^-
veer 4100 horloges met «en eeza-
tntfniyke inkoopwaarde %fm dcvie-
zen van l 100.000 onftatfó, Is door
de Schteaiunse politia ont3ekt. W}
slaagden er in, de drie S^iïedam-
raera W. &, T, R. en de gondsmid
M.V. ,eji diens echtgenote, alsmede
oen Kotterdamse Mevr. ;3, te ar-
résteren, terwffl <een pro«^s verbaal
naar de Zwitserse poütie is door-
featuurj, om twee ZwUwers, 010
even«eos deel nitmaa=fefen tfan de
unbkkelbende te
De Zwitsers begonnen Én februari

van cht jaar in een auto een kleine
partij prima Zwitserse horloges naar
Schiedam te smokkelen, welke door

drie, nu gearresteerde Schiedam-
mers werden gekocht en verhandeld
met een winst van ongeveer tien gul
den per horloge.

Alles gin? goed, totdat Ö V Jr
de Zwitsers opbelde pm nu maar
eens een grote partij, riaar Nederland
tü brengen. De Zwitsers rieden dus
W-ederom naar SchlÉdaifl, ongehin- :
derd door de douane, nu mét een
party van btjna 3000 horloges van |
minder goede kwaliteit dié. ze voor
{ 3.-:: per stuk hadden ingekocht en l

.*«! een oureau voor planning met dis
bevoegdheid om plannen uit te voe-
ren, welke nog niet gepubliceerd zijn
en niet in het parlement in debat zul
len worden gebracht,

Aanhangers der oppositie veron-
derstellen, dat de regering een der- -
geiyke spoed betracht om de wet
er door te krijgen, voortiat de JPa-
röse conferentie der drie ministers
van buitenlandse zaken besluiten
fleemt, die nationale ontwerpen
.minder .helaligryk zullen matten

EO Uden maken.

De sociaal-democraten hielden
aan, dat de economie van Hongarije
onherstelbare schade zou leiden, 'in-i
dien de wet l Aug, niet van kracht
wordt.

De ratificatie van het Hongaarse
vredesverdrag met de geallieerden
werd in eerste lezing aangenomen.

^Mea verwacht dat de tweede lezing
binnen twee dagen voltooid zal zflru

C.EKV EE^HiOÏDsiLIJSIEjC
Het Hongaarse Telegraafbureau te

Boedapest heeft bekend gemaakt,
dat het gemachtigd ia te verklaren,
öat het wetsontwerp inzake kiesher-
Vornamgen geen belangröke wijzigin-
gen in de Hongaarse kieswet mede-
jrengt. Het aantal personen, aan
wie het kiesrecht zal worden ontno-
men, zou klein zgn en meest Duit-
sers omvatten, die op hervestiging
n Duitsland wachten. Geen enkele

Hongaarse politieke partij had de ge
flachte van een gecombineerde^ can-
didatenlgst geopperd, aldus het Tet
egraafbureau.

KAEOLYI OPVOLGER, VAN

Graaf Mihaly Karolyi, in 1919 pre-
sident van de Hongaarse republiek,
wordt genoemd als toekomstig mi-
nister van buiten! zaken. Zoo mogW-
gfc zal hö presidsnt Zoltan Tildy-
vervahgen.

Graaf Karolyi, die in Londen ver-'
toefde is naar Hongarije afgereisd.

Wanneer Karolyi minister van buï-
tenl. zaken zou worden zou aan de
warboel, ontstaan door de afze.tting
van Janos Oyongyosir^die ten aan-
zien -van.de buitenlandse politiek een
uitgesproken pro-Westers stand-
punt innam, een einde komen. -

Karolyi' onderhoudt geen ̂ betrek-
kingen met een politieke partij,-maar?
algemeen is men van oordeel, dat hij
links g-soriënteerd is.

die de Schiedammers voor f 20.—
per stuk van heri overnamen. Zij ver-
kochten ze, met voor elk lid der ben-
de een winst van f 1.25 per.stukJ

De politie aan wie ter ore geko-
men was,'dat in een café een'trans-
acti-e zou worden afgesloten met ge-
smokkelde Zwitserse horloges als
handelsobject, besloot een onderzoek
in te stellen,, wat de arrestatie van;
W. S. en T. R. tengevolge had. Daar
men slechts vermoedde, dat zij bü de
zaak betrokken waren, zeide men
hun, van de zaaK niets af te weten.

De Zwitsers keerden naar hun
land terug en meldden daar het ge-
beurde aan de daar verblijvende va-
vantiegangers het echtpaar V. Jr.,
die gerustgesteld, omdat de politie
toch niets wist, terugkeerden.

Maar Dinsdagavond prompt aan
de grens werden gearresteerd. Door
het onweerlegbaar bewijsmateriaal,

o.a. de inbesiag genomen partij van
ongeveer 3000 horloges, bekende zfc'.



Het voorgenomen huwelijk
van

A. MULDER

v etl

W. ESSINH
op l Juli a.s. la wegens
onvoorziene omstandighe-
den uitgesteld.
Oldenzaal, Steenstr. 56
Tubbergen, Grotestr. T4.

t
Heden overleed tenge-
volge van een nood-
lottig ongeval. In de
Mariastichting te Haar-
lem voorzien van het H.
Oliesel, onze lieve zorg-
zame Vader, Benttwd-
en Grootvader, deHeer
Antonius Lombertus

Leniink'
wedn. van

Maria Oeertruida
Morstnk,

In da leeftijd van 67
jaar.
Haarlem:
J.lt, W. Nass-Lensink
W. H, Tn. Nass

en kinderen
Heagelo (O'.):
M.P. TK. LanstniF

Needer
Th. G: M. Schllderman-

Lenatnk
B. W. Soailderman.

Hengelo (O.):
A. G. W. Lenslnk •
E. U. J. Lecaink
A. U. f. L«n.l»k

Leeuwarden: '
Ii. A. K Lenaink

Hengelo, 26 Juni 1947
Aanlnksweg 52.

De plechtige Uitvaart-
dienst xal plaats heiben
op Maandag 30 Juni
des morgens 9.30 uur
In de Parochiekerk van
de H. Lambertus te,
Hengelo.
Vertrek vanaf het R.K.
Ziekenhuis, Oldenz.str.
om 8 uur.
Roaenkransgabed Za-
terdagavond om hall 8
en Zondag onder het
lof In de St. Ijunbertus-
kerk.

Wü vervullen hier-
mede de tieurl£e plicht
kennu te geven van
net plotseling overlij-
den van onze hoogge-
achte Patroon

de WelEd. Heer :
M. SECKEL,

van omgang bg ons in
dankbare herinnering
zal blflven voortleven.
GazameUjk Personeel
Firma HARDICK

Sc. SECKEL
Enschede, 26 Juni 194T

D i u

• « 10H M* MOM

LOSSER
NOTARIS Bit. VAN DER VEN,

.Gronauieetraat 41 t» Enschede, zal op
MMindtg 7 Ju]) 1947, de» middag» om 12

__ uur, in het hotel Smit te Losser en 10
nodig op Maandag 21 Juli 1947. terzelfder ure en
plaats, ten verzoeke van het Nederland» Beheers-
ojtituut,

PUBLIEK VERKOPEN:
bet ia goede staat verkerende

Groot Herenhuis met Garage,
erf en grote tuin, aan de Oldenzaalsestraat te Los-
ser, gemerkt M 563 a, kad. jg 4S35, groot 10.15 A.,
verhuurd voor f 7.80 per wee*.

Het • huil bevat: gang, woonkamer, «Ion, serre,
kelder, keuken, bergplaats, garage, boven 4 slaap-
kamers en. grote zolder met jraghoten kap. Bezich-
tiging elke .Maandag ea Vrgdag en- Zaterdagvoor-
middags." Aanvaarden, onder bezwaar van huur,
direct. Betalen l November 1947. ,

SLl.UlTtNC
•ljl4jhJGj'j

è. en W. fcr^fen ter al-
gemene keanla, dat de f ;-
meentel^ke kantoren op
Maandag 30 JUöi 1*47 In
verband m^t d« vlerfarc
van de verja&tdae van Z.
K.H. Prins Befnnard dea
namiddags gea|pten zullea

27 Juni 1917.

R.K-B.B. ENSCHEDE
.leveren vtc&r.tlabonn«n

BAL
Cofé
de Roienitrulk

OOTMARSUM

Hotel K«mperink
Tubb*rgijn

j Zondag 2.30 uur,;

l Goor Vooruit,

f Sportpark Almelo.

Schoorsteenveger! •
Fa. de Valk '"

BORSTLIND^WEQ 1«S l'
ENStf JB.

tirkend *ch<x». ...eenvesei '

Katoenmaatichappll v.k
M. VAN DAM

CromhofbbUekweg 117
Enschede

VRAAGT enige flinke

Pakhuisknechtert
Fijne japonnennaaiatex

vraagt nog enig* vait<

klanten
Brieven ouder no. 2930^

Tw. Crt

,;•Wegens huweljk van
tegenwoordige zo, spoed!;

"Ik gevraagd ten

MEISJE '

MeVr. 8TROINK,
laai IS, Enschede vraagt
een h«t

MEIS
voor dag en f
f 60.— per maand.

Firma O.
vraagt
magazif nbeöieude j
Aanmelden: Jkantojirf 'Ï31s-v
beekweg 2,

M.M.

Knolzaad
uit voorraad leverbaar

Tevens alle soorten
gras- en klaverzaden

Aanbevelend,
Fa. GEBS BRAAMBAAK
Poctgoed- en Zaadhandel
Ente-ntrool — Ri)sien

SEKVICT;

J.H.Kleyweg
Deldenerstr. 14 Hengelo

Tel. 298S -

( oberdoek en Plastic)
Volgende week ontvangen
W
ZWJEMBKOEKJES £M

ZWEMPAKKEN
ttagzakken

ook mét draagstel
- en. brood tassen

Fadvlnderarlemea
met originele gesp

Padvündersportemannale'B.
Padvindenverband-

dooajea,
Plunjezakken

zier praotisch v. kam-
peerder*

VeldfleMèn
Badtmasen ^
VoétbaO^oekJea

Dostnaf Backeta
vanaf t 20.—

Baeketet repara
dag genod.

•orterins;
beke» «b

ties In één

in

Hetf=qo**t iwpeetaU»
de l .rtfeedrHf In O"
QÜet /V

Mevrouw B1CHTHRMAN-
v. He«n»kerek Vu Bewt

xUMe der

WAAROM

tijdelijke hulp
voor drif of .meer daren In
de week. Andere huif aan-
wexlg:. Zleh aan te melden
Odtmanunuestr. 78, Al-
melé.

ZO GOED SMAAKT No. 1.

FRANCE

Politieiecl

Er:komt heel wat voor
kijken, om uit de cicto-
boon dat heerlijke cho-
colt-aromt te ontwikke-
len: wetenschappelijke
vakkeonit, erruing en
een voortdurende strenge
controle tijdens het gehele fabrkage-
proce*. Bij Victoria «tasn deze drie
factoren «l sindi jaar en d*g op
het voorplin. Vandaar dat Victoria- V
chocola nooit „vlak" van untak il, ''
maat altijd heerlijk

BISCUITS-CHOCOLA|

Preclei een dronken kerel "/
Ja, zoo gaat het als U de eerste keer. achter het stuur. zit. Zig zag.
Dat wordt vlug anders . . . . «n U leert snel goed autorijden bij de
Eerste Enschedese Chqtiffeursschool H. M. KERK
v.h. WITTE, Elkitraat 23, EHSGnHf?DE Tel. 3068.
OLDENZAAL. Deurainaeritr. K (T* .̂ «M). Gediplomeerd A.N.W3. «n K.NAC.
Instraeteuri.

e oop: z.g.am. eiken cy-
lincler BUKEAtl. Veemtr

Te koop:
lammeren. J.
196, Haaksbergen:

u kosten v«n l—1> woorden t 1.30, «U «oord
meer l cent t>U vooruitbetaling. — Advertenties onder
brieven u «t fiin. Tukkertjei kunnen wbrten ODgegeven
HU onze Mntoren «a «genten. — BewUMuUlben worden
6!»rvin niét vermtrakr1 T^

î fósssUffiNSTB 'M avonds na 7
uu?. %Briév«a «nder no. H
10Ü T*. Crt Hengelo.

Te -koop gevraagd: eéu
losse HofoB sl al 120
cc. Klein defect geen be-
zwaar. Brieven mat op-
gave van prija en jneric
onder no. O 18S8 Tv. Crt.
Almelo.

merk



I en Zondag- onder ü*t
lof in de St. Limbertus.
kerk.

Wjj vervullen hier-
mede de treurige plicht
kennis te geven van
bet plotseling overlij-
den van onzs hoogge-
achte Patroon

de WelEd. Heer
M. SECKEL,

van omgang bg ons in
dankbare herinnering
zal bleven voortleven.

Gszameltjk Personeel
Firma HARDICK

& SECKELi
Enschede, 26 Juni 194T

S. J. H. HOFÏE KOESVEID
Arts, Enschede

Vonal l Jijl at
spreekuren wederom

fondiledeh: 8—9.30
FarticuUeren: 1—2 uur

Maandag geen spreekuur.

R.K.E.B. Sï. JOSEFH
Afd. Deurningen

Ijjnadagavond l Juli Is er
gelegenheid om vacantie-
bonnen in te leveren van
half acht tot negen uur in
het cafï Pelster.
Alle bonnen van het va-
cbntiejaar 1H6—'47 moe-
ten worden ingeleverd. Na
G Juli z$n ze ongeldig.

HET BESTUUR

Mr. D. TE WINKEL
opvolger van wijlen nota-
ris J. W. ten Doessclmte,
bericht, dat hij .diens mi-
nuten, registers en reper-
toria onder zich heeft ge-
nonien. Zijn kantoor v/ordt
gevèstigQ: BöilcneratrsUlt
128, Hengelo, Telel. 2S3S.

leuk! Vooral met
4Re mooie pejipen van

het in goede staat verkerende

Groot Herenhuis met Garage,
erf en grote tuin, aan de Oldenzaalsestraat te Los-
ser, gemerkt M 563 «, kad. H «35, groot 10.15 A.,
verhuurd voor f 7.80 per week.

Het huis bevat: gang, woonkamer, salon, serre,
kelder, keuken, bergplaats, garage, boven 4 slaap-
kamers en grote zolder met ^beschoten kap. Bezich-
tiging elke Maandag en Vrijdag err Zaterdagvoor-
middags. ~~ Aanvaarden, onder bezwaar van huur,
direct. Betalen l November 1947.

SLTHTING
~;

B. en W.ïrénïfen ter al-
gemene kennis, dat de g:-
meenteltjke kantoren op
Maandag 30 Juni 1M7 in
verband mat Se viering
van de verjaardag van z.
K.H. Prins Eernhard des
namiddags gesloten zullen

"SCHEDE, 27 Juni 19*7.
R.K.B.B.

Inleveren vacanüebonnen
op Maandag 30 Juni en
Dinsdag l Juli van 7.30—
9 uur in Concordia, ingang
achterzyde.

VOOR DE A.S.

Ie H. Communie
DER

Ontvangen;
K v i M B

Klnderkerkboekje*
Bozenkransjes
Conununiebéeldjes

~ itje»

Canmiunlev]ee«Doekje«
Wjjwuterbakjes

Wed. l* A. TEN VOORDE
Religieuse artikelen
Boek- en Kantoorboek-
handel

D

B$ vonnis van de Econo-
mische Politierechter bij
de Arroadisaémentsrecht-
bank te Almelo, d.d. 9
Juni 1947 fs

JAN VAN BUHDBN
g&tiOKa. 3 Juni 1910 te
Den Ham, van beroep cinl-
merman, wonende te Los-
ser, M 292, terzake over-
treding der Levenamidde-
léndis&ibutie beschikking
1946 en van het Deviezen-
besluit 1045 (Ie. 38 kg.
koffie In ontvangst geno-
men; 2e. 12 kg. koffie
vervoerd om té woirden
tiltgevoerd naar Duits-
land) veroordeeild tot:
Üen gevangeniAstraf voor
de tyd van twee maanden,
met bepaling, dat de tnd
door hem voor dé tenuit-
voerlegging dezer Uit-
spraak .in voorlopige hechr
tenis doorgebracht, bfl de
uitvoering "van ,de hem op-
gelegde gev^i^ftiiisstraf
geheel zal worfleji in min-
dering gebracïft;.
verbeurdverklarüig vaii de
mbeslaggehomen hoeveel-
ieid koffie.
Gelast de opeHbaarmakhig
van dit vonnis doof plaat-
sing van een uittreksel
van dit vonnis in het Dag*
blad „De Twentsche Cou-
rant", wordende de kouten
üeryan geschat op vgfen-
twintiE gulden, te voldoen
door de Veroordeelde, bjj
.ebreke van betöling en
•w-rhaal te vervangen door
.,; dagen hechtenis.
De Officier van Justitie,
Mr, X. W. BOflTNGH (è);

BAL
Colé
de Rozenstruik

OOTMARSUM

Hotel Kemperink
Tubbergen

Zondag 2^ Juni
BAL

AANVANG 6 UUR

A.s. Zondag

BAL
Beleefd aanbevelend

A_J.,BROKELMAN
Tubbergen

DANSEN
Beleefd aanbevelend

B. Warmelifak -
Geevteren

Zondag 29 Juni

BAL
Ccdé Kottink

G«esteren
B»lMfd aanbevelend

magazijnbediende
Aanmelden: kantoor Els-
beekweg 2f Hengelo.

HtDING INDUSTRIE
HSMUïlCoNïAlMFtÜ

WORDT GEVRAAGD:^
Voor direct wegens zielig.
der tegenwoordige R.K.°^

DIENSTBOD^
-.g.g.v. bij J. C. HAJ&
'-AMP, Heng-evelda G j^T

Wegens teleur/ol'liBg, 'i
spaedig mogël^i. een r^Ê

MEISJE \
gevraagd, voor dag ;j&
dag en nacht. :^;
TIJHOPSIjAAN65Alm| j

Mevr. FONTEIN, C. 'l 5
Storkstraat 14, HenstéJ i
vraagt wegens ziekte e^>

Meisje!
voor dag: of dag c:i p.a<,£

. Llèlfstandig: en bekend m
kolcen. Meerdere hulp aa
wazig. Aanmelden ua &

rreciBa wu vu uu»»» «„-_-„-_- . .

Ja, 100 aa« hot als U ds «ewe keer achter het stuur zit. Zig zag,
Dat wordt vlug ouden . . . . ^n U leert snel goed autorijden bij de
Eerste Enschedese Chaiifteursschool H. M. KERK
v.h. WITTE, Ellcrtraat 23, ENSCHEDE Tel. 3068.
OLDENZAAL. De-urnlngentr. Sï (T»t 820). Gediplomeerd A.N.WJ. en K.N.A.C.
Instructeurs.

-

Verlcwen: «ui bruLn L*r*n
MOTOKJAJS (korte) tu*-
aen Zenderen, Borne, B*b-

~tf. Tegen beloning terug
bezorgen of bericht te

zenden aan H. J. Schuur-
xn*&L, Or. Ag»lo 4JL, b^
OotmarauoL

GaTflnden bfl Hasewixikel.
Z Bérg-huiaem, een TAS m,
inhoud. Tag-en advertantie
ko*Un Urug te bekomen

Hallo! Koop b*)
_ , 9va niej^

_ „ __iVlE* met%ï
buMO. Woet w«e. Kerk-
straat, Loss*r.

Wij OVfiftTREKKEN kin-
derwageoa, kappen enz.
Ten, Veen, Sie«ienastraat
4B, ,eind Upperkerkatraat,
Ensehede.

5e ^nschede^e f eestdich-
ter - maakt KUTJILOFTS-
TJEIMES. Gebrand Schef-
rer, Molukkenstr&at 06,
Enschede.

man, oud 25

zen,
KtNQ met EUC meisje:
•o.ud 18—30 jaar. Brieven
niet loto's, welke op ere-
vi-oord geretourneerd wor-
den, onder no. E 1248 Tw.
Crt.' OldenEaal-

Te koop 4 beste driejarige
?AARJDEN" en een ponny,
jijzond^r mak en gewillig,
Wor^ -x onder volle garan-
tie l.T'Xpcht. Worden op

zen, fazanten, duiven, een-
den, kippen,- fretten, mar-
motten, mooie rashondjes.
Prima f grot£ rashonden
en2. Ter llahe, Hoolmaat,
Losser (O.)-

Te koop 4 heren RIJWIE.
-LEKT; l transport en \s rjjwielr .alles zo

Toed als nieuw, z.b. H
Veldhuis, Rijwielliandel
Lattro^-

.^bruikte DAKPANNEN
:egen bïHijlca prigs te koop.
Groen van _ Prüistererlaan

Verjpren' een TAS met
gereedschappen. Tagvn be-
fardog- t«u( U boorgen
WIK Dek?«, Voeotnat
D tM,

schro*f, ndcrom«ters,
schuttp&Mew, dlópota ma-
Un ene. % PjET motor
HMmaf ^w*r, MO/SSO
volt. % PJL Kabtmdtor
MO voftr Ttotüctor.* ene.
Breeraaraweg 473, Henge-
lo (00-

>: 'm xw.
10 Wftk« ,

waarvan d« vader 5 ken
bekroond. Breemaraweg
87, Hengelo.

3 fazeren dakramen. Boa,
aanneniersbedrttCi Heeu-
wwweg 29f t*L atesi, Hen-
gelo {OO-

Te koop: beste zware
BftXHQN btj B. Roa,
Geurdswég 66, l

Te koop of ia ruil: twe« •
beste neurende VAABZUN
roodbont en EWartboüt T.
leveringsïcoe , of pink. Ten
Tusscher, WÉwielhandel,
Woolderweg 34, Borne.

Te koop gevraagd: hand-*
of trap NAATMACHJNT],
niet van handelaren. Brie-
ven onder no. E! 1242 Tw.
Crt. Enschede.

Te koop: prima 200_cc-
D.K.W. MOTÓRBIJWIESL
met papieren, ook ruileq
voor 500 cc. K.K. voor de
i-ace. Adrea: J. F. Schlos-
ser. Veenstraat 34, En-
schede.

Twee beste BIGGEN to
koop. Oelerweg .̂67, Hen-
gelo.

Te koop: ENOL1EN-
7AAD, rode ronde, bt! J.
H. Scheuten, Lemselo N,

Te *ooP; tweewieUg aan-
hawg WAOBNTM! op

Tuklcertjea kosten v*n l—U woordwi t L», «Ik woord
meer l cent btj voorulibettlln£. — AdTertantles onder
brieven u et txtrt. TukfcerU«R kunnen iTbrflto opgegeven
bfl «we iuoïoru «o kgenten. — BawtgAumJUers worden
hl*rvab niet T«rstr*kt

rmS?*CxSbL«.str. 114,
OldecxaaJ.

T« koop: alectr. MOTOC
6 PJC Dord Druipwatar-
dioht, MO/180 volt köffal-
lage» met >puuled« «•
sdoakelaar. IkinekerdQk 9
Borne.

iriu^ auto,of c___
kar.: W«MÉnXjitr.ULt 42,
Borm*.

p; 5000 hoUe PAK-
B. Tanke, Mooievr.

weg 31, Almalo.

Eoekt BUVKK-
** avonds na 7

uur. Brieven onder no. H
1044 ^Tw. Crt. Hengelo.

TP kooö: klalna oomplcte
TÉOmiaixJflS, trapnul-
mftchta* «n prima stof xul-
g*r. T* bevragen Tw. Ort-
Kengelo.

koop: a
rr ASJEfT

oi*uw

elken compl. m.
Ruysdaelstr. 21? Hengelo,

•laapka-Sa

tOo:

Te koop gevraagd: DBK-
ZBH< 4x2 m. Aanbiedingen

Te koop: DJf-W. MCMCOIt-
BUmfx i»S9 met j '
paplaren 86 cc. bfl H.
iS_ M BUS, C

' Lower.
Te koop: 4 CLUBS, all
idauw, old finish. Bevra-
gen Tw. Crt. Oldenzaal.

Te koop: plm. 2000

. Aan
adres 2 zware biggen. H.
G. iohuis, AgSo, post
Ootmarsum-, .

H. Horsthuis, tenuwlo 8T.

crAnu swag-
ger : maat 44, V.O; -Irwwl- •
feit. Bevragen Tw. Crt.
Oldenzaal.

Te koop: leren I,AAK3!BiTJ
maat 45, nieuwe regenjas,
grote, maat Dames vilt-
hoed d. bl-s fototoestel. Te
ruil een lap donkerbl. wol-
len stof tegen lichtene
'kleur. Deanenbosweg 88,
Hengelo {O.).

Te koop: Engelse KIN-
DERWAGEN, in zeer eoe-
de staat; z.g.a.n. keuken-
gasgeyser en solied d>ie-
wiefertje. Irisstraat 19,
Hengelo.

Te koop: plm. 20 m2 AS-
BEST ÖÓÖTLATEN, een
raamkozjjn. ramen mrt
glas. B. Stroot, Aannemer,
Tubbergen.

Té koop: wegens overcom-
pleet een WANDÏXWA-
GENTJE z-g.a.n. Bevragen
teL 247 Ootmamim of
agent Tw. Crt. Ootmar-
aura.

Te koop: z.g.a;n. eiken cy-
ïinder BUR1SAU. Veenstr.
388, jBMehede.
Te koop: SOHAÏKN en
lammeren. J. Wewimin, B
196, Haaksbergen,

Te 4coop gevraagd: een
losse MOTOR 98 of 135
cc. Klein defect geen be-
zwaar. Brieven met op-
gave van prjjs en merk
onder no. O 16S9 Tw. Crt.
Almelo.

Te koop zo go4d ata niou- *
we ACCOBDXON, nurk
Cila. S rijen, 120 bassen.
A. Hallink, Ommerweg D
64, Eellendoom.
Te koop: «en pajtff ni»uw>
en gebruikte OtMXTff-
PALEN. Tevens 4 Inge'
schreven biggen en een
slachtrijpe ingeschreven,
zeug. Ook genegen te rui-
len. H. L. Bouwman, m-

To koop: l'A duim» BpE-
BENWAGEN, geheel com-
pleet J. H. Schumbwg,
BS 181, HaakslMrgui.

Te koop: 4 zware BIG-
GEN en een jonge her-
dershond. (3. B. I
Isidorushoave C
HasJcsbergfoi.

-
loem,

1M,

lat Tubbergen «KGAJB
DEN voor venten met cón'
suiaptie-arükél op prnYl-

Biedt zich aan: een ri«t
, ou3 23
kacat

met koken. Brie-
ven onder no, W 184 T*.

nettè KÜTDE»-

werk -- ,
mevr. Meihuizen, Jt H.
Tromplaan 12, Enschede.

Gevraagd: net MEISJE
boven 18 jaar voor hele of
halve dagen. Bevragen:
Ootmarsumsestr. 44, Ol-
denzaal. '
Gevraagd te Enschede:
net MEISJE) als hulp in
de huishouding voor halve
dagen of enifee hele dagen.
Bevragen Tw. Crt. En-
schede.

Gevraagd: R.K. HUIS-
HOUDSTER In een klein
arbeidersgezin. Bevragen
Tw. Crt. Oldenzaal.

Gevraagd: een KABSTEB
goed kunnende onduleren
en een leerling kapster.
M. ter Brake, spoorstraat
10, Oldenzaal.

Gevraagd: net MEISJE
voor hele of halve dagen
of d.eji. Wilhelminastrar1
12, Enschede.
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Vrees voor
inmenging

Zonder slag of stoot is de Rus-
sische beslissing, om deel te nemen
aan de Pariise besprekingen, over
het plan-Marshall niet gevallen.
Binnen de muren van het Kremliri
schünt de controverse uitgevochten
te zijn tussen de stugge en verbe-
ten politiek, die voorgestaan wordt
door Molotof en zijn aanhang en de
gematigde op internationale toena-
dering aansturende groep, die -hoe
langer hoe meer in de ervaren
diplomaat Maisky, gevormd in de
school van Litwinof, zijn invloed-
rijke woordvoerder gaat zien.

Neigt Stalin tot de zienswijze der
laatste «>roep? Br rijn aanwijzingen
«eweést, die deze veronderstellin-
gen wettigden. .Wanneer Jïolotof

op hardhandige wijze de vérhpu-
dutg tussen de geallieerden ge-

bruikeerd had at de RuwUche pen
met rauwe commentaren, maat-
regelen der vroegen/bondgenoten
te lirf. ging, toonde Stalin. een be-

obei voorkeur, om in torg-
tot»rviewi

TOUR DE

Del

TWBNT8CHB COURANT blo-dag M Jurrt 1MT.

nten jagen de
atiniers op
Na 3 etappes

ent der deelnemers uit de cours

sk, M.rkt.W.1

in opgesloten. —
ïiek de schreeuweriee

lacade is, waaracbjcr
•Stalin «in ruöige —

_n bedoelingen laat l
«Muil gaan. In de dagen, waarin
j5rSe,!uit der Sovjets werd voor-
'bereid. Js Maisky verschillende ke-
rendoor Stalin ontvangen. Z«n de
Informaties van deze dfelomaat, die
de Westerse opvattingen en menta-l
liteit door eigen waarneming hè-
leren kennen (m tegenstelling
de Molotof-kliek, die m de isols
groot geworden i«) van dien -
teweeit, dat Stalin resoluut
mtnt »tte achter de eindeloze
cussies en besloot tot een -gur
antwoord op de uitnodiging
Bevin en BidaultT

Komen de Rus-
Mn thans naar
Parijs, om con-
amore mede te
werken aan een
program, waar-
uh Amerika zun
zegen en ziin dol-
lari geeft? Men . • •
taa er aan gaan twijfelen, als men
kennis neemt van liet opgewonden
geschrijf der Russische pers. die
over het algemeen slechts pl«egt te
blaffen en te-bijten, op bevel van

Voor de politieke maag der Sov-
jets is de.Truman-doctrine een on-
verteerbaar artikel «l men zou het
plan van Marshall 't liefst gebrui-
ken als een prettig werkend laxeer-
middel, om van de kwelling at te
tomen. * . ,

De Sovjets beschouwen de plan-
nen, die hun naam ontlenen aan
Truman en Marshall, niet als pro-
jecten, die elkaar uitschakelen,
maar als drejjgemgntgn,; die jeikaar

»i:"J$HéW»~'voor Ijg-TjBïsïn, jQe uitergt
• gevoelig z;jn voor hun prestige, zo

moeilijk te verdragen. Alles wat in
net binnenland eh in de sateliet-
ïtaten den indruk kan wekken van
zwakte ten opzichte jan de grote
tegenspeler om de wereldmacht,
maakt de Russische machthebber
onhandelbaar en hun pers wild.

„Inmenging in Ruslands binnen-
landse aangelegenheden"1 (en ge-

, makshalve rekent men de bescher-
melingen in Oost-Europa ook maar

D«or een gloeiende oven
naar Luxemburg

De gemengde Nederlands-buitenlandse vloeg, zoalt die Of 25 Juni
iM Parus fertrok.

het groot aantal debutanten
Keten die m deze eerste na oorlog%
se ronde van Frankrijk in d? cours
zitten Debutanten die rudén zon-t
der enige routine zond
die zich m één etappe .
en daarna nergens meer zïjjï, vaal
ook Opgeven, maar die strijd leve-s
ren van het begin tot het einde,
met het gevolg dat de meer veiu,
standfge renners zu die weten wafj
hun nog in Alpen en Pyreneeën té?
wai-hten staat, mee moeten

En zo werd ook deze derde etap-
pe een strijd van begin tot eind,
waarbij de -groepjes renners soms=
vele kilometers uit elkaar lagen.

De zon gloeide over het vriende-
lijke landschiD van de Ardennen,
urenlang achter elkaar,' ronder
dat een wolk even de hete stra-
len der urn vermocht te bre-
ken. En óp het vrijwel boomloze
parcours van Brussel naar Lu
lemfcurt van 325 km, de langste
van dexe ronde van Franfcriji,
hebben de renners die reeds
twee zware ritten achter de rug
hadden, meer dan 11 aur moéten
iwoeeen «m de wielerbaan van
" iemïarr te bereiken, waar

erieve van bet publiek nor
een »^ndje extra moest worden

it zoii hebben, dat
etappe een wat kalmer
ü krijgen dan Parus-

Bussel—Brussel, .zou

OPROGRAM
Z9 fUSlZOSTOAO

( uur- Ni uws; 8.20 uur Hoogmis
in. te SUiAntoniuskerk te Zwarte-
meer;1 0.30} uur Nieuws; 12.Ï5' uur
„Ei ft boéKhuys"; 12.30 uur Lunch-
ioncert door • „Het Orkest zonder
fc4am"; 13' uu* Nieuwaj. •'13̂ 5 ***K
^Katholiek S-eKte"; It-ZO ^ fl*
,:Prente zus of Drente zo"; 18 uur
Kamermuziek van Louis Bomer;
ÏS.30 uur Ziekenlof in de at. Anto-
niuiikerk te Zwartemeer; 18.0CI uur
Orgelapel uit de S t. Janskerk U
Gouda; 19.30 uur Nieuws; ZO uur
Sport m Drente; 20.08 uur D« ge-
wone man zegt er het zone van;
20.16 uur De bleën (Luisterspel) ;
21 uur „De wind waait uit Drente";
21.30 uur Één Drente boerénbrui-
lofflllt het 1«ar 1800: 22.10 uur

van Luxemburg aan. 's Morgen
.om half acht was hij uit Brusse
vertrokken. Er zijn zoveel uitval
:lèrs, dat Zaterdag waarschijnlijk
•niet meer p!an 60 renners aan de
start zullen verschijnen.

Op deze wiize wordt de 34ste
•ronde van Frankrijk een debacle
'want dat na drie etappen er reeds
40 % van de deelnemers uit de
koers zouden liggen, wijst er wel
op, dat met de talrijke pashoogten
van -Alpen en Pyreneeën nog voor
de boeg, er niet .meer dan 25 op
zijn hoogst in Parijs zullen terug-
keren tenzij..., ja tenzij de organi-
satoren zullen ingrijpen.

zal duidelijk zijn, dat ook de
Iap4s buitenlandse ploeg ve-

ren heef ïioeten laten. De Ko
was de Waïte, die de strijd staakte.

Bij Charleville kwamen wij Voo-
ren .achterop die juist een reserve-
fiets had gekregen, want hij kon
met zyn versnellingsapparaat niet
overweg Ook hu dacht aan op-
geven, maar wij spraken hem moed
in, bleven enige tijd achter hem

; en deze morele steun deed
hem goed, zodat de cadans er
steeds beter in kwam. Vo*ren vocht
zich door zijn inzinking heen, waar
do*r hij zich nog, zij het met een
uur achterstand op de winnaar,
wist te klasseren.

Sèyen en Jansen konden slechts
toa^een dramatische rit het traject
uitrijden.

Schellmgerhoudt was deze dag de
beste Nederlandse rijder. De held
van de Nederlands-buitenlandse
ploee was de Italiaan Camellini.

"._. de Pool Klabinsky hield
zich kranig ,

. De derde etappe Brussel-Lu*em-
y6^^ burg (314 km) werd gewonnen
N°S-3 Hn< ~ '~ ' 'door Conconi (Italië) in 10 uur 59

min.: 3. Cogan {Fr.} 11 uur 4 min.
47 sec.; 3. Camellini (Ned, + bui-
tenL) (^Sde tijd; 4. Brambilla (It.)
zeüde V_!s Viëtto (Fr.) 11 uur 5

aiv>. 24 sec.
Algemeen klassement:
1. Viëtto (Fr.) 23 p£r 9 min. 29

sec , 2 Eonconi (It.) 28 uur 10 min.
- - '3illar(It.) 23 uur

, L .Cogan (Fr.) 23
uur 16 nun. 25 sec.; 5. Camellini
iNed + buitenL)' 23 uur 17 min.
40 sec,

...;, nt: 1. Italië- 2.
West; 3. Frankrijk. Ne-

op de zesde tilaats.

51 seq
13 min

O blik, wanneer ik op V buk —
en daarbij schier een traan ver-
slik — dan komt dat, wyl her-
innering — door U, dat leven-
loze ding — m mijn gedachten
wordt gewekt —en vreugd mei
weemoed wordt doorspekt. ^~
Cij, schijnbaar waardeloos cm-
hvlsel — van goejL en grondig

-.WGOen-vulsd —-_ _»u, 10:

sqhenen — ifc zie weer de Bri-
gade Irene — fcoor; het gejubel
i« o!« straten •— door Grfine
Eplizei verlaten — die itraten,
•ufaar men weer Icon lopen —
gQvd&rlooy, zonder tenuwslopen
— en zónder dat een man, ver-
Ktt — Toodhoofdifi snauwt:

imen Sie m!t! jaja, wél is er
sinds wty door

het ladtst elkaa.? ontmoeten *-
TMA Gy, met al Uw Wikverwan-
ten — bö' on» vertoeft alt de
restanten — n« wijd tk U een
aftcheidtlied- — wtmt 'Ot ben
niet anti the meat! Ik zie ioeer
mensen op de daken »— die daar,
met uitgeteerde kaken — naar
vrijheid en naar voedfel taken.

lieer Keurig —-' c&icanewig
en daarbij tamelijk kies-

tëurlg — men tiet met lichte
ffrief «He meat — en zegt:
verwend: die blief ik niet!

ztfn er tnenwn, die 't ver-
:en, U thtnt t* eten, bUk der
:keii! Maar ik ga me aan U

ttf- binten — en ga nu éérst een

Van het» witte doek
ALMELO.

CINEMA: Les enfants du Paradis
Marcel Carné's prachtige film,

waarover we reeds op 7 juni uit-
voerig- schreven, vervolgt haar suc-
cesvolle tocht door Twente. — Al-
leen geschikt voor geestelijk vol-
wassenen, maar deze : mogen de
fikn niet missen.

VAROSSIEU: Zeven zondaren.
Marleentje speelt nog altyd met

succes de onweerstaanbare verleid-
ster, „'s Avonds ben ifc zinneloos"
lispelt ze, zwaar zuchtend. In elk
geval voert ze een aantal zinne-
lozen in het kielzog mee, -die om
harentwille het miezfer-ige café „De
zeven zondaren" in pujtt knokken.
Een heerlijk eh opwindend gevecht
waarbij de hiimor zêH niet ont-
breekt. — Boven 18 jaar mag men
er van genieten.

ENSCHEDE.
IRENE: Vlieetuie vermist.
Een beetje oud-Batken, maar

toch niet zonder spanning en hu-
mor. Een detective, gewapend met
hoed, parapluie en eeii met bijster
intelligent uiterlijk, 'houdt zich op
prettige wijze onledig met het ont-
maskeren van een bende Spionnen.
Natuurlijk is zijn dom gezichl
slechts een misleidend. uithangbord
waarachter list, schranderheid en
intuïtie ongestoord de .grote slag
voorbereiden. In een nummer schijf
schieten op levende doelen wordt
met de in bonafide uniformen -ge-
stoken bende afgerekend; O}iiner
Lawrence, thans beroemd en door
de Britse koning m de adelstand
verheven, speelt in deze film een
van ziin eerste rollep. Ilnïge onbe-
nullige scèries die de directie zon-
der schade voor het geheel gevoe-
gelijk kan couperen, vallen buiten
de goede toon; Een aanbeveling
moet dus achterwege blijven.

ALHAMRA: Sport staalt spieren.
Om Georgei Formby met helemaal

n het vergeetboek te doop-geraken.
brengt bioscoop AQiantëra „Keep
'it . waarin de Engelse komiek
zich aan Bet publiek voorstelt als
George Green. HU is nog steeds de-
zelfde gebleven, onnozel en yerle-y
gen in gezelschap van vrouwen. In
een ellenlang eentonig liedje prij.it
George de sport als één "der groot-
ste deugden, Als het niet al te
warm is een aardige ontspanning
voor jong en oud. • -. ,

GLANERBRUG.
LUXOR: Er komt een vriend
vanavond.
Een Franse verzetafilm van goe-

de kwaliteiten.: die zich. afspeelt in
ean luïe ' gekkenhuis. Men heeft
soflis moeite'de wijzen en de dwa-
zen uit elKaar te houden. — Alleen
volwassenanj mogen proberen om
ut t& vinden wie de .leiders der

Masuis zijn. . , :

HENGELO, i - . • : : " > •
CONCEBTGEBOtrfcr: De Boacks-

Misdaad,; zeerqvetü, .
misdaad bestreden. Vuur en
ïevechten i mét -leven et doooT als
nzet houden de. spanning •e/jn.
rtet huwelijkstrouw wordt nogal
ichtzinnis omgesprongen. -• Alleen
oór volwassenen.

CINEMA. De piraten van Key
West ,
Ge kunt twee mannen verliefd

aten worden op één vrouw. Ge

KTT-tocht vanuit
Tubbergen

Het parcours leidt door de
mooiste streken van Twente

„VVierkomm'n" schreef Burge-*
meester Kolenbrander in het pro^
grammaboekje van de K.T.T, EQ
met dit „wierkonun'n" bedoelde hy
een uitnodiging te richten aan aü«
K.T.T.-f!rs, die dit seizoen reeds In
een tweetal marsen kleur en leven
brachten aan bet Twentse land-
&ehap.

Zo is dan morgen Tubbergen het
centrum van de wandelsport. Alla
tippelaars kennen Tubbergen omdKk:
zij aan dit vriendelijke dorpje aaz££
gename herinneringen bewaren vall
vroegere hoogtijdagen in de wandel
sport. En Tubbergen kent de wande-
laars. Tubbergen weet morgen zijn
gasten te ontvangen en wanneer dé
eerste ploegen het dorp binnen zu!l«4
trelücen, zulltm vroUJk wapperende
vlaggen hen duideujk maken, dat'
heel het dorp meeleeft met dit (eest"
van jeugdige sportiviteit. Ongetwij-
feld zal de burgemeester een weï*.
komstwoord tot hen richten en wan*
neer het startsein wordt gegeven,
maken Eg een begin aan een tocht,
die voert door een van de mooiste
streken van Twente. <

De start zowel voor dames • als
teren vindt om half twaalf plaata
bij het Schaepman-monument. Par-
cours A gaat via1 Albergen naar Fle^
ringen Bfl Foks rechtsaf naar Weer-
selo. Vandaar naar Ootmarsum. De
rust. ia bij café v. d. Maas, Door de
ttarktstraat vla Molenstraat gaat de
locht dan naar Vasse, waarna in
Tubbergen btj het gemeentehuis de
finish Is.

Parcours B gaat rechtstreeks naar
Fleringen, bij café Foks linksaf
door ReutUm naar Ootmarsum. Rust
n café Luttlkhuis. Vandaar via Vaa-
se naar Tubbergen, waèr eveneens

") het gemeentehuis de finish is.
Er zijn een tweetal bekers be-

Fchikba^r voor de ploegen met het
hoogste aantal punten.

Het belooft weer een echte K.T.T.
laer te. worden.

Tippelaars, morgen present In
Tubbergen.

Handbal-programma
ZONDAG 9» ilOTI

OM HET KAMPIOENSCHAP VAN
TfEDERLAND

)ame«:
Groningen: Brunhilde—Actief
Utrecht: Zeeburg—P.S.V.

(besHssingswedstryd)
AFD. TWENTE JEUGD

Meisjes B.:
Olympia—H.H.C. 46

longens B.:
H.B.S. I—H.G.V.
U.L.O.—Carlo
Hercules—Hand.

Hercules-^-V.G.L.O.
In het kader van de sportweek t<
msterdam wordt Zaterdag 1& Juli
en handbalwedstrijd gespeeld tus-
en het Amsterdams elftal en het

BondaeïftaL Voor dit bondselftai is
_ Olympiaan Textor als rechtsbin-
en uitgenodigd, voorts vernemen

wfl nóg, dat de hoofdklasse thana
efinitief doorgaat, welk besluit

Zondag In Den Haag op de aldaar
ehouden bestuursvergadering' is gfr
omen, waardoor tevens Olympia l

en U.DJ. uit Arnhem haar de dla^
rlctsklaasa promoveren.



jiojzernano.
f Voor de politieke maag der Sov-
jets is de. Truman-doctrine e£n on-
verteerbaar artikel en men zou hel
plan van Marshall 't liefst gebrui-
ken als een prettig werkend laxeer-
middel, om van de kwelling af *-
komen.

De Sovjets beschouwen de plan
nen, die hun naam ontlenen aan
Truman en Marshall, niet als pro-
jecten, die elkaar uitschakelen,

als drej&e£nente.n, die elkaar
.

Hétta voor de Russen, die uiterst
gevoelig zyn voor hun prestige, zoeoeilijk te verdragen. Alles wat in

ït binnenland en in de sateliet-
?taten den indruk kan wekken van
Zwakte ten opzichte jan de grote
tegenspeler om de wereldmacht,
maakt de Russische machthebber
onhandelbaar en hun pers wild.

„Inmenging in Ruslands binnen
landse aangelegenheden" (en ge

, makshölve rekent men de bescher
melingén in Oost-Europa ook maar
tpi het binnenland) is de beschul-
diging, waarmede reeds raenis in-
ternationaal plan tot onvruchtbaar-
heid gedoemd werd. Een excuus,
dat verwaterde tot een dooddoener,

Thans verstopt men zich weer
achter hetzelfde excuus. Reeds op .
18 Juni schreef dé „Prawda": „Hct^J
plan van Marshall is, ondanks de
schll'n van nieuwheid, slechts een
herhaling van de Trüman-Ieer, om
politiek druk uit to oefenen, met
behulp van dollars, een plan tot
inmenging in de binnenlandse aan-
gelegenheden van andere landen.

Dezer dagen waarschuwde het-
zelfde blad, dat geen enkel land,
dat zichzelf respecteert, het aanbod
van Marshall zou kunnen aanvaar-
den, indien dit inhield, dat de Ame-
rikanen zich in de binnenlandse
aangelegenheden mengden. Wan-

neer de Europese landen voor-
waarden zouden -worden opgelegd
van dezelfde strekking, als aan
Griekenland en Turkije gedaan
werden, zou dit een schending van
dé souvereiniteit betekenen. In dit
geval zouden die voorwaarden geen
ander doel hebben dan het program
tl doen mislukken.

Een bemoedigend teken, dat erop
zou kunnen wijzen, dat Rusland
succes nastreeft in Parijs, valt on te
maken uit de min of meer uitbun-
dige liver, waürmêae Se onder Rus-
sische invloed staande regeringen
van Bulgarije, Tsjecho-SlowakMe,
Polen en Roemenië instemming be-
tuigd hebben met het plan Mars-
hall.

Een teleurstelling daarentegen is
de groffe rede. die Ruslands filiaal-
houder In Frankrijk Donderdag op
het communistencongres hield. Als
die rede door Rusland geïnspireerd
fa. dreigen de Parfise besprekingen
dezelfde eindelo&e lijdensgeschie-
denis te worden als de vredesconfe-
rénties.

Bevin sdiiint dit beslist te willen
voorkomen, ffii heeft aangekondigd
binnen een -week resultaten te wil-
len zien.

En dat te nodig. De tiid dringt
Toor Europa, Oostenrijk, Italië,
Duitsland en andere landen, die
met grote angst aan de komende
winter d«nk«n. Europa's Grote Drie
•taan voor enorme verantwoorde-
lijkheid.

• Met Incur van 23 Juni J.L É> het
telefoonv«A|»er tiuaen Nederland en
BulgarQc heropend. Toegelaten zijn
fewone dringende particuliere ge-
fenkken alamede jraprekkon met
*«r- en oproepberlCBL

Ook met de Vaticaanse ataat la
ket telefoonverkeer heropend. Over

Zó;

g uur-N
In. te„„.Sfc^
meer;1 9.3d
„In 't boelji
encert

:OPROGRAM
29 JUNI.

n.
iuws; 8.20 uur Hoogml;

Üjitoniuskerk te Zwarte
uur Nieuws; 12.15 uur
luys11; 12.30 uur Lunch-

dpor ! „Het Orkest zonde
.LUT: ;£lieuws; 13-4& uur

/.Katholiek r&érite"; 14.25 * fiuV
r;Drente zus of Drente zo"; 16 uu
Kamermuziek van Louis Bomer;
16.30 uur Ziekehlof In de St. Anto-
niuskerk te Zwartemeer; 18.80 uur
Orgelspel uit de St. Janskerk te
Gouda; 19.30 uur Nieuws; 20 uu:
Sport. In Drente; 20.08 uur De ge-
wone man zegt er het ztfne van
20.15 uur De bteën (Luisterspel)
21 uur „De winö waait uit Drente"
21.30 uur Één Drente boerenbrut
loft uit het jaar 1800; 22.10 uur
Slotwoord door prof. dr. J. B. Kors
O.P.; 22.15 uur Avondgebed en li-
turgische kalender; 22,30 uur
Nfleuws; 22.45 «ur Kath. nieuws
23.05 uur Kareol septet; 23.35 uur
Avondconcert.

HILVERSUM I.
8.45 uur Zon dagmorgenmelod leen

0.30 uur Men vraagt wij draaien
10.15 uur Gemengd omroepkoo'
0.1.v. Pred l Boshart; 1.20 uur Dolf
van der Linden en zjjn Metropoli
orkest; 13 uur Nieuws; 13.15 uur
„The Romancers" o.l.v. Gerard van
Krevelen; 14.30 uur Concert door
het tltrechta Stedelflk Orkest; 17.40
«ur Kwartet Jan Corduwener;
uur Nieuws; 18.30 uur Voor de Ned.
strijdkrachten.; 20 uur Nieuws
t kort; 20.15 ur1 Waltztlme; 20.45

uur Twee Egyptische dieven (Hoor-
spel) 21.10 uur André de Raaff
(piano),. Jacques Schuïte (orgel);
21.30' uur Hersengymnastiek; 22 uur
Eigen opnamen van het Muziek-
'etslval in het :Kurhaus te
meningen; 23 uur: Nieuws; 23.10 uur

Gr. muziek.

MAANDAG 80 JTTNI.
HILVERSITM Tl.

7 en 8 uur Nieuws; S.30 uur Mort-
:ere Morgenklanken; 9.50 uur Max
Réger programma; 11.35 uur Fiano-
•ecital door André Jurres; 32.15 Uur

Staat-soperoakoor; 12.30 uur
Bacn'-cyclus VI: 13 «ui Nieuws:

uur Emnchconeert donr h?t
Continent?! Quïntet; 14 uur All
round .sextet: 15 uur Vrc-lflke Man-

__ bjf de thee; 15.30 uur Cesare
:rio; 17.45 uur Hollanda-sextet; 18.30
uur Vrij en big; 19 uur Nieuws 19.45
uur Gr. fliuziek; 20-24 uur Natio-
aal programma 20,05 uur Wiïhel-

__itiir; 20.10 uur Het orkest ,,De Witte
Arijellerea" o.l.v. Dolf v. d. Linden;
21.27 uur Oud-Neder landse liedjes:
12 uur Nieuws; 22.30 uur Concert
loor het omroeporkest o-l.v, Henk
Spruit; 23.15 uur Feestboeket (gr.
pL).

HILVERSUM I.
8.18 uur Luchtige inorgrenklanken;

.0.20 uur Voor de zieken: 11 uur
Solisten; 11.45 uur Familïeberich-
:en; lï uur Staf muziekcorps A'damse
x>utie; 13 uur Nieuws; 13.20 «ur
„The rla'mhïers" 14 uur „La Tra-
yiata" Opera in 3 acten van Verdi;
.8 uur Nieuws; 18.30 uur Voor ds

_ strijdkrachten; 19.15 imr Om-
roepkaroerorkest o-l.v. Anton Kra-
lage; 1&.45 uur Departementale u i t - ;
;ending; 20-24 uur Nationaal pro-1

O blik, wanneer ik op U büfc -*~ schenen — ik zie weer de Bri-
er. daarbij schier een traan «er~ gade Irene — fcoor; het gejubel
slik — dan komt dat, wyl her- in de straten — door Crüne
innerïng — door Uf dat leven- Paltzei verlaten — die straten.
loze ding — in myn gedachteit waar men weer kon lopen —
wordt gewekt — en vreugd meJ? gev&Arloos, zonder £env,v?slopen
weemoed wordt doorspekt. — — en zónder dat een man, var-
ftij, schijnbaar waardeloos om-j htt — roodhoofdig snauwt:
hulsel — van goed en grondig Kommen Sie mütï Jaja, wél is er
Mqgen-vulsel — nu wij nog, tlfcfiZ ja/eiöiJziefd — sinds wij door

v ï'̂ ^^«^w%odp^y%^^ *^-: w*
het laatst elkaar ontmoeten • — i^ptt weer zeurig — - chicaneurig
nu. Gy, met al Vw Ülikverwan- --4 en -daarbij tamelijk kies-
ten — bij ons vertoeft als de I&ewrig — men xiet met lichte
restanten — nu wijd ik U een ffVtef èie Tneat — en zegt:
afscheidslied — want 'ifc ben veneend; die b l i e f ik niet!
niet anti the meat! Ik zie weer %f> z\}n er meuten, die 't ver-
riensen op de daken -— die daar, iflfifcen, U thin* tt eten, blik der
met uitgeteerde kaken — naar fikken! Maar ïk ga. me aan V
vrijheid en naar VjOexfoel haken te button — en ga nu éérst een
— Ik zie weer ome fuikerltieten tiatje fruiten — en bij dat sud-
— die toen zelfs ónze hoogste gerende titfjé — doe ik dan noj;

ff een boterkluitje — en
nn blik, ja daarin wordt gij

vol verwachting uitgestort* —
zijt gty dan volkomen ledig —

tfc U met bloemen,

Pieten — als'Nassi (Sorengheer-
liik vonden — en, gretig, zwaar
gekruid, verslonden. Ik roep
weer jubelend Hosannah! i—
daar valt het etien neerf als
Mannahf — ïk denk weer: jjJïEedig — op hef buffet, (al
Woutertje, daar zit Je — metftynkt het dwaas). Gij vormt
ccn verschralend oliepiije -^ ik
zie me op de Majo koken —
van gas en licht geheel ver-
stoken —. Ik zie. me weer als
juichend wezen — bij d'intocht
nan: de Canadezen — zie vol
verblijding de bevri;jdj>~\ en
hoor tde Koninkl'_
O blik, opnieuw in nood ver-

Een verloting voor
Meisjesstad

Men stchrgft ona uit Utrecht:
Goede Nederlanders hebben voor

een goed doel wel 4$U, over .̂Bsn^op-."
recht Nederlander zal echter Óc*
stereotyp de vraag stellen: „Waar ia
't voor?*f

Deze groot opgezette
'oor Meisjesstad. • . .

Is het wel nodig, dit begrip nader
e verklaren? Voor velen niet. Vóór

anderen zou men kunnen volstaan
met: „Meiajèsstad dat is pas-
toor V^n Nuenen, -Meisjeastact. ....
dat zHn de zusters van fle W*ter-
straatf" ; '

Dit ztfn strikt genomen natuurlek.
;een goede antwoorden, itiaar toch

zeggen zij alles en. behoeven voor
tauozen geen. verdere ^maeïirtjviiig.

„Dan is 't wel ':ëo&'\f Slen ze
ggen en beginnen al'.p^L ^gélia te
akken op de lotkaarteELrè - •:. '
We stellen er echteff prijs op

lauwketirig en duidelijk te zrjn voor
iedereen, . •

Het grote aantal vrouwe», meisjes
-i kinderen van alle gezindten, dié
.'oor Meislësstad 'n waardige plaats
n de maatschappij verkregen of her-
kregen, denken daar anders over.
Het idealisme van die pastoor heeft
hen gered! Hg wist dit idealisme
ook over te brengen op een groep
Jonge vrouwen, die hij samen bracht
in kloosterverband, de zusters Au-
gustinessen.

De contemplatief-actieve opleiding
van deze zusters is geheel ingesteld
op het lenigen van de nood van hen,
die in Meiajesstttd een ónderdak vin-
den.

Ook richten zQ zich tot gezinnen.

een unieke vaas — want
elyks brengt gij, vol wijding
een vleugje sfeer van de be-

ffldtng — En wellicht put het_
^geslacht — «if U nog geeste-
jjïee kracht, — • Dan wyst het op
fit blijf^ian Opa ...... als 'Mene

Europa..../
WOUTERTJE.

., .. door allerlei, vaak tragische
jjïistandïgheden, dringend hulp be-
oeven. TT ziet de zusters in hun
eurige. vlotte kledïj door de straten
t stegen gaan. U zult ze even later
ünnen aantreffen In de keuken of
|n de wastobbe. Ze zijn uitgegaan
DL tobbers stoffelijk te helpen en
eestelük op te beuren. Het Is een
3*1 werk. Het is zichzelf geven voor
|h ander.
:WiJ vragen U dit werk te steunen
aast vqel Idealisme ia er bok veel
.*Id nodig: om het in stand te hou-
6n en uit te breiden. Reeds is een
llaal van Meisjesstad geopend In
Jlveraum. De meisjes gaan van
[eruit in dagbetrekking en hebben
Lm thuis in Huize De Stad GodS.
wrheen, genoemd De Monniken-r

TT dit gelezen hebt, weet tfj
•aarvoor U zegels plakt en U weet;
ut het ?oed is. Wie medewerkt aan

van de stad Godé
van satan, zal er

?or G*tt voor worden beloond.

BOEKBESPREKING
„HOIXAND SHIPPrNG AND

KlAWNG".
Van Kouteren'tf Publ. Co. te Rot-
irdam ..zond ons het Juli-nummer
:n bovengenoemd Nederlands export
jdachrift. Dit Juli-nummer is voor
uid-Amerika bestemd, en dus In
;t Spaans en Portugees geschre-
ïn. Wg raden de Twentse firma's,
|e belangstelling hebben voor de
cport, kennis te nemen van dit be-
.rtEfrflke orgaan.
Tot onze spot ontdekten wij 'n
t nummer geen. enkele advertentie

teken van belangstelling van een

LUXORr Er komt een vriend
vanavond.
Een Franse verzetsfilm van goe-

de kwaliteiten, die zich afspeelt ii
eon luxe 'gekkenhuis. Men heef
soms moeite' de wijzen en de dwa
zen uit elkfaar te houden, — Alleen
volwassene^ mogen nroberen om
uit te vinden wie de leiders ^^
Maquis zijn.

HENGELO.
COKCEHTGEBOüWr De Bo?clca-

-nr.--- ''^' -• • - - - -
Misdaad/ zeerover.ü,
isdaad bestreden. Vumisdaad bestreden. V\iur en 4eRen-

gevechten met leven of dood als
inzet, houden de spanning efin.
Met huwelijkstrouw wordt nogal
lichtzinnig omgesprongen. >• Alieen
voor volwassenen.

ClKEMA. De piraten van Key
West

.Ge kunt twee mannen verliefd
laten, worden op één vrouw. Ge
kunt die twee mannen maken, tq"
belangrijke figuren in de -Ameri
kaansé scheepvaart in de jaren 1840
én volgende. Genoemde vrouw
heeft één zusje, dat zusje wordt
weer verliefd op de broer van1 een
„zeeschuimer". De mannen vechten
tegen elkaar om de vrouw, en sa-
men tegen de „saeach minier". De
danis huilen vaak en lachen soms.
De gevechten zijn spannend, vooral
onder water . Het hapüy-ending
komt als óp bestelling. Eeü schil-
derij in pittige kleuren. -~- Voor 18
"aar en ouder.

Wijziging omzetbelasting
Noodzakelijke

levensbehoeften vrijgesteld
Het infangr yvan l Juli a.s^ wordt
de omzetbelasting gewijzigd. Het
Percentage van heffing;, dat tïuuw
In het algemeen twee is, wordt
verhoogd tot drie, terwyi bet.per-
oentagre van vier in zes verandert.
Het voor groothandelaren gelden-
de' percentage van een halï
echter '

Een aantal noodzakelijke levensbe-
loeften ia, zowel bij fabrikanten als

groot- en kleinhandelarên, van
omzetbelasting vrijgesteld, t.w:; aard
ippélen, brood, fruit — met uitzon-
lering van bevroren fruit en geccn-
:erveerd fruit — /groenten, voor zo-
'er vers, Rezouten. gedroogd of: ge-
weld, doch niet bevroren' groenten
n grorinte-coriserven, melk, granen
rtfst, gort) en meel en bloem van

grranen, voor 'zover niet verder be-
K-erkt

De producten van landboüwert.,
:uinbouwers, bosbouwers, veehou-
"ers en vissers zullen, voor zover zij
ilet zfln vrijgesteld — hetgeen met
!e maeste belangrgKe het gevaHs —
oortaan in plaats van met é£p, resp.
Irie percent zijn belast mat drie,

p. zee percent. ..-• •
g levering door een fabrikant

•an bepaald aangewezen weeldegoe-
!eren ia een belasting verschuldigd
•an 15 percent.
De afwijkende regelingen voor.

t>akkera en banketbakkers en vpor
onsumntie-ljsbereiders vervallen,
et aantekenen van de inkopen
lïfft als verplichting bestaan.
Als overgangsregeling geldt, idat

ip de leveringen en diensten, welke
öór l.Juli 1917 ztfn verricht, oude
'palingen van toepassing blflvan.
Aan o> ondernemers Èal vanwege

inspecties der Invoerrechten te
oftnzen een schriftelijk* mededeling
ordeij gezonden, waarin in bét

kort de

Uroningren: Bnjnhilde—Acüef
Utrecht: Zeeburg—P.S.V.

( besüssïrtgswedstrtjd X
AFD. TWENTE JEUGD

Meisjes B.:
Olympia—H.H.C. 46

Jongens B.:
H.B.S. I—H.G.V.
U.L.O.—Carlo
Hercules—Hand. U.L.O.

Jongens A.: '•
Hercules—V.G.L.O.
In het kader van de sportweek t«

'Amsterdam wordt Zaterdag 12* Juli
een handbalwedstrijd gespeeld tus-
sen hét Amsterdams elftal en het
Bond 3e !f t al. Voor dit bondselftai is
de Olympïaan Textor ala réchtsbin-
nen uitgenodigd. Voorts vernemen
wy nog, dat de hoofdklasse thana
definitief doorgaat, welk besluit
Zondag In Den Haag op de aldaar
gehouden bestuursvergadering is ge'
nomen, waardoor tevena Olympia 2
en IT.D.I. uit Arnhem naar de dia-*
trlctsklaese promoveren.

OVERZICHT
Het dames kampioenschap heeft
>ir een beslisaingswedstrfld voor

zich opgeëist, welke met het oog oR
de retsmoeiljjkheden in. Utrecht ge^
speeld wordt. Het betreft hier n.LÏ
zoals we wel verwacht hadden, ae
ploegen. Zeeburg en P.S-V. Jammeï

kon deze wedstrijd niet iö
mte worden georganiseerd van^

weee de boven omschreven moeilijke
heden, waarmede tevena een gewel-
dige propaganda voor onze Twentse
dames verloren ia gegaan. TechniacH
w«£en, de ploegen aardig tegen el-
kaar op. De tactiek wijkt nogal
enigszins af, aangezien P.S.V. meer
aanvallend speelt en. Zeeburg- mee*
haar zwaartepunt In de verdedlgingf
legt met de nationale doelverdedig*
ater aan het hoofd. Niettegenstaan-
de dat houden wft het op een kleine
Zeeburg-overwinning en wel omdat
leze dames groter en forser van
ituk zijn dan hun tegenstandsters
in over betere schutterscapaciteiten
xschikken. ,

In Groningen maken Brunhilde en
Actief Zondag- onderling uit, wie dit
Jaar als hekkensluiter zal fungeren.

Verlaging kaasprijzen
i)e prjjzen voor natuurkaas wor-

ïen In het kader van een nieuwe re-
. ïMnff der prezen met ingang van,
!9 Juni ja.s. zowel voor consument

als detaillist verlaagd. Het bedrijf-
ichap voor zuivel heeft de nieuwe
ir^jzen> welke aan de consument mo-
ren worden berekend per - K-G.r ala
'olgt vastgesteld (tussen haaKjea'
Ie Inkoopprijs voor de detaillist \:

a. Volvette kaas f 1.SB (f 153)
, Alle soorten 404. kaas al of niet
'oorzieii van kruidnagels met uit-

zondering van de onder, g" en j ge^
'loemde soorten, f 1.70 (f-1.3S) • e.

Oo- Fabrleksleldse,, friese nagel -~
en kanterkaas £ 1.60 (f 1.28). e. Boe-
'en Leldsche Delftsekaas f 1.80
;f 1.48). f. Volvette korstloze, olok-(
kaas) en smeerkwis in alle verpak-
kingen, met uitzondering van de on-
Ier h. genoemde soort, f2 .— f 1.68).
f. 40-1- koratloze, (blokkaas) en
imeerkaas f 1,90 (f 1,58), h. Volvet-
e Itorstloze kaaa (blok) !n verpak- .
:lng t.m. 60 gram f 2.40 (f 2.08). L .
:0-f, korstloze kaas (blokkaas) in
^rpakküig-en tm. 50 gram f 2.30

v _ 1.98). T. Alle soorten van overzee
aangevoerde kaas f 1.85 {f 1-53). ^

Eveneens worden met ingang van
19 Juni a.s. de maximumprijzen van
öter v»or detaillisten verlaagd, wel-
:e dSJt per K.G. netto voor boter

irtfsAlaase I f 2.37 wordt en van
_,„Jasse tt f 2.31. De prös voor de

jonsument blijft ook na 29 Juli a.s.
cngewtTzigdE en bedraagt dus voor
prHsklasse I f 2,60 per K.G. en voor
pcftidaaw H f 154 per K.G.
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Algemene beschouwingen bij de begroting

Felle aanvallen op de C. P. N,
Lof voor het beleid van B. en W.

Woningbouw het meest dringend
Enschede heeft wel een grote communistische raadsfractle. maar
staat niettemin volkomen afwijzend tegenover het communisme.
Degene, die dit nou niet duidelijk was, tal dit toch ondubbelrianï;
geconstateerd hebben tijdens de algemene beschouwingen, die de
behandeling van de begroting voorafgingen.
Alle fractie-voorzitters — uitgezonderd natuurlijk die der C.P.N.—
keerden zich tegen het rode totalltalrtsmt. dat In Nederland en In
Enschede zijn belichaming vindt in de C.P.N, De debatten hadden
over 't algemeen weinig met het gemeentebeleid te maken. Zij
bewogen zich op het terrein der lands-, ia zelf» op dat van _de
Wereldpolitiek, waarbij practfsch geen detail van het politieke
wereldbeeld onbesproken bleef. Bat het communisme er niet zon-
der kleerscheuren afkwam, behoeft nauwelijks opgemerkt te woi-
den. Zover de debatten het beleid van B. en W. raakten, waren
zü vol lof voor het werk van dit college, alleen de communisti-
sche wethouder Otto ondervond enige critiek.

Politieke debatten
Het getuigde van oprechte waar-

dering, voor het noeste werken en
het ervaren beleid, dat onze K.V.P.-
wethouder, de heer NIJKAMP, als
gemeentebestuurder voert, dat de
VOORZ., alvorens met de algemene
beschouwingen.te beginnen, woor-
den van medeleven en erkentelijk-
heid, tot de zieke wethouder richtte
én clemeritie inriep voor de plv.
wethouder van openbare werken,
dhr: DE JONG. <jie nu deze voor
hem betrekkelijk vreemde materie,
ook moest behandelen.

Was het eerlijk vertrouwen in de,
raad, of was het maar een onder
woorden brengen van een stil ge-
koesterde hoop, toen de VOORZ.
aan de sprekers onbeperkte spreek-
tijd gaf, in vertrouwen, dat er toch
wel een onmiddellijk verband ge-
zocht zou kunnen worden tussen
het gesprokene en de te behandelen
begroting? Feit is. dat de algemene
beschouwing ënpractisch de-begrp-
ttng niet raakten en het vermoeden
is gewettigd, dat bij een. volgende
JEelegenheid, onze vroede vaderen
hun politieke eevoelens binnen een
bepaald tijdsbestek tot u itinc rullen
moeten brengen. De zittim* zal er
vermoedelijk interessanter en zake-
lijker door worden. Interessanter,
omdat onze raad momenteel helaas
de sprekers mist die een debat
boeiend kunnen makers door'rakè
zetten of spitse •woordenkeus. Za-
kelijker, omdat er dan niet zoveel
tijd zal besteed kunnen worden aan
onderwerpen, die vpltedig buiten 't
bestek van de begroting — en daar-
mede buiten de raadsvergadering
— vallep.

P.va.A7 dhï. 'B^KËRT'grote lof
haéi voor het beleid van de huidige
regering' en voor de doo* haar ge-
komen maatregelen en de door haar
tot stand gekomen wétten. Hij coru
stateerde. dat het 'liberale T*lei<ï
van de jaren 1930—1940 totaal is
verdwenen en dat er momenteel Jri
vooruitstrevend bewind eevoerd
wordt, Hu bewees dit. door ó.m. op
Ho <r0claa<rrlA (fcaMianarïn** pn H*

ste ronde van dit politiek gevecht
uit het arsenaal eehaald en oo de
„reactie" losgelaten.

Jammer voor de C.P.N.-leider, is
zijn beginsel te voos en zijn betoog-.,
trant te doorzichtig,, om met enig
succes te werken OD --zijn politieke
tegenstanders.,en zelfs zija niet te
ontkennen handigheid waren niet
in staat, dit gemis te vergoeden, om
althans naar het uiterlijk, zijn
figuur en dat var. zijn parti te
redden.

In hoofdzaak kwam zijn betoog
er op'tnser. dat de regering doelbe-
wust zpü streden naar een beknot-
ting der autonomie van de grote
gemeenten, omdat daar het commu-
nisme; zo sterk is.

Scherp veroordeelde hij het socia-
lisme van de P .v.d, A. Volgens hem
is dit m tegenspraak met hel in
1912 Joxjr Trsélstra, in een brochu-
re omschreyffiti sociahsme Er be-
staan thans tientallen soorten so
cialisme personahstisch-, democra-
tisch- en christeb.ik socialisme Met
een komische paraphrase — a - zo-
als" het gehele betoog, ook «eer niet
op d9 feiten afgestemd was — be
sprak de C P N -leider het huwelijk
Bomme-Yc-Ffink Hy oefende eri-
tiek tot op de hoge dividend-urtke-
rrngen «n sprak zun syrrtoatjw vit
voor £e. onreglementsu'e actie vopr
loonsverhoging OD het „Swutters
veld"i die, past m ' c l i

ïheime Katholieke
politie !

'• Naar de heer van {*** Reve
fjractieleider der CPN\
Jdn de raad mededeelde, bestaat

Enschede eert geheime
\ van de Ka.-
\tholieken, piet aan 't hoofd een
^Katholiek priester
'De aspirant-GéPeOe der CPJtf.-
in Enschede moet wel ouef een

|/o.belach.ti£f .speurders apparaat
* bezitten, daar z\j een „geheime
dienst" ontdekt, die zover de
Katholieken bekend is, niet *wi*.
bestaat.
Als de echte GéPeOe ook zo
werkt, is het geen wonder d"at
t?r onschuldige slachtoffert val"

TTietr zo breedvoerig; Jd.och zeker
_ j belangwekkend, was de be-
schouwing vah; de K.V.P^Jeider mr.
SCHWEITZEKi die begon met erop
te wilzen, dat een zwrjgen van de
K.V. P.-fractie wel eens verkeerd
kon worden uitgelegd en vooral in
verband met het feit dat van be-
paalde zijde.steeds gepoogd wordt
om de K.V,P. als reactionair te be-

groting is hij zeer 'erkenteluk. Wat
de wethoudersverkiezingen betreft
merkte hu op, -dat als de P v d A
fcenoegen had willen nemen met l
zetci. dan hadden ook dfw kleine
Dartiten een zetel kunne»*Mingen |
Dat was democratisch geweest H« |
vindt het voorts onbegrijpelijk, dat
na de felle critiek, die de P, VS, A.
op het communisme m de verkie
zingstijd leverde, er toch aan had
medegewerkt, een communistische
wethouder te benoemen.

De C. F*. N. gevonnist
De voorzitter van de slechts twee

rnan tellende i>":'!2 van de Partij
van de Vrijheid, - ? heer BUJDEN-
STEIN, genoot in de na-oorlo^se
Enschedese gemeenteraad met de
reputatie van een groot spreker te
znn. Gisteren vestigde hrj echtst m
een half uur zïfn" naam. Op kaïme,
bnna onbewogen manier, hield hij
een lang betoog, waarin hu onmee*
dogend de scherpste critiek aan 't
adres van de C-P.N. lanceerdp Zijn
rede was een requisitoir tegen het
.Vadertje Stalin-bevel: Wji vflUfer"

zoals hij het communisme karakte-
riseerde, waarbij het vonnis 'tege
Uikertijd. geveld werd Zonder flpk
maar enig* sympathie voor os f .v
d.Vr. te koesteren, moet onorawfln-
den erkend wordèii, dat deze .ver-
oordeling van het commurusnïg ra-
dicaler en drastiscner wa« "-- J"
van .één der voorgaande
die tocji allen scherp het
Mic.Yirt ircTiivi*^Tî b*^^ ĴJJ'*A

A a n b e s t e d i n g
te Enschede

30 nieuwe woningen reap. aan de
Hoornweg. Schurlnk&weg

en Rigtersbleekweg.
Gisterochtend werd in het schaft

lokaal van de Bamshoeve te Ensche
de door ir. W. K. de Wijs, architec
•3.N.A. te Enschedé in het openbaar
%aiïbesteed het bouwen van 20 wo
Hingen aan de Roomweg en Schu
rinktfiveg voor de N.V. Katoenspin
nero „De Bamshoeve"; het bouwen
pan 7 *—ning-en aan de Laaresstrta
Voor d\t9&. Elijdenstein en Co N.V.

bouten van 10 woningen aan de
ersbleekweff voor de N.V. v.h.

; J. v. Heek en.Zoon in drie perce
!en en voorts nog het schilderwerk
Ismede behang- en glaswerk aan

•rengenoemde woningen eveneens
eirjft percelen.

De laagste en hoogate inschrijvers
por het bouwwerk waren reap. voor

perceel I de firma's C. F. Sïuymer ei
I te Llntelo, te Enschede belden
oor f 191126.—, en B. M. Oude Bos
e Oldenzaal voor f 283.900.—; voor
ereeel II de firma J. Berksen te En-
chede voor f 69.780.— en B. ï .
Üude Boa te Oldenzaal voor t 87.000,
oor perceel m H. Olink te Boekelo
t)ör f 99.670.— en B, f£. Oude Bos

B Oldenzaal voor f 99.670.—.
De laagste en hoogste inschrtj vers

por het schilderwerk waren re*p.:
Voor perceel I J. G. Bekker te En-

^iede voor t 10.4801— en J. A. v.d.
est 'voor f"14.975.—; voor perceel
A. Schiïddcrrn en A. Wibier voor

3416—; voor petceel m K. J.
Hink voor f 5-150.— en Gebrs. v.d.
>st voor f 7.030.—.

tferschü tttóé^ ïiïS^önï ett
munlsme. Hij vroeg wat
siviteit beduidde, fiet cc_ ^
me heeft geen belang brj grotere
welvaart, want sis de Welvaart
stijgt, tanjnt.de G.PN Het impe-
riaüsme van Rusland in de Baltv
schelanden, Finland en de vroegere
Italiaanse koloniën, wordt doqr de
C.P.N. niet afgekeurd Onze recht-
vaardige aanspraken op Indie ech-
ter weli De instandhouding van t
Russische lener is eeen verkwis-

r"**er BlHdenstein de yerze-
„ Paf. dat B. en W. diligent
lïen binven, wat de moeilifkne-

i dëf textielindustrie aangaat

De replieken
s Tyctens de reolielcen voerden alle
fcrekers, t.w. de h.h. Bijker, Van
j^Reve, Schweitzer, Sein en Bttj-
üïisteln, nogmaals het woord, voor
ï meeste van hen was het ëcn min
"tneer in^herhaïlns vallen van de
ste betogen, waartig wederziids
naakte ocmerkingen werden be-

rëwrtord, Zo beantwoordde de heer
DHWEITZER (K.V.P.) o.m. de op-
't-kinK van dhr. Blijdenstein be-
ïeixde de bevolkingsaanwas, en
'reed hrj de opmerking van dhr.
jert als zou de K.V.P. 'n, twee-

ipe houding bii de wethou-
rklezingen hebben aangeno-

-, Bn deze replieken kwam de
.• Van 't Reve (C.P.N.) — zoals
; al in de eerste ronde — feiten
hort Toen de VOORZ. de alge-
&e beschouwingen wilde sluiten,
östc dhr. Van 't Reve dan ook
( duplieken. Zij werden niet toe-
aati, omdat dit bil de aanvang

vergadering overeengekomen
De3Y-,QPR& ging over tot de

van 4e begroting

Economische Palitieiechter

SMOKKEL-
EN KOFFIEHANDEL

liet was er warm, gisteren, in Al
melo, verschrikkelijk warm. En o
een gegeven ogenblik ging bet er
nog warm toe bovendien, Een ver
dachte meende n.l. te moeten opmer
ken, dat veel erger smokkelaars dan
hij — hij was-ook .een smokkelaar —
veel minder straf hadden gekregei
dan de officier voor hem vroeg ei
dat vond hl] niet in orde.

Deze vera waS A, KI. te Ensche
de, die samen met J.-, Et., eveneens t
Enschede, zich schuldig: gemaak
had aan smokkelhandel. Het betro
hier een aangehouden zaak en uit d
verklaringen van douane en politi
bleek, dat de verd. bekend stonden
als beruchte en geraffineerde smok
tcelaars. De Officier van Justitie eis
;e voor ieder 8 weken gevangenis
straf met aftrek en 3 maand R.W.I
Geen van beiden had-hier vee! zin in
en ze probeerden do politierechter te
vermurwen, Kl. op dé bovenvermelde
wijze. Maar het gelukte niet. Het
vonnis luidde conform; de eis.

S. D. te Enschede h&d in April '47
i kg. en ook nog eena 87 H Kg. af-

geleverd. D. zei deee koffie eens ge-
cocht te hebben voor Polen, die vee]

bij hem kwamen en dié hfrf als zgn
vrienden 1?eachouwde, Dé Polen wa-
ren weggegaan en lift bleef met de
voffïe zitten. Thuis wilden ze die

koffie maar niet houden. Ho had
laar al veel ongenoegen over gehad,

Teneinde raad had hij ze maar ver-
toont, niet om er aan te winnen,

maar om er maar af te zijn. De Off.
vroeg 2 mnd. gevangenisstraf en
verbeurdverklaring van de koffie en
iet geld, dat in beslag genomen was.
•ïet vonnis werd 2 mnd. voorwaar-

deljjk met een proeftijd van 3 jaar
n verbeurdverklaring.
F. H. te Enschede zou 39 kg. kof-

ie ontvangen hebben van D., de
/erd. uit de, vorige zaak- H. zegt, dat
itf ze niet heeft ontvangen, dat er
en zakje bg hem thuis is gebracht,
erwrjl hij niet thuU WRS. Dit was
fet afgesproken en h$ heeft het
akje toen zelf naar één ander ge-
racht, zonöer dat nQ wist, wat er

n zat. Verd. zegt, dat er wel erw-
en in konden zitten of konijnen-
ellen.
Toen de politierechter hem vroeg,
aarom hij ze cfan had weggebracht,
ntwoordde verd.: „Ik wilde geen
offie In huis hebben." Waatfap "de
olitierechter repliceerde^ „Dus u

vist toch, dat er' koffie In zat."
feró. maakte toen duidelijk,, dat elat
iet zo was en dat hff dat alleen zei,
mdat er steeds over koffie gespro-
en werd.
J5r ontstond' 'toen nog *en dispuut

ver wat ontvangen van koffie nu
tgenlijk wast waarop de Off. 2 mncL
evangenisstraf eiate met aftrek. ,_
De verdediger, mr. van Rhijn,

meent, dat het heel goed mogelijk ie.
at verd. niet heeft geweten, dat er
offie in de za.k zat en dat het ni~':

Bewezen Ie, dat ntj ze ontvangen
eeft, Hrf waa imïners niet-jihuja i

Leerlingen vten zeevaort-
;en machtnistenscholen en

de militaire dienst
t De directeur' der School voor
fcheepswerktulgkundigen te Ensche-
we sonrittft ons:

In verband: met het personeelge-
irek ow onze. koopvaardnvloot zullen
Ie leerlingen Van zeevaart- en ma-

E. E. v. G. uit Enschede, 4!« niet
?rschenen wa*. zou met rtieerge-
«mde D. M% Ktr. Icoffle' Rebben
'orpTeverd. Hij werd VpronM««aa tot
100. —r subs. l ihncï. hechten!*.

HSLSCBER'S PEESONEEt
MAAKTE EEN ADTOBUSTÖCHX.

Dezer dazen maakte hef Perso-
neel van Hülséher's Vererlelines-
edrüf een autobustocht. Vta De-

[ AGENDA
Cniehede

ZATERDAG 28 TONI
Irene: „Vliegtuig vermist"

(Al te keuren).
Alhambra: „Sport staalt spieren"..

(Alle leeftijden)
Glonerbrug
Luxor Theater: ,,Er komt 'n vriend
..vanavond." (Geest .volwassenen)

Zondag 29 Juni.
St. Joflephgebouw: Na de Hoognüa

vergadering K. A. B.

Medische dieiuten-
Zondacsdienst doctoren van Za-

terdag 12 tot Zondag 23 uur: Tj. S.
Velsing, Haaksbergerstraat 123, teL
2234; A. Hoogenraad. Boddenkamp-
singel 49. tel. 4375; dr. D. A. Ave-
narius. Gronausestr. 38, telef. 5720;
J' TH. v. Lintel, Emmastr. 19, tel.
4590; Beins. Hogelandsingel 170, te-
lefoon 3897.

Zondairsdienst apotheken van
Zaterdag 18 tot Maandag 8 uur en
gedurende de gehete week nacht-
dienst: W. M. J. Baiirlchter, Haak»-
bergerstr. 2, tel. 2512; G. B. Hotat.
Gronausestr. 12. tel. 3150; F. A. f.
F. Jassies. Oldenzaalsestr. 43. tel
4020. — t
Zondagsdienst verloskundigen van
Zaterdag 18 tot Zondag 23 uur: Zr.
D. A. Lutke Schioholt, Rietrndlen-
straat 74i tel. 2706; mejuffr. Ehl-
hardt Haaksbergerstr. 181. tel. 2162;
tnevr. G. G. Leurleiiberg-Wende-
rick, Hengelosestr. 174, teL 5794.,

Pastoor H. J. van Esveld
plotseling overleden

In de nacht van Donderaag_ op
Vrfldag Is tengevolge van een tae-
'perte plotseling overleden de Z.E.
ïeer H. J. van Esveld, pastoor der
!t. Werenfrldus parochie te Eist
:GeW.).

Tragisch ongeval in de
Houtmaat te Hengelo
Gistermiddag omstreeks half -zea

werd de zwemlnrlcrfting „De 'Hout-
maat" onder Weerselo in opschud*
ing gebracht ëEoor een aeer tragisch
rigïval, dat üch als volgt afspeelde:
De 15-Jariee leerlinjr-schilder, Ger

it MoUiïlk uit de LBsterweg te Hen-
gelo, was met ztin oudere broer Jan
n nog enkele vriendjes.In de Hout-

maat gaan baden In het' ondiepe ge-
ïeelte. Toen Jan Iets bflzonders in
iet water ontdekte, waarschuwcje
fl de badmeester, die op onderzoek
ilttooff en tot grote ontsteltenis het
évenloos Uchaam van Gerrlt tilt het

water ophaalde. Niemand had hem
• ' en zelfs geen hulpgeroep was~. .̂ ĵ ;, ..MgBLj.ĵ ii.

raostnuitige ademhaling
pot, niet widïrs dan de dood con-
t&teren Aangezien de longen geen
•ater binnen had ffèkrejren aae

wórden aangenomen, dat hij niet
oor verdrinking out het leven Is f e-
omen. Het li niet onmogêltlk d»t M
oor de snelle afkoeling van hét
chiam 'aan hartkrainp Is overleden.



moeten brengen. De zitting zal _
- -vermoedeliik interessanter en zake

lyker door worden. Interessanter
omdat onze raad momenteel helaas
de sprekers mist, die een deba
boeiend kunnen maken, door" rak
zetten of soitse woordenkeus. Za
kelijker, omdat er dan. niet zovee
tijd zal besteed kunnen worden aan
onderwerpen, die volledig buiten '
bestek van de begroting — en daar-
mede buiten de raadsvergadering
— vallen,

A ut o ao m j e der gemeenten
- Het vrasjf*

tiefe iiat de fractieleider, .— _
P.v.d.A., dhr. BIJKER, grote lo
had voor het beleid van de huidige
regering' en voor de door haar ge
nomen maatregelen en de door haar
tot stand eekomen wétten. Hij con*
stateerde. dat het liberale beleid
van de laren 1930—1940 totaal is
verdwenen en dat er momenteel 'i
vooruitstrevend bewind sevoerc
wordtf Hij bewees dit, door o.m. op
de geslaagde geldsanering en de
tot stand Bekomen ouderdomsvoor-
zieningen te wiizen. <~. -J„e waar-
dering had hij voor de gevoerde
herstel politiek en hii resumeerde 't
regeringsbeleid me* een „Wel te-
vreden, niet voldaan."

Hij constateerde verder, dat de
op scich zelf toe te juichen de-
centralisatie-te n de is helaas te
weinig de gemeentelijke autono-
mie ten eoede komt. Hij v;?.̂  ver-
heugd, dat OD het Congres der
Verenig n e van Ned. Gemeenten
het zwaartepunt had ffeleeen op
de gemeentelHke autonomie. *Je
wederopbouw .aldus spr., is in

, sommige gevallen te centraal g*
regeld. Verder was spr. van ra*-

' ninir, dat van de 1016 Nederland-
se «meenten er ongeveer 500 op-
geheven dienen te worden,L door
samenvoeging.
De F,v.d.A. achtte het bti de wet-

houders verkiezingen, in September
-3.1., in overeenstemming met-de de-
mocratische opvattingen, dat ook de

C.P.N. een wethouderszetel ver-
kreeg. Om diezelfde redenen al had
ook de K.V.P. bü de huidige samen-
stelling van de raad, recht op «en.
zetel. Maar daarom alleen was het
toch niet. dat de P.v.d.A. niet in-
ging op het communistische voor-
stel om de wethoüderszetels alléén
te doen innemen door P.v.d.A.-le-
den en communisten. Het brïnci-
piële verschil tussen de P.v.d.A, en
de C.rP.N. is daartoe veel te groot.
In de communistische heilstaat be-
staat geen democratie en heerst het
staatskapitalisme. De arbeiders heb-
ben ook daar geen invloed. Waar
de communisten deel uitmaken van
de.ïëgering, heerst chaos, zoals in
Frankrijk, tot voor kort. Hetzelfde
— n.L onrust wekken — beoogt ook
de communistische E.V.C. in ons
land.

De K.V.P. en de Prot, Chr, groep
hebben eveneens de volle verant-
woording te dragen, daar zi\-
eindelijk ook medewerken aan de
famen stelling van dit college, door
er zitting in te nemen en door op
Verschillende der huidige leden te
stemmen. Bii de behandeling van
de schooleeldheffingen en de hon-
denbelasting stelde de huidige C.P.
H .-wethouder de partij -discipline
blijkbaar boven 't algemeen belang,
tl*rin ziet de F.v.d.A. een ernstig
tqrur voor de democratie.

Tö« «lot had dhr. BIJKER res-
p*c< voor de activiteit van B. en

hij meende, dat voor Zn-
__ vtn een financiële debacle

•M» sprake was.

Wat is socialisme?
. Al ztfn „yolH'TibMT'n"-talent, dat

da communistische fractie-voorzit-
ter. dhr. VAN 'T REVE, onmisken-
baar bedt» werden reeds in de ew-

. ±i« ..oetenae cri
tiek lijt op de hoee dividerïd-uitk
ringen -en spjcak ztfn syrm>a;thie u
V-Opr ü(? onreglementaire actie yop
loonsverhoging OD het „Schutters
veld'V die past in communistische
E.V.C-kraam.

Ondanks alle critiek, had tocl
ook de CPN wrirdenn^ voor hè
belteid van het gehele College van
B en W
De Prv.d.A. was volgens hem doo

K V P op .sleeptouw genomen en
nogmaals drong hn aan op «en uit

tussen Nederland en Oog

maatschappjj
Niet zo breedvoerig, doch zeker

zo belangwekkend, was -', de be-
schouwing van de K.V.P.-leider mr
SCHWEITZER, die begon met erop
te wijzen, dat een zwijgen van de
K.V.P.-fractie wel eens verkeert
kon worden uitgelegd en vooral in
verband met het feit, dat van be-
paalde ziide. steeds gepoogd wordt
om de K.V.P. als reactionair te be-
stempelen, achtte hii het nodig, om
liertegen scherp stelling te nemen

De verjonffde K.V.P. .aldus spr.
wil het liberaal-kaflttaliame ver-
vangen door de Christeli j k-socia-
le maatschappij. In het kort gaf
spr .aan. hoe de K.V.P. dit tracht
te verwezenlijken. De loon- en
salafispositi* van de werknemers
behoort on een behoorlijk peil te
staan. Subsidies aan culturele en
sociale Instellingen ziln ff e wenst.
De woningbouw — vooral één-
gezins- en midaenstandswoainff-
bouw — Is u reen t en kan on de
steun van de K.V.P. rekenen. —
Alle aandacht zal besteed worden
aan Het grote gezin. Nfet één

klasse, maar alle bevolkingsklas-
sen «uilen geholpen worden.
De yerhpogde kinderbijslag en de

noodwKïrzienmg voor ouden van
dagerr, zijn er voorbeelden van. Het
ommunïsme als stelsel moet de
•£,V.P. ten scherpste veroordelen,*
omdat het gebaseerd is OD histo-
isch materialisme en daardoor fei-
elijk atheïstisch is. In de practük
:ènt het communisme geen pers-

«•üheid éri geen geloofsvrijheid.
Met klem protesteert spr. tegen

een door de heer van 't Reve, in de
aadsyer^adëring van 2 Sept. 1946
;edane uitspraak, volgens welke de
kV.p. die »ïr* het- -veafzet. gevallen
ommunisten zou verguizen, pit is
tiet TUIS! en voor allen, die -in het
'erzet vielen, hebben de Katholie-
:en diep respect.
Als de C.P.N, geheime politie en

t n i et-bestaan van de persvrijheid
als vooruitstrevend • betitelt, dan is
pr, zo vrü dit te ontkennen.

De K.VP.-fracie wil graag sa-
.enwerkeij -met de Prot. Christ.

raetie, ép de P.v.d.A., zover haar
'aeginsel 2ulks toelaat. Zij bewaart
nige reserve t.o.v. de P.v. d. Vrij-
eid en zal elk voorstel, dat het
Igëmeen belang dient, steunen.
De samenwerking met de P.v.d.A.

is niet altijd ideaal. De P.v.d.A.
ronkt te veel met andermans ve-

ren. "Wat tot stand gekomen is, of
zal komen, ie gezamenlijk gedaan.
De gemeentelijke zelfsandighe.id is
één qer grondpijlers der gemeen-
schap; volgens de verklaring Van
de min.-president en 6pr. twijfelt
er niet aan, of dit zal ook in de
toekomst tot uiting komen bü het
regeringsbeleid.

Welwillende critiek
Kort en bondig was de Prot. Chr

fractievoorzitter, de heer SEIN. Hij
oefende critiek4 uit op de samenstel-
ling der regering, waar-bii niet ge-
streefd werd naar opneming van
cle A.R. en C,H. in het kabinet. —
Voor het beleid van B. en W. heeft
M] lof .vooral voor het door B. en
W* verstrekte overzicht bü do be-

dogend de scherpste critiefc aan 't
adres van de C.P.N, lanceerde. .Zijn
rede was een requisitoir tegen het
„Vadertje Stalm-bevel: W« volgen"
zoals hii het communisme karakte-
riseerde, waarbij het vonnis tege-
lijkertijd geveld werd. Zonder ook
maar enige sympathie voor de P.v.
d.Vr. te koesteren, moet onomwon-
den erkend worden, dat deze ver-
oordeling van het communisme ra-
aipaler en drastischer was dan die
yan één der voorgaande spre7 ~ "
die toch allen scherp het

jstreed hij de opmerking van dh
r, als zou de K.V.P. 'n twee

htige houding bij de wethou
^verkiezingen hebben aatigeno
n Bii deze replieken kwam d

er Van 't Reve {C.P.N.} — zoals
,t al in de eerste ronde — feite
; kort. Toen de VOORZ. de alge
" beschouwingen wilde sluitei

té Jh'r. Van 't Reve dan ooi*
duplieken. Zli werden niet toe

itaan, omdat dit bti de aanvan
vergadering overeengekomei

, De VOORZj ging over tot
ing van. <jë be

verschil tussen rmzï-dörri en coiri-
munisme. Hij vroeg wat pAgresV
siviteit beduidde, Het communie-
me heeft geen belang bij grotere
welvaart, want als de welvaart
stijgt, kwijnt de C.P.N. Het jmpe*
rialisme van Rusland in de BaHv
schelanden» Finland en de vroegere'
ftaliaanse koloniën, wordt door de
C.P.N. niet afgekeurd. Onze recht-
vaardige aanspraken op Indië ech-
ter wel] De instandhouding van 't
Russische leger is geen verkwis-
ting, die van ons leger in Indië
wel!..

Dhr. BLIJDENSTEN voelde ook
wel voor een uitwisseling met Rus-
,and, mits deze wederkerig plaats
vindt. Hii weet zeker, dat de Rus-
sen verbaasd zullen staan over de
Detere toestanden, die hier heersen.

Scherp laakte dhr. BLIJDENSTEIN
de houding van de P.v.d.A, t o v
de persvrijheid, in verband niét ;'t
aarverslag der Rotterdamse Bank-

vereniging en het Indiëbeleid de-
zer regeringspartij, waarvoor hij
ook de K.V.P aansprakeliïk stelde
Verder maakte hit zich bezorgd
iver onz^ .grote bevolkingsaanwas •

De textlel-industrie kampt, aldus
spr., met een groot tekort
grondstoffen en gesel
welijk personeel. Als .
den tot verbetering in dit ._
noemde hij het aantrekkelijk ma-
ken van het werk, goede sociale
voorzienfn?en, behoorlijk loon «n
het stellen van de arbeid boven
het kapitaal.
Het Plan-bureau In Den Haag/
aldus spreker, heeft uitgemkakt
dat de textielindustrie geen toe-
.komst meer heeft. DU sluit een
groot gevaar in voor onze stad.
Er worden onvoldoende "deviezen
voor de textiel beschikbaar ge-
steld. Hofere ambtenaren kunnen
hier grote schade berokkenen.
Bij andere frabricafte-toevasshii-
gèn heeft de textiel-industrie af-
gedaan,
Het gemeentebestuur dient hier
diligent te zijn.
Spr. heeft tenslotte lof voor B.

n W. en vwiist er op, dat het wp-
ingvraa^stuk het meest urgent is.
Dhr. ZWIJNENBERG (P.v.dA.)

rak nog een lans voor de rÜks-
edachte, waarvan hij zich 'n warm
oorstander betoonde.

De woninglr'jjiw
Weth. DE JONG toonde zicWt)jj

e beantwoprding der sprekers er-
enteliik voor de uitgesproken
/eardering.
Het probleem der ééngezins-wo-
ingen., dat werd aangesneden door
nr. Schweitzer, is.een ingewikkeld
robleem. Spr. is van oordeel,: dat
erdïepingenbouw wel eens over-

wogen zal moeten worden. Glaner-
brug zal binnenkort een wtfkraad
krijgen.

In tegenstelling met de heer Van
't Reve. is de wethouder er van
overtuigd, dat er daadwerkelijk
naar autonomie der gemeenten ge-
streefd wordt.

Weth. OTTO en dhr. BIJKER be-
spraken vervolgens nog eens de
door weth. Otto aangenomen hou-
ding, bij de voorstellen betreffende
de schoolgeldregeling en de hon-
denbelasting, waarna da VOOB&

Leerlingen van zeevaart
en machinistenscholen en

de militaire dienst
De directeur der School voo

S'hefcpswerktuigkuntKgen te Ensche
de sonrjj/t ons:

In verbk&a, met het personeelg-e
brek op onze,,koopvaardrjyloot zullen
de leerling-en Van zeevaart- en ma
Êhmiatenscholen voorlopig vrijgesteld

gorden van militair* dienst oti ^e
iandmacht. \ Hetzelfde zal gelden voor afgeatu-

Heerde leerlinge^ zolang- «tf btJ de
4>oopvaard$ varende rijn.

Overipenfl .scht|nt hftt de bedoeling
e zijn m d« toekomst al Jbet zeeva-
énd of ex-zeevaréndrpersoneel b^f de
Marine ïn te dpleji en dese na een
;orte vooropleiding het'restant van
[un diensttncl .tJJ de koopvaardü te

Gistermorgen zfln door de politie
ilhier gearresteerd het , 17-jarig
faeisje W. K* «fl de Ifl-^arige t3. v. S.,
lelden, werkcftam bü de "Tw. Textiel
Hj alhlar weg-enH diefstal ten
adelen -4 j geHoemde N.V. Samen
adden ^"éen nieuwe manier be-
acht om goederen buiten de poort
- brengen en wel door deïcens van
•t een open raam op straat te
rerpea, waardoor de ander ze kon
jrapen.. - .
6 Jammer voor de" Jeugdige onder-
^Tiers, öat meny hen door had.

OVERPLAATSING
ONT>KR WIJZER.

.In de raadavergadérinef van 2 Juni
. werd de heer W. Wêatêrhof bé-
«md tot onderwflzer aart de Openb.

Ulo school.
Végans^ïSenöemüig" tot hoofd der

L.O. school te Sappemeer. heeft
heer Wésterhof Voor deze be-

emlng bedankt.
De raad verleende zfln goedkeu-
ig aan öa overplaataing van de
«r Q. W. A, Wes, thans onder-
Izer aan de Westerschool, naar fle
TJ.L.O. achool, waardoor In de

aan de Se U.L.O. school la
ien.

de V-&ture Pafaner benoemde
$ raad het nieuw-benoemde lifl, de
I] !ï W. A. Overdüln, tot lid der per-
« i eel «commissie.

'ot leden van de raadscommissie
onderzoek der gëmeente-rekenhv

g i en bedryfs-rekëninKen over 1944
V. rfïen benoemd de heren EftkRr,

>1, Kroiïihiif, v. Ek en Schoonder-
ik. J

HET KI.FTAL VAN VOSTA
GEWIJZIGD.

'et elftal van Vosta. dat heden
nd, op het 1'igtersbleek.t.efrein,
r ds tweode .maal tegen Udi in
veld komt telt twee invallers

wel voor centerhalf Pieper pn
;sbinnen G. Wiggers. Jacobs z?1
de centerhslfplaats bezetten en

rs de Imksbihnenplaats. Ket
van Udi zaï eerst hedenavond

uouMertcjiuer repiiceerae.: „JJus
wist toch, dat er Ttoffie In zat.
Verd. maakte toen duidelijk, dat da
niet zo was en dat hij dat alleen ze
omdat er steeds over koffie geapro
ken werd.

BSr ontstond' toen nog een dispuu
over wat ontvangen van Icoffïe n
elgrenlök was, waarop de Off. 2 mnd
gevangenisstraf eiste met aftrek.

De verdediger, mr. van Rlujn
nieent, dat het heel goed mogelf|k ia
dat verd. niet heeft geweten, dat e
i-offle in de zak zat en dat het nl.
bewezen Is, dat hu ze ontvangen
heeft. HH was Immers ' ' '

E. Ï3. y. G, Uit Enschede, dte nle
verschenen waa, zou mét rteerge
Tvwinde D. R7H kif. koffi* Rebben
fl.frf"everdr Hrf werlj v^rortrdeftld tot

100.—F subs. l rhnd. hechtenla. •

HÖI.SCnER'S PEBSONEET,
EEN" AÜTOBUSTOCHT

Dezer dasren maakte het perso-
neel van Hb'lscher's Vere^eiin^s-
fcedriif een autobustochtl Via
-Center en Zutnhen reed naên
Arnhem en vandaar^ via .Woest?
Hoeve .naar Nuri'sneet en Elfourg, in
welke laatste nlaats een boottocht!»-
^»j het IJsselmeer werd gemaakt.
Op de terugtocht werd in Apel-
doorn nog even gestopt bij dé.Ju-
ianatoren en vandaar ging 't nsar
HToltéri, wa?r gedineerd werd,. Hier
ileld de directeur een kortaapeecli,

terwïü namens het personeel aan
de directrice bloemen werden aan-
geboden. Zeer voldaan keerde men
s avonds huiswaarts,

GESLAAGD.
Te Almelo slaagden vöpr ' het
ui o-diploma B- onze atadgenpten

R, Mars, J. v. Otterdijk, G.
en Th. ter Peil*1.

GESLAAGD.
> Ahnelo slaagde voor h°i"Mulo-
Ünloma B. J. Markink, alhier,

OVERDJNKEL,
AANGEHOUDEN.

In 'Aé afgeloopen nacht werd
oor de Hffksambtenaren alhier
elcere v. d. B., afkomstig uit Eind-

Tribunaal Enschedé
UITSPRAKEN. "..

H. G. Wevers, chauffeur te En-
chede. intern tot 11 Nbv, 1948,
ntzetting urt« kiesrechten; J. Ho-
ing. magaziinbediende te Ensche-
e. intern, tot 2 April 1948, ont-
ettüiK uit kiesrèchten: K Keizer,
lauffeur-monteur te Hensolo. In-
rnering tot O Mei 1949, ontzetting
it kiesrechten: H. J. RoelóffSen,
lemisch wasser te Groningen, nog
maand internering .ontzettfoe uu

iesrechten. \

ding gebracht door een zeer tragisch
ongeval, dat zich als volgt afspeelde:

De 15-Jarige leerling-schilder, Ger
rit Moillnk uit de Lijsterweg te Hen-
gelo, was met zijn oudere broer Jan
en nog enkele vriendjes in de Hout-
maat gaaji baden in het ondiepe ge-
deelte. Toen Jan iets bijzonders in
het water ontdekte, waarschuwde
hy de badmeeater, die op onderzoélt
uïttoog en tet grote ontsteltenis het
levenloos lichaam van Gêrrit Uit het
water ophaalde. Niemand had Ram
•Remisten selfa geen jhu lgerc . waa

heer kon. HoêWeT é> fc%,iMUliy

kunstmatige ademhaling ^faa\vv^6*-;
past, niet anders dan de dood con-
stateren. Aangezien de jongen geep
v-'ater binnen had gekregen mae
wórden aangenomen, dat hu niet
door verdrinking om. het leven is E"
komen. Het ts nfet onmosêltfk dat'
door de snelle afkoeling van h„
lichaam aan hartkramp Is overledeiL.

rr MAG U NIET
OVERSLAAN

Een der meest belangrijke TAXI8
BEDRIJVKN uit KNS(5ïïEnE zal
een nieuw telefoonnummer kragen.
Ala U tot dusver comfortabel .«l vet-
ig wilde reizen, belde U no 6520,

maar binnenkort zal dit gewtjziga
worden in tel. 8001.

Wanneer deze verandering precle»
gaat wordt nog .bekend gemaakt.
ij adviseren U nauwkeurig te let-

en op de volgende mededelingen van
dit Taxi-bedrijf, elke Zaterdag op
d«z« plaaU. (Adv.)

ioven aangehouden, terwitl deza
>ver de z.g. „groene grpns" ons
and binnenkwam. B. was In 1940
eeds naar Duitsland gegaan en

woonde sindsdien te Hamburg.
Hii is voor verder onderzoek over

egeven aan de marechaussee te
O ld en 7,e al.
HAAKSBERGEN ;

COLOBADOKEVBB
in Haalisbergen heeft mea

momenteel in ernstige mate te kam-
en met de coloradokever en in ve**
jand hiermede hééft de" Inspecteur,
'oofd van de ^Iantwaiekt«Bkundl-
e Dienst te Wapeningen, bevóleti,
at In deze gemeente ih de week van
7 Juni tot_ 4 Juli alle aardappelge-
i'assen bespoten mtwten worden met
alciumarsen aat.
Onder verwijzing .naar een reed*

erder hierover geplaatste advertèn-
e In deze courant, deelt mea ooi
og mede, dat de hiervoor benodigd*

idspuitapparaten en het caldum-
__enaat te verkrflgen z^Jn bfl de
oSp. Aan- en Verkoopverenfglnï

van de A.B.T.B. en bfl de coöp. Jand-
bouwersvereniglng ,FLandbouwe»-
belang" alhier.

V A C A N T Ï E
fien. echt

kledingdoet het U, wanneer Uw
keurig en verzorgd uitzie1^
Vergelijk ons werk~eens met dat van
enderen. Want Roeloffzen & Co. is één

; der weinigen, die daadwerkelijk goed
verven en chem .reinigen.
Goederen worden desgewenst gehaald en
bezorgd. Door geheel Twente en Geld-
Achterhoek depots.

.ROELOFFZEN & Co.
Stoomververij

ENSCHEDE, teL 269*
Waldeckütraat 27-31

Chem. reiniging
HENGELO, tel 2055

Nieuwe Markt



" De WITTE CEL "

Sefeeveningen 2 Mei l!

r

Naar aanleiding van mijn vorig rapport inzake " De WITTE CEL "
doe ik U onderstaand de gegevens toekomen betreffende "de bro-
chures l en 3.

No l is getiteld t" Mussert. noch Moskou n
Hierin worden de bezwaren van de totalitaire staat uiteengezet.
De vraag wordt gesteld of de Russische revolutie een oplossing
bracht voor het Russische volk. Enige journalisten worden geci-
teerd en er wordt een staatje gewubliceerd om een beeld te ge-
ven van de kosten van het levensonderhoud in Rusland.
Verder wordt er geschreven ov^r de verhouding communisme-gezin
en communisme-individu.
Na deze opsomming wordt als eindconclusie gegeven t
Terug tot de ware, volledige beleving van het Christendom.

No 3 is getiteld : " Waarom naar Indiö ?n

Hierin wordt antwoord gegeven op de verschillende vragen, die
" Men " stelt i.v.m. Nederlands-Indië en het " Waarom'Van het
uitzendan van Nederlandse troepen.
De slotconclusie is :
Wij wensen ons niet schuldig te maken aan uitlevering van het
volk van TndiS aan chaotisch anarchisme.

Het lag eerst in de bedoeling van " De WITTE CEL " om als der-
de brochure in de reeks " Arbeid of slavernij " uit te geven.
In verband met de belangstelling voor het Indonesisch -probleem
besloot men echter tot het uitgeven van " Waarom naar Indië ?"
" De WITTE CEL " doet een beroep OT> zijn lezers om deze brochu-
re onder arbeiders en soldaten te verspreiden.

. v.d, Ende

fe
-i ll.V1



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 281- • 46.

Uw brief: B 10462.
Onderwerp: Br O chu re s.

Bijlagen: 4 brochures.

Geheim.

Amsterdam, 3 Maart 1947.

CÜRIAU B

Volgno.

Naar aanleiding van Uw bovengenoemd schrijven, dd.
7 Februari 1947, worden U hierbij toegezonden twee exem-
plaren van de brochure "Staatsvijand no. 1", uitgegeven
in de brochure-reek s van de "Witte Gel". Tevens zijn
bijgevoegd twee exemplaren van een later in deze reeks
verscheneni brochure getiteld "Waarom naar Indie?".

VEEZQHDEN NAAR: Hfd C. V. D. , Den Haag.

1000-10-46



13 Maart

B. 10912 GgHBBS
1

R. C.W. (2x)
Litt.P.ïïo.30/M7

12 Februari 1947
Toezending brochure

ïer voldoening #an het verzoefe, gedaan in tto terzijde
verraeld schrijven, heb ik de eer TI hierbij een exemplaar aan
te bieden van de Brochure-reeks-Witte Cel Ho 2, getiteld
"Staatsvijand Ho 1".

Het Hoofd van den
CBHTHALEN VEILIGHEIDSDIENST

namens deaent
Aan den Heer Commissaris van Politie

te

H e e r l e n

coll.j

J.5. Crabbendam

^lll.l.vj



COMMISSARIAAT VAN
POLITIE TE HEERLEN é HEERLEN, den

LITT.: P. no. 30/1947. het Hoofd_„Yan_den

BUREAU B
N

*'*',urn: r
Javastraat 68

's-GRAVENHAGE.

In een te Amsterdam verspreide bröcïmre, getiteld " Staats-
vijand no. 1 " komt een passage voor uit het vlugschrift " In de
Branding", hetwelk hier verschijnt.

Deze brochure, welke uit uiterst rechts georiënteerde richting
komt, moet worden aangevraagd via Postbus ndJ408 O. Amsterdam.

Ik zal het op prijs stellen indien U mij genoemde brochure
kunt doen toekomen, terwijl ik zoo mogelijk tevens gaarne zou wor-
den ingelicht over de» houder van genoemde postbus.

\e Commissaris van Politie,



Scheveningen 29 Januari 1947

Betr. : DE WI'TTE CEL

BUREAU
N w.•mmer i

Onderstaand doe ik U enige gegevens toekomen betr
een brochurereeks genaamd « De Witte Cel.
No 2 is getiteld : Staatsvijand No l
Het werkje houdt zich in hoofdzaak bezig met de vergelijking tusse
communisme enersijds en h?t nationaal socialisme anderzijds.
Uit de inhoud :

Bolsjewisme - rood nazisme
Nazisme - bruin bolsjewisme
Opsommingen rode wreedheden in Spanje.
De rode vlag met hamer en sikkel - bloed
door terreur en geweld '.
HOEDT ü VOOR DE NIEUWE LANDVERRADERS.
Verder aanhalingen van prominente Russi-
sche figuren,op godsdienstig gebied.
11 Ik haat God alg een persoonlijke vijand."
( Lenin )

In communistische kringen is men zeer verbolgen op de schrijvers van dit
werkje en wenpt men dar uitgever aan te vallen o.a. n.a»v. het feit,
er namen genoemd worden van communisten uit de concentratiekampen, die
zich daar misdragen hebben,.
De uitgever (s) zijn slechts te bereiken via een postbus.

v.d. Ende )
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s verkregen Inlichtiagen «on d<*or &e "Witte
in haar lbnp«aEur*~re«&fl ««21 twted« seraaèr zijn

uitgageY0H» getiteld «Staatsvijand no,l",
Ik moge f v«ï«®«ltem mij '- ae© mogelijk *• ««ti twee-

tal exemplaren T«H deze brochure te willen doen toe»
Komeru

Ben Heer Hoofdeoaaiawaris v.Politie . • • /
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o. D. t'ffy

. e n e r ontstond een grote kalmte" (Matth. 8,26)

Landelijk .Secretariaat der Katholieke Actie
Post&us 2, Heemstede
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