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Ho. l.D. 272/U9. Ü 7jjS&IHt>"~ VaRm?W!SLIJK»

Onderwerp: JJÉtttffr 51 OG!

Vaelay SLIA3, Tsjecho Slowaak. |££iJ&£-J Vchno.

Da1?m ontvangstbericht: 26-lü-i|9*
•*jo t-VU/

/

Naar aanleiding van Uw schrijven,
No. 69630, betreffende: Vaclav 1SLIAS, Ts jechoilowaak, te Hengelo .(Ö)
heb ik de eer U het navolgende ta berichten:
Vorengenoemde vraamdaling is genaamd:
VAGLAV S L I A S, Tsjechoslowaak, geboren ta ïïitra (Tsjecho' Slo-
wakTJë) 21 Januari 1926, van baroap bankwsrker, laatsfcwonende te
Heng©lo (O}, Deurninge rwe g No. 2 (kos thuis).
'Hij"werd op lij December 19^8, in deze gemeente ingeschreven, ko-
mende van Zwolle, Driatrommeltjessteeg No. 5, Hij bellkjdt de
Rooms Katholieke Godsdienst. Hij is in het bezit van aan Vra einde-
lingenpaspoort No. 015189, geldig tot l Maart 1950.
Gedurende de tijd, dat hij te Hengelo (0) verbleef \vas hij als
bankwarker werkzaam bij de N. V. Sterk en Go. te Hengelo ( O ) .
Hij werkte daar als gewoon constructie-bankwörker in ds Ketelmako-
rij, ofschoon op gemelde fabriek wel bekend was, dat hij tachnisot
student was. Uit hst Ingestelde onderzoek is gebleken, dat voor-
noemde vreemdeling op 2 ,Octobar 19^9» Plotseling uit Fe nare lo ( O ) ,
vertrokken is met onbekende bestemming. Fij vertrok uit Fengelo
( O ) , zonder zich bij de Vreemdelingendienst alhier af te melden.
Ook malde»-hij zich niet af bij da afdeling Bevolking; alhier, noch
bij zijn werkgever. Hij was plotseling vertrokken, zonder aan ie-
mand mededeling te doan waarheen hij zich begaf. Bij zijn kost-
juffrouw, da Weduwe Haassanwinkel, wonende alhier, Da urn in..®: a rwe g
No. 2, gaf hij op voornoemde datum plotseling te kannen,dat hij
uit Hengelo (O) weg ging en na eon zear kort afscheid vertrok hij
zonder mear. Hij is zo plotseling vartrokken, dat hij zich niet
de moaita genomen ha af t zijn Laatste loon in de fabriek op ta vra-
gen. Tegelijk mat SLIAS was voorts bij voornoemde weduwe in de
kost; JAN M I G H A.'L S K I , Tsjacho Slowaak, geboren te Blanka,

• (TsjöcHcPsiowakije) b Juni 1926, van baroep textielarbeider, Deze
vreamdaling is vier weken ta Hengelo ( 0 ) woonachtig gawesst, doch
heeft zich alhier n ia t gemeld, noch bij da Vreemdelingendienst,
noch bij de Afdaling Bevolking. Deza vreemdeling was werkzaam als
textielarbeider bij do Firma J.H.Afink en Zonen, Paardehaarwave-
rij te Enschede. Michalski stond te Enschede ingeschreven. Ook de-
ze persoon ia plotseling en tegelijk met Elias uit Hengelo (O) ,
vertrokken, zonder nader adres achter te latan. Miohalski is op
18 Januari 19^7» te Bnschede ingeschreven komende van Duitsland.
Hij is In het bezit van aan vsrblijfsvergunning No. 55299.
Voornoemde weduwe Haassenwinkel haoft hot vermoeden, dat beide
vraamdelingan sich naar Duitsland begeven heboan mat de bedoeling
van daaruit te emigreren naar Zuid Amerika. Dit vermoeden grond*
zij op hat feit, dat vooral Slias er zo nu'en dan wel aans over
sprak, dat hij graag mar Zuid Amerika \vilde «nan. De ouders van
Elias wonen in Tsjecho Slowakije en ^lias kra^g s "m enkele maal
aan brief van hen. Uit het ingestalda onderzoek is rebleken, dat
^Ilias contact had met verschillende Tsjechen hier te lande. Hij
bazocht wal bijeankomsten ta Utrecht, Nijmegen, Brunsum en aan

x->yonbekende plaats in da Provincie Groningen. Zijn vriend te Nijme-
(NKjgen is 'genaamd: ANDRS KUPKOY, vfonande aan da Biazonstra^t nummer
>«i^onbekönd ta Nijmegen. Voorts had hij nog aan vriend, JOZ3P K03SA,

{•NK|wonenda te Zwolle op een schip.
Hierna is in de woning van da weduwe HaassenwinkeJ. alhiar aan on-
dar zook ingesteld an werden aldaar meerdere axamplaren van Tsje-
cho Slowaakse geschriften aangetroffen, welke door voornoemde
vreemdelingen achtergelaten waron. Voorts werden nogi enige brie» v «r



en enveloppes aangetroffen toebehorende aan tSlias. Uit deze ba-
scheiden blijkt, dat het adres te Nijmegen luidt, BL3R3ITÜTRAAT
Kcu 2.31, Hat adres te Groningen luidt Radesingal Ho, 16a.
Al de brieven, enveloppes en lectuur word V hierbij gevoegd.

oH&> 3S3» ï*aar het oordeel van de weduwa Haassewinkel, was Slias mear oen
f ^ i ^ Heer en gsan gewone werkman. Michalski daarentegen was öan gewone

werkman:. 13en enkele maal had "ESlia-s ook wal a ons bezoek van aan
SFsjecho Slowaakse persoon gehad. Deze was dan enkele da^an gebla-'
ven. Opvallend was, dat dez© persoon overdag nooit de straat op
ging. Daze persoon was van hiaru.it vertrokken naar België.
31ias en Michalski leefden hier als Rooms Katholieken. Zij bezoch-
ten regelmatig de Kerk en vooral dia Kerkdiensten, v/elke voor de
Poolse uitgeweken personen hier gehouden worden door de Poolse
Pater Plucinski. 31las spreekt behoorlijk ïïadarlands, Michalski
echter niet. Door verschillende uitlatingen van !31iaa is volgens
hun gewösan kostjuffrouw wel gebleken, dat zij^ fel anti commu-
nistisch zijn. Beide personen gingen alhier niat vaal uit. Tel
bezochten a ij vrijwel iedere week da bioscoop. Zij u wekten geen
van üsdbEBK beiden de indruk, dat zij ruimschoots over geld kondan
beschikken, juist wel het tegendeel, want het is wel voorgekomen,
dat zij gold leenden van de kostjuffrouw, wat echter altijd klei-
ne bedragen v/aren, welke na enige dagen wesr werden terug betaald.
De door hen achter gelaten loctuur, werd door hen intensief gele-
zen en tussen hen beiden besproken. Dit bespreken deden zij dan
echter in de Blowaakse%tail.
Zo beide personen, of een van hen weer in deze gemeente terug
mochten keren, dan zal op hen gedragingen nauwlettend worden toe-
gezien.

U- B _I N D S .
Op 51 October 19^9» toegezonden aan het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te 's-G R A V iS N H A G E .

C



MDTISgBRIE 7AH
BIHHENIAHIBE ZAKEH

Ho. 69630
Bijl.* gene

Betr.t V. ELI4S

*s~araveahage, 26 October 194-9

inRTRQüWEMJl

Hiermede moge,ik U verzoekea mij ia kenaia te doea
stellea met de politieke orieateriag» c.q.. eveatuele activi-
teit vaa eea vreemdeliag vaa fsjechisohe aatioaaliteit ge-
aaaad Vaclar E1IAS, geborea 21/1-1926 te Hitra, werkzaam bij
de firraa Stork te Heagelo (0)t woaeade te üweaV, Dearaiagea-
atraat 2. Betrokkeae is vermoedelijk lid 7aa een vereaigiag
van Slowaakse Katholieke Stadeaten ia het baltealaad, en
krijgt ?an alt Hiimegea eea Tsjechisch blad toegezoadea ge-
aaamd "RQZTOJ" ("Oatwikkeliag). Dit blad wordt verzoaden
door de Tsjech S. LQÏEV, Bieseastraat 131 te Hijmegea.

is echter bij de 1.33. te Hijmegea aiet ̂ ekead.

HEÏ HOOFD VAH m DIERST,
Namens desse,

De Beer Coffimissaris
te

vaa Politie
Jhr Mr W.J.Ïh. Serrarie



NOTA van C,

Bijgaande brief ontvangen van Mr Goossen, als

antwoord op Ons schrijven No. 69630d*d. 26-10-1949.

v/v*

25-11-1949,

c



^
MINISTERIE' VAN

BINNENLANDSE ZAKÏÏN

No. 69630
Bijl.: gene

Betr.i J. LUPEV •

1 s-G-ravenha^e, 26 October 1949
Javastraat 68

Hiermede heb ik de eer'U te verzoeken mij te willen
doen berichten hetgeen in de administratie van.de Hijks-
vreemdelingendienst voorkomt betreffende de Tsjech J. LUPS7.

Betrokkene zou. lid zijn van een vereniging van Slo-
waakse Katholieke Studenten in het buitenland, foor deze ver-
eniging wordt een blad uitgegeven genaamd "ROZVOJ" ("Ontwik-
keling"). Als afzender staat vermeld J. LUP3V, Biezenstraat
131 te ITijmegen. In de administratie van de politie te Nijme-
gen komt de naam van-betrokkene echter niet voor.

H3511 HOOP3 VAN DE DIENST,
Namens deze,

Serraris
De Hoogedelgestrenge Heer
Mr J.P.Gr. Goossen,
Hoofd Bureau Kabinet van de Afd. Politie
van het Ministerie va.n Justitie,
Raamweg 47,
t .-, r1 T) 'i TOTVrTTA '•n?c>—(JfU-i / AIN.HA 'J-ili .



Betreft. G.BAKOS. I .D. 1475 Z.
v^

13 SEP. 1949

Haar aanleiding van Uw achrijven, d.d. 16 Augustus 1949,
Ho.64151, met verzoek om inlichtingen omtrent Prof. G. BAKOS,
wordt het navolgende gerapporteerd.

In deze gemeente, Rapenburg No, 16, is inderdaad woonachtig
Gustav Alfonz BAKOS, geboren te Trnava, 2 Auguatua 1918, van
Tsjecho Slowaakae nationaliteit. Hij ia geen Professor, doch
studeert aan de Sterrenwacht te Leiden. Voor het cursusjaar 1946-
47 atond hij, in de faculteit V/ia- en Natuurkunde, ingeachreven
aan de Rijka Univeraiteit te Leiden.

Op 14 Maart 1947 werd hij bij de Politie te Leiden, af d.
Vreemdelingendienat, ingeschreven komende uit Trnava. Hij was
toen in het bezit van een Tajecho Slowaaka paapoort genummerd
3170/833/47, uitgegeven te Bratislava op 5 Maart 1947 en geldig
tot 5 Maart 1948. Hij vertrok op 4 Augustus 1947 weer naar Trnava,
Op 6 November 1947 meldde hij zich weer bij de Vreemdelingen-
politie te Leiden komende uit Trnava. Sedert dien woont hij te
Leiden en is aan hem verblijfsvergunning verleend. Zijn laatst
uitgereikte verblijfsvergunning is geldig tot 2 Augustus 1950.
Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij zijn Tsjechisch
paspoort éénmaal laten verlengen en wel tot 14 Öetober 1948. Op
9 September 1948 werd hem door de Commissaris der Koningin in de
Provincie Zuid-Holland te 'a-Gravenhage een Vreemdelingenpaspoort
uitgereikt genummerd 12463 en geldig tot 9 September 1949. Dit
Vreemdelingen paspoort is inmiddels verlengd geworden tot 9 Sep-
tember 1950. Uit laatstgenoemde handeling (niet laten verlengen
van Tsjechisch paspoort en het aanvragen van een Vreemdelingen
paspoort) kan de conclusie worden getrokken, dat het niet de be-
doeling van BAKOS is om weer naar Tsjecho Slowakije terug te ke-
ren. Hij heeft eens gezegd, dat de mogel^fheid bestaat, dat hij
uitgenodigd wordt om te gaan werken aan een Universiteit in Ame-
rika.

BAKOS is goed Rooms Katholiek en moet, naar bekend werd,
niets van het communisme hebben.

Bij onderzoek is gebleken, dat inderdaad een Vereniging voor
Slowaakse Katholieke studenten in het buitenland bestaat. De Cen-
trale van deze vereniging is gevestigd te Parijs en heeft in ver-
schillende landen, w.o. ook Nederland, een afdeling. Het orgaan
van de vereniging wordt vanuit Parijs aan alle leden toegezonden.
G. BAKOS voornoemd is aecretaris (geen voorzitter) van de Neder-
landse afdeling. Voorzitter zou zijn een zeker» J.A. KUPCO, wo-
nende te Nijmegen, Biezenstraat 131. Laatstgenoemde studeert
rechten aan de R.K. Univeraiteit te Nijmegen. Het doel van de
vereniging zou enkel en alleen zijn het houden van onderling
contact. Tajechen zijn geen lid van de vereniging.

Leiden, 10 September 1949.



Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
ie

s - G r a v e n h a g e .

G E H E I M .

In antwoord op Uw schrijven dd. 16-8-1949 No. 64-151 "be-
treffende Josef Blazik, bericht ik U het volgende:
BLAZIK Josef, geboren te Kunstat (Tsj.Sl.) 12-1-1896, godsdienst
R.K. , gescheiden van Rosa Vjsocka (verblijft in Tsj.Sl.) , heeft
2 kinderen, Juriana en Jacoslav (beiden meerderjarig en ver-
blijvende in Tsj.Sl.), is in Arnhem ingeschreven op 12-8-194-8,
komende van Zwolle. Hij werd afgeschreven op 23-7-194-9 naar
Utrecht, vSjde Doelen 2.

Hij heeft een Voorlopig Verblijfsformulier No. 804-20 afge-
geven te Arnhem op 12-8-1948.

Hij kwam op 19-5-194-8 per goederentrein vanuit Tsecho-
SlowaMje vise. Buitsland - Kranenburg - Nijmegen in Nederland, Hij
werd te Zwolle op 21-5-1948 bij het verlaten der goederentrein
aangehouden. Bij schrijven dd. 22 Juli 194-8 werd door de P. G. te
Arnhem medegedeeld, dat de Minister van Justitie geen bezwaar
heeft tegen zijn voorlopig verblijf in Nederland.

In Arnhem werkte Blazik enige tijd bij de kleermaker J.F.
Nicolaas, wonende te Arnhem, Kempenbergerweg 27 c.(De nieuwe
zaak wordt gebouwd Nieuwe Plein 11 e te Arnhem).

Blazik werd alhier door de afd.Vreemdelingendienst vol-
komen vertrouwd en'heeft diverse vertalingeh voor deze dienst
gemaakt. Nimmer is iets van enige politieke actie gebleken.
Blazik werd door Nicolaas ontslagen, omdat hij onbekwaam was voor
het werk. waarvoor hij was - aangenomen. Na verkregen toestemming
is hij naar Utrecht vertrokken waar "hij werk zou kunnen krijgen.

Hij 'laad destijds omgang met en was bevriend met:
HOSAGEK Vaclav, geboren te Doutrava (Tsj .Sl . )» 18-4-1914,

kleermaker, gehuwd met Irene Sleickerova, geboren te Leneschie
6-11-1925 (thans nog te Praag), heeft I kind (in Tsj.Sl.), gods-
dienst R. K.

Is op 27-2-1948 uit Tsj.Sl.gevlucht. Hij verbleef in
Duitsland in net kamp Was s er alf innen bij Aaien. Op 27-3-1948
kwam hij illegaal in Nederland en werd door de Koninklijke Mare-'
chaussee te Reuver aangehouden. Hij werd op 14-6-1948 in vrijheid
gesteld en vestigde zich te Venlo. Op 16-4—1949 werd hij te
Arnhem ingeschreven en op 2-5-1949 afgeschreven naar Amsterdam
Hoogsteweg 65.

Hij heeft een paspoort voor vreemdelingen No. 016917» af-
gegeven door de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg,

'op 18-3-1949, geldig tot 17-3-1950.
Ook van Horacek is geen enkele politieke activiteit ge-

bleken.
Bij J.F. ricolaas is thans geen vreemdeling werkzaam.
Enige foto's van beide personen gaan hierbij.

• Arnhem,
* 5-9-1949.



IB. 1013. Geheim.
Bericht op schrijven d.d.
16-8-1949, no. 64151.
Betreffende: J. Lupev.
Verbinding 36.

Datum ontvangst bericht : 1^-8-1949.
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.

Y/aardering bericht : betrouwbaar.

In antwoord op Uu in da aanhef dezes genoemd schrij-
ven, heb Ik de aer U het volgende te berichten:

De .Veraniging van Sloiaakse Katholieke Studenten in het
Buitenland draagt een Europees karakter en heeft ten
doel de behartiging van haar leden voorzover het hun
stoffelijke belangen betreft.
Genoemde veraniging zou in Parijs door een hier niet met
name bekende S.K. hoogwaardigheidsbe'&LQder zijn opgericht
en in Nederland slechts enkele leden tellen. „

l Secretaris der Vereniging is Jaroslai» Andre.1 K TT P C 0."
'ge»b. te Kezmarok, 19-5-1924, Tsecho-Slowaak, student,
won. te Nijmegen, Blezanstraat .131.
Kupc*o is ongehuwd en R.K. Hij studeert rechten aan da
E.K. Universiteit, alhier. D.d. 18-11-1947 kwam hij van
Duitsland naar Nederland. Op 18-1-1949 vestigde hij
zich t@ Nijmegen, komende van Tilburg. Hij is in het be-
zit van een paspoort voor Vreemdelingen, no. 10901, af-
gegeven te 's Hertogenbosch d.d. S-9-1948.
Studie is het doel van zijn aanwezigheid hier te lande.
Van enige politieke activiteit door genoemde Vereniging
is mij tot heden niet gebleken.
De in Uw schrijven genoemde J. Lupev is mij niet bekend.

Nijmegen, 23 Augustus 1949.



WN
ALGEMME ZAKEN

No, 64151.
Bijl.: Gene.

Betr.: J. L U P S

»s-Gravenhage, 16 Augustus 1949*

Hiermede heb Ik de eer U te verzoeken, mij te doen berichten hetgeen
7 bekend is nopens een te üwent bestaande vereniging van Slowaakse Katho-
lieke Studenten ia het buitenland.

Voorzitter van deze vereniging zoa zijn de Tsjech Prof. J. BflKOS,
aterrekundige, wonende Rapenburg 16 te Leiden, terwijl het Secretariaat
van deze vereniging zou gevestigd zijn te Üwent, aan de Biezenstraat 13a.
Als secretaris zou optreden éan zekere J. L U P I T.

HET HOOB) 7AN DB DIINOT,
Namens deze,

De Beer Coramissaris van Politie
te
N I J M E G E N .

J.O. Crabbendam.



VAN
ZAKEH

«s-Grarenijage, 16 Augustus 1949.

No.: 64151.
Bijl*: Gene.

Betr.: G, B A E O 3...
YSBTRÜUW

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te doen stellan
net de politieke oriëntering, c.q. eventuele activiteit van e»n vreende-
ling van Tsjechische nationaliteit, genaamd Prof. G. B A K O 3f eterre-
fcundige, wonende Rapenburg 16 te Leiden.

Betrokkene zou voorzitter zijn van een in ons land bestaande
vereniging van Slowaakse studenten in het buitenland. Het secretariaat
van dsze vereniging zou gevestigd zijn te Nijmegen, Biezenstraat 13e.

De Heer Goümissaris van politie
te
L B I Ü B H.

HST HOOFD VAH DE DIENST,
Reraens deze,

J,G. Crabbendam.



»s-öravenhage, 16 Augustus 1949.MINISTERIE T&H
AIGÜOSfS ZAK2K

Ho,: 64151.
Bijl.: Gene.

Betr.: Jonaf B L A a I K .

Hiermecte moge ik Ü verzoeken aij te doen berichten hetgeen U
kend is nopens de politieke oriëntering, c.q. politieke activiteit van een
vreeadeling van Tsjechische nationaliteit, genaamd Joasf B L A Z I K , ge-
boren te Kuostat, 12-1*1896, van beroep boekhouder, wonende Rulkensteinse-
weg ?5 te Uwent.

B L A L I K zou sedert l Maart 1949 werkzaam zijn als rerkoper bij
een zekere J.F. K I C O L A A o. Deae zou op laatstgenoemde dato» te Arnhem
een kleermakerij en bontwerkerij nebben opgericht. Dit bedrijf zou gevestigd
zijn aan het Nieuwe Plein Ha. In dit bedrijf aoa ook nog een andere Tsjech
als kleermaker werkzaam zijn. Zijn naam is dezerzijds niet bekend.

Het vermoeden bestaat, dat B L A Z I K deel zou uitmaken van een
vereniging, genaamd "Tri J TsJeeho-Slowakija".

De Heer Hoofdeoiraaissaris van Politie
te
A R N E B K.

HOOffD VAN CE
Nsuaena deze,

J. G. Crabbenclain,



NOTITIE voor G V
van C VIII

Batr; Tsjechische varanigingan
In Nederland.

Ik moga U varzoekan bij Uw ralatio ta informaran,
naar hatga^n ham bagsnd is omtrarxt hat gastelda In bij-
gaande bijlaga.

GO 60J|21.

•T\



Betr: Tajaohiaoha verenigingen •

Hier t a lande zou clan moment a al anige Tajachieche c,q. ,
Slowaakaa verenigingen baataan.

Zou zou aan varefctiging bastaan genaamd: Slowwakae Katholia
ka atudantan in hat buitenland*.Voorzitter van daza varaniging
zou zijn da Ta j ach genaamd* Prof .G.BAKOS, at arrekundiga, wonend e '
Rapenburg 16 ta Leidan, Hat aecrafcfcriaat van dza vereniging zou|
gevaatigd zijn te Hijmagen asn da Biazanatraat ar,13 a an ala l
aacrataris KOU optraden aan TaJach ganaemdj J.LUPSV.
Tavana zou Én ona land aan varaniging baataan ganaamd: :

"Vrij Tajaohoalowakija11. Daza varaniging «ou onlanga dtM In !
Amarika zijn opgarieht »n ook aan afdaling in Hadarland habban.
Bat hoofd van d^ afdaling Hadarland ia dazarzijda niat bakand.
San Tajachischa atudant uit ütracht zou zich nogal druk makan
voor daza varaniglng.Da naam vauriboi daza atudant KOU ziln
DIBTRICH (onbakand of dit -roomaam dan wal achtamaam ia),
San trouwe madawarkar van daza atudant zou aijn da ïajaehi
Joaaf BLAZ2£,gab, ta Kunatat 12,1,96,boakhoudar,gawoond hab-
banda ta Zwolla,dooh tnana wonanda ta Arnham,Hulkanatainaawag
35.0anoamda BLAZIK ataat in nauw contact raat da TaJaohtSUBA
Otakar,gab, ta Oatravioa,8,2.15,ïiouthandalaar,wonanda ta
Zwolle» Schuttavaarkade 11,

Door an vanwege bovenganoamde varanigingan zoudan in ona land
ondar da Ta> chan da volganda bladen wordan varapraidï
"LONÜÏHSKI LISTY" ̂ tltgagavan t a Loadan,an verachijnanda om da

vaartian dagan,
* B0Z7QJ* ultgagavan door aan zakara P aval RUBAR,

114. PU» Maurioa Rouviar»Paria ll̂ .Dift blad
aou wordan varapraid ondar da Tsjachischa
atudantan in Haderland,

"ZASVQBODU* radaotia adraa,Poatbua ij.001 t a Araatardam,

n--
'A
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Uit LOEDYNSKE 1ISTY (Xnftuoni
( anti-communistisch blad van de échen in Engeland)

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven aan
alle Tsjechoslow. vertegenwoordigingen om ten aanzien van een
aantal Tsjechen, die legaal in het buitenland wonen, de pas in te
houden ingeval deze voor een of andere handeling worden aanfeeboden,
(vermoedelijk wordt hier bedoeld verlenging enz)
Aangezien in deze opdracht niet de namen zijn vermeld volgen hier
de nummers van de passen : 56826 tot 56830, 55311 tot 55320,
829441, 829443, 829444, 829445, 829450, 21461, 2H50, 20386 tot
20395, 58551 tot 58600, 59201 tot 59300, 11121 tot 11140 .

\ Wie kent Bmlla Havasa, geb. 6-1-1892. Wordt verzocht haar wel
"zoveel mogelijk te helpen. De Tsjechische Regering heeft voor haar
een bijzondere belangstelling.

C 9 4-5-49
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Notitie van Dis.
/ C

Bijgaande rapporten,dd. 2 en 8 April 1949, en de

tijdschriften ontving Dis op 14.4.1949 van de Gemeentepolitie

Zwolle als antwoord op de door de afd. C. gestelde vraag,

welke door Dis tijdens een regionale bespreking was overge-

bracht. -

20 .4.1949/Dis/Ĵ C



te Zwolle.

B A P P O B T
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Na daartoe bekomen opdracht van de Heer Commissaris van
Politie te Zwolle heb ik Lammert Hamming, brigadier-rechercheur
van Gemeentepolitie te Zwolle ,tevens onbezoldigd ^*i jksveldwachter
te dezer stede een onderzoek ingesteld,naar het eventueel bestaaE
van een Tsjechische- en Slowaakse vereniging in Nederland,alsmede
naar het feit of de te dezer stede wonende Tsjechische vreemdelin
gen Tsjechische bladen en dergelijke ontvangen.

Aan de hand hiervan is mij yel-atan-t gebleken,dat enige
In deze gemeente wonende Tsieohen geabonneerd z i jn op een Tsje-
chisch blad (verschijnende éénmaal per veertien|dagen) ,dat gesten-
cild wordt te Londen,getiteld: " LONDYNSKE LISTY. "

^JSen van deze exemplaren gedateerd 18 Brezna 1949 werd
mij door één van de betrokken vreemdelingen ter hand gesteld. \s is mij gebleken,dat de in ons land wonende Slo4

waakse studenten veelal geaboïineerd zijn op een Frans maandblad,!
getiteld "BOZVOJ",bestemd voor de Slowaakse Katholieke studenten]
in het buitenland. £lén van deze maandbladen,gedateerd April 1949,
gaat hierbij. Dit blad wordt uitgegeven door een zekere Pavel
RYBAR.14 rue Maurice Bouvier,Parts 44 (Frankrijk).

Verder is mij gebleken,dat in ons land een vereniging
bestaat van Slowaakse Katholieke studenten in het buitenland.

Voorzitter van deze vereniging is ee:n zekere Tsjech,
"Jgenaand: Prof. 0-.BAKOS,sterrekundlge,wonende Rapenburg 16 te

Leiden. Het secretariaat van deze vereniging is gevestigd te Nij-|
magen aan de Biezenstraat'nr,13/a,en voorzover m i j is kunnen bli j j

|ken is de secretaris genaamd: J.LUPSV*
Ook bestaat er in ons land een geestelijk leider voor

de Slowaakse -en Tsjechische mijnwerkers In Limburg.Dit is een
Slowaaks pastoor,genaamd: MBMtöC. De woonplaats van deze vreemde-
ling is alhier niet bekend,doch vermoedelijk zetelt deze te Nij-
megen. Deze geestelijke leider is tevens redacteur van een Slo-
waaks blaadje,bestemd voor Slowaakse katholieke studenten in, het
buitenland. Bedoeld blaadje wordt vermoedelijk gestencild op de
R.K.Universiteit te Nijmegen.

Over het eventuele bestaan van een Tsjechische verent**';
ging in ons land is mij het volgende gebleken.

Volgens de te dezer stede wonende Tsjechische onder-
daan genaamd:

-l Otakar SÜBA. ge b.te Ostravlce 8 Februari 1915,houthak
'delaar.wonende aan de Schut tevaerkade nr.ll te Zwolle is onlangs
in Amerika opgericht een Tsjechische vereniging genaamd" Vrij
Ts jee ho-Slowakije". Volgens hem bestaat er thans in ons land'mo-
menteel ook een dergelijke vereniging onder deze naam. Het loofd
of de leider hiervan is hem niet bekend. Volgens hem maakt een
Tsjechisch student te Utrecht zich nogal druk voor deze zaak.

De naam van deze student is : DT^TRICH . Het Is Suba evenwel
niet bekend of dit de voornaam,dan wel de achternaam van de
te student is. Een trouwe medewerker van deze student schijnt

-jvoorts te .zijn de Tsjech: Josef BLAZTK. geboren te £unstat'l2 Ja-
nuari 1896,boekhouder,voorheen gewoond hebbende te Zwolle,doch
thans wonende Hulkensteinseweg nr.35 te Arnhem, benoemde BLAZIK
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Bi, and er-
zoek is mij
gebleken,dat
ie Tsjech van
i<

s sedert l Maart 1949 werkzaam als verkoper bii' een zekere J.F.
NÜlflGOLAAS. (Nederlander). Deze Nicolaas heeft op laatstvermelde

atum te Arnhem een kleermakerij en bontwerkerij enz. opgericht.
Dit bedrijf is gevestigd aan het Nieuwe Plein nr.ll/a te

Arnhem,doch is thans ti jdelijk ondergebracht aan de Kempenberger-
weg 27 c aldaar. Voorzover mij is kunnen blijken, is in dit bedrij!
ook een andere Tsjech als kleermaker werkzaam,doch diens naam is
mij niet bekend geworden. Het bedrijf van Nicolaas,voornoemd is
telefonisch aangesloten onder nr. 25894»

Overigens wil het mij,relatant voorkomen,dat de te dezer j
stede wonende Tsjech Otakar SUBA,voornoemd,evenals Blazik,deel |
uitmaakt van de vereniging "Vrij Tsjecho-Slowakije".

In dit verband kan n.l. worden vermeld,dat Suba^en speci-
ale vriend is van Blazik,voornoemd.

Over het eventueel bestaan van een andere Tsjechische
vereniging van uitgeweken Tsjechen,is m i j tot heden niets bekend
geworden.

Tijdens het gesprek,dat ik met SUB A, voornoemd voerde,deel
de deze mij onder andere mede,dat momenteel aan het Bureau van -PoJ!
tie te Arnhem een Tsjechisch journalist verblijft,die binnenkort
vermoedelijk naar Duitsland zal worden uitgewezen,omdat de betrok-
ken vreemdeling geen werk had. Dit zou hem door Blazik,voornoemd

a ^i.ö.Lauj.0 . 1n medee,e<ieeld. De naam van deze journalist is mij niet bekend
l 3L -,_x-'geworden. Ook was het Suba niet bekend, of deze vreemdeling lei-
ae anaere «u- der Qf ^oofd van de uitgeweken Tsjechen in ons land was geweest,
nier &evestig- rn dlt V6rband deelde Suba mij mede,dat in Amsterdam woon

jachtig is een Tsjechisch ingenieur,genaamd:PROCHA2KA,die werkzaam
zou zi jn in een houtbedrijf. Volgens hem staat deze Proehazka,die
reeds geruime tijd in ons land gevestigd is ,bij de in ons land T
verblijvende Tsjechische onderdanen bekend als een felle "Communist*

Daarvan door mij op afgelegde ambtseed is opgemaakt,ge-
tekend en gesloten dit rapport. 2wolle, 8 April 194/

r.g.g.k,


