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TOESTAND AAN HET IJSSELFRONT NIET
BELANGRIJK GEWUZIGD
Beweeglijk geroerde
afwe rgevechten ten Noordoosten daarvan
ho fdgevechtsline ten westen van Rheine
doren voort; oude
hersteld; verder opdringen der geallieerden in

BEKENDMAKING
Op grond van net Besluit van den
Rykscommissaris voor net bezette Nederlandsche gebied betreffende den uitzonde,
ringstoestand van 12 Hef 1944 (Verordeningenblad 1944, blz. 37) bepaal Ik nut
onmiddellijke inwerkingtreding:
Ter beveiliging van net openbare wegverkeer moet in de provincie Zuid-Holland
ledere eigenaar, gebruiker of bewoner
van een perceel het vóór dit perceel gelegen gedeelte van straten, wegen, pleinen
en bruggen Voortdurend schoonhouden van
voorwerpen, die het verkeer belemmeren
(ateenen, glasschrerven, sptikera, enz.).
Overtredingen van deze bepaling worden, voorzooverre volgens andere strafbepalingen geen hoogere straf in aanmerking komt, met een geldboete tot ƒ 10.000
voor elk geval van nalatigheid gestraft.
Voor zoover door de niet-nakoming van
deze bepaling schade ontstaat ten nadeele
van de bezettende overheid, kunnen bovendien de zwaarste repressaiUes (in brand
steken of opblazen van in de nabijheid
gelegen gebouwen enz.) verwacht worden.
Den Haag, 5 April 1945.
De Gevolmachtigde van den
Rjjkscommissaris voor de

ZONDAGSGEDACHTEN

Beloken Paschen

—

'

„In

—

aan de Mur, ten noordwesten van Stelnamanger, alsmede in net gebied ten zuidwesten en tea oosten van Weenen hevige

aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. Aan
de Boven-Raab heroverden onze formaties

FeldDach en Fehring in een tegenaanval en
zuiverden zij verder terrein van den vijand.
Presburg ging na hevige gevechten om de
huizen verloren. Ten oosten van de Maren
zyn onze troepen in hevige afweergevechten gewikkeld met de in westelijke en noordwestelijke richting aanvallende sowjets.
Tusschen de westelijke Beskiden en het
Steiuner Haft vonden geen gevechtshandelingen van grooteren omvang plaats. Slechts
tegen het westelijke front van Breslau zette
de tegenstander zun krachtige aanvallen
voort. Wi werd op «enige intusschen afgegrendelde- penetraties na door het dappere
garnizoen afgeslagen. JUen vestingregunent
ouder bevel van majoor Mohr heext zich In
de hevige afweergevechten om Breslau door
onwankelbare standvastigheid en vastberaden tegenaanvallen bgzouder onderscheiden.
'i'en noorden van Gotenhafen maakten zich
onze nog slechts op een smalle kuststrook
strgdenae formaties van den vijand los en
stanen over naar de Putziger Rehrung
Tegen den westelijken rand van de Weichselen
laagvlakte
het vestingfront van Koningsbergen ondernamen de oolsjewisten talrnke
aan mailen, die werden afgeslagen.
Jachtvliegtuigen sloegen voor de westkust
van. Noorwegen aanvallen af van een
Britsoae gevechtsformatie op een eigen convooi
en scuoten na hevige lucntgevecaten 5 vliegtuigen neer.
lu het westen is de toestand aan het
IJaeifroni niet belangrijk gewijzigd. Ten
noordoosten daarvan uuren de beweeelilk
gevoerde afweergevechten voort. Uit het gewed van Langen wierpen onze troepen
de
fcngelscnen teiug, sneaen hun
Montgomery's aanvalsplan tweeërlei:
achterwaartsene veroindingen af en herstelden de oude
hooidgevecntsunie ten westen van ithema
Aanvallen op de Weetfaalsche Poort, op
Kintem en jaamein aan de Wezer
alsmede
op onze beveiligingen in het gebied
ten
nuorden van Waxouig mislukten.
Aan het noordelijke front van
het Roer"**
,eol.flV-W,iar
vcandelöke druk sterker
werd, braenten onze troepen kraebtige
aai
vallen ten oosten van Keckhngen
tot
staan
bei
In
zuideluKe deel van ±iaW
tegenstander uigesiagen. Over de werd dé
Lipr» odgearougen strijtiKracnien werden
pen. Ook in net geoied van
Gevechtsfront loopt over een
en
aan weerskanten van Siegen
onze formaties door taaien tegenswnd
groote breedte langs de Lek
■

•

\
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DOORSTOOT NAAR DEN EEMSMOND EN AANVAL
OVER DE IJSSELUNIE NAAR DE ZUIDERZEE

tegenaanvallen

Standvastigheid der Duitschers bij Zutphen en langs het TwenteRijnkanaal berokkent den Canadeezen verliezen en vertraging

teruiïewort
Winter"«
verhinderdeS
la
grootere terrefnwinsT der
xront naar het

«ver een breed
westen
noordwesten aanvallende Amerikanen
In den slag om Thueringen is het
tairyke steunpunten te handhaven, Vrelukt
den tegenstander te binden en
opdringen naar het oosten
te houden. Bebalve de garnizolntn
en Meuungen
Muenlhausen en Gotna stand tegen
l«ke aanvallen.
Tusschen Fwda en
Mamdrienoek ten zuidoosten van
verweren onze troepen zich taai uiren)££

De militaire medewerker van bet D.N.8.,
Krull, schrijft onder meer:
„De landwegenoorlog in het westen, die
ten doel heeft den samenhang tusschen de
Duitsche operatiegebieden te verbreken en
de zoo geïsoleerde formaties tot den aftocht
te dwingen of In te sluiten, kan slechts
voortduren tot het Duitsche commando er
in slaagt, de invalwegen naar Duitschland
weer meer onder controle te kragen. De
eerste teekenen daarvan zQn reeds zichtbaar.
Wel veroorzaakt de strijd om versterkte
overal opdringende/
plaatsen en steunpunten nog groote verniesterk lingen, doch ook de
was de oruk gisteren tusschen
v\Jand begin den last
van atyn strtjdmethode reeds op gevoelige
Karlsruhe. Onze troepen vingen
lende vuandeluke dmstes
wijze te ondervinden. Door Duitsche aanvallen op z(jn onbeschermde flanken verdea
*"*
V
liest b{J langs zjjn aanvoerwegen talrijke
In totaal verloren de Gnnlu-iuri
wagens en colonnes en vaak ook de tankrikanan geuren aan
voorhoeden zelf.
De kenmerken van een crisis vertoont nog
ep nt ertfe v°««uigen.
ttouUistiacae aanvallen bg den Kleinen Sf de tóestand In Nederland en het Ruhr■Bernnard en den Mom Cenis «onien in gebied. Montgomery wil de Duitschers door
in een doorstoot naar den mond van de Eema,
ous atweervuur ineen.
gecombineerd met een aanval over de IJselAan de Ligunscne
Kust
vnaiM linie naar
gisteren ten zuiden van ondernam dakïïS,
de Zuiderzee, dwingen tot het
MMsaVrtJ
«ge aanvallen.
opgeven van het Nederlandsche gebied, omHtf
bü
tw~
dat hy daar lanceerplaatsen van de
gering, plaatselhüe penetraUeT
Vhaa
wapenen vermoedt en bovendien het aantal
oB *ea "Slagen.
Tud in den rug m den strijd
van ztyn werkeltyk bruikbare havens gaarne
poogden mte
m tl zou vermeerderen. Dit deel van het froni
grupen, werden mteengeslsieuV
was na weken van verstarring in matige
Aan de Dalmatische küaï t«n
beweging gekomen. Het gevechtsfront heeft
ten zuidwesten
zich naar net westen tot Arnhem uigebreid
gevechten tegen pas aangevoerde
en loopt thans over een groote breedte langs
luite strijdkrachten voort.
de Lek. Daarentegen heeft de standvastigTerreuraanvallen van Amerikaansche for- heid
van het Duitsche IJselbruggenhoofd bh
maties bommenwerpers
richtten vooral
Zutphen en langs het Twente-Rynkanaal den
Canadeezen groote verliezen en nieuwe vertraging gebracht.
In de maand Maart werden doop 4»
Het Engelsche tweede leger had meer geen luchtdoelartilleri. der
£
luk. Door het bereiken van Meppen heeft
door formaUes der marine 128
8
het ruim de helft van den weg naar Ennden
rikaansche
afgelegd. Door stooten uit Nordhorn en
in noordoostelijke richting werd
van
den
Verklaringen
militairen Hengelo
deze snelle opmarsen „afgeschermd". De
woordvoerder
tegenslagen by lingen en Rheine hebben
De militaire woordvoerder
thans ook dit leger een halt toegeroepen.
■traas* deelde gsitermiddag der Wilhelmmede. dat de
Tweede brandpunt: het Ruhrgebled
l% ArnaUdt la nog
?k *«.* ewt,,iKd
TegeltJkertfld verkende het In samenwerateeds In Ihiitache handen. Ter versterking
van hun flanken forceeren de Amerikanen king met deelen van het Amerlkaansche 9de
leger de vlakte tusschen het Teutbburgerthana den Rboen-aector.
woad en het Wlchengebergte door een opder gevechtshandelingen marsen van Rheine over
Osnabrttck naai
tn het noorden van het westelijk»
frontlag- het oosten en vestigde daarmede dé aan-
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dacht op het tweede neuralgiache punt, het
Een frontaanval op dezen Industriesector hebben de geallieerden tot dusver vermeden, omdat zg bfl dezen stryd om
huizen, mijnen en fabrieken te zware verliezen vreezen. Toch is de druk uit het
noorden thans sterker geworden. Het Duitsche commando heeft door flankmanoeuvres
in de richting van Soest en Lippsiadt vrn
groote beveiligingsstellingen aan den oostrand van het Kuhrgebied opgebouwd, die
tn botsing kwamen met een vgandeiyke beweging van Brilon en Winterberg uit in
westelijke richting. Hier is de achterdeur
van het Ruhrgebied gesloten.
Tevens zoekt de vhand aan de Weatfaalsche Poort een nieuwen toegang tot de
Noord-Dultsche laagvlakte. By Rlnteln en
Hameln heeft hQ vergeefs getracht, de Wezer
over te steken. Aan den zuidrand; van het
Ruhrgebied heeft zich de Sleglinie, die zich
voortzet in het Rothaargebergte, gehandhaafd.
Ruhrgebied.

De

slag

om

Thuringen

De slag om ThUringen heeft geleld tot
een sterk getand front. Aan de noordelijke
en zuidelijke bellingen van het Thuringer
Woud wordt een aantal steden, die reeds
door de tankgolf overspoeld waren, door de
Duitsche garnizoenen verdedigd. Baardooi
is de opmarsen van den v\Jand voorloopig
tegengehouden. De geallieerden voeren echter versterkingen aan en hebben zelfs dooi
da lucht lichte tanks aangevoerd, zoodat
een herleving der gevechten verwacht moet
worden. Anderzijds wordt de Duitsche verdediging krachtiger.
Ter versterking van zija flanken forceert
de vijand den Rhoensector en blijft hy aanvallen tot in het gebied ten zuiden van
Wurzburg, waar hy werd afgeslagen. Op de
lijn Heilbronn-Karlsruhe weren zich Duitsche troepen tegen de aanvallen uit hei
noorden, doch zfl moesten stap voor stap
wijken, zoodat de Amerikanen tot Ettlingen
konden opdringen.
Het Oostfront
In het zuiden van het oostelijke front bUJft
de strijd van groote beteekenis. De val van
Presburg in samenhang met 'de gevechten
aan de March en zuidelQk en oosteiyk van
Weenen is een kenmerk van dezen zwaren
strijd, waardoor de sowjets het zuidoosten
van Duitschland willen binnendringen en
de Duitsche stellingen In Kroatië en Italië
aan het wankelen willen brengen.
De rust tusschen de Beeldden en het Stettincr Haff wordt in militaire kringen beschouwd als een laatste adempauze voor een
algemeenen stormloop der sowjets."
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Het weermachtberlcht van Vrijdag.

bet zuiden' van net oostelijke front werden

In het gebied van Oanabrueck, dat nog steeds
door de Duitsche troepen gehandhaafd kon
worden. Uit dit gebied vallen de Britten
naar het noorden en noordoosten aan. Vrfy
sterke Britsche strijdkrachten staken het
Weter-Bm skanaal bfl Bramscha over. Vtfandeltfke formaties, die btJ Stolsenau over da
Wezer waren gezet werden door de Duitschers weer teruggeworpen, zoo deelde da
woordvoerder verder mede.
Ten zuiden van Wnerzburg werden nieuwe
aanvallen der Amerikanen In hoofdzaak afgeslagen. Daarentegen is de Amerikaansche
druk op Heilbron en Karlsruhe sterker geworden. Van Karlsruhe uit hebben de Amerikaansche aanvalsformaties na een tweetal
pogingen EttUngen kunnen veroveren.
In welingelichte kringen der rijkshoofdstad
werd er op gewezen, dat da aanvalsonderneming, n In het Thueringsche gevechtsgebied, waar da Amerikaansche formaties zich
•provincie Zuid-Holland
vooral in het gebied van Eisleven versterkt
straalsgewijs in de richting van
hebben,
SCHWEBEL.
Muelhausesn, Gotha, Arnstadt en Koenlgsee
loopen. zy hebben tan doel, bet wegennet
in oostelijke richting te veroveren. Daartoe
BE BOMBARDEMENTSRAMP
maakt het Amerikaansche opperbevel hoofdzakelijk gebruik van het tankwapen. Den
VAN
3 MAAKT
laatsten tijd zijn In deze gevechtszone ook
lichte tanks uit de lucht neergelaten. Het
Naar men ons mededeelt zHn eenlge Ingezijn snelle bewegelijke voertuigen, die echter zetenen Taxi het Bezuidenhoutkwartier overook gemakkelijker kwetsbaar zijn.
mua tot de oprichting van een stichting,
welk» ten doel heeft het bevorderen van
de belangen van de door het bombardement
ZONDAG 8 APRIL
van het Bezuidenhoutkwartier getroffenen.
van deze stichting la op te
Beloken Paechen (wit) Gloria, 2e Gebed De bedoeling
voor de belangen van deze getroffct.v. hongersnood. Credo. Prefatie va» komen
fenen, zoowel ten aanzien van de aan hen
Paaschttfd.
uit te keeren schadevergoeding als wat den
Zom: op 6.59, onder 20.25.
heropbouw van genoemde stadswijk betreft.
Maan: op 5.42, onder 14.45.
MAANDAG 9 APRIL
Feestdag van de boodschap van Aartsengel UITREIKING NOODKAARTEN 4e SERIE
Gabriël aan Maria. (wit). Gloria, Credo,
prefatie van de H. Maagd.
lfaj*i—*%é 9 April site aan de beurt voor
Nieuwe Maan: 13 April.
het aihalefi*aer noodkaarten «e
Zon: op 6.57, onder 20.27.
9.30—14.00 uur de letters Wat tja." eli»e Tr
(Joden van 9.30—10 uur).
Maan: op 6.12, onder 18.08.
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Bolsjewistische aanvallen o.a. ten
zuidwesten en ten oosten van
Weenen afgeslagen; Presburg
ging verloren

Het Evangelie van daaaa Bondag
Baloken Paachen genaamd, omdat vroeger da
PaaschtQd, -waarin leder Katholiek verplicht
la tot de H. Eucharistie te naderen,
o»
dezen Zondag eindigde
geeft het bekend*
verhaal van den apostel Thomas, dia stads
de evangeliat Joanaea deaa gebeurteaia te
boek steié* 120, 19-31), da gesciüedenis ia Ingegaan als de „ongelooriga Thomae". Desa
EvangelM-pericoop bergt een rQkdom aan
gedaciitai an> treilend* gegeven* voor een
vruchtbare meditatie, omleenea we
er
enkel* Aan.
Trekt het niet vooral in deaan tQd onze
aandacht, dat Jezus de zijnen begroet met
het Befeüjke woord: „Vredef' Jezua verschQnt op den VerrQzenisdag nog aan ZQn
leerlingen en zegt hun „Vrede zQ U", en
wanneer HQ hun, ten bewQze dat HQ het
is, ZQn wondeteezenen getoond heeft, groet
en straks,
HQ opnieuw: „Vrede zQ U";
wanweer KQ opnieuw komt om Thomas te
overtuigen van het feit Zijner Verrijzenis,
nogmaals: „Vrede zQ U." Trouwens, in het
op Dinsaag In de Paaaehweek geleaen EvangeUe teekende Bt. Lucas denzeUden vredesgroet op. (24, 80). Inderdaad, Jezua la de
rtincepa pacis, de Vredesvorst; HQ bezegelde met ZQn Bloed het vredesverdrag tusschen God en de menachen; KQ acnenkt
den mensen, dl* tot Hem inkeert, den waren vrede des harten, die bestaan blnft
temidden van allen aardachen onvrede.
Maar deze Jezua, Die ons den mnerlQken
vrede Brengt, toont ons tevens Znn doorboorde ledematen en doorstoken zude, als
wilde HQ ons leeren, dat <uyn volgelingen,
dien HQ ZQn vrede schenkt, mei verstoken
blQven van krul» en IQden; aai vrede en
leed voor den Christen geen cgenstetnhgen zQn. De Kerk bidt aau t*>A ai. Teerst
om „alen vrede, welken ae were''
met
geven kan" (oratio van de Mis var den
als
deze
vrede
mees.,
vrede),
bet
bezQnde
geerenswaardige goed. Doch sQ laat toch
niet na, daarnaast te ameeken dat wQ „van
de vrees voor vijanden ontslagen, rustige
beleven". Ja, noe neerlnk tua
tQden mogen
het «Qn, wanneer de zlelevrede die» we s*t
Paachen weer verworven of versterkt hebben, zou mogen worden genoten temidden
eener vreedzame wereld 1 Laten we niet af,
Jezus, die zelf met den groet „Vrede" ZQn
leerlingen begroette en die ons een groeten
innerlQKen vrede schenkt, ook om den vrede,
tussehen de volkeren te bidden I
Dan lezen we in dit Eiai..,elie, hoe Christus het H. Sacrament «..»■ biecht allerdul"aelQkst-insteWe en. ZQn Apostelen een Jurisdictia gaf. die deze' hebben- overgedragen,.
aan hun opvolgers, opdat de genade der
zondenvergeving door measchelQke bediening alle eeuwen door over de rouwmoedige
leden der Kerk zou uitgestort worden.
Mogen wQ, vooral na onze zoo paa gesproken Paaschbiecbt, de groote genade van
het Sacrament der boetvaardigheid
beseffen en ons er Gode dankbaar voor toonen,
allereerst door Hem niet meer door de zunde
te beleedlgen.
Een week luter jdüuki ue
van Jezus den dan aanwezigen apostel
Thomas de geloofsbelijdenis: „MQn Heer en
mQn God", woorden, die een vroom gebruik ons doet herhalen wanneer de priester in de H. Mis de pas geconsecreerde
H. Hostie ter aanbidding door de geloovigen opheft. Doch Jezus gebruikt deze gelegenheid om het geloof te prQzen van hen,
die niet zagen en toch geloofden; zelfa
spreekt htf hen zalig, die niet gezien en
toch geloofd hebben. We weten tronwens,
hoe de Zaligmaker op ZQn rondgang,
al
weldoende, over de aarde steeds het geloof
als
van
de
eiachte
voorwaarde
verleening
van bijzondere gunsten:
„Ga, uw geloof
heeft Ü gered", „U geschiede volgens Uw
geloof", steeds vinden wQ, dat HQ bet geloof beloont van die Hem vragen en reus
wordt het geloof bQ uitsluiting gesteld als
zekerheid voor gebedsverhooring: „Al wat
gQ den Vader in MQnen Naam zult vragen,
gelooft, dat gQ het verkrijgen zult, en het
zal U geworden." En ook voor de zaligheid elscht HQ behalve den Doop ook het
geloof: „Wie gelooft en gedoopt Is, zal
zalig worden!"
Dat het geloot de wuriel is van net geestelijk leven, de voorwaarde van het lieven,
dat Jezus ons mededeelt, verzekert ook de
Evangelist, die dit hoofdstuk besluit met
te schrQven, dat deze teekenen, door Jezus
ten overstaan der apostelen verricht, door
Hem zQn te boek gesteld „opdat ge gelooven moogt, dat Jezus Christus is de Zoon
Gods, en opdat ge, door te gelooven leven
moogt hebben In ZQnen Naam."
Dezelfde apostel Joannes wQst ei in net
Epistel van dezen Zondag op (I Joann. 6,
(4-10), dat alleen met het geloof in het goddelQk Zoonschap van Jezua Christus de wereld
ikan worden overwonnen: „Al wat uit God
is, overwint de wereld; en dit Is
geboren
e zege die de wereld overwint: ons geloof. Wie la het. die de wereld overwint,
dan die gelooft, dat Jezus de Zoon Gods Is?"
Het leven in de wereld zou ondraaglijk zQn,
'wQ zouden ten onder traan in den Maalstroom van dit leven
wie beseft zulks
vooral heden ten dage niet?
indien we
niet geloofden, dat er een ander leven ts,
een leven, dat. ons Jezus schenkt en dat
van zulk een heerlQkheid Is, dat de smarten van dezen tijd er niet tegen opwegen:
het Eeuwig Leven, waarop we vast hopen,
omdat HQ het beloofd heeft, die Gods Zoon,
de Weg. de Waarheid en het Leven zelve is.
Houden we dus vast aan dit ons geloof,
opdat wQ de Paaschgenaden
door Gods
hulp „In onze zeden en onzen levenswandel
mogen bewaren." (OraHe d»r P V"«)
—
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Thuringen voorloopig tegengehouden
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GeneralcherstSche

De

Generaloberst Ferdinand
heeft
Schoernei'; opperbevelhebber van een legergroep in het oosten, bevorderd tot genr—,iveldm aarschalk.

FOhrer

WiCT7I7ér, 171 C verzamelingen «sn UITREIKING NOODKAAKTEN
IKfö ILLMLLD losse zegel» te koop
4E SERIE EN ANDERE
Valkenboschkade 241; na 6 u.
«•vraagd.
BESCHEIDEN
tortenbekerstraat 801. J. O. KOK.
Aan (voormalige) bewoners
Bezuidenhoutkwartier
GELDBELEGGING

—

WtJnandns GQsbartas

Bilderbeek, 67 j. Begraf.
zal plaats hebben Woensdag 11 Apr. ca. 1 uur op
Oud Eik en Duinen.

Cond.-adres: Oudemansstraat 353.
Arie JoL 58 J. De begraf. heeft Vifld 6 April
—

op Algem. Begraafplaats
(Kerkhoflaan).
J. Jol-Spaans.

Werfstraat 221, Schev.
Cond.-adres: Joubertstr.

no. 83, Den Haag.
•■■■■■■■■■■»■■«*■■■■■■■■■>

—

—

jaar.

W. J. H. WtJnaendtsKeeteU
Parkweg 123, Voorb.
v.h. Kon. Sophiestraat 6.
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Valkenboschlaan 148.

—

—

-

plaats gehad.
Ph. Qualm.

—

—

—

,

Susanna Qoalm-v. d.
Hoeve, 68 j. De begraf.
heeft Donderd. 5 April
op Nieuw Eykenduynen
—

—

—

—

.

CondL-adres: Kamperfoeliestraat 129.

—

—

>

Tierates-Keus.

Newtonstraat 229.

—

—

•

Rees plaats gevonden.
Mevr. de Wed. J.

—

.

—

—

■

Hoefkade 1074.
Frederik Hendrik
Tierates, 33 j., 2 Febr.
1945. Begraf. heeft te

—

—

—

•

SJ. Vogelaar.

—

)

rifenis
Duinen plaats gehad.

—

f

-

—

—

—
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Anton Leendert Gravesteyn, 40 j. OverL te
Lunteren en aldaar op
4 Mrt begraven.
Wed. J. Li. Gravesteyn.
v. Leeuwen.
Klein Coolstraat 33a,
Rotterdam.
Maria Vogelaar, geb.
Goudswaard, 63 j. Do beheeft Donderd.
April op Oud Eik en

—

—

>

Amsterdam.

Vaillantplein 141.

!lons

—

'■

v. Ginkel

—

—

'.

begrai. heeft Maand. 2
April op Oud Eik en Duinen plaats gehad.
W. M. Kiüjper-

—

i

van Maanen, wed. van

M. v. Ginkel, 85 j. De

—

.'

OVERLEDEN!
Alyda Johanna Aukje

ILuit-Kol.

—

—

.

—

—

t

—

—

-

H. C. Smits.
Jacob Catsstraat 230.
Arie Verwefl, wedn.
van A. N. M. Z. Kaptein, 75 j. Begraf. Woensdag 11 April op Oud Eik
en Duinen ca. 3 u. Vertr.
sterfhuis 2.80 u.
A. J. Verwet),
v. Diemenstraat 204.
Christlanus Ludovicus
van Meteen, 29 jaar.
K. v. Melsenv. Harmeien.
Populierstraat 119.
Leonardus Theodórns
Lambertus Meershoek,
76 j. Begraf. heeft op
Vrijdag 6 April op Alg.
Begraafpl., Kerkhoflaan,
plaats gehad.
P. Meershoek.
Trekweg 143.
—Martinus Grove, wedn.
van E. M. Hoek, 67 j.
De begraf. op Zaterd. 7
April te 12.30 u. op de
Begraafpl. Nieuw Eykenduynen. Vertr. Gem. Ziekenhuis, ZuidwaL 12 u.
Familie BrouwerGreve.
Casuaristraat 13.
Antonie van der Werf
66 j. Begraf. heeft te
Assen op 4 April plaats
gehad.
B. v. d Werf-Postma.
Uddelstraat 9.
Jacobos Renssen, 70 .j
De teraardebestelling op
Dinsdag 10 April op de
Begraafpl. Nieuw Eik en
Duinen te 2 uur.
T. Renssen-Wetjer.
Ternootstraat 70.
Jonkheer Frans Leonard Pompe van Meerdervoort, 27 J., 18 Jan.
De crematie heeft in
Jan. plaats gehad
Jhr. N. J. F. Pompe
van Meerdervoort.
Mauritskade 51.
Hendrik Wttnaendts,
Gen.-Majoor ïnf. bA., 71

—-

,

laan.

Sop

.

—

—

—

—

.

f

—

j

Den 20 April hopen uüjne
geliefde ouders H. N. L. de
Wit en M. C. de Wit—Vols,
den dag te herdenken,
waarop zfl voor 12'/i Jaar
in den echt werden verbonden. Hun dankbaren
Zoon Henk. Goeverneurlaan
no. 373.
—

vJi. Werfstr. 37, Schev.
MeUer Olman, 73 j.
Begraf. heeft 29 Maart
plaats gehad op Alg Begraafplaats.
Mw de Wed. B. A. Olman
eb. Cletjpool.
a.
—Ernst Hendrik v. Krieken, 21 j. Begraf. heeft
plaats gehad j.l. Zaterdag te Zutphen.
L. v. Krieken.
Schaapherderstraat 26.
Maria Geertrnlda
Smlte-Kok, 69 j. Begraf.
7 April 'O u. Binckhorst—

—

i

—

E. Pronk.
Isingstraat 167.

—

i ■ ■

—

—

-

'

—

I

Te koop aangeboden: Mede vakschool v. MaaZoek geraakt: rflw.tauch
Phillp Christiaan Visnen, Regentesselaan 247, Grosslerderij in levensmld- i tnh.
verzekeringspapieren*
ser, 20 Jaar.
Den Haag, 16 April aan- delen met codenummer en ]Iffl genaar zeer gedupeerd)
B. Visser. vang der avond, knip- en erkenning der Meelcentrale ivoor vinder waardeloos. TeHuls te Hoornkade 6
naai-cursus, voor eigen ge- enz., In centrum, met groote jgen ruime belooning terug
Rtjswflk.
bruik ƒ7.60 per 3 mnd. In- jaaromzet en groote toe- te bez.: de Rooft Soeatdtfk,
Jacobus Petros v. d, schrijving dagelijks. Papie- wijzingen. Inventaris a con- tschekade 501, of Prlnse4 April. ren patronen op maat ver- tant Br. 1828 bur. blad. iatraat 108.
m Geest,, 74 ]~
De begraf. heeft 9 April krijgbaar.
Verloren: 2e Paaschdag,
Vacantiebons voor de gaande van Moerbeiplein
Begraafplaats Nieuw
A. J. Smeelen, Bode E.
Eykenduyneh plaats geyla Mient, Valkenv jschkade
R. K., v.h. Joh. Camphuys- Bouwbedrijven. De Paasch(ma. en Zuiderparklaan
had.
straat 85. Nieuw adres: en Pinksterinwisseling
naar
C. M. W. v. d. Geeat- Loenenschestraat 30, verxim. 12 bonnen) vindt ApeldoornscheL, een munt»
Meysen. zoekt
cliënten
adresop- plaats op 17 en 18 April armband (dubbeltjes). Te.
Nunspeetlaan 68.
(leters A tm. H) en op. gen goede belooning terug
opgave.
L. H. Stennekes,
19 en 20 April (letters I te bez. Mej. van Welsum,
Knip- en Naailessen.
Wedn. P. L. W. Raedtv. G. de Raadt, Adm. de Ruy- tm. Z), van 10—15 uur Moerbeiplein 101.
OWenbarnevelt
Gep.
aan de adressen: afd. Den
terlaan 45, Voorburg.
Gevonden: Bezuidenhout
N.OXL., 81 J.
Perzische Tapeten en Haag, vakgroep B, en U., 3 Maart, per abuis mede.
C. A C. Raedt v. Kussens te koop of in ruil Plein 9; N. V Holl. Bet genomen, een koffer inhoud
Oldenbamevelt gevraagd. H. Tilman, Van Mij., Gr. Hertoginnel. 258; tooneelkleeren. Terug te
Wingerdstraat 68.
fa. Gebrs. W. en A van bekomen: Jan Pietersz.Imhoffstraat 25.
Rein Bleeker, 73 jaar V
Dameskapsalon Emille,, Eek, Jan de Baenstr. 23; Coenstraat 30.
m Begraf. heeft Dinsdag £ (J. A Koenen), Laan van Fa. J. van Rossum, HaagVerloren, gaande van
plaats gehad op Oud Eik Nieuw Oost-Indië 203. be- weg 787, Loosd. (Men wordt BezJiout
naar Voorburg
mede (Forum) enz. leesbril in
en Duinen.
richt hiermede dat hare sa- verzocht wisselgeld
étui, zeer gedup. Tegen beL
vanaf heden wederom te brengen).
Ph. J. Bleeker-Grube.
terug te bez. Oosterlostr.
Const. Rebecquestr. 86.
op bovenstaand adres gevoor
een ge- no. 8, Voorburg.
Wie heeft,
ztjn. Behandeling
Maarten W. v. d. opend
dupeerde, die een been
Verloren: Zaterdag,
Berg. Begraf heeft 29 alleen na afspraak.
moest missen, een paar Maart: een klein goud hor-31
Maart plaats gehad.
f loge met ketting, gaande
Gedup. juffrouw vraagt krukken tor overname
J. v. d. Berg-Ros. gem.
Zieken- Beflerenstr. n. Naeltwjjck-v«
Bouwman,
H.
R.K.
Zit-Slaapk.
zonzijde
Namenschestraat 61.
met gebruik v. keuken, om. huis, Westeinde 132, kamer straat. Ged. aan overledene.
v.h. Menninckstraat 26.
Tegen beL terug v. NaeltWillem Kloot, 18 jaar gev. centrum, 25 a 30 gld. no. 44.
Oproep. Wil degene, die wjjckstraat 2, Voorburg.
Begraf. heeft Vrfldag op p. mnd. Br. no. 1753, bur.
Zaterdagmorgen 10 uur op
Verloren 23 Maart: linOud Eik en Duinen van dit blad.
Te
tasch met ker
gr.
Valkenboschpl.
huur:
Zltkinderschoen, kleur
gem.
plaats gehad.
van fiets beige, gaande Lage NieuwJ. Kloot. slaapk. met stookgeL en boeken per abuis
v. waschtafel, event met wegnam, deze tegen hooge straat n. Loosduinsche brug.
Herderinnestraat 10A
klein kamertje. Vlasakker- bel. terug bezorgen btf: Tegen bel. terug bez. Spul
van
der
Velden.
H.
4.
15, (Zuïderp.)
Remy, liQsterbesstraat
78 j. Begraf. heeft op 7 straat
Spoed! Voor direct te
Verloren: Bruine acte*
ƒ500.— belooning. Op 3
April plaats gehad op
huur
na
bombardement
gevraagd
Maait,
door
tasch
met schoolboeken
gedup.
(KerkBegraafpl.
Alg.
echtpaar, m. 2 volwassen Bez. Hout
weggeloopen: t n. van J. H. Ket, p./a,
hoflaan).
dochters, gemeub. of gest. draadharige Foxterrier „Lu- Marconistraat 45.
J. C. v. d. Velden- Woning
of etage met keu- cky", teef, geheel wit br.
Wil meneer, die DonderFelser.
Briev.:
van
en
ooren
en
zwarte
voor Paschen op de
dag
A
kop
ken.
L.
M.
Hoefkade 344.
hals. Soestdjjkschekade
Banning, Laan van N. O. vlek rechts in den
deken*
Einde 320, Voorburg.
Wanneer geschoren zwarte en taken en kussentje opvlekjes op den rug, gecou- raapte dit terug bezorgen
Rectificatie Het spreekIn eiken staat te keep peerde staart Voor terug- op Soestdtyksche kade 478,
uur van Dr, Noordhoek Hegt
ia niet van 2.30—3.30 maar gevraagd: kinder. en wan- - brengen of opgave van het zwaar gedupeerd. GtoedeJwL
Wil Heer. die pakje op
van LSO —2.30. Ma., Wo. delwagens, wiegen, boxen, > adres waar deze terriër zich
en ZO. Woensdag 11 April poppenwagens, poppen, kin. momenteel bevindt, betaal i Maart, bestemd voor Amderfietsjes, steppen, enz.'- ik ƒ 600.— belooning in con- rterdam, opraapte op Kruisgeen spreekuur.
J. TH. A. VAN GALEN, Adres: P. den Dunnen, ■< tanten of in natura. Adres: punt Ooudenregenstr.-Laan
Groot Hertoginnelaan 175. v. Meerderv., dit terugbes,
Arts, Oosteinde 1, Voor- Hoefkade 87.
Verlofzaak of Bierbotte. .
Rullen. Een paar pracht aan v. d. Smotte, Egelanburg, Spr. DL, Do., en Zat.
9—930; in v. Imhoffstraat larij gevraagd. Brieven on- . rolschaatsen op kogels, v. tierstraat 45 of eigen adres
Zuid-Bui- opgeven.
26, 10—10.30 u.; In Goe- der no. 574, Alg. Zuldholl.. levensmiddelen.
verneurlaan 309, Ma., Wo., Adv. Bureau, Stationswegr tensingel 122-N.
Gevonden: Dinsdag een
In ruil aangeboden: Ci- doublé bril. Tegen adver36, Den Haag.
Vr., 10.15—11 u.
A. C. L J. SCHAGHENr— Te koop aangeboden: : garetten voor kolen. Steen- tentiekosten terug te bekoMed Ged. Pedicuur, prak- Goederenbeurs, met ruime »huis, v. d. Wervestraat 9, men Rozenburgstraat 21.
tik hervat. Gedempte Burg. verdienste, met woonhuis j Voorburg.
Actetasch gisteren in
wal 6, Spreekuur dagelijks en inboedel, op prima stand 1
CAPITOL. Wegens groou
van fiets te belangstelling nog 2 opVoorburg, ruilen voor cafét Dommelstraat
2—7 uur.
•of event. te koop. Br. no. gehaald, kan behouden wor- voeringen op Zondag 8 en
Verpleegster
gevraagd 11082, btjkt. Res.bode, Park- den. Inhoud alleen voor Woensdag 11 April te 2.30
eigenaar van waarde. Ver- uur van de daverende km*
bfl hulpbeh. dame. Brieven weg 47, Voorburg.
no. 1761, bureau blad.
Ca. 3500 houten Kokers j zoeke deze tegen beloon. derklucht: Sjers van de Be*
Flinke en aankom. Naai- lengte 114 mm. doorsnee 19> terug bezorgen: Dommel- bellenchib. Prezen ƒ0.50—
sters gevraagd op maat- m.m. voor het verzenden i straat 15 of Noordeinde ƒ1.50. Bespreekt Uw plaatatelier. Aanb. van 9—12 en van monsterfleschjes te koop > 20—22.
sen, het voorkomt teleur2—6 uur. G. de Raadt, Ad- aangeboden. Parfumay, Car- .
Verloren: 4 April, 19.45 stelling.
mir. de Ruyterlaan 45, te pentierstraat 165, Den Haag uur, hoek Mient —MoerbeiExecutie-verkoop. MaanWy koopen nog steeds plein, kluwen okergeel breiVoorburg.
Gevraagd bö groote in- briljanten, sieraden in elke «raren, zeer gedupeerd. Voor dag 9 April 1945, 14 uur,
104, tel
Vrouweujke zetting, goud, zilver, etc. vinder geen waarde. Gaar- Frans Halskade
stelling een
Kracht, Vlotte afwikkeling a con—• ne terugbezorgen: Meloen- Rflswijk (meubilaire en anAdministratieve
dere goederen). Te zien 1
beschikkende over kantoor, tant (geen taxatiekosten), straat 126.
routine en in het bezit vaniW. Chr. Minderman, kanVerloren: Donderdag 6 uur v. d. verkoop. Goudart
diploma Boekhouden. Br. toor: Barentszstr. 64 van ï April, tuss. 2—3 uur, gaan- en van Nieuwenhuizen.
Op
juweelenvelling.
no. 576, aan Alg. Zuid-Holl. 10—12 en van 2 —5 uur, de van Luth. Burgwal naar
Advert-Bur.
Stationsweg ook 's Zaterdags.
Wagenstraat,
portefeuille, Maandag 9 April 1945, des
36, Den Haag.
SoUede brandkast, dege- mhoud. geld en distributie- nam. 1.30 uur. veilen w(|
Meisje
gevraagd
Flink
Ujk meubilair, enz. te koop bescheiden. Tegen bel. te- een zeer exclusieve collectie
w.ov,
van 8.30 tot 7 uur met mid- gevraagd. J. Rip, Leegh- rug te bezorgen: Luther- Briljanten Sieraden,
objecten voor
belegging
dagmaal. Landman, Hale- waterkade 4.
sche Burgwal 2.
wijnlaan 34, Voorburg.
Te koop gevraagd: WlnVerloren: Ring met 2 alsmede een zeer fraaie
Gevraagd in gezin van kier Prins, 5e druk of Oost- Y/ale-, 2 Ups-, 1 Fransche-, collectie gouden en silverea
3 pers. R.K. Werkster, 3 da- hoek's encyclopaediè, Se 1 pompslot-, 1 dubbelbaard sieraden. Ktfkdag: Zondag
en p. week of dagmeisje. druk. Schriftelijke aanbie- e.a. sleutels. Bö spoed, te- 8 April van 10—4 uur. VeU
teenhuis, v. d. Werveatraat dingen: Molenstraat 411, rugbez. /150.- bel. Bericht lingondernem. „Verhagen",
|Den Haag.
9, Voorburg.
Postbus 111, Pen Haag, Noordeinde 109, Den Haag*
—

i

Bene Arnout, zoon van
A. Henriques de Granada en
M. Henriques de Granada—
Laan van N. O.
Raven,
Einde 436, Voorburg. TtJd.:
Oranjekliniek, Voorburg, 2
April 1945.
Christin» Catharina Maria, dochter van H. Richerts
en R. Richerts—Richerts, 2
April 1945. Stadhoudersstr.
22, Rjjswtfk (Z.H.)
Barbara Jeannette, doch.
ter van Jhr. en Mevr. van
den Beren van Heemstedevan Eendenburg, Den Haag,
5 Maart 1945, Maria-PavilZiekenhuis,
Westjoen,
einde.
—

—

•

Loenen—v. Bom, Koningstraat 24. TödL Mana-Paviljoen, Westeinde. 3 April.

Alyda Ellsabeth Helena Cremer, geb. Miete,
78 j. Begraf. heeft op 6
April in het familiegraf
Begraafpl. Oud Bik en
Duinen plaats gehad
H. A, Cremer.
Condoleance-adres:
Jacob Marisstraat 55.
Adriana Pronk geb. v.
Zanen, 67 j. Begraf. heeft
Vrjjd. 6 Apr. op Alg. Begraafpl., Kerkhoflaan,
plaats gehad.
—

te koop gevraagd

>

GEBOREN:
Sausje, Hendrica, Vlctortna Wilhelmina, dochter
van P. I* -Loenen en F. J.

—

SCHILDERIJEN

■

geopend:

Maandag tot en met Vrijdag van 8.18 tot
18 uur; des Zaterdags van 0.15 tot 11 uur.
De afdeeling Handel, Pretoriusstraat 123,
sal des Zaterdags ztJn gesloten.

—

.

sQn

handeling van elk geval noodzakelijk souden Lange Houtstraat 12
Den Haag,
kunnen zttn.
Vermeldt op enveL uw naam en adres.
De aanmelding is opengesteld als volgt:
Maandag 9 April 1948 A tot en met C.
Dinsdag 10 April 1945 D tot en met I.
Woensdag 11 April 1945 J tot en met N.
Donderdag 12 April 1946 O tot en met T.
Vrfldag 18 April 1945 U tot en met Z.
Men houde zich strikt aan deze letterindeeling. Het uitreikingslokaal Is geopend
j. BOER
BOENT 258, Den Haag
van 9.30 tot 15.30 uur.

.

DISTRIBUTIEDIENST 's-GBAVENHAGE
De kantoren van den Gemeentelijken Crisis- en Distributiedienat sullen met inarane
van S April 1945 als volgt voor het publiek

PASSAGE

LEERT ENGELSCH THUIS

:

MEDEDEELING PLAATSELIJKEN

—

7\ HUS-BROOD
„Houd de Zon in je Hart"

I

In goeden staat ter overname gevraagd.
Eventueel met studleboeken. Zend brief
of brlefkeart aon: M. J. SNOEK, Voorthulzenstraat 12.

—

verme-

-

ACCORDEON

Gedurende het tijdvak van t tot en met
IS AprU I*4B sullen in het Centrale Uitreikingslokaal Groot Hertoginnelaan, hoek
Liaan van Meerdervoort, aan de (voormalige) bewoners van het Besuldenhoutkwartier en omgeving, voor zoover sQ stelt nog
niet in de oltreiUiigslokalen In de gemeenten
Voorborg en RQswQk hebben gemeld, voor
zoover noodig en mogelijk worden verstrekt:
A. Noodkaarten 4e serie; B. Een tegoedbon
voor hst beschikbaar gestelde levensmiddelenpakket per gezinslid en voor een pak
lucifers per gezinshoofd.
Bovendien sal worden getracht
«enige
zekerheid kan niet worden gegeven
de
getroffenen, dl* op Zaterdag 8 Maast 1845
niet In staat waren het Ie Zweedsche Boode
Krols geschenk af te halen, te helpen. Het
Ugt in de bedoeling) na te gaan, of aflevering alsnog mogelQk Is. Melden er slch meer
gegadigden aan, dan het aantal, dat volgens
administratieve gegevens op 8 Maart JL
voor de beichlkbaargestelde goederen In
aanmerking zoo sQn gekomen, dan sal van
een vergoeding geen sprake kunnen sQn.
De hoofden van gezinnen en daarmede
geltJk te stellen personen moeten slch volgens onderstaande letterin deeling in het uitreikingslokaal vervoegen en mede brengen:
persoonsbewijs of tyj he ontbreken daarvan
ander deugdelijk bewijsmateriaal (trouwboekje, fondskaart, huurcontract e.d.) de
distributlebescheiden van alle gezinsleden,
schadekaart, eventueel aflevering», en/of
bestelbonnen en volgnummerbriefjes Roods
Kruis zending enz., derhalve alle bescheiden,
welke voor het vaststellen van mogelijks
aanspraken van het gezin en de vlotte be-

■

SCHEVENINGSCHE VEER 21
Voor de te houden Velling op 18 en 19
April a.s. kunnen nog Meubilaire Goederen worden bijgebracht. Verkoopkosten
7 pCt. van de opbrengst.

zullen worden afgewerkt

EET
NU
Mf

Door het tengevolge Tan de oorlogsomstandigheden bfl het Centrale Girokantoor
ontatane tijdverlies U In de uitvoering van
da ontvangen opdrachten een aanzienlijke
achterstand ontstaan. Het Inhalen van desen
achterstand zal geruimen tfld vorderen. Teneinde. Indien eenigsslns mogelijk te
den dat het Girokantoor tijdelijk kou moeten
Prolongeert Hu Hansa's Revue
worden gesloten, is het noodzakelijk, dat
de rekeninghouders voorloopig alleen in zeer
dringende gevallen girobiljetten en chequeadviezen inzenden. Van deze opdrachten
dient, door vermelding van de desbetref- Prima artisten. Komisch» scènes Bal.
fende aanduiding zoowel op de biljetten en letten, Zang. Het publiek is enthousiast.
adviezen als op de omslagen waarin zy worDageL 2.80 u. Zondag 2 u. en 4.18 uur.
den Ingezonden, spoedbehandeling te worPlaatsen ƒl.— tot ƒB.—. Bespr. 12
den gevraagd. Zoolang het aantal opdrach- uur,
Zondag van 10 uur af.
ten met spoedbehandeling dit toelaat, sullen
deze worden uitgevoerd. Opdrachten zonder
spoedbehandeling sullen terzUde moeten worden gelegd.
De rekeninghouders geheven zich voorts spreken en schrijven ta 20
lessen. Geheel
zooveel mogelHk te onthouden van brU.schr. methode,, vlot en practisclu
wisseling met het Central* Girokantoor. Het nieuwe
is bU het groot'e gebrek aan personeel on- Zendt voor kostelooze toezending pro*,
doenlijk een geregelde afdoening van de pectus deze advert als drukwerk aanj
ontvangen brieven te verzekeren.
FABETUUS' MODERNE TALEN,

l

Mededeeüng van het
VENDUHUIS „DIE HAGHE",

spoedbehandelingen

'

-—

Alleen

,

SIMONIS' BONTMANTEL.
Nieuwe collectie.
Geen filialen.
8 Rivlervischmarkt.

Koopt een

GROOTE ACHTERSTAND BIJ
CENTRALE GIROKANTOOR

—

De Residentiebode
Maandag 9 April 1945

Dlr.-ültf.

FRONTEN IN THURINGEN STERKDO RE NGELO PEN; VERDER O STWA RTS OPDRINGENVERHINDERD

nr. Mr.

O.

».

NUpeo

I

BOkaatoreai Vaerftarg, fukwif «7, T«L
TTMM. Watorincen. ÜNNUti. «0. T«L t.

tot Senoaca.

NIEUW JAPANSCH KABINET GEVORMD
Seesoekl voorspelt kritieken
toestand

den Japanschen geheimen staatsraad, heeft
een nieuw kabinet gevormd. Daarin bekleedt
hQ behalve de functie van premier ook voorlodplg die van minister van bultenlandsche
taken en van minister voor Oroot-Oostailë,
waarvoor een deser dagen ministers sullen
worden aangeweien. Minister van oorlog ts
generaal Anami, van marine admiraal Jonal (onveranderd). Verder hebben nog sit»
ttng als ministers van binnenlandsche taken
Abe; van bewapening admiraal Toyoda,
matten bommenwerper» sware yerliecen toe- (tevens voor verkeer en transport); van
justitie Matzoezaka (onveranderd),
van
brachten.
In den nacht van 8 op 7 April brachten financiën Hirose, van welvaart Okada, preMinister sonder
onse motortorpedobooten voor de Engelsehe sident van het Lagerhuls.
tevens voontltter van het lnkust een vtJandelQke artinerlemotortorpedohtingenbureau der regeering, is Sjimoboot door rammen tot tinken en beschadigden «tJ twee andere. Een elfen boot ging moera.
verloren. Ter bescherming van elfen conVerklaring van den premler
voolen gebruikte beveiliglngsvaartulgen der
marine schoten 11 vliegtuigen neer, teven
„Al ia de huidige toestand van den oordaarvan voor de westkust van Noorwegen. log ongetwijfeld ernstig, toch bestaat er
Duikbooten brachten In hevige gevechten
reden voor pessimisme", aoo verklaarvan krachtig beveiligde vyandelfyte ravltall. e de nieuwe mlnister.-presiaent tegenover
der Japansche pers.
leerlngsconvooien vflf volgeladen schepen van vertegenwoordigers
tezamen 53.000 brt., een korvet en twee be~WtJ moeten duidelijk inzien, dat de tegenstander ondanks groot* heldendaden van
wakingsvaartuigen tot slnken."
oase weennacht in den loop van zlin tegenDe Oxheefer Kaempe ontruimd. offensief een hoek van ons keizerrijk is hinIngeval de ontwikkeling zoo
Naar het weermaehtberlcht van Zaterdag aangedrongen.
doorgaat, staan wQ tegenover een kritieken
meldde, la het aan de Danzlger bocht door toestand
voor ons land. De zware veranthet voorbeeldige optreden van formaties der woordelijkheid voor het brengen van een
negende beveiligingsdivlsle en van andere
in dese ontwikkeling draagt echter
eenheden der Dultache marine en van het keer
niema&d anders dan het geheele japansche
Plonler-Landungsverband Henke ondanks volk. Ikzelf zal mQ plaatsen aan het voorsterk vhandenjk vuur gelukt, alle gewonden ste front van net volk en met de grootste
en bruikbare wapens van de Oxhoefer vastberadenheid de staatspolltlek ten uitKaempe naar de Putzlger Nehrung over te voer brengen. Al ome arbeid moet op den
brengen.
oorlog «tjn ingeeteld. Van den succes vollen
afloop van dien oorlog ben ik overtuigd.
Als ik van overwinning spreek denk Ik met
TURKSCHE VERKLARING AAN DE
aan een enkelen succesvoller» slag, doch
SOWJET-UNIE
aan het totale gebeuren. De enorme slagen
en verliesen, welke onsen tegenstanders bfl
de verovering van het eiland Iwojlma werden toegebracht en het daar bewezen helVolgen» de zender Ankara heeft de Turksche dendom der Japansche troepen geven ons
regeering den Sowjetambaaaadeur een ver- het vertrouwen, dat wtj aan het eind van
klaring doen toekomen, waarin gezegd wordt, desen oorlog sullen overwinnen.
dat Turkt)» wenacht, dat de oude betrekAlgemeen commando’s Ingesteld
kingen van goede nabuurschap en oprechte
Het Japansche ministerie van oorlog heeft
vriendschap tuaechen beide landen blttven
bestaan, dat het er prijs op atelt dan nadruk medegedeeld, dat ter versterking van de
te leggen op de beteekenla van het verdrag verdediging van het moederland een algevan IWS voor de wederztjdsche vriendschap meen legercommando en een algemeen luchtingesteld.
en dat het kennia heeft genomen van den commando van het leger
en veldmaarwenach der Sowjet-Unie tot vernieuwing van Veldmaarschalk Boegij&ma
syn
opperbenoemd
tot
het verdrag. De Turkache regeering ziet de schalk Bjoenrokoe'
van het algemeene legercomvoorstellen der Bowjet-Unle tegemoet voor bevelhebbers
Masakazoe tot oppereen nieuw verdrag, dat meer overeenkomt mando en generaal
bevelhebber van hét algemeen luchtcommet de huidige belangen der belde partyen, 'Bsando
van het leger.
en la bereid, deze voorstellen met de grootste aandacht en welwillendheid te bestuZEE- EN LUCHTSLAG BIJ OKINAWA
deeren.
Het Japansche hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat Japansche vliegtuigen «n oorlogsschepen In den nacht van 4 op 6 April
QUAY
herhaaldelijk zware aanvallen hebben ondernomen op geallieerde vlootformatlea in
de omgeving der Oklnawa-ellanden. DaarbQ
werden twee verbouwde vUegkampschepen,
een
Volgens
bericht uit Londen heeft Koeen slagschip, zes oorlogsschepen van onbeningin Wllhelmina op voordracht van den kend type, een torpedojager en vjjf transminister-president Gerbrandy benoemd tot portschepen tot zinken gebracht. Zwaar beMinister van Oorlog: Prof. Dr. J. E. de schadigd werden drie slagschepen, drie kruiQuay uit Tilburg en tot Minister van Watersers, zes oorlogsschepen van niet nader aanstaat: Ir. Ph. Jh. Tromp uit Eindhoven. gegeven type en zeven transportschepen.
Zij zijn Donderdag door de Koningin beAan Japansche «Hde gingen een slagschip,
eedlgd.
een kruiser en drie torpedojagers verloren.

over

Geallieerden ten noorden van
Hameln den Weser teruggeworpen,
dockesoideujk daarvan tot ten Wetten van Hildesheim

Krtefeullle,

'

«

ã£

In Thuringen itjn door het tule vasthouden van elfen ateunpunten en door aanvallen In de flanken en den rug van
vijand de fronten atark dooreengeloopen den
en
.werd een verder opdringen naar het oosten
der gevechtsgroepen van den tegenstander
f en westen van Muhlhauaen
werd de vfland door een tegenaanval,
die tot
in H)n colonnes doordrong,
teruraeworDen
0 "*" 1 Va
«tortten de
S z »«"*-"«nU»
vijandelijke aanvallen
Ineen. Ook de van
Bchleuslngen en Themar naar het suidoosten
opdringende tegenstander werd door on«e
troepen in tegenaanvallen gestuit.
TuMchan de zuidelijke Rhoen en den Maindrlehoek worden wisselvallige gevechten eevoerd. De vijand kon In Kitzlngen binnendringen; aanvallen In het gebied van
Schwelnfurt werden afgeslagen. BU Bad
liergenihetm brak een tankgroep door onze
linie* been en drong door tot ten Kulden van
CraUshelm. Eigen tegenaanvallen grepen den
vijand tn de flanken en «neden afin achterwaartache verbindingen af. Tuaaohen Heilbronn en Etthngen mlalukten veracheidene
aanvallen, doch houdt de druk van den
tegenstander naar het sulden aan
In Mldden-Italië bleven vrfl zwakke aanvallen der Amerikanen aan
de Ugurlache
kust sonder succea. Ook ten noorden en
westen van Faensa atortten de aanvallende
Britten ineen, nadat onse artillerie een vrij
groot aantal vijandelijke batterijen uiteengeslagen had.
Aan de Dalmatische kust «Un onze troepen
in hevige afweergevechten gewikkeld met
vrU aterke Tlto-formatles. Het gebied van
Serajewo werd ontruimd sonder dat het den
achtervolgenden tegenstander gelukte onze
bewegingen te storen.
Amerikaansohe terreurvliegera richtten gisteren aanvallen op plaateen In Noord, en
Zuidooat-Duitrchland. Des nachts vormde het
Midden-Duitsche gebied het aanvalsdoel van
Brltsche gevechtsvliegtuigen. Vooral boven
Noord-Dultachland kwam bet tot verbitterd
gevoerde lucntgevechten, waarin de vermetel
aanvallende Duttsche Jagers ondanks seer
kracbtlgen afweer den Amerjkaanschen for-

Sm^EiS

Seen

;

—

Turkije ziet Sowjetrussische verdrags-voorwtel en tegemoet

ssn

PROF. DE
OPGENOMENIN
GERRBANDY

HETKABIN

„In
Het weermaehtberlcht van Zondag.
het Duitsch-Hongaarache grensgebied hebben" formaties van het leger en der WaffeuSS tn dagenlange hevige aanvala- en afiweergevechten den vQandelMken opmarsen in
de richting van Oraz tot staan gebracht en
liet tQdeUjk opengerukte front weer gesloten.
Aan de Raab, ten westen van Steinamanger
en ten noordwesten van Wianer-Neuetadt
[werden krachtige aanvallen der bolajewlaten
afgeslagen. In het gebied rond Weenen konden de "aowjets In net noordelijke deel van
bet
naar het westen en noorden terrein winnen en ondanks taaien afweer van onze troepen de zuidelijke voorsteden der stad binnendringen. Verbitterde
gevechten zUn aan den gang.
Aan de Maren, werd het meerendeel der
vijandelijke oversteekpogingen afgeslagen.
Ook ten zuiden der witte Karpathen werd
een verder opdringen der bofajtwisten In
hevig» berggevechten verhinderd.
Aan
de Danzlgerbooht veredelden onze
troepen de
van den tegenstander
• --••■>•• Ar, Tutter Nehom zich den f
rung vrfl te .
o -*t.-*ud{jksj Welchael.
Sowjetaanv.
vlakte ten zuion. ...in Bohnaack mislukten.
Den geheelen dag door liep de vijand met
talrijke lnfanterleformatlea en tanks storm
op Koningsbergen en het Samlandsche front.
Ondanks vrt) diepe penetraties verhinderde
het dappere garnizoen der stad de door den
tegenstander nagestreefde doorbraak. Alle
aanvallen op het Samlandsche front werden
afgeslagen, 31 tanks en vier vliegtuigen door
troepen vernietigd.
Troepen van het leger en van de WaffenSS hebben In de maand Maart—aan het
poateHJke front 7171 tanks stukgeschoten
Aan het westeWke front mislukten 'ondanks hevige artillerlevoorbereldlng krachtige aanvallen van Canadeeeche troepen op
Zutphen aan den Usel. Tusschen Lingen en
den Beneden-Wezer werden pas aangevoerde
formaties den opdrtngenden vtjand tegemoet
geworpen. Pogingen van den tegenstander
«tjn bruggenhoofd Stolzenau uit te breiden
mislukten door ons taaie verzet. Ten noorden van Hameln werd de vtjand over den
W ??em,tei]lMewor? en doch h t ««lukte hem
yuideHJk daarvan In een «mallen sector tot
ten westen van Hlldeshelm door te dringen
Aan de Ruhr en in den gevechtssectcr
van
Hoest handhaafden onze troepen overal het
gevechtaterreln tegen de aanvallende
Amerikanen. Ben nieuwe doorbraakpoging
naar
Dortmund werd ten noorden der stad tot
staan gebracht. Ook in den sector
van Brien aan weerev„n,Ulï het Rgthaargebergte
n konden da aanvallers
*£* Sle
nergens dieper f«
in onze stellingen binnendringen.

ENIR.TOMP

en vor an

Boisjewtch pmarscihintng Gratzos n gebracShot;vjusenihetWnrwoud zeuideljk std Wen; Dgueibtsicdher ontuimd

doorgedrongen

GEALLIEERDE AFDEELINGEN IN HEVIGE
GEVECHTEN BIJ COEVORDEN OPGEVANGEN
Langensalza,

Gotha, Eisenach en Meiningen in geallieerde
handen; Friedrichsroda door de Duitschers heroverd

het noordelijke deel der stad tegen de vijandelijke aanvallen. Onze troepen verhinderden
in de streek van Marktbreit in tegenaanvallen vtjandeujke terreinwinst van beteekenls
en sloegen aan de Jagst plaatselijke aanvalMödling
len af. Tusschen Heilbronn, waarin fel gevochten wordt en Ettlngen In Baden, hebHet weermaohtberlcht van Zaterdag meld- ben tanks en grenadiers een vrij diepe pene»
de over den strijd aan het Westfront:
tratle ten zuidwesten van Bretten in tegen„In het noorden van Nederland werden aanvallen afgegrendeld en daarbij 28 tanks
vijandelijke afdeelingen In hevige gevechten en gepantserde varkennlngswagens verniebj} Coevorden opgevangen. In de gevechte- tigd, volgens de voorloopige berichten hebsectoren van Ungen en Rbelne sqn Engelben onze troepen gisteren in het westen 67
sche aanvallen met bloedige verliezen mistanks en gepaneerde verkennlngswagens der
.
noorden
van
lukt Ten
het Duemmer-meer Britten en Amerikanen stnkgeechoten."
werden vijandelijke tankspitsen bij Kornau
tot staan gebracht. De druk op den Wezer
Is sterker geworden. By StoUenau werd een
Naar aan verklaringen van den militairen
bruggenhoofd door onze tegenaanvallen kleiner gemaakt. Ten zuiden van Hameln over- woordvoerder der Wühelmstrasse, Zaterdag
gezette Amerikaansche strijdkrachten zfln afgelegd, kan worden ontleend, bevond MepIn opmarsch naar het oosten. Ten westen pen zich nog in Duitsche handen. Wat de
van den Wezer drukte de tegenstander voor- strijd in Thuerlngen betreft, blijkene dezer
uitgeschoven beveiligingen uit Bad Pyrmont verklaringen waren Langensalaz en Ootha In
handen gevallen. Frledrlchsroda
en Hofgeismar naar den Wezer terug.
on door Duitsche troepen heroverd worden.
Aan het noordfront van bet Ruhrgebled
werd een vijandelijke tankgroep, die naar Ben geallieerde doorbraak kon tot HildburgDortmund probeerde door te stooten, door hausen optrekken. De stad Heiningen ging
geconcentreerd artillerievuur teruggeslagen. verloren.
Ook In de streek van Soest en aan weersInzake dan strijd om Weenen wordt gekanten van Winterberg alsmede in den Si egmeld, dat de bolsJbVieken zonder acht te
sector bleven de Amerikanen na het verlies slaan op hun enorme verliezen, met alle bevan talrijke tanks steken. Ten oosten van achlkbare strijdkrachten van het zuiden uit
Uuehlhausen In Thuerlngen zijn hevige geop
stad ■tormloopen en na dagenlangen
vechten aan den gang. Terwijl Eisenach en etrya de voorstad MoedUng konden binnenLangensalza verloren gingen, ondernamen dringen, waar zeer verbitterde straat- en
onze troepen uit het bergmassief van het hulzengevechten ook des nachts woedden.
Thueringer Woud talrijke aanvallen op de Ten westen van de stad vallen Duitsche
aohterwaartsche
den reserves en
verbindingen van
snel
aangevoerde alarmvijand. Tusschen de Rhoen' en Karlstadt a.d. eenheden tezamen met bataljons van den
Kaïn
drongen Anverik. gevechtsgroepen Volkasturm den vijand aan, die ts doorgeonse beveiligingen naar bet oosten. Het gardrongen tot den weg Weenen—Bt. Poelten.
nizoen van Wueraburg handhaafde «Jch |n Pe gevechten «tja in vollen gang.

Verbitterde straat- en hulzengevechten
woeden in

*

•

•

{eallleerde

VERKOOPSPRIJS 6 CENT
LEVENSMIDDELENPAKKETTEN
VOOR (VOORMALIGE)
BEWONERS VAN HET
BEZUIDENHOUTKWARTIER TE VOORBURG
EN RIJSWIJK
Uitreiking van Dinsdag
t.m. Zaterdag a.s.
Van bevoegde ztfde deelt men ona mede 3
De te Voorburg en Rijswijk door den distrlbutledlenst te 's-Gravenhage uitgereikte
tegoed-ben* voor het beschikbaar gestelde
levensmiddelenpakket per gezinslid, en voor
een pek lucifers per gezlnshoofd, kunnen
on: Dinsdag lt, Weensdar 11, Donderdag U,
Vrijdag lt en Zaterdag 14 April a.s. bfl de
hierna te noemen winkeliers worden ingeleverd tegen velgnumner.
Voerburg: H. O. Veldhoven, van riale-i
wtJnlaan no. 358, Fa. Gestel & de Mos, Kerk-,
hofstraat no. 7, A. van Dop, Oosteinde no,
81, J. Barreveld, Pr. Marlannelaan no. 888,
R. van Keeteren, Damzigtstra&t no. 6.
Rtfswtfk: Fa. Wed. P. BooSe,
straat no. 76, U P. van der Klefl, Kerkt
laan no. 140.
Het btf Inlevering verkregen volgnummer
beware men zorgvuldig. Uitsluitend op tot»
toon hiervan zal op onderstaande data d»or
de betreffende winkeliers tot
ultrjlklng
worden overgegaan: Dinsdag 17, Woensdag
18, Donderdag I*. Vrijdag M en Zaterdag
tl April

a»s,

Ben koopbon zul niet worden aaugewezen. Verlies van volgnummer brengt derhalve onvermfldelMk nlet-uitrelking van het
levensmiddelenpakket met zich.
BQ in ontvangrtcemlng van het pakket
ncoet worden af smeekend op ds In den windel aanwezige IQst. Ken na-ultrelUng vindt
beslist niet plaats. Het ts nutteloos te trachten zich na Zaterdag 21 April nog In bet
bezit te doen ratten van het pakket.
De winkeliers moeten de door hen ontvangen tegoedbons oy sCaaadag -18 April
a.s voor 12 uur btl o» olstributiedtensten
te Voorburg en Rtjswtfk Inleveren.
Nadrukkelijk worlt er op gewezen, dat
uitsluitend ie te V eerburg en te KtfswQk
aan de aldaar, of In dé omgeving (Lieldschendam. Voorschoten etc.) aan (voormalige)
bewoners van het Bezuidenhoutkwartter
vitgereikte tej-oedbons mogen werden Ingeleverd, derhalve niet de gedurende deze
week te 's-Graveahage nog uit te reiken
tegoed-bons. Ontrent de Inlevering van e>io
bons ia de In Deo Haar aan te wtfzen winkels, zullen binnen enkele dagen nadere
mededeeliagen werden verstrekt.
De te Voorburg er. RflswtJk uitge.-ei'ite
tegoed-bons v.wr aardappelen kunnen bü
lederen willekeurigen handelaar in aardappelen en groent* aldaar worden 'ngelnverd.

REEDS THANS AFLEVERING
VAN MELK OP BON C 04
De secretaris-generaal

van Landbouw en

VlsachertJ maakt bekend, dat da melkhan-

delaren op de bonnen C M (inlervel), welke
voor het tQdvak van 15 t.m. 28 April 1945
geldig sullen worden verklaard voor het
koopen van 5 liter melk, voor zoover de
voorraden zulks toelaten, reeds met ingang
April a.s. mogen afleveren.
van Maandag
Voorrang aal evenwel moeten worden gegeven aan de reeds aangewezen bonnen voor
het ttjdvak van 1 tot en met 14 April a.s. en
aan de noodrantsoenbonnen.
•

VIJFDERODE

KRUIS-GOEDEREN

VERDLING

Kantoren i Hlvlervlschmarkt S ■ TeL 18MSS
e Geep. t-17, Xaterd. tot UM nr, Pest.
giro Den Haag Na. MM.

No. 12738

Op Woensdag, Donderdag
en Vrijdag a.s.
In de Distributiekringen 's-Gravènbage,
Voorburg, Rijswijk, Leidschendam en Wassenaar, waar bet publiek op 4, 5 en 6 April
J.l. de bestelbens voor de Ode uitdeeling,
A 398, B 398 en C 503 (inlegvel) beeft ingeleverd, zal op Woensdag; Donderdag en V ry.
dag sws. tot uitrelklnr Tan de Levensmidde-

len van de 6e verdeeUng worden overgegaan
en wel tegen Inlevering van koopbon: A 897:
4M gram brood, B 397: 500 gram rijst, C OM:
tSO gram rijst.

goederen kunnen worden afgehaald
De
tegen overgave van volgnummer en koopbons in denzelfden winkel waar men rijn
beatelbons heeft ingeleverd; voor ontvangst
moet worden geteekend op de in den winkel

aanwezige winkellQsten.
Na den laatstea dag van uitreiking (Vr(J
dag IS April) worden geen koepbens meer
Ingenomen en geen levensmiddelen meer altgereikt.

ZESDEV VAN
LEVENSMIDDELEN
ERDLING

SIrtoJAARG.

De bestelbens voor de 8e verdeeUng van
KruUgoederen: A 896, B 396 en C 11
moeten op bovengenoemde dagen worden
ingeleverd, liefst bH denselfden winkelier,
waar men rijn levensmiddelen voor de 5«
verdeeling In ontvangst neemt en soo mogelijk geltjkttJdlg daarmede. Na Vrijdag IS
April mogen des* bestelbens niet meer door
den winkelier worden aangenomen.

Roode

UITREIKING NOODKAARTEN 4e SERIE
DE VOUCSWONDERKOOKBÜS (Bezuidenhotkwartier)

VBBKOOFT VW

wonderiamp
Aladln tooverde net «ön
Dlasdag lt April >Un voor de uitreiking
dat bet aen- hut wm. Doch Aladln «u van
de noodkaarten 4e serie en andere beeen sprookjesfiguur, terwijl de heer Uite- scheiden
aan (voormalige) bewoner* van
waal vleesch en bloed Ie en toch al even het Beiuidenhoutkwartier van
0.30—16.80
fantastisch goochelt met zfln uitvinding: uur aan da beurt de lettert D tet en met I.

de Votawonderkoofcbus. Ben Ideale oplossing' voor het brandtotoffenprobleem;
doodeenvoudig een kacheltje in een kachel en dus geen gevaarlek balanceerend
toestel er boven op. De kachel blrjft in
gebruik als kachel, voor het kooken zorgt
de koókbus en hoe! Met een handjevol
splinterhoutjes la binnen 5 mniuten de
thee klaar, bakt men pannekoekjes en
een kwartier is voldoende om de aardappelen baar pruttellied te doen zuigen.
Waarom een
VOtKS-wonderkookbueT
Ütadat de fabricatie voor ledereen een
kleinigheid is en de kosten nauwelijks
noemenswaard zijn. Hoe soo'n wonderkookbus geconstrueerd wordt, kan men
ontdekken in den Brlenkorf op de Boekenafdeeling, ie verdieping.

Goud, ZüVer

BU

was

Slnd» 1924 gevestigd
THOMSONLAAN 90
XW. 880581
Aao tank te ontbieden
—

Kb» fDSÜHK XBEES Van

Fa. KORFF DE GIDTS

In
omgering-.
verband met de
te vnwachten aflevering voor
■ptjaolle moeten de inwoners van dan distributiekring Naaldwijk een volgnummer
halen mj een van onderstaande winkeliers:
Te Naaldwttk btj Bokaman. Brosje, Briede, v. DdkTHirt, v. 't Riet v. Bchie,
Heusweg, Hofland, de Bruyn, Koster, Petara en Los; te HonselersdQk bij v. d. Meer,
Hoor, Prins, v. Buuren en Branderhom;
te Kwlnteheul bH Oebr. v. d. Knaap en A.
C. v. Zeyl; te Wateringen bil Salverda, de
P. Brabander en Holtkamp.
DfsCTPTUiTI 6 Verzamelingen en Zoete,
IUiJ I £éCU£J al kwee zegels te koop Br mogen neg geen bennen worden ingegevraagd. B. v. d HOEK, trjd. adres: leverd.

Dertlenhuizen 2, Delft.
Italij nmFracisgro.RadioRommedegdla,t e
regeertng-Bonomi oficel
Statenmdontdvalgee, at
hetaItsndliëe
conferentiePrancnvleeamod. l
Hetsnewiodartrln
eennarcodn-e
ferentiegwesoornddt.
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DAGKALENDER
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CL

v. Nïeuwenhuyzen

Verbaan,

v. Goghstraat 110 n.

Oud-adres: Marcellsstr.
no. 221, Schev.
Gerrit van Heerde,
41 J„ 27 Mrt '45 en Heiena van Heerde, 11 1.,
28 Febr. '45.
W. v. Heerde-Koster
Binckhorststraat 115.
Oud-adres: Lavendelstraat 59.
—

Ch. G. M. Bulté, 49
Jaar. Geen rouwbezoek.
Den Haag, 5 April '45.
—■

Acaciastraat 222.

L. v. Leeuwenstein 12.
Jan Gandei, 71 jaar.
Wedn. C. E. F. de Haas
Mevr. de Wed. J. L.
—

,

Weerman-Candel

v. Kinsbergenstraat 96.

Cond.-adres:

Leersumstraat 86.

Antoinette Arendine
Wensma, 23 J. Begraf.
heeft plaats gehad op 8
Apr. op Alg. Begraafpl
te Rfyswtlk.
M. H. Wensma.
—

Lorentzplein 2.

—

—

—

—

—

i

—

,

I

—

—

—

fen

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

fevraagd,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

;

.

—

,

*

>

—

•

—

hoorUjk plaatflser voor ds constructie U rebrujken. Op dese constructie sijn detail»
variaties mogelijk ca sslfs schijnt hst moge»
HJk te sQn door hst aanbrengen van eea
roostertje er raste brandstoffen als anthra»
det of geklopte ookes in te stoken.

'

—

JEAN MESTERS

Korte Molenstraat %9. Oev. «adert 188».

Arts,
Ph. L. SADéE,
Cursus BelastingconsuFam. Bondam 1 Drost ver.
Piauo-Aocordeon g»vr„
verzoeke Inhoud actetasch lent Deskundige (schrift) huisd naar Heemskerkstraat in ruil voor iets anders,
terug te breng-en op Ged. opleiding door het Neder!. 8. Naaister van Zaterdags Wieringa, Postbus
138, te
Sloot 107, Zeer gedupeerd. Coil. v. Belastingconsulen- wordt verzocht zich te mel- Groningen.
W. .W. KKI'/JER, Tand- ten. Brochure op aanvraag den.
We» met matrasje «u
arts, heeft de practtjk Ai bij het Secr: ValkenboschHeropend Heerenkapsa- oude kwaliteit baby-kleer.
de Javastraat weer hervat. laan 295.
kw. D. A. Poos, Stations- tjes, in ruil voor brand»
MARIA PHHJPPI, kinWie wil nuj voor kor- weg 133-A.
stoffen. Wesseling, v. d. Wa.
derarts, hervat 9 April ten tijd leenen: Kors' KerWie helpt ons aan goe- terlngolaan 28. Voorburg.
spreekuur Juliana van Stol- kelijk
Woordenboek,
om de boven- en onderkleeren,
berglaan 107, Maandag: 1.80 een vel daaruit over te daar
Nederi. College voor Bewfl alles verloren heb—2 uur (maandkaart) en schrijven, dat door verkeer- ben bij ramp 3 Maart Da- iastlngoonsufenten.
InlichWoensdag-1.30—2 uur (par- de inbinding in mtfn exem- meskleeren m. 42, klnder- tingen omtrent
(schrift )|
ticulier).
plaar ontbreekt? Br.: Dr. kleeren,
m. 95, voor heer, opleiding, examens en lid»
Dr. F. H. O. VAN LOON, v. Vredenburch, Prinses Ma. lang persoon,
schoenen, m. maatschap bfl het Secr.j
zenuwarts en neuroloog van riestraat 88.
44, 38, 87, 85. Ook andere Valkenboschlaan 296,
J. A. van Leeuwen vJi. goederen, tegen billijke prijhet Rijks-Hospitaal is van
Laat Uw Brand-, Glas-,
1 April weder dagelijks te Schenkstraat 228, levert v. zen. C. Banning, voorheen Inbraak-, Levens-, Molestconsulteeren van I—3 en 16—19 AprU van 2—4.30 u. Theresiastraat
12, thans verzekering bezorgen dooe
volgens afspraak, in het te Rijswijk, Heerenstraat 115 Geestbrugweg 95, Rijswijk.
W. H. J. van Bek, Colum.
Praktrjkhuis - Surinamestr. Jam en Zout af op ingeleWie kan ons inlichtin- busstraat 166-1, Den Haag,
Do
10. Fondspatiënten Di en
verde bonnen.
gen geven omtrent een waTe koop aangeboden een
9—lo. Algem. Haagsche PoBontjas te koop gevraagd
met vluchtelingen, wel- groote eiken Kleerkast, b.
likliniek, Varkenmarkt.
Manus, Noordeinde 63.
e 3 Maart door de Ie v. d. 2.25, br. 1.90, d. 0.60. Prijs
Verhuisd W. M. VAN
n. Leidschen- ƒ160.—. Vliet, P. Both»
Boschstraat
arts,
HAAFTEN,
van
Flink gemeub. of ongem. dam ging en een dames- straat 4.
Ruychrocklaan 88 n. Thorn Woonhuis met z. gr. moes- mantel,
Gouden Sigarettenkoker
regenmantel
Prikkerlaan 28. Tel. 182278. tuin te huur gevraagd, rand heerenjas heeft medegeno-<m en andere sieraden te koog
Spreekuur dagel. I—2 ben. Den Haag, Rijswijk, Voorb. men,
zonder de vluchtelin- gevraagd.
De GoederenZat. Bovendien spreekuur of Loosd. Ook ruilen voor gen mede te nemen.
beurs,
Papestraat
Adres:
L. C. van Cattenb. 100 Ma., benedenhuis, omg. Laan v. A. van Beneem, Delftsche- 11.66.93 of 11.06.66.17. TeL
Wo., Vrq. 11—12.
M. Br. no. 1853, bureau bl. laan 36.
Te huur gevraagd door
Belangrijke Openbare
Gedupeerde wil servies,
Net Meisje gevraagd, v. klein gezin, een Beneden- linnengoed
of meubelen rui- Verkooping aan de Veiling»
8 tot 6 uur. Zonder goede woning of etage. Br.: A. J. len voor
fiets, zalen Nassauplein 2, 's-Gramond. getuigen
onnoodig Krapels. Nunspeetlaan 196. aardappelenbuitenband
of voedings- venhage, op Woensdag 11 en
aan te melden. Mevrouw
Aangeboden keurig geDonderdag 12 April a.s., des
Vriends, Lange Poten 11-A, meub. Zlt-Slaapkamer, m. middelen. Adelheidstraat 26 v.m. 10 uur,
zal Makelaar
1945,
Verloren:
8
Maart
Typiste gezocht door stookgelegenheid, event m. van
A F. M. den Exter, to. van
Heutszstraat
naar
v.
medisch uitgever. Br. no. kabinet. Laakkade 169.
Wateringelaan
Da- Deurw. J. H. van Dalen, pu1868, bureau blad.
Heer (ambten.) zoekt v. meslakschoen zwarte
(linksche), bliek a contant verkoopen.
Gevraagd voor direct, direct Gem. Zlt-Slaapkamer,
hooge
maat 37, merk fraaie Meubilaire Goederen,
flink Meisje, in gezin met omtrek Stationsweg. Prijs Geraert,hak,
29,
Rue
la Com- Perzische e. a. Tapijten,
kleine kinderen, event int. Ca. ƒ4O p. mnd. Br. no. mune, Anvers. de
beL Schilderijen, Antiek, Goud
Goede
1878, bureau blad.
Meloenstraat 78.
en Juweelen, Bontwerk en
Vaatstra,
event
levensm.
WoningrulL Voor direct —Somers,
Leeraar Boekhouden gevele andere Goederen. KflkHeutszstr.
19.
v.
vraagd door Handelsinsti- gevraagd: modern gelijkVerloren: 6 April, Lan- dag Dinsdag 10 April van
tuut, omg. Zuiderpark, v. vloers benedenhuis m. groo- ge Vijverberg, Tournootveld, 10 tot 2 uur.
opleiding practykexamens te tuin, liefst Sinaasappelled. zw. heerenwant g.
Grondel en v. Koetsveld
en
Middenstandsdiploma. straat of omgeving in ruil L.
Deurwaarders. Vedingzaal
beloon.
Bericht:
BreitnerVoorl. eerst 4 lesuren p- voor moderne portiek Iste laan 50.
Piet Heinstraat 16. Belang,
week. Brieven met voll. inl. Etage, omgev. Thomsonrijke openbare Verkooping
Verloren:
bruin
lederen
no. 6565, Adv.-Bureau' Die laan, bevattende 4 kamers, actetasch,
waarin naam van Meubelen en diverse
Haehe, Plein 11, Den Haag. balcon,
keuken,
badcel. vermeld. Tegen
belooning andere goederen, o.a. een
Dameskapper, Kapster en Huur ƒ 32.60. Brieven bur. in natura terug te
bezor- partic. inboedel, op Vrijdag
d.
blad.
Leerling gevraagd. Gusta- v.
gen: J. H. Fockene, lep- 13 April a.s. voorm. 10 u.
v» Vriends, Lange Poten
Kijken eiken middag van 2
Pemsdi tapttt te kööp
11-A Den Haag.
—4 uur. Voor volg. veiling
gevraagd. Langbeen, CoVerloren
6
gouApril,
Gevraagd, flink betrouw- lumbusstraat 9.
btfvoeglngen van prima kwaschakelarmband,
den
dames
baar Meisje, voor dag en
Jongelui vragen
horloge, met inscriptie, g. liteit mogelijk.
nacht, liefst R. K. Goede Meubelen, voor hetmoderne
JnweelenveUing. Wegens
inrich- van 2e Pieterburgstraat 72
voeding en goed loon. Vóór ten van woning.
het
groot aantal inzendinSmit,
naar
TeValkenboschkade.
1 Mei. G. van Daal, Oost- Hoefkade no. 191.
gen wordt het 2e gedeelte
gen
terug
te
belooning
bez.
einde 80, Voorburg.
van onze groote Goud-, ZilWieg, met spoed ter aan bovenst adres.
Gevraag in stil gezin
overname gevraagd. Geduveren Juweelenveiling geVerloren: R. Br. dameseen Net Meisje, van o—l peerde baby Bezuidenhout schoen,
houden op Dinsdag 10 April
Mrt,
ZZaterdag
24
uur. Zaterdagmiddag en v. d. List de Bockstr. 31. omg. Hildebrandplein, ong. des nam. 1.80 uur. VeilingZondag vrfl. Rinck, MolenWandelwagentje te koop 1 uur. Terug te bez. tegen onderneming Verhagen,
straat 34.
niet duurder dan belooning: Llnnaeusstr. 255. Noordelnde 109.
Morgen,
De directeur der RHksBontveiiing.
75.-. Aanb.: Meloenstraat
Vader en 2 Dochters Dinsdag van 9.30—12.30 en
bedrfyfskeuken, Lange Klei- 78, Kip.
gemeub. Zit-Staap- van 2—6 uur Kijkdag in
Overname gevraagd van vragen met
weg 22, Rijswijk (ZJH.).
kamer,
kabinet vaste perceel Vlamingstraat 7A.
een
Acousücon
Gehoorappasollicitanten
voor
op
roept
de functie van bedrijfsleider. raat met beengeleiding, d. wascht. Dochter event be- van Bontwerken v. d grooVereischte leiding kunnende Gedupeerde uit BezJÜout. reid in de huishouding te te Bontveiling, welke Woensu
Prinses dagmiddag om 2 uur ia
geven, bekendheid op het Br. met condities Maurits- assisteeren. Br.:
Voorburg.
17,
Mariannelaan
laan
'gebied van massavoeding.
52, Rtjswflk.
„'t Zuid" zal worden geop Zondag 8 houden. Bijvoegingen kunjGoede getuigschriften van ElkeInsuline te koop gevr., AprilVerloren
tuss. Voorburg en nen alsnog geschieden Vlo»
jgroentendrogertten, conserhoeveelheid is welvenfabrieken of andere bi- kom. Helpt uw mede-suiker, Daal- en Berrschelaan, een mingstraat 7A en aan de
jstellingen op het gebied van patiënten! Patiënten, die lang marterstaarten bontMeabUUrveWng.
Op
massavoeding. SoUicitatiën noodig hebben, vervoege jas, tegen beL in levensm.
uitsluitend mondeling dage- zich ook aan onderstaand t. t bez. Daal. en Berg- Dinsdag 10 April 1945, des
lijks van 10—12 uur RHks- adres: Riviervischmarkt 2, schelaan 76.
voorm. 10 uur veilen wtf
bedrtjfskeuken, Lange Klei- uitsluitend tusschen 11 en 3
Weggeloopen: een bruin meubilair, antiek, tapttten,
Veiuur. P. J. Petri.
weg 22, Rijswijk.
wit hondje, teef, tegen zeer curiosa, schilderijen.„VerhaTer overname gevraagd: hooge belooning terug bez. lingonderneming
Adviesbureau voor Arbeid, 's-Oravenhage. Voor en 1-pers. matras, een spreitVeursche straatweg 40, te gen", Noordeinde 109.
arbeid in het Westland een kinderkleerkastje, eeni Leidscbendam.
Becttftcatsn. Onze Meubilair Antiekveiling wordt
worden gevraagd Arbeiders keukentafel, G. van Dael,
Te runen een zoo goed niet gehouden op 10 April
in alle leeftijden. Goed loon Oosteinde 89, Voorburg.
en uitstekende verzorging.
Verptoester vraagt ter als nieuw Kmderledikantje 1946, doch op 24 April 1946.
Aanmelding brj bovengen. overname Fietsbanden
en met bedje en kussen en des voorm. 10 uur, bflvoebureau. Prinsegracht 78, v. gezondhetdsiaulaL (z. n, art.. kookkachel voor koten of ging alsnog mogelijk. Vel»
930-12.80 uur en van 18.80> te ruilen), Heemskerckstr,. levensmiddelen. H. Koenen, llngonderneming .Verhagen,
—15 uur, (Kamer 2),
no« 13,
Joh. Carnphuysstraat 64. Noorddnde 109,
.
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GEBOREN:
pMSMüMsaaasaMsi
G. Piurge-de Best,
Sophta Martin» Marl», I
79 J. Begraf. Woensdag
dochter van M. J. Beekhui11 April op Alg. Bezen—v. Wezel, D. Beekhui(KerkhofE) Ver.
graafpl.
zen. 29 Maart, Rhododentrek Laurierstr. 77 2.30.
dronstraat 12.
J. Plugge.
Patrlok George, zoon van
Boetzelaerlaan 210.
H. van Loo en E. de Ruy- v.
ter da Wildt Den Haag, 4 Oud-adres: KorendflkApril 1945, Reinkenstraat straat 41, Schev.
Cond.-adres: Laurier84. TtJd.: Emmakllnlek Carstraat 77.
negielaan 9.
t Franeisons Th. 9. Berkhoat, voorz. van de H.
Sacramenten der SterOVERLEDEN>
venden, 71 Jaar.
Maria Oathartna
fStade-Loontjes,
F. Berkhout
81 J. De
Ooeterloostraat 17.
Begraf. op Donderdag
Voorburg:
12 April a.s. op Begraaf9. Slnnema, muziekplaats St. Barbara. Verleeraar.
trek van uit de kerk
Boerenstraat 56.
Apeldoornschelaan te ca.
Adolph van Oven, 64
9.30 uur.
Jaar, 10 Jan.
J. M. Stade.
J. A van OvenJutfaasatraat 34.
Walraven.
Anna Vernaar, geb.
Malakkastraat 121.
Speek, 61 Jaar Begraf.
t Anna Elisabeth Térbad plaats Donderdag 5
Morshuizen geb. EerApril op Oud Elk en
hard, 77 J. Gez. Uitvaart
Duinen.
9 April in de BonifaciusW. C. Verhaar.
kerk te RtfswQk, waarna
WUMevr. Johanna
begrafenis.
Eerhard.
Frederika
hffantna
Hofwyekstraat 43.
Loulsa TasseL Wed. van
t Wed. M. G. de Waay
E. H. O. Lieshout. Bede Kleine, voorz. van de
graf. had plaats Zaterd.
genademiddelen der H.
Alg.
April
op
Begraaf7
Kerk, 88 J. PL Requiem
plaats (Kerkhoflaan).
In het Doofstommenhv
Jacobus Bernardos v.
sUtuut Effatha Dinsdag
d. Waal, eerder wedn.
10 Apr. 9 u. Effathalaan
van Mevr. W. O Serné,
31 Voorburg. Begraf. ca.
80 j. Begraf. heeft In
12 u. in fam.-graf R. K.
alle stilte plaats gehad.
Kerkhof, Kerkhoflaan.
J. v. d. WaalH. Bloemker de Waay
Regtering.
Evac.-adres: Copernicus.
TQdeUfk: Veursche
straat 178, Den Haag.
straatweg 260 L/dam.
vJi. L. v. N. O. Indië 118
Petras Vonk,
f Johannes
SJakte, btina 8 Jaar.
60 j. Begraf. heeft ZaBegraf. heeft Maandag
terdag 7 April op de
9 April op Alg. BegraafR.K. Begraafpl. Binckplaats plaats gehad.
horstlaan plaats gehad.
P. Hoogerbrug.
Mevr. de Wed. Ph.
Damasstraat 18.
Vonk-Dekkers.
J. A. Bierman, 35 J.
Kritzingerstraat 189.
J. P. Biermant Petras NQssen, 66 j.
Kaasenbroód
Requiem Maand. 9 Apr.
SinJ. Semflnweg 269. 9 uur O. L. Vr.-kerk
Marino* Zimmermann
(Elandstr.) Begraf. R.K.
Sr., 52 Jaar. Oud-BeheerKerkhof (Binckhorstl.)
der Radiostations B. P.
M C. NtjsaenM., resp. Ballkpapan en
Havelaar.
Tarakan NX TeraardeHugo de Grootstr. 65.
beetelling heeft Maanf Hermanus Gerardos
dag 12 Maart '45, half 8
Meershoek, 74 j. Uitv.op Oud Eik en Duinen
dienst Donderd. 12 April
plaats gehad.
j" u. Dr. Meflers-StfchEpe:
Prinsegracht 91.
f) ting,
G. M. Zimmermann
Begraf. heeft Zaterdag
Haarlem:
7 April plaats gehad op
T. A. Zimmermann,
R.K. Kerkhof St. BarHoutmankade 9.
bara, Binckhorstlaan.
Wolvega:
W. J. J. Meershoek.
M. Zimmermann Jr.
Frederikstraat 36.
Slmon Johannes FreLeenderd Verheft 75 J.
Uer, 38 J. Begraf. heeft
Begraf. Woensd. 11 Apr.
Woensdag 4 Apr. op de
op Alg. Begraafplaats
Alg. Begraafpl. Parkw.
(KerkhofL) Vertr. sterfVoorburg plaats gehad.
huis te 10 uur.
L. FreflarWed. L. Verheft
—

&

BEëEDIGD MAKKLAAB
y-h. Anna van Bueranstraat 1, te Den
Haag, is mat ingang- van 8 April ge.

Hieronder volgen enkele ooastructledstails
van ««n noodkacheltle, dat bedoeld la om
In korten tUd wat theewater of UU dor*
gelfyks to wannen.
De plaattJaeren oyllnder B mot een dia*
meter van ongeveer 16 cm la aan do beide
uiteinden In' open. De hoogte bedraagt
ongeveer 10 om. Ben paar om benedon don
bovenkant la bevestigd de bus A mot oen
bodem D on vooralen van twee trekgaten
O. Deao bua heeft een dooranede van 10
a 11 om; de hoogt* bedraagt plus minus
18 om; de trekgaten iQn elk! a 4 om wtfd.
Hiervoor kan men bv. fletabua gebruiken.
Do bedoeling is, dit noodkacheltle te stoken
met hout, papier en andere licht ontvlamMl* van Beloken Puchon (wit); 2e Gebed Conoede om da voorbed* van Maria; bare brandstoffen. Men plaatst het geheel
op de geopende bovenplaat van de kachel,
3a voer Kerk of Paus; 4e t.tv. hongersnood.
terwfll alle andere openingen van dl* kachel,
Zon: op 6.86, onder 202».
uttgeaonderd de ptfp, aoo goed mogelijk
afgesloten worden. In verband met de hoog*
Mnw op 6.89, onder 17.88.
Nieuwe Maan: 12 April.
vlamt*mp*ratuur la het noodzakelijk bV

Dinsdag

Jaweelen

J. RIKKOERT

Jubileum
het 30
E.S.D.O. — 1 April
laar geleden dat de vierde klaaeér N.V.B.
E.S.D.O. werd opgericht. Voorsltter P. van
Kampen, een van de pioniers vervult nog
steeds een voorname rol .in dese populaire
club, evenala de oud-pennlngmeeater T. v.
d. Neut. Van de handbalafdeeUng la J. Wuaten de leider
Vit de
binnenkort

en

