Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant.
_

fê^~i|g

—

.

1,76; iedere maj mcci
Abonnementsprijs
2.36 per kw., 18.6 et. n. w.
Advertenties I—ls mmreeels
111_ cent. Blauwvingers: minimum 60 et. (15 woorden), verder 5 et. p. w. Voor de rubrieken betrekkingen
Uitgave N.V. Drukkeni
min. 50 et. (15 w.), verder 4 et. p. woord. Handelsadv.: tarieven op aanvraag:.
en Uitgeverij van De Erven J. 3. Tiil te Zwolle. Tel.-adres: _ï.I. Telefoonno. 22« (3 lijnen). Postrek. 3108.

Woensdag

—

Rarde gevechten tenNowZrsik. Harde gevechten ten Z. van Noworossisk.

van

in Tunis

Vanvalop Z. front
afgeslagen

Duitsch weermachtbericht van
Woensdag 21 April.
gisteren is het ten Zuiden
V^ok
■"& Noworossisk tot harde gevech-

K?

gekomen.

C^ot hier 91
.F tegenover

IS

Het

luchtwapen

Sovjet-vliegtuigen

toestellen.

2 eigen

verloren gingen. Licht. Duitzeestrijdkrachten hebben bii
Kfe
fcbestriiding van de bolsjewistiE* ravitailleering drie met muniEReladsn pramgp in den grond

gemeenschappelijke

mers, de leider van de partijkanselartj Reichsleiter Bormann, alpmede
de Reichsfünrer SS. Himmler.

ff
■1

keken

l^tin

veroorzaakten verliezen onden, bevolking
aanzien-

en deels
g de
ichade aan gebouwen.
IjNachtiagers en afweergeschut
k*u het

luchtwanen hebben,

voor-

kon worden
LJover tot 30dusverre
der aanvallende
Kptgesteld.
Jiandeliike bommenwerpers neerNog een toestel werd aan
schoten.
ÏÜ, kust van het Kanaal ten val
'gracht.
van
Italiaansch
Weermachtbericht
Woensdag
April.

21

den aanval over6.ye vuand is toeZuidelijken
sector
in den
a;'.. het front in Tunis, na een
/"Uerievoorbereiding- van uitzonteid. De heftige
werd "doeltreffend opgevan-

gaan

itfLokdoor

zend pantserwagens.
In Duitsche kringen houdt men
Britten
er rekening mede. dat deoogenbilk
en Amerikanen
ieder
stellingen
hun grooten aanval op de
Tunis kunnen
voor Bizerta en hebben
zij niet
beginnen. Veel tijd
meer, daar einde Mei of begin
Juni de heete maanden in Tunesië
beginnen en dan wordt het uitvan groote operaties vrijwel
voeren
onmogelijk. Slechts Rommel heeft
het tot nu toe een keer klaar gespeeld tijdens de heete zomermaanden een' offensief uit te
voeten. Men neemt te Berlijn evenwel niet aan, dat de Amerikanen
hiertoe in staat zullen blijken te.
/
ziin.

de Italiaansche en Duit.
troepen, die na tot den tegenovergegaan, op verSÏÏ^'al te ziin.
Mdene punten er in slaagden
voordcelen die in den aanvang
beu. V den tegenstander waren slag
ijaid te neutraliseeren. De
k? verbeten en op korten afstand
deelneming van
,„ort. met ruime luchtwapens.
ïjv.Weöerziidsche
verscheidene luchtgevechl'-löen.s
hebben Duitsche jagers 8 toe-

sS»

£

__pten

neergeschoten,

is
schitterend resulteisteren
gat behaald eendoor Italiaansche

ERers boven het Kanaal van Siciwaar formaties van het eerst»
l'-.
cc htregiment onder bevel van maLuigi di Barnardo de Citta
ffif Pieve
en van kapitein Clizio
üf'.a de Terranova
Pausianla. hoe_
w
7
zij
C 1
numeriek In de minderheid
Rn iren
den strijd aanbonden met
Snitfires en er in slaagden er
tf
1(1 neer te schieten Twee andere
door onze jagers
vastellen werden
ï^nield:en, 1 1 aan de kusten van
buiten de Strofadi«iï&is
"anden < Griekenland),
«tó den nacht van 19 op 20 April
£illl onze bommenwerpers overgeeen doeltreffenden aanval
K,an etot
j? Ji depots en raffinaderijen van

__.a-

Vijandelijke

Uitbreiding van operatie gebied in

de Middellandsche Zee.
Van 15 April af zijn Sardinië en
Sicilië met de omliggende eilanden,
o.a. Pantelleria. Lampione en Linosa tot operatiegebied verklaard.
Vijandelijke
luchtaanvallen zijn
meestal gericht op de Siciliaansche

havens.

DAGORDES, VAN GOERING
AAN DE WEERMACHT.

Rüksmarschalk Hermann Goern_. heeft den volgenden dagorder
tot de Duitsche weermacht gericht:

Na den Britschen terreuraanval op een stad in het Westen des lands.
De Nederlandsche Volksdienst hee ft de verzoremj voor de zwaar
CNF-M-Pax m
getroffen inwoners op zich eenomen.

Soldaten der weermacht. voor de
volvierdeworsteling
maal in de geweldigstetijden
keren
van ipalle
aan,
trotsche
treedt heden
vreugde den verjaardag van onzen
veldheer
geliefden
zeer
Führer en
vierend. Wat gii in onwrikbare
trouw aan en liefde voor Adolf
Hitler gevoelt, ligt besloten in. uw
soldateneed. In dit uur uiten wil
de bede
geheele wereld:
voor devoorzienigheid,
tot de moge zegenen dat zij den
en bescherFührer
De gemen zooals tot dusverre. op
dappere
als
soldaten
ieder
lofte
oogenblik en in eiken strijd te land.
ter zee en in de lucht met olizen
hoogsten inzet de met roem bedekte vaandels te volgen. De wetenschap van de onoverwinnelijkheid van onze wapenen en van de
eeuwige grootheid van Duitschland.
Kameraden, wij groeten den eersten soldaat van ons Rijk, heil on-

zen Führer.

GELUKWENSCHENVOOR
HITLER.
Uit Berlijn meldt D. N B.: Ook
dit iaar heeft de Führer ter gelegenheid van ziin verjaardag niet
alleen uit breede klingen van het

Sicilië,

....

.

.,

dag.

BOTERPAKHUIS LEEGGEPLUNDERD

Maart i.1. om half
de
zeven in den ochtend gingen
deuren van een groot botermagaAmsterPrinsengracht
te
ziin od de
dam ooen: twee ionge lieden brachboter
iiverig
op
lorries
vaten
ten
een
naar buiten en laadden ze instond.
vracfitauto. die voor de dfeur
het
Een half uur later kwam
personeel van de firma in dienst
schrik,
dat
en zag tot ziin groote
het magazijn door inbrekers ongeongehaald.
Uit een
veer leeg was
Woensdag 24

arresteeren.

De recherche-ambtenaren

volg-

den toen nog een ander sooor en
.de firma
namen het personeel van
eens onder de loupe. Een jongen
van 15 iaar viel oo door ziin vreemde gedragingen. Deze ionsren werd
den
nagegaan en hoewel er op
knaap niets viel aan te merken
bleek zijn vader in de onderwereld
bekend te ziin. De politie zocht ver-

eenige

Sl»
vielen en lichte schade
kjjcntoffers
vi-rd aangericht. Een Amerikaansch

k^gtuig werd neergeschoten door
(gt afweergeschut te Porto Empe_
de operaties der laatste
t_^an.dagen
vliegtuigen niet
tZ^e
rUffSekeerd.zijn 3
Quisling

De persdienst van de ss.b.ü.
meldt:
De Leider heeft in een persoon!nk
schrijven den Führer zijn gelukter gewens'chen doen toekomen
legenheid van diens 54en verjaar-

_

vliegtuigen

waar

sim persoonleken
en de leden vanFührer
hun gelUKstaf "loden den
wen: nen aan.
LEIDER WENSCHT
ADOLF HITLER GELUK

ook van bui- middelliik door de politie ingesteld
Duitsche volk doch gelukwenschen
onderzoek bleek, dat de inbrekers
tenlandsche zijde
zich den avond te voren reeds toein groote getale ontvangen. Wederhet daarom hebben talrijke staatshoofden gang hadden verschaft tot
ea aan de
regeeringsleiders en staatslieden naast gelegen perceelbotermagaznn
telegrafisch
hun goede wenschen achterzijde van het
en vele hadden geprobeerd naar binnen te
tot uitdrukking gebracht
komen, doch de eigenaar had ziin
andere leidende persoonlnkneden
magaziin als het ware in eeri gezonden schriftelijk of telegrafisch
gelukwenschen. De in Berlnn ge- pantserde vesting herschapen, zoogebroken en gevuld
dat. hoe zii ook
accrediteerde chefs der buiten- hadden,
pogingen vergeefs wabrachten
d°°i
alle
missies
landsche
Volgens de reconstructie der
teekenen in het felicitatieregister ren.
politie hadden zii het toen aan de
in de kanselarij van den Führer
die.yan voorzijde geprobeerd en was het
eigen gelukwenschen en
vertegenwooraigde een der inbrekers na halsbrekende
dè door hen
gelukt zich te wringen door
staatshofden. regeeringen en vol- toeren
en smal raamoie. waarna hii zich
ken over.
, .
„
in het kantoor heeft laten vallen,
De koning-keizer.. Victor EmaHoewel verschillende menschen
nuel, en de Duce zonden eveneens
een-gelukwénschtelegram, dat door het opladen van de auto met den
kostbaren last hadden gezien, kon
den Führer werd beantwoord.
niemand een beschriiving van de
HITLERIN ZIJN
daders geven, daar alles zóó gewoon
ÏlOOÏDKWARTIER.
in het werk was gegaan, dat iederden
Uit het hoofdkwartierDevan.
'een dacht met personeel van de
Führer
D. N.8.:
Führer meldt
te doen te hebben.
doorgebracht firma
heeft ziin veriaardag
Een inspecteur der centrale reof
feestelijkheden
eenige
zonder
cherche en twee rechercheurs werfelicitatie. ontvangsten. De aanwe- den met het onderzoek in deze zaak
zige leden van het hoofdkwartier belast en het gelukte een persoon,
in de onderwereld goed bekend, die
boter te koop had aangeboden, te

b.oen bommen en mitrailleurvuur
»?
|F}cht op eenige plaatsjes in Zuidë en or>

inHitlershoofd-

kwartier

het hoofdkwartier van den
i^Jit
v ><hrer meldt D. N. B.: Op 19 April

de Führer den Noorschen mihi6^
jji tér-president Vidkun Quisling in

e '*J hoofdkwartier ontvangen. In
werd door den geest van
Ke*Jerzijdsch vertrouwen, werden de
ï'^agstukken van den Eurooeeschen
:_la_dsch_ VriiwilHsers striiden in het Oosten.
>sstrijd -besproken. Hierbij bleek
O-H-D-P m
jJtfieuw de wederzüdsche overeendienstvervulling
bii het beoordeelen van Keuringen voor de Waffen- tot ooleidins en
rt^Jimins
-i Nederland, in een sncciaal wachtg* behandelde
kwesties. De onwrikp- vastberadenheid kwam tot
natalion. Gezinsleden dezer vrilhflti".lnS om schouder aan schouder
S.S. en het Legioen
willii.ers hebben geliike voorrechde WafHet S.S.-Ersatzkommando Nieder- ten als hen. die dienen in kostwmden strijd voor het
vL staan invan
fen-S.S. of het le-ioen:
lande
deelt
mede:
Europeesche
de
mekenc^tbestaan
Nederlanders van arisch bloed,ge-in nersvereoedinn. kostelooze
ei 'tuur en voor de vriiheid en het den
levensmiddelen.
extra
(ook
verplegins.
—45
leeftiid
17
iaar
tf.;en leven van de volken van het huwden), dievan
lichamelijk zoowel als
"SiSPeesche continent en voor de geestelijk
deze keurinffen kunnen
goed ontwikkeld ziin en
melden, die tot
geheel
zich
kunnen geven aan de zich ook diegenenS.S.
in Nederland
stelt, de Germaansehe
hun
opleiding
eischen.
die
de
mors;«n
vm. kunnen zich bii de genoemde adres- willen toetreden. /
21.— tot
b3*1 n.m.
i__._
Haag,
onder
op
22 4 43. 9 tot 13 uur. Den
£>«. Maan n.m. 10.—.
sen vervoegen, teneinde gekeurd te
tV°rgen v m 8 01. Laatste kwarBezuidenhou.
„Den
Café
Hout".
worden.
«>22^ Dinsdag.
de mogelijkheid sehèweg.
VrÜ langduris onderhoud, dat
Km
owagen

eilTiidens

VERDUISTEREN.

Thans bestaat ook

Haagschen Redacteur).

schaving.

IN

gaan
f

onzen

De verjaardag van den Führer.
welke het Groot-Duitsche riik
viert, is tevens gedenkwaardig
voor het overige deel van Europa,
dat niet tot het Groot-Duitsche
iljk behoort, maar
onverbrekelijk
lan dezen grooten'leidersfiguur verbonden is. omdat hij de staatsman
sn de veldheer is. de centrale figuur
die Europa leidt in de geweldige
worsteling om het -behoud en de
toekomst van de Europeesche be-

groot-Gef-

leiter Neumann, Rijksminister en
chef der rijkskanselarij dr. Lam-

DE

«£*_.

DE FUHRER
(Van

maansche doelstellingen. Deze strijd
zal met inspanning van 'alle krachten tot de volledige opheffing van
de bols.jewistisch-plutocratische bedreiging en tot een zegevierend
einde worden voorgezet.
Van Duitsche zijde namen aan
dit onderhoud deel Rijkscommissaris Terboven. met Hauptabteilungs-

TOESTAND
de rest van het Oostelijke
■Pit verliep de dag rustig.
TUNESIË
len nacht van 19 oo 20 April
1 sterke Britsche strijdkrachten
De A. N. P._correspondent
te
meldt: In Tunesië hebben
een hevige arbillerievoorberei- Berlijn
spilmogendheden
de
definithans
I?S van verscheidene uren op
overingetot
den aanval
de tieve verdedigingsstellingen gisternomen,
verklaarde men
stellingen
aan avond
Ej'itsch-Italiaanscb.e
in militaire kringen
der
ZuideliiKe front in Tunis. De
hoofdstad Sedert bet
j"*ad werd in zware gevechten, die Duitsche
Dziodstellingen
van de
? het oogenblik nog voortduren, verlaten
heeft maarschalk Rommel een bePlaatselijke in- wegingsoorlog gevoerd, welke
er_
L° edig afgeslagen.
konden door tegenaanval- op gericht was den viiand zooveel
mogelijk tot krachtsinspanningen
-5 weer opgeheven worden.
t, "liandeUike bombardementsvliegte dwingen Eigenlijk begon Romreeds bii het verhebben in den afgeloopen mel deze tactiek
van El
Tilsit aangevallen en schade laten van de stellingen
£Jrjfchtgebouwen
oogenblik heb.
Alamein.
dat
Sedert
veroorzaakt. De beben de Britten volgens hun eigen
ijjing leed verliezen.
mededeelingen 1400 pantserwagens
iTerreuraanvallen van Britsche
Dit ciifer is evenwel onpirnenweroers waren gericht op verloren
juist
Het achtste leger verloor
en Rostot;k. Bommen, die tijdens den
marsch van El Alamein
:,sn in woonwijken en zieken- naar Kairouan
meer dan vierdui-

JS-Sf!
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De wereldpers heeft veel over de
veldheerskwaliteiten
van
den
Führer geschreven en ongetwijfeld
nog
zullen
er
tal van artikelen
verschijnen, die ziin militaire talenten belichten. Al deze artikelen,
evenwel zullen slechts bii benadering het militaire genie van Adolf
Hitler kunnen schetsen, dat eens
de historicus, die over alle geheime en niet-geheime gegevens beschikt,
voor het nageslacht zal
kunnen vastleggen aan de hand
van een feitenmateriaal, dat ons
om militaire redenen uiteraard
slechts gedeeltelijk bekend is.
Men verlieze echter niet uit het
oog. dat de Führer méér is dan een
groot veldheer. Men doet onrecht
aan zijn persoonlijkheid als men
hem alleen beziet in ziin militairs
daden, hoe groot ze ook ziin De
militaire uniform, waarin hij thans
gekleed gaat. heeft hij slechts noodgedwongen aangetrokken, toen de
oorlog, dien hii steeds vermijden
wilde, hem was opgedrongen
Hii
is geen wereldveroveraar, gelijk
Max Blokzijl het eens zeide: „Hitler
den oorlog te lang van nabij
heeft
gezien om hem niet te haten. Het
1is een dwaasheid aan te nemen,
c dat hij dezen oorlog ooit heeft ge\wild"

Ook de Führer is

De Bouwheer.
Leider, die

een

liever opbouwt dan verwoest, die
volk liever de zegeningen van
eeen voorspoedigen vrede reikt, dan
( de offers van een totalitairen oorlog,
\
die liever in de aarde de voren
*,van de ploegen ziet, dan de sporen
ivan de tanks, die met vreugde de
] muziek van den arbeid hoort, doch
]
het gekletter van de zwaarden
]haat. Want deze man. die in weeriwil
van alle macht, de eenvoud
zelve is gebleven, die van nature
(opgeruimd
en hartelijk -Ts, die de
jmuziek lief heeft en zich tot de
]kunst, vooral tot architectuur
ea
;schilderkunst, in
het bijzonder
ivoelt
aangetrokken:
déze
man
]heeft slechts één groot doel voor
(oogen: opbouwen
Hij begon met
den opbouw van het Groot-Duit<sche Riik en had hier reeds veel
weten te 'bereiken, toen deze oor]log over Europa kwam en een uituitvoering
stel bezorgde aan de
ivan
ziin plannen, die ziin volk
ivoorspoed en welvaart zullen bren;gen. Deze hem opgedrongen oorlog
jis niets anders dan een intermezzo,
een langdurig intermezzo wellicht,
: maar dan toch een periode, die
■
van voorbiigaanden aard is en eens
jplaats zal moeten maken voor een
: nieuwen opbouw, grootscher en
:rijker dan de Führer het aanvankelijk zelf .gedacht had.
Deze drang tot opbouwend werk
openbaart zich * reeds tijdens dezen
oorlog, die het unieke schouwspel
biedt, dat waar de Duitsche.. en
■
verbonden legers eenmaal de vijanden van Europa verdreven hebben,
onmiddellijk de grondslagen gelegd worden voor een nieuwe ordening, die eens aan geheel Europa
dien vrede en die sociale gerechtigheid moeten geven, zonder welke
leven in
èen bloeiend Euroneesch
niet
al ziin riike schakeenngen
: mogelijk is. inmiddels,
,__»..
plaats
welke
Wii weten
Nederland
eens in herlevend
de Führer
Europa zal innemen:
heeft aan den Leider der Nedergegeven die
landen verzekeringen
zorgeliike gedachte heeft
menige
weggenomen bii hen. dte nog steeds
meenden. dat onze toekomst in
ï

5zijn

.

,

..

,

,
,

■

*

der in het milieu van de zware jongens, zette een val on en arresteerde tegelijk drie bekende inbrekers
Eén van hen nam bii ziin arrestatie
vlucht, achtervolgd door een
de
"
van de rechercheurs. Schoten wer- gevaar was.
Aan ons is thans de taak gege-te
den 00 hem gelost en hn verdween
ven,
vele
mede
opbouw
aan dien
op den Nieuwendiik in een der
werken, waarvoor de Führer met
c-afé's. Daar werd de achtervolging
de
voortgezet tot over de daken en hp
architectonische' . gaven De
een plannen heeft
ontworpen
gegrepen in
werd tenslotte
leegstaand perceel, naast het cate offers, die de oorlog van de Neder■
De arrestaties volgden elkander landen vraagt, moeten ons inmid,
dels sterken in het eemeenschans,
toen vlug op.
besef dat uit het Uiden bu alle
Het- bleek, dat de gestolen boter Europeesche
volken groeit
direct was gebracht naar een boer
voorbijgaan,
Deze offers zullen
aan den O.osterringdük en. dat de
zn
buit daarna in kleine partnen was evenals
deze oorlog, waartoeden
Maar de door
vervoerd naar een plaats, dicht bn behooren
Amsterdam. Een vrachtauto en een Führer voor Europa geprojecteerde
luxe auto. die voor dat vervoer toekomst zal blijven, als bet Ewroaller
hadden gediend, en die in de boer- peesche saamhorigheidsgevoel
derij gestald stonden, werden m be- gemeengoed is geworden Wil kunslag genomen. De politie vond (laar nen slechts wenschen. dat de. volvan den Führer
bii huiszoeking de gestolen boter- gende veriaardag
van nes
wikkels met de rijksmerken en nam in het teeken moge staan
en passant nog 3 schrijfmachines.. " vredeswerk, waarnaar geheel Euro.
mee. van diefstal afkomstig, die de pa verlangt.
boer daar verborgen had. Ook de
aangehouden,
boer werd
verdacht
23. April
van het oozettelijk verberge» .van Op Goeden Vrijdag
gestolen
de
vaten boter.
verschijnen
Ook do chauffeur en de afnemer zal ons blad niet
van de boter werden gearresteerd.

.

.

FSCHUWELLIJKEROOF-

Tot nu toe kon de identiteit der
luken niet worden vastgesteld, doch
vaststaat, dat hier misdrijf in het
spel is.
Allen, die inlichtingen kunnen
Vier
geven, wórdt verzocht aan de
plaatselijke politie of bij den commanHedenmorgen kwam een wegwerdant van politie te Naarden. Catno. 16, mondeling of
ker in de Polderstraat te Heteren tenhagestraat
schriftelijk mededeeling te doen
Eist
bii
tot de vreesellike 'ontdekking, dat aldaar een afschuwelijke MR. P. H. F. VAN VLOTEN TOT
PROCUREUR- GENERAAL
Inoord is gepleegd, waarvan oo dat
BENOEMD.
©ogenblik de slachtoffers bleken te
Het Rijkscommissariaat maakt
ziin geworden de 60-jarige voerman bekend: De Rükscommissaris voor
P. J. Degen, zijn knecht, de 50- het bezette Nederlandsche gebied
heeft den rechter bij het Vredes-iarige E. Tukklnk en de 30-jarige gerechtshof
te Den Haag. mr. P. H.
F,
van Vloten benoemd tot proculandbouwer J. van Maanen. De
vrouw van dezen laatsten werd nog reur-generaal te Den Haag.

MOORD
slachtoffers

vermist, doch haar lijk is hedenin een sloot nabii de plaats
van de misdaad gevonden.
Het onderzoek is in handen van,
de marechaussee groep Eist. Roofmoord schijnt de oorzaak van dezeï
vreesellike daad te zijn geweest,■
welke reeds Dinsdagavond moet zijnï
morgen

-

Nederl. krijgsgevangenen in
Fukuokaen Osaka.

„Het Informatie-bureau van het

Nederlandsche Roode Kruis. Korte
Voorhout 14 te 's-Gravenhage,
ontving uit
Japan opgaven van
Nederlandsche kriiksgevangenen in
Fukuoka en Osaka
Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen,
kon
omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie

van

gemeentewege
te
betelen
areaal nog met een paar honderd
te
hectaren on
voeren tot ruim
1250 ha. De helft van deze oppervlakte wordt met granen beteeld.
waarvan de opbrengst aan de algemeene voedselvoorziening ten goede
komt: de andere helft wordt beteeld met vroege en late aardappelen, peulvruchten en wintergroenten, waarvan de opbrengst wederom
voor bepaalde groepen van
de
stadsbevolking bestemd is. Amster-

een klein deel van Europa
dezen dag, vandaag een werelddeel
en morgen de geheele wereld „Wij,
nationaal-socialisten, weten wat de
Führer voor onzen tijd en onze
toekomst beteekent". zoo zeide spr
"i 11.1!, beeft zijn leven en programma'
duidelijk neergelegd in een Boek en
daarbuiten heeft hij nog daden vérricht, die we niet bevatten, doch
slechts vermoeden kunnen De geheele draagwijdte van ziin daden
kunnen
we nog niet
omdam, Den Haag
en
Rotterdam dat we niet zien hoe bevatten,
groot de benemen ruim 500 hectaren voor hun teekems
nog
van
Führer
den
worrekening.
den zal."
Dat ook de kleine
gemeenten
hierin met achterblijven, moge blij- sprSprekende over den oorlog, zeide
dat de revolutie, die Adolf
ken uit het feit. dat de gemeente
Hitler begonnen is, vanzelfsprekend
Venray in 1943 ruim 160 ha
met
tegenbeweging
een
granen zal betelen, terwijl de geheeft uitgelokt.
meente Deventer, die sedert jaren Daarin ligt de oorzaak van de
groote
worsteling.
De
waarde en
gronden
alle
voor volkstuinen heeft grootheid
n den Führer liggen
uitgegeven, bovendien nog ruim
25 daarin, datvahij
als eenige duidelijk
ha met graan zal bebouwen.
gezien en erkend heeft en bestrijdt
492ste
de gevaren, die de eeuwen door de
STAATSLOTERIJ menschen
in den oorlog brachten:
Trekking: van
Woensdag 21 April.
het Jodendom, om welks vernietiging
c klasse. 2e lijst
"A
het
hier gaat.
..We weten, dat
-No.?£-? f 25.000: no. 6089 f 2.000' traagheid
-___,14?J§i,.
in denken gevaarlijker is
5
f !-50°: n°s 8723 dan traagheid
van het lichaam. We
f 1000:
i2??_
moeten steeds weer aangespoord
- 10488
19329 f. Bi_.
400: no. 8684 fn°._00:
gehouden worden Dat
nos
en
wakker
1527,
12213. 13209, 13657 14712 heeft de Führer steeds gedaan Wij
17542, 17715. 1f.fi..:,. _nr__f
'
inn
hebben de gevaren niet gezien, wij
hebben piet gemerkt, dat de zin
van het leven omgedraaid was
en
we hebben in sprookjes geloofd"
Spr. wees er verder op. dat deze
niet alleen gewonnen moet
W.S.D.A.P. en N.S.B, vierden. oorlog
worden, maar dat de overwinning
voor alle Germanen behouden moet»
den verjaardag van

_

vierde

°°

DE MAN
uitde

Wilderni.

door B Reen.
17)
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De chasseur bracht hem naaL(
van de telefoonhokjes in den ö
van de hal en het eerste wat
kers zag. was dat de hoorn »le
den haak lag
.»■»
Dekkers belde de telefooncel
en
werd
met
chef
verbojjj
oo
den
noemde zijn naam en een c,5
nummer, dat een voorrecht i
commissaris ~Van Dongen
alle mogelijke medewerkingW**J
va»j

verze*"
d
er sg
kwart voor tien aan dit nU""*
doorgegeven?" informeerde "eJ
specteur „Ik heb zooiuist in "1
cel den hoorn van den haa*.]
vonden en ik heb reden om w?X
nemen, dat de cel in dezen toesjl
werd achtergelaten na het &sn
telefoon-autoriteiten

tijdens een onderzoek
„Welke gesprekken ziin

dat ik wil achterhalen MisSC""
kan u dat op weg helpen." J
Na eenige oogenblikken kreeej
te hooren. dat de MaatschaPO'U
TWEE LIJKEN VAN
worden gezonden:
opgebeld uit een publieke telera
Fukuoka: leger makassar wg
cel oo den hoek van de Ma-f*
MEISJES GEVONDEN mayer
e de grave af helling m
straat in Katendrecht en d»J
De laatste twee jaren ziin in het, helling.
het gesprek aan beide kante"J
Gooi niet minder dan vier kinderen
sergeant
Osaka: landmacht:
inhoorn niet on den haak was
vermist, n.l. twee meisjes uit Bus- fanterie ac vanriin soldaten infan„1
ieed
surn en twee jongens uit Hilversum , terie w.i pieters gt rosbak jwf
..Daar boft u bii. meneer £j
den
Ondanks een uitgebreid onderzoek: meeng
hendrik
binven.
hagenaar
om
de
van de
.bleven de nasporingen vruchteloos ; beemea .ifl jackson he marten ge
...Naar het voorbeeld van den kers." merkte op. chef
Führer
..want deze
jen bleven de kinderen zoek Den nereira jf de graaff epq velden Pf
Führer en volgens de nationaal- fooncentrale
standigheid heeft ons in sta» 1.
Ter gelegenheid van
vorigen herfst pas werd iri een, iburer sergeants inllandstorm
jg
doelstellingen te han- ■ steld om het gesprek voor U °v
ver- socialistische
spoorsloot het lijk gevonden van krumel twf Vermeulen ac hoopèr jaardag van den Führerden
is onze plicht Wij vrageni sporen."
delen aan
organi innig
.lg hillebron
een der meisjes
seerden
e.j herrebrugh
ebv
de N.S.D.AP.
onzen God: Behoed den
„Dank
de NSB Führer voor
antwoordde De**,
Thans is in gaarden in dezelfde deceuninckvancapelie soldaten in- een avond in Odéon, en waar
ons. voer ons ter over- ."We zullenu."hopen,
de winning onder
dat dit. 1_ »_,
omgeving wederom een gruwelijke llandstorm pw swactz ch waallvan
zijn
heeren
sterke
hand
(NSDAP)
noodig
Lorenz
snrek
en
was
dat
ik
heb.
moet door de tijderi
vondst gedaan en zijn wederom de der cl bloemhard wf gfesbers fl
N-S-B-)
woord voerdei- De Führer
Hii ging naar Lucv terug, die X
emile duval jan rudolph _.B__i_
grootste
m stukken gesneden lijken van hoelia
de
blijven,
en
lke zeer _,het
heen
onder
spanning
ons
:
op
druk bezocht was
hem stond te waC-J
"e
eenige meisjes gevonden. In ver- kapel al martens _f krug ak wyde.
„Wanneer
echter gemystificeerd te
..Vreemd," . merkte Dekkers,
we op dezen dag te zonder
Zijn geest moet levend zijn ..Het
band met het politieonderzoek is muller hm tielman awh melger er -i_ en„ z"
worden.
de
Jager!
heer
was een gesprek uit
" aWus
deze vondst eenige weken geheim drinhuijzen erits w^llems jj van _-..__ag..die
ons leiding geven, opdat we nooit Katendrecht
in de toekomst zaï en
en Henneman giwy
gevaren
tienen d.j.i wilson sergeants landmeer
in
gehouden.
komen,
de
waarin Katendrecht aan
n.._afir van bezinning op ons de
land Dan 3
.^
In de namiddaguren van Zondag storm gt> davdison kn smith bo
jaar
lang
aarde 2000
zweefde
ffaan onze gedachten
n_?s
Op ons rust de verplichting aan een schakel zijn Maar' ik zie 5
28 Maart j.l. werden in een sloot ruphan Pm leiwakanbessii jan van
niet waar dit alles ons heen vof!
Führer aller Ger^
leennen ja musch ghompes
jhk
onder een brug. op ongeveer 100 vangorcum
nM.*..
hleruit gaan onze ge- ons zelf te bouwen, om waardige
..Naar Katendrecht." was
' \an
soldaten landstorm ifl ïï_ÏL
nationaal-socialisten
meter afstand van de spoorlijn Am- stolsz jh
te
worden.
en naar hem uit en wijvan meening. ..Ik ga Dik acht«S
hr,_lSns_i
vandermeeren cf.j valen— hopen,
sterdam—Bussum onder de ge- tin e vankempen
God
behoede
den
Führer
wij
moest ik er heel Rotterdam
neen
weten, dat hem
tw niéraeth lg
meente Naarden deelen van lijken
Een.zangkoor, begeleid "door een al
M 1 lan
doorkruisen"
leyen bekhoren i_ orkest.je,
w
bij
gevonden, vermoedelijk afkomstig krahmer christiaan runtsma pha w£
zette
den
avond
luister
heu
Sen ons erin,
..Maar het feit. dat hij oP-ÏÏ
gosewisch harrie butenaers w verhij'
dat
*_. veS
van een tweetal meisjes.
uit
«eweldige
werd
een telefooncel in K»*)
moeilijkheden
PAASCHFEEST
u-d_
Uit het deskundige onderzoek, in- weij k.je vanderputten al dom wf
drecht. bewijst nog niet. da*^
VREUGDE EN ARBEID
fc _it__y_n-«!fft do°retaan, een goede
gesteld dcor den politiedeskundige cooke jb prudhommedelodder
Vreugde
ging." merkte DeK*j
d
en
heen
hm picaulv mah kroon
Arbeid organiseerde daar
_heeft,-, Wli
dr. Hulst uit Leiden, is komen vast willemsen
hedenmorgen een Paaschfeest voor on. „Als hii hier vandaan gin£j
lapre fh vantienen theodoor de h_^°nT_?-.
met
di*
Vo&.,B^^
te staan, dat het hier betrof de wf
e be2lt w-elk
de kinderen in De Kroon,
waar- dengene te ontmoeten die hemJ
lijken van een meisje in den leeftijd graaf ha Jansen me hess hg hen. 3TrY__.
w« Ne- voor
'
zeer veel belangstelling be- belde, dan kan er overal in of u
driksz jk kuijper willy kahle jan derlanders u eenigszins
beniiden
van circa 11 jaren en van een wagelaar
"
stond. De kinderen
op de behebben zich ten Rotterdam een afspraak S
bertus rampen kp salomeisje in den leeftijd van 18 a 19
vervoJ?ens
scheiden es?
figuur
die Adolf Hitler zeer vermaakt met een goochelaar, gemaakt Beheersch ie een ooP\
jaren.
Vermoedelijk hebben de mon e.j kouwenhoven hd portiez
buikspreker en een clown, terwijl bik. Lucv. en laten we probeereAj
ja keijner Christiaan stel hiw vanlijken twee jaren in het water ge"_,"- „"■'" vraaSt slechts erkenning
van
zim wereldbeschouwing,
de op 't doek geprojecteerde liedjes geval kalm onder oogen te zien.,3
legen. Onmiddellijk werd gedacht derwillem h mung at voll h kneeeen
0
dapper
die
meegezongen werden.
m*ver
zal
hier in RottergJ
uitgaan
t.jk
de
vermiste
fel
Het heeft kamers
parijs
bruggeman
_;?_«
_?
aan
Antie Boes uit Busa.l
r.jg
we dus eerst daar p
morgen en het laten
zich uiteindelijk was een prettige
surn. vooral door den stevigen bouw stick jl daman hkh heinecke ah boven Europa nenaan
gaan."
cadeautje
dat
de «€heele
ieder kind aan
van het meisje
busselaar ca rlsa otto grashof sol„Toean van Dalen nog niet *»:
uitgang ontving verhoogde nog den
de
Voor de andere groep lijkendce- daten landstorm lh braak tjh de- wereld
gekomen." was het antwoord T
Pret.
°ns
len heeft men gedacht aan Joh de ronde ap vandulken gh monfils „",'Jo?!'
N.S.B-ers".
zoo
vervolgde spr., „is deze avond
den mlandsehen bediende toeO
Nigtere, wier verdwijning ook nooit sehallig rudy sergeant
een WATERSCHAP MASTENBROEK aan
de flat informeerden.
bernhard diepe beleving. Ook
wij nationaalé
tot oplossing is gekomen.
galstaun soldaten artillerie gerard socialisten
Dekkers probeerde op vers 6?
van Nederlandschen dieIn de vacature H. v. Regteren.
Uit den toestand der gebitten desager
vankrimpen
adjudant
wal
heemraad van het water- lendegewoon
andere plaatsen, die Van
bleek echter, dat deze gedachte onS_,m ' eischen den Führer voor schaptotMastenbroek
werd benoemd, len
onderofficier gd feiilbrief cadetof- ons op.
was te bezoeken, -i
juist was.
Nederland en Duitschland is hedenmorgen
geen
zijn
vond
hoot'dingeland
tot
sooor
samengeklonken door lotsver
van hem Hii
Men heeft toen via de politie- ficers hew kerdijk je happee solde heer W. v. d. Kamp Szn de zelfs het Politiebureau op Öl,
telex opgaven verzocht in het land daten tt petersen io vandereb sol- bondenheid en bloed De moeilijke gekozen
te
nabijheid
met
111
omstandigheden
IJsselmuiden.
van
stemmen:
de steeg, waarin ï
naar vermiste vrouwen of meisjes, daten artillerie ne iolly wij van leven
waaronder 'wij
stemmen waren uitgebracht op lichaam van Henneman was
geVYJ
doch ook dit heeft geen resultaat dergroen geweermaker sergeant
en de gevaarlijke oogenblik- 50
Kamphof
H. J.
Gzn. te Zwollerker- den. omdat het hem voorkwam.2
gehad. Alle opgegeven
vermiste george koster soldiers resengrs dl | ken die ons misschien nog te soel.
Van Dalen intusschen van den
vrouwen bleken ouder te ziin en vanamstel pierre lafontaine ha.il wachten staan, stalen ons
Wii
BURGERLIJKE STAND
van ziin grooten vriend kon he»_
wülen dezen oorlog winnen, want
een aantal gemeenten heeft geen voogden corporal engrs tt vlo cadetnet gaat hier om ziin of niet-zijn
opgaven gedaan
Ondertrouwd:
21 April H. L gehoord en zich naar de plaats'
officer ft steiginga soldaten jha Wn
Lendennk.
van
had gespoed: maar al *5
moeten
der
de
Helststraat 10a onheils
bereidheid hebben'
deronde jd vandepol yc yansen
ving
hu bot. want niemand, die%
coporal mllitaryrosp caw Janssen om ons m te zetten tot den laat- en W. Slot. Kastanjestraat 41
beschrijving
de
April:
18
Petroriella
van Van Dalen,,?
bloed en tot den „Geboren:
sergeant erna termorshuijsen fu- sten druppel
_L
Hendnka. d van G. 'Niemeijer en antwoordde, was op het poli?,
patroon "
selier tankcorps bh vanwejgerden laatsten
bureau,
A1
JA.
van
der
Veen.
noch
Steenstraat 20. noch op de plaatsin het liikenM
dat 19 April:
sgtma.i foodsupply hh baert ser- spr. _, vei-.-iaardagsgeschenk,
d van A gezien.
van de miS-lj
geant miladministratie ka heidenis ken den Führer zou willen schen. Horstman en Hendrika.
H
Meulenbelt,
hij:
probeeren
te lendoorn. 20 April: Jennigje. Hel
je
corporal mf linthout sergeants h.j leven noemde
„Ben
klaar?" vroeg __.cy.js]
naar de waarden en deugden E Zonnenberg
d. van
vaneijden aha maphar iae meel- van ons ras. „Wij
van. zijn laatste telefdj
en G. Koetzier. Dekker,
stellen
ter
hem
gesprek
terugkeerde.
Steenstraat
huijsen cl vander evert wolters an„Goed. Z
21 April:
beschikking onze trouw,
Aaltje
en Hendrikje. d.15.
van J Prins en F gaan we met de tram naar K» 1?
tonios degreef privates ej vieane bereidheid tot den inzet. moed
Maar
dit
Bekkink.
drecht.
Je
Kortenaerstr 10.
ab vanson dd flohr josep vandijck moet gevolgd worden door de
kunt het vrouwelijke ]
Overleden: 19 April: J. Hartzui- tuitie noemen, maar ik wHJ
ca vanmidoe christiaan kraay the- : daad. Daarmee is de Führer
niet telefoneeren
het
plaats
ker.
81
..j.
Beeke,
zien,
wnr
van
Gh.
ter
gediend
waarvandaan *.
odoorus vandoesburg piet matthieu beste
■ Oommis__straat 17S. 20 April: H opgebeld."
LOMZ wees allereerst! Meulenbelt.
het gaat om
albertus piette fc devries jj gooris op
*h
37
A.
f
vr.
van
Horst-'
Het
eerste
gedeelte
belang
het
van den in
ia scipio ep winzen jah vanekris
van dezen verjaar! man, Hellendoorn
21 April: j werd vlug genoeg afgelegd. ,v 3
menschenlevens
stijgt met' deni Olthuis. 68 j.
da?i een belang, datjarige.
otto zoet ia schroder adolf vincent ! leeftijd
wnr van G. Eilander' trams ten spijt, doch ofscl>2
van den
Gisteren! Heerde.
frans schardijn mtt risselada sol- ;
DekKers kennis van Rotterdam \
daten luchtverdediging soerabaja
taxichauffeur zou hebben verbOT
il spandaw pf zweerts sgtmaj vs
eenkomst, na afloop waarvan een bekende hij, dat het meer É. S
hendrik sergeant vliegtuiggroen wa
gemeenschapoelijken
wijsheid was, dat zij toeV^T
broodmaal dan
sttijland
officier techn. dienst
tijQ zal worden gehouden.
de Marokkostraat bereikten J
De
eerluchtmacht gfc bruggink.
Niettegenstaande hij er a-3
KLOMPEN BESCHIKBAAR.
ste leden, die
Zondag te OldeFamilieleden enz. gelieven zich
Ingezetenen van de gemeente broek zijn bevestigd, zullen met zeker, van was, dat ze de M
onder opgave van zoo volledig mo- Kampen, die dringend behoefte attestatie naar Kampen over- richting waren ingeslagen M
gelijk gegevens omtrent deze oer- . nebben aan klompen,
Dekkers te vreezen, dat ze v__
kunnen een komen.
sonen tot bovengenoemd informa- aanvraagformulier verkrijgen
men,
verdwaald waren toen J
bij
PREDIKBEURTEN.
spookachtige massa uit den "5
tiebureau te wenden.
den dienst voor Sociale Zaken,
opdoemde en zich onthulde a . 1
Goede Vrijdag.
Nieuwe
Chr.
2. De bonnen wor19.30 ds. Ramaker Geref.
Teelt van voedselgewassen den aan Markt
Geref politieagent. „Marokkostraat?''»
betrokkenen per post toe- Kerk:
mi
Gem.:
als antwoord op Lucy's V^
Leesdienst. Vrije Ev.
gezonden in volgorde
van het bin- Gem.. 19.30
Ons Gebouw:
door gemeenten
19.45 ds „Nou juffrouw, terizii ik' ook Vi
nenkomen der aanvragen en in" Beeuwkes
(liidenspredicatie) Oud dwaald ben, geloof ik. dat U _<
De gemeentebesturen nemen zeer overeenstemming met het
aantal Geref.-Gem.: geen opgave Donop dit oogenblik in de Mar_*j
actief deel aan de teelt van voedbeschikbare klompen.
derdag Ver. van Vrijz. Herv Luth straat bevindt."
O'OUDE HOOFDPOO».
[f selgewassen: elk terrein dat met
Kerk: 19.00
A. Faber (HA)
keek het, meisje achterd"*!]
«""«'E JETtI DE. m-„tsc_.->._
kans op succes voor dat doel kan PAASCHZANGDIENST IN DE I.Tsselmmden.ds. Ned. Herv. Kerk: tigHii
aan.
want in haar avondkl^
BOVENKERK
worden bebouwd, wordt in gebruik
19
00
ds. de Looze. Geref Kerk: was ze een ongewone
verschij£j|
zaterdagavond voor
genomen. Verleden jaar is op deze
zal
Paschen
m dezen uithoek van Rotte_ffi?
wijze meer dan 1000 hectaren aan er m de Bovenkerk een Paasch. 190.0 ds. Mul
maar een oosenblik later rW*
N.v. MAATSCHAPPIJ
Vrijdag 23 April
de voedselproductie van Nederland zangdienst worden gehouden, welke
hij zijn lantaren op Dekkers ,1
is georganiseerd in onderlinge satoegevoegd en de hiervan verkreKamperveen.
N.H.
10
Kerk:
00 herkende den inspecteur OvW»
gen oogst vormt een belangrijke bijmenwerking van de Ned Herv
Kamnereiland. dellijk kwam hit tot de concU*^
drage in onze voedselvoorziening. Gemeente, de Geref. Kerk en de £3 Vlasblom.
10.00
ds.
Willemse
A
1
OH
dat Dekkers en het meisje.,ji
De gemeente Rotterdam b.v. die in Chr. Geref. Kerk. Dr. C. N Im- Wilsurn.
N.H. Kerk: 19 30 ds de commissaris Van Dongen
-hoorja
1942 ongeveer 150 hectaren
met P„.,, Geref. predikant, en ds W l__ge
Kerk:
19 15 die zich op dat moment niet 13
land- en tuinbouwproducten deed Willemse
Ned Herv. predikant', ds Botraa. Gferef
ZaJk N.H. Kerk. verder in de Halvemaansteee»
betelen, heeft daarvan ruim
een korte predicatie 10.00 .H.A).
VA zullen leder
Ger. Kerk: 19 15 vond, dus bracht hii hen zo^i
millioen kg aardappelen, peulvruch- houden,
terwijl
het
Hervormd
ds
Mul.
ten en allerlei groenten geoogst en Kerkkoor vocale medewerking verde telefooncel
J
Meppel. Doopsgez. Gem.: 17 45 aarzelen naar
..„Neen, juffrouw, ik hebniemjg
, "der het behoeftigste deel der
f
ds
(H.A.).
Fleiseher
die
stadsbevolking
be,%,
aan
uw
beschrijving
*
bonloos
en
R
zonder
betaling extra kunnen distribueeren INSTITUEERING VRIJ EVANG
woordt. hier in de buurt geZJ^J
GEMEENTE
gaf hij ten antwoord toen K 5
In Den Haag en Amsterdam wist
AGENDA
Paaschdag
tweeden
„Op
zal
de
men soortgelijke resultaten te ver- Stichting
hem
van Dalen had bescPi
Bioscoop
De Kroon: Hedenavond ven; Dik
Vrij Evang. Gemeente te
krijgen.
maar in dezen mist fca_J
gerust een heel le?er voorbij ko?
Het is gelukt om voor 1943 het Kampen, die tot dusver werkzaam 7% uur: 't Onsterfelijke hart.
«£en Nedeclandxh Bedrijf
Bioscoop Buitensocieteit: Hedenwas; als afdeeling der Vrij Evange.
dat ik er iets van zie! a
door da eeuwen hten»
lischen te Oldebroek, officieel als avond 7% uur: De smokkelaars zonder
H Ook in Uw bedrijf beteekent zelfstandige
„Laten we de telefooncel ES
van
St.
Pauh.
gemeente
worden geeens nader bekijken." stelde }3
grootere reinheid grootere werk
De instituatie geKAMPEN: City Theater: He- kers voor en de politieagent HcP
ti-ERASMUSHUIS=_rROTTEBDAM=_____i
TCrhoogde arl*i_. ïnstitueerd.
dus
door
schiedt
ds. J I. van Wiick denavond 8 uur: Wir maehen Mu___-tat_.
hen hij met zijn lamp.
van Oldebroek in een
middagb.zik.
.■(Wordt vervolg*'
gepleegd.
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Vrijstelling

wordt een KAMPER GEREF. KERKERAAD
liestaan der luchtvaartaangemaakt,

tewerkstelling elders.
van

briefkaart
alleen verkrijgbaar wordt
welke
het congres.
gesteld gedurende
Tusschen de morgen- en middagGeldt ook voor werknemers
in het boschbouwbedrilf. zitting wordt van half twaalf tot
voor ver: e*6 secretaris-generaal
van de half vier een .jaarbeurs
van luchtpost ge.
' h'^rtementen van landbouw
en zamelaars
houden.
;„scherii en van handel, nijverheid
C scheepvaart maakt bekend, dat
P.T.T. op 2den Paaschdag
c Voor den landbouw, den turn P"w
en de visscherii en dorosamDe P.T.T.-dienst zal op den Tweeac htslieden getroffen regeling ten den
Paaschdag geheel als op ZonS&zien van het opmaken van be- dagen worden uitgevoerd.
iF'Jsen ter vrijstelling van tewerk-1 elling elders, ook van toeoaSsing
Vaste brandstoffen voor
J
bosch'f.°o de werknemers in ishei
schippers
mede beHieronder
ï'iwbedriif.
,et>en het personeel in dienst van
Schippers
en schippersknechten.
voorzoover het voor zoover werkzaam
?Mhandelaren.
in rivier- en
of
houtaankap
in
is
den
firkzaam
binnenvaart (uitgezonderd woonei houtver voer.
schepen en veerponten., sleepvaart
van werknemers (met uitzondering van zeesleepd ,Ueze categorieënhet
opmaken van vaart) of op drijvend
Wnen
materieel,
zich voor
te dienen zich ter verkrijging van vaste
vriistellingsbewijzen
"«doelde
invoegen bii den houtvester van
voor ruimteverwarof bil den brandstoffen
ming allereerst te wenden tot den
P Staatsboschbeheer
gemachtigde
dezen
boschwachof diens
bevrachtingscommissaris
i°°r
het staatsboschbeheer. in agent: deze zal in het griize of be-7JJensvanressort
het boschbouwbedruf vrachtingsboekie. dan wel in een
J{ de houthandel.
waarbii zii in afzonderliike verklaring vermelden,
gelegen
is.
'*nst ziin.
of de schipper en zijn knecht al
aanmerking
komen alleen dan niet met hun gezin aan boord
ln
1
personen,
die
sinds
i?4nneliike1942
wonen. Indien zii met hun gezin
bovenbedoelde werk,ecember
boord wonen, kunnen schippers
!aa_heden als hoofdberoep uitoefe- aan
schippersknechten zich vervolen
1 gens onmiddellijk tot den distribuziin tusschen
fl en geboren
1893 en 31 December 1925. tiedienst wenden, teneinde een aan\luari
April
a.s. dienen vraagformulier in te vullen, hierbij
,:Y°°r of op 27
klch hiertoe te melden zii. die ge- moeten den distributiestamkaart en
jaren
1915—193». het griize. respectievelijk bevrachv° -n ziin in de
"oor de overige in aanmerking ko- tingsboekie. dan wel de afzonder."ende personen, voorzoover zii liike verklaring worden overgelegd.
; l«t reeds voor of oo 27 April a.s, Zij. die voor het stookseizoen 1942/
'«holpen ziin. bestaat na 27 April 1943 een DV-kaart hebben ontvan'artoe de gelegenheid.
gen, dienen tevens het restant hier[..Voorts kunnen eveneens onder van mede te brengen. De distribuin
regeling
vallen werknemers
ij«2e
tiedienst zal dan terstond een kaart
bedrijven, alsmede ..T 116" uitreiken.
De
in
den
houthandel. zal De plaatselijke distributiediensten
J«rknemers bedrijfsorganisatie
"-treffende
reiken van 15
af. tegen
mededeelingen
aan overlegging van October
nadere
bovengenoemde beu'fsake
«ze takken van bedrijf verstrekken. scheiden, aan schippers en schippersknechten. die niet met hun
Instelling van parketgezin aan boord wonen, een nader
te beoalen aantal rantsoenbonnen
bijzondere

"

wachters

i.Het Verordeningenblad bevat een
ï? -hikking van den secretaris-

.

door den

caféhouder was ontkleurd.

voldoende be- De caféhouder werd gearresteerd
ï 6od te ziin. wat men op de bon- en ter beschikking van de justitie
werd geP en. welke recht geven op het gesteld, terwijl zijn zaak
sloten op last'van den politiepi>esis°oPen van gebak, kan betrekken.
medege- dent die niet zal aarzelen straffe
ïaarom wordt nogmaals
een maatregelen te nemen tegen dec eeld. dat men per rantsoen
hoeveelheid gebak kan verkrngen. genen, die op deze wijze de
daarin 70 gram meel of bloem is volksgezondheid in gevaar brengen
yerwerkt. met dien verstande, dat
VON BÖNNINGHAUSEN.
volgende artikelen per EGONlezer
?'en van de
schrijft ons:
Een
kan verkrijgen: 60 gram
Jsntsoen
Uit een brief, dien ik dezer dagen
"hgezoete biscuits (crackers!. 85 gr
een neef aan het front ontving,
??zoete biscuits. 125 gr geglaceerde van
schrijf ik U een jdein gedeelte over:
iamgram
150
wafels
met
"iscuits.
?*. siroopvulling. 100 gr wafels met ..Ik heb altijd nog vergeten te
fWikervulling. 75 gr iiswafels. 90 gr melden, dat von Bönninghausen uit
ook in onze sectie was en
joekies. 100 gr speculaas. 140 gr Zwolle
tot hier toe alles
mee gemaakt
cake. 350 gr ge- heeft
Pntbiitkoek. 200 grtaart
als wü en niet. zooals anof gebakies.
korstgebak.
buid
positie,
vlug onderderen van zijn
Kju gr toast of weerterbeschuit en officier
of officier geworden ziin en
gr paneermeel.
naar huis. Hii was altijd
Oo een beschuitbon kan men 70 dan weer
best geluimd, al had hii wel een
*ram beschuit verkrijgen.
baard van een paar weken en
BIJZONDER POSTSTEMPEL.
moest hii in een ijskoud
beekje
Tijdens
luchtpost.
tweede
zich wasschen. enz. Direct bii den
congres, dat het
Paaschmaandag
gewond".
26 inzet is hii
oo
Den Haag wordt gehouden.
J-brilinin Pulchri
Ifll
Studio aldaar . een
KERKNIEUWS
"J.delijke póstinrichting gevestigd
Chr. Geref. kerk. Beroepen te
yin, waar de post van een .iizon- Ui-k:
H. Visscher Mzn. te MiddelS,er stempel zal worden voorzien
*er herdenking van het 160-jarig harnis.

Het

r

blijkt nog niet

.

'[erzorging, costuumnaaien en
uuln in de huishouding,
Zoekt passende werkkring.
Brieven onder No. 4915.
zeer vertrouw persoon
*9

Jfet iaar,

ongetrouwd,

b.z.a.

v°or wissellooper. portier., gevangenbewaarder, nachtwa-

ker

of iets dergelijks.

Brieven onder No. 4912.

los-ementsknecht
J*_teTrommelt.iessteeg
5.

gevr.

Drie

v.d.e.n. gevraagd
P'enstbode
Zutphen. Aanmelden

*

IJsselkade 46, Kampen.

*>asrmeis.ieB of30.werkster
«tersum

gevr.

Jrima huisnaaister gevraagd,

«rieven met opgave van retWent. aan Mevr. CROMME,

jframawiik
Jjoderne

2.

____«

kinderwagen

gevr.

MQjet,, Papaverstraat 1_

in de

originaliteit

discipline.

oorsnronkeliikheid.
Gedurende de vele jaren, dat professor Eerdmans aan de Leidsche
Universiteit doceerde, heeft hii vele
leerlingen gevormd, die aan
ziin
scherpzinnige methode van onderzoek een onvergetelijke herinnering
bewaard hebben. Zonder overdrijving mag gezegd worden, dat hii de
oud-testamentische wetenschap in
Nederland als
de onbestreden
eerste heeft vertegenwoordigd
en
nog steeds vertegenwoordigt.
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das

de roede
niet bespaerenf
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Want snoepen comt

Ji

hief niet )e pas...
niet wanneer het

Setfs

Kcick-Kraeks
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warren.
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Officieele Mededeelingen

GELDIGHEIDSDUUR
KAASTOEWIJZINGEN.
De geldigheidsduur van de kaasMarktberichten
t^vijzingen met een vervaldatum
Zwolle, 21 April Opgave betref- van 15 Maart t/m 31 Mei a.s is
fende het marktwezen: Aanvoer verlengd t/m 31 Mei.
eieren 400 stuks f 1 30—f 1.32; 80
konijnen f 0,95—f I.OÓ, alles per kg.
Zwolle 21 April (Huiden) De
22 April
volgende priizen werden besteed: Radioprogramma
Os-en koehuiden 13.4 ot ; stieren
I,
Hilversum
414.4 m. 7.00, 8.00
9 5 et.; pinken 14.5 et.; vette vellen 12.45 16 45. 18.30 en 21.10 Nieuws23 et en grasvellen 21 et alles berichten 10.00 Godsdienstige uit15 00
per halve kg; paardenhuiden per zending
10.30 Voordracht
Twee kunstestuk f 9; kalfsvellen f 2; geiten- Voordracht.
15.15
gevellen f 175 De handel was
naarsportretten
18.40 Voor de
woon.
kleuters 19.00 Neerands stem van
__,
„_.
het front
00, 8.00
Hilversum 11. 301.5 m. 7Nieuws12 45 16.45, 19.45 en 21.45
berichten 9.15 Voor de huisvrouw.
10 00 en 14.00 Godsdienstige uitzending 11 00 Voor de vrouw. 14.30
Omroeporkest. 16.00 Voor de jeugd

18.45

Bran-

Beursoverzicht van 21 April

De mogelijkheid om in aandeelen
zaken te doen wordt als het ware
bij den dag geringer en het resul-

dat de beleggmgs_
taiat hiervan is.
markt een grooter aantrekkingsvan-

uitoefenen. Ook
de belangstelling in
hoofdzaak uit naar het eerste klasse
Nederlandsche beleggingsmateriaal.
De vraag was overheerschend en
koersrichting,
opwaartsche
de
aanvang
waarmede onlangs een
heden onwerd gemaakt, kon ook
waargenomen
verminderd worden
Toch werd de indruk gewekt, dat
de handel L iets kalmer was dan
gisteren.
, , ,
In
de
aandeelenmarkt kwam

kracht
daag

Opvoeding van de Sovjetjeugd. Onderwijl de opvoeders „discussieeren
neemt de bandeloosheid der Sovjetjeugd'hand over hand toe (Komso
CNF-CFL-Pax n
molskaja Prawda" van 11 April 1938).
Sportnieuws

gaat

ging

hoegenaamd geen teekening.

Juniores-Afdeeling.

Prolongatie 2 1/4 procent
Afd C: Zwolsche Boys c—WVF.
DE SPORT HELPT ROTTERDAM
E: Go Ahead—KHC a;
Afd
N.V.B,
heeft DOSK b—DOSK a.
Het bestuur van den
Waterberichtenvan 21 April.
op de vereeni- Programma
een beroep gedaan
Maandag 26 April
voor
(8
v.m.) 0.12 m
u
Katerveer
op
de
(Tweede Paaschdag).
gingen tijdens de wedstrijden
NAP. Val 14 cm; Keersluis
boven
Boys
beide Paaschdagen voor Rotterdam
4,
Afd B: JWK I—Zwolsche
(8 u v.m.\ .35 m beneden NAP. Val
te collecteeren. Ook de andere JWK 2—Zwolsche Boys 4.
Afd.
Kampen v.m. 0.26 m. Val
sportbonden werken mee. Hun is C: Heerde 3—Wapenveld; Hattem 15 cm: Arnhem v.m.
8.10 m. Val 8
12 cm:
te
maF:
bijdrage
hun
over
2
USV
1—
verzocht
2—Heerde
Afd. Balkbrug 2 8-cm: Westervoo-t v.m. 8.57 m. Val
ken aan den N.V.B. Zoo zal dus de EMMS; Dedemsvaart 3—
9 cm: Lobith *.m. 10.21 m. Val 13
geheele Ned. sportwereld kunnen
Afd. H: Havelte—Old Forward 1: cm: Maastricht v.m. 41.20 cm. Was
meehelpen om den nood in RotterGiethoorn—Uffeite.
,_.
5 cm.
,-,
IJsselkop—
diente:
Uitslagen van Zaterdag 17 April
Gepeilde
dam eenigszins te lenigen.
Doesburg—Zutfen.
Doesburg
I
—
Ha
t
—Hatto
o
1
Heim
ï
2.70:
Afd. K: WVF
Voetbal.
I—2; WVP 2—Be Quick 2.(1928) 2.55.
OP 2 MEI DE EERSTE
OWIOS—'t Harde I—2.
o—6;
BEKERRONDE.
L: Genemuiden—MJV 2 B—o. Hoofdredacteur en Cultuur: M H.
Op Zondag 2 Mei zal een begin Afd.
Plaatsverv. HoofdJuniores- Competitie
Werkman.
worden gemaakt met de wedstrijAfd. E: KHC b—DOSK b 4—l. redacteur en Binnenland: F J. A.
den voor de eerste ronde van de
Prov Landb Veeteelt
Berding,
Uitslagen van Zondag 18 April.
volgens
afvalbekercompetitie
guitenI Afd B: JWK 2—ZAC 4 1—1: en verslagen: F Brok
systeem.
ZAC s—Zwolsche5—Zwolsche Boys 4 4—6.
land en verslagen: J M. v. DansiK.
Sport,
NEDERL.VOETBAL BOND
stadsnieuws en ver-te
■ Afd. D: Wiihe 2—Heino I—s: Dalfallen
(Afdeeling Zwolle)
Schuwer
'sen—ROHDA 2 7—2.
Afd. F: eis p-enHaagsch redacteur: drs.
Zwolle
Programma voor Zaterdag 24 April ! EMMS—Balkbrug 2 10—2; DedemsHaag -..
Den
G F B Damen.
Afd K: WVF 2—'t Harde: WVP i vaart 4—Dedemsvaart 2 3—l.
I—Hatto Heim 2: Be Quick 2 (1928) | Afd. H: Steenwijk 2—Old Forward Advertentiechef: M van Hensber'2 4—o: Ruinen—Giethoorn 12—0. gen. Zwolle
—OWIOÖ.
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Goede weide gevraagd voor
Jongensborstrok f 3. 6 stoelen Droog nakhuisje te huur.
< Drachtige sreit en schaap bij éénjarig
merrieDaard. P.
W.
Assendorperstraat
|
169.
J.
VOLKERINK.
en ronde tafel f 150. mantelB 33 KamperL
23
Oudleusen
PLENDER.
paar
30,
schoepakie, 38, f
veen.
1- of 2-deeliff koniinenhok nen. 35. f 6, paar schoenen,
pootaardappelen,
Partiitie
Bonkiart Algemeen
voor reuzenkoniinen gevr. 42. f 12, broek met borstrok Jongedame, h.b.b.h.. zoekt Pormlair. bii H. J. O.OLLE- Verloren
Wijthmen. Verzoeke s.v.p.
in
E. BOSCH, A 116, Rouveen. f 12, wit sporthemd f 5.
net kosthuis. Week-ends af- MAN. Wiithmen D 80.
terugbezorging bii G. MARSPaar goede voetbalschoenen, SCHUTTE, v. d. Laenstr. 122. wezig. Zonder wasch. N.H. of 2 jonge geitjes. 8 daeen oud
te Wijthmen D-82.
KAMP
_ook
maat 35—36.
te ruilen Van 2 tot 6.
met uitv. ml. bii J. MULDER, Vijzelpad Uw
G.G.
Brieven
adres voor vërduistetegen kinderschoenen, m. 31
L aan Boekh. X 5. Hattemerbroek.
Goede viool, zeer mooie onder letter Blokzijl.
ringsgordiinen is ..Het Binof kinderbadschoentjes en klank,
Nv t.tffde.
priis
40. H. MEUKruis. Zwolle nenhuis", v. Ittersumstr. 37,
Het Groene Roijenssmgel
ladmuts. JAGER, Wipstrik 69 LENBROEK, f Blauwe
2 Tel. 3118. Tevens reparatie
Spreekuur v.
Hand1 paar sr.o.h. heerenschoenen steëg 7, Kampen.
Dinsdags voor kraamwukveren vernieuwing v. meubelen
daags>
gevr.. maat 42. Brieven C. IN
pleging
(hulp
2 maal
beide Paaschdagen b<*De
matrassen. J. KIPPERS Hzn.
.hulp
autoped
op
86.
Houten
dikke
Voor
VELD,
'T
Lindestraat
2—3 uur.
nutten wij om zooveel moge- van
gediploprijs
ballonbanden,
f
25.
heele
van
Wie ruilt mijn z.g.a.n. jondagen,
Kinderdriewieler gevr. Even- KROL, Marktgang
lijk kennismakingen op ons meerde baker (van 3—4 uur) gensschoenen (38), oude kw.,
6.
brengen.
tueel ruilen. Aanb. SCHEFKampen. bureau tot stand te
in lood!? Glas voor jaeger- en zwarte wol?
Glas
PER, Veluwezoom, Wapenveld
In verband daarmede ziin wij Glas!?
Reparaties. Atelier VEENSTRA. Tulpstraat 23.
in
7ir>k!?
kinderwagen
op
dagen
gesloten
bal- genoemde
Beste
(jongens)
v. Ittersumstr. 65 Prima reerenfias
lonbanden, f 35, en nieuwe voor het verrichten van nieu- MODERN,
JONGE
leeftijd
Zwolle.
N.
DE
van
15
a 16 1-,
voor
inschrijvingen.
Bureau
bolhoed. maat 56, f 5. we
aangeboden voor
G.o.h. 3-pits gasstel, f 25, 1 heeren UITERWIJK,
mijn
Philips
ruiling
handWie
ruilt
ter
„HOLLAND",
Admiralen- dynamo
groote perkamenten kap. f 2, WED.
dito grootere jas.
en H. polshorloge
Holtenbroekerstraat 7. gracht 219, Amsterdam.
2 piëdestals, f 3.
BOLDEAdres: Haerst F 46.
's Av
Kennismaking met net meisje voor pak. broek, shag?
RINK, Dahliastraat 47.
half acht. JOH. D. Wie ruilt miln z.g.a.n. tweedvoor
gezocht
jongeman.
door
nette
Groote reiskoffer, priis f 15.
133. ias voor shag of iets anders?
24 tot 26 iaar. Briev. STOUTE. Beukenstraat
TOLLENAAR. Westerveld- Woning gevraagd of gedeelte Leeftiid
x H. v. d. KOLK. E 93. Ton5/8
gezonbuitenband,
28
x
1
foto.
welke
1
reto'ustraat 30.
geren, Wijhe.
"net gebruik van keuken, door met
1 buiten3/8
te
ruilen
voor
1
4 eiken stoelen f 25, 1 koek- net iong echtpaar.
X
VELSINK.
band
28
V-k.
Wie ruilt een orgel, piano,
koeksklokje f 2, 1 zeegrasBrieven onder No. 4897. -m■»_""— ■..-.--.-^' W*
r--..!i.j—mun
Ommerschans. Balkbrug. of iets anders voor een
matras f 5, 3 glasruiten (5
v. DIJK..
i .i.T.-.e fnxen. af^taTun. van Wie ruilt windbuks voor shag ouderw. kabinet?
m.m. dik) f 9, 1 hoog bloemBroederstraat 19. Kampen.
prima rattenhond. 6 weken of sigaretten? H. PIERIK,
tafeltie f 3. BOEVE.
Hortensiastraat 15. Wie milt mijn shag tegen
Rembrandtlaan 15. Ni_nw uitneemb. weekend- oud: 1 prima afgerichte bunbuitenTweeling kinderwacren, don- huisje te koop, compleet met zinghond. 5 iaar, teef, bii G. Vaarskalf te koop of rullen . een nieuwe of £-'adde
5/8 x 1 1/4.
28
x
1
BROUWER,
HORST,
band
j.
AlmeloscheA.
v.
d.
glas.
MARSMAN,
v. stierkalf.
kerblauw, prijs f 55. v. AS- I
GEBR.
'I A L. BOERS. A 39. Heino.
» Klein Grachtje 31, Tel. 4295. weg, Raalte.
Kamnerzeediik.
PEREN. Molenweg 93.

B.LAUWVINGERS
meisje, 23 iaar,
met diploma's kinder-

Die snoeperij brengt

te.

17 30 Dep. spreekuur.
dence kwesties

maammmm.^mmmm^m^m^~^^^—

beschaafd
P-G.,

der opvattingen. De
waarmede prof. Eerdmans zichzelven dwingt in een tekst
niets anders te lezen, dan wat er
staat en af te zien van traditioneele
meeningen, is het geheim van deze
de

uit.

Zij. die zich na 30 November 1943
bü den distributiedienst vervoegen,
zooveel bonnen minder
van justitie,
betreffende ontvangen
S^ieraal
er sinds 1 November 1943 heele
van parketwachters. als
% instellingbeschikking
wordt be- maanden verloooen ziin.
h ln deze
worS**ld. dat er parketwachters
Boschbrand
strafzaken
ffo aangesteld, die inhandhaving
Zondagmiddag ontstond op
de
de
optreden
bii
n
ffone
tenorde ter terechtzitting, betee- heide onder Ulicoten brand
fer
schatting
Jening van stukken, in dringende gevolge waarvan naar
gallen bij voorgeleiding van ver- 20 ha bosch en heide verloren ging.
en JENEVER MET BRANDSPIRITUS
achten, getuigen, deskundigen
VERMENGD.
ter zitting, de aanhouding
ï^ken
ter tenuitvoerDen laatsten tijd schijnt het in
I*o veroordeelden
bij
straffen,
de ten- sommige café's voor te komen, dat
?._King van
en
uitvoerlegging van straffen, voor sterke drank en brandspiritus versprake is van bijzondere mengd wordt. Dit is voor de HaarS?°ver
Maatregelen ter bewaking.
lemsche politie aanleiding geweest,
rt De tmrketwaohters staan onder krachtig in te grijpen. In het café
2?n secretaris-generaal van justitie.
Hurkman. Lange Veerstr. 17,
S e. de ter uitvoering van het be- van
werd geconstateerd, dat aan benoodzakelijke
voorschriften zoekers sterke drank werd ge,,',_it
"'waardig.
schonken,
welke vermengd was
een gebakrantsoen. met brandspiritus, welke tevoren

Wat is

PROF. DR. B. D. EERDMANS
VIJF EN ZEVENTIG JAAR.
Vrijdag
a.s. wordt prof. B. D.
Eerdmans 75 jaar. Hii werd geboren
als zoon van een Ned. Herv. predite
kant, ging theologie studeeren
Leiden en voltooide ziin studie aan
enkele buitenlandsche universiteiten. In het proefschrift, waarop hij
promoveerde, gaf hii blijk van ziin
kennis van de toen nog jonge Wetenschap der assvriologie.
In de
assyriologie werd hii privaat-docent
terwijl hii intusschen predikant was
te Midwoud. Na twee laren (1898
werd hii naar Leiden geroepen alt
hoogleeraar. Sindsdien verschenen
er geregeld wetenschappelijke artikelen van ziin hand. getuigend van

ACHTER PROF. SCHILDER.
Prof. dr. K. Schilder, hoogleeraar
aan de Theol. Hoogeschool te Kampen en prae-adviseerend lid van de
Generale Synode der Geref. kerken,
heeft tegen het feit. dat de huidige
Synode enkele zaken op haar agendum had geplaatst, die er niet op
stonden toen aij in 1939 haar zittingen aanving, met name de benoeming van een hoogleeraar aan
de Theol. Hoogeschool als opvolger van prof. dr. S. Greydanus. bezwaar gemaakt en zich vervolgens
aan de beraadslagingen der Synode
onttrokken. Hetzelfde deed ook
prof. Greydanus. De Synode heeft
toen van beide hoogleeraren verlangd, dat zij zich zouden conforde besluiten, door de
meeren aan
Synode genomen, en aan de uitvoering daarvan op loyale wijze hun
medewerking te verleenen.
Prof. Schilder heeft zich daarop
als lid van de Geref. Kerk van
Kampen tot ziin kerkeraad gewend
met een bezwaarschrift over dezen
gang van zaken, waarin hii in den
breede de geschiedenis releveerde
en ziin oovatting uiteenzette. De
kerkeraad van Kampen benoemde
om hem over deze
een commissie
dienen.
zaak van voorlichting te rapporDeze commissie heeft twee
ten ingediend en de kerkeraad
neeft daaraan een tweetal vergaderingen gewijd en vervolgens het
besluit genomen om aan de classis
Zwolle ziin bezwaren in deze kenbaar te maken en haar voor te
stellen, dat zij deze langs den kerkrechtelijken weg ter kennis brenge
die in
van de Generale Synode,
Juni 1943 te Utrecht hooptopbijeen
midte komen, met het verzoek
te zinnen ten einde zooveel
delen
mogelijk te herstellen wat door haar
voorgangster in practijk en theorie
werd scheef getrokken.

__I___!_^__!_______l
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PUBLICATIE
SCHOOL V.
Hervatting Onderwiis.
Het onderwiis aan school V
zal worden hervat op Dinsdag
4 Mci a.s., 's namiddags te
half twee, en wel voor de
klassen 1. 2 en 3 in het gebouw der St. Irmgardisschool
aan de Hofstraat en voor de
klassen 4 tot en met 7 in het
gebouw
der Koningin Emmaschool aan de Jacob Catsstraat.

DISTRIBUTIEDIENST
ZWOLLERKERSPEL.
personen,
De
die geen bericht
ontvangen op hun
hebben
aanvragen van riiwielbanden.

ingediend in Maart, moeten
deze aanvragen als afgewe-

zen beschouwen en dienen
.dus voor een volgende maand
opnieuw aan te vragen.
geTevens wordt bekend
maakt, dat het kantoor Sassenstraat
12
23 April a.s.
(Goeden Vrijdag) gesloten is.
terwijl op Zaterdag 24 April
het kantoor alleen voor zeer
dringende gevallen geopend
is van 11.30—12.30 uur.
Zwollerkersnel. 21 April 1943.

ADVERTENTIES

Als vóór den oorfag

KERKORGEL-CONCERT
te geven

weer een fijn, overheerlijk
BOÏERKOÉKJE. Bii inlevering van 1% ons boter
en 1% ons suiker ontv. U
1 pond BOTERKOEKJES.

door GRADUS WENDT

op PAASCHMAAJNTDAG, namidd. 3 uur,
in de Geref. Kerk te HA T T E M.
Toegangsprijs 50 cent. Kaarten verkrijgbaar bij

Chris Lindeboom en aan de Kerk-

WOTFJ. , _o_V_" T.FF_T>F
ZATERDAG 24 APRIL, HALF 8, DERDE optreden
van de telephaat en helderziende:
satie

BANKETBAKKERIJ

MAISON v.

f I—.

Plaatsbespreken

Voor het van U ontvangen
van medeleven bii het
overliiden van onzen besten
Broeder. Zwager en Oom.
Hendrik Jan Brink J.Mzn.,
betuigen wii U hierbii onzen
harteliikên dank.
Uit aller naam:
J. Brink (Amsterdam).
Zwolle. April 1943. .
Van der Laenstraat 75.
Voor de vele bewiizen van
blijk

bii het
overliiden van onzen besten
Broeder. Behuwdbroeder en
Oom. Willem Hendrik van
deelneming, ontvangen

der Vecht, Apotheker te Rot-

LIPPE

OVERHEMDEN

'

JIM MURRAY SpanX!te.fe.

Entree:

„.

HERTENSTRAAT 29

met 2 losse boorden
Moderne dessins

Fabriek van electrische apparaten te Zwolle vr_

VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE

als telefoniste, facturiste en voor het opbergen der
correspondentie. Voor prima kracht goede vooruit'
zichten. Adres voor persoonlijke aanmelding t*
bekomen bij Bureau van dit blad. Schrifte _I*
sollicitaties onder No. 4933 Bureau Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant.
Gevraagd

op

indiensttreding

Accountantskantoor voor spoedige
t>

GEROUTINEERDE TYPISTE

die tevens administratief goed onderlegd is.
Brieven met uitvoerige inlichtingen en ingeslol
pasfoto ond. No. 4926 Bur. Prov. Overijss. en Zw- Cr*-

vanaf heden.

Wegens vordering van
zaak gaan wii verhuizen

onze
naar
Deze maand

AANGEBODEN:
cvlinder Schriifbureau f 150,).
gewoon
Schriifbureau f 75.>.
Opbergkast
houten
f 50,).
groote Schrijftafel
35. gewone Tafel f 25. Boekenplankk
Reparatieinrichting
f 5. Schriifmachinetafel f 30.)
Lnttekestr. 4. Zwolle, tel. 4306
Bureaustoel f 15. Bureaustoel
f 10. twee kleine Tafeltje;;s
Voor de a.s. Feestdagen
a f 5 = f 10. Kast met glaBANKETBAKKER
Vakkleedinghuis zen
deuren f 35. totaal f 440.).
gezamenlijke afname toDiezerkade 11, Telef. 3028 Bii
taal voor f 375. Bezichtigen1
ZWOLLE ■
Fa.
TROOSTWIJK & Zn..
bakt U bii inlevering van
150 gram boter en 150 Goeden Vrijdag en Zater- Tuinstraat 10. Zwolle.
gram suiker. 450 gram dag 24 April
voor enkelee
Juffrouw z.z.g.g.
GESLOTEN. weken
van ziin bekende
op boerderij als
Verkochte
artikelen
uit
BETALEND LOGÉ.
etalage worden vanaf heden
Brieven.met voll. inlichtingen?
afgegeven.
en
aan Mej. T.
prijsopgaaf
Diezerkade 12. Telefoon 4360
Zwaan. Hilsdiik W 70. Hattem"?
100 GROOTBL. GLADIOLEN
WIE RUILT
in 10 orachtsoorten franco
miin Pinchertie. teef. voorr;,
huis voor slechts f 3.75.
a_ _-_JB
Zwolle
een Boxer. F. H. PINKSE.
OKKO DERKSEMA. ZaadBJÊ
Kapper. Wapenveld.
handel. Scheemda.
Melkmarkt 42.
kunnen geen reparaties meer
worden aangenomen.
J. JOUS M A.
Stofzuigerhandel. en

_

.

da2<£
m*"„
n

halve
Heit«
straat 44. Zwolle
- voor
neP*
_ HANDIGE JONGEN
en C- r=
Diez«
- straat 81.

REITSMA'S

MARTEN RODINK

WERKSTER
voor eenige

gevraagd

per week of een flink

—

-

dagen

Wegens

teleurstelling

gevraagd

mische

Ververij
Wasscherij.

■

voor dag en nad"
een flinke
DIENSTBODE.
rf
liefst buitenmeis je. bii Sla*;'.1
ROOSENDAAL. DiezerpoO
Gevraagd

_

♦*..» ♦■»-♦■■♦--♦-.♦■ -_.*.-> .*.-«. -+-^.* ♦*♦ terdam, betuigen wij onzen
tendam 36.
___^
j»rteliiken dank.
x Zoo dë Heere wil en zii f
Dr. H. A. W. van
Gevraagd
hopen Zondag 25 I Rotterdam:
Jx leven,
Vecht.
J.
A.
der
Utrecht:
van
April a.s. onze geliefde I
NETTE JONGEN.
der Vecht. Den Haag: R. W.
14 a 16 jaar. voor kantoof
x Ouders en pleegouders.
van der Vecht. H. J. van der
werk en controle. Eigenhanj
Wander Stoel en
4 Vecht—Gertz. H. van der
dig geschreven brieven me'
f Geertje
Stoel —Dillen i Vecht. Utrecht: A. J. van der
vermelding „sollicitatie". . u
dag te herdenken, J Vecht.
f den
Roodetorenplein 7. zwol.
zii voor 25 jaar f April 1943.
J waarop
in het huwelijk ziin ver- t
Terstond gevraagd een
WIE RUI L T
IJ bonden.
Tandarts B. NIKS
FLINKE JONGEN. .
Wijnglazen
12
kristallen
voor
r
zij
nog
lang
geT Dat
f
van
14 a 15 iaar, die gene'
Afwezig
Woensdag
Likeurglaastot
kleine
kristallen
gen
mogen
op de koeien te pass«ï
is
is
T snaard
bliiven
T
jes.
Tevens tuingarnituur tee en verder alle boerenwe/*
28 April as._
wensch
van hun I
Ide
koop
gevraagd.
Zaterdag
24 April 1943 om half drie zullen in het
C. TOGNIE.:. te leeren. bij G H GROi.
I dankbare Kinderen en I De aangifte voor Doopbediegebouw ODEON te ZWOLLE, Blijmarkt 25, Westerstraat 5 4.
LEMAN. Hasselterdük E
I Pleegkinderen: Harm en T ning
Noppen
Ds.
van
van
Jannie en Arend. T Tweeden
TWEE FILMS worden vertoond, betrefHasselt.
Ix Dina.
Paaschdag
in
de
Jannie Hein. Dirk ie Hein I
fende het autogeen lasschen van niet roestend en
GEVRAAGD MEISJE.
en
I.[Js_elmuiden. Oosterholt I Jeruzalemkerk. is , moreen.
tegen groote hitte bestendig staal en van zink,
van 10 'A —1214 u,
voor de morgenuren Vrffj
| Donderdag,
dags
\ Wiik 3. No. 21.
den geheelen dag. Ga&
Sroote Kerk.
ingeleid en toegelicht door Dipl. Ing. P. B. VOS,
"*-♦-♦- *^.
J. v d SLUIS, Boele♦^*
loon.
directeur
van
het
ADVIESBUREAU VOOR
Wegens ziekte ben ik een
straat 3. Kampen.
___■
Verloofd:
maand niet in staat miin
AUTOGENE LASCHTECHNIEK
ROTTERDAM.
FLINK MEISJE
Diny Gerritsen en
Vrije toegang voor personen boven de 18 jaar, die
klanten te bezoeken.
gevraagd, voor den geheele"
Dolf Poelstra.
J. SCHRETJRS,
belang stellen in de moderne Laschtechniek.
dag. Zondags vrü. Hoog loojZwolle, le Paaschdag 1943.
Thomas a Kempisstraat 79 i
-___
::^:l ;:--__;;;
Aanmelden
RAMERMA 1"'
Goudsbloemstraat 21.
Nette Weduwnaar. G.G.. midGevraagd
HET GROENE KRUIS.
Voorstraat 31.
Ruysdaelstraat 76.
__>
Vergadering van leden van delbaren leeftijd, goede po2tPERS. OPKLAPBED
Thuis van 3—5 uur
Jong zakenman met school'
sitie, wenscht
op
Kampen
D.,
de
Woensmet
eiken
afd.
ombouw.
J.
Goudsbloemstraat 21.
gaand kind
KENNISMAKING
dag 28 April 1943. 's avonds
d. VEGTE. Oudestraat 92.
LANDBOUWERS.
H.H.
ZOEKT lEMAND
Leendert Jacobus Koene Jr. te 8 uur. in het gebouw der met dito Vrouw of Weduwe Kampen.
Te koop
gevraagd
goed1 (23—36 jaar) voor het been Hendrika Marsrieta
van beslist Chr. huize. Br.
Vereeniging.
;
huishouding:
onder No. 4922 Bureau Prov. INDISCHE WITTE PAKKEN kalf en guste koeien. Tevens sturen zijner
Lutgerink,
Agenda: 1. Notulen, 2. Mehebben de eer U kennis te dedeelingen door den voor- Overiiss. en Zwolsche Crt. en Tennisballen t.o. gevraagd. levering voor export, lichte! Gezellige woning op eers«*
en
zware
te
koop.
prijs
Offerten m.
OLREE.
bonnen
stand stad' Brieven ondej
geven van hun voorgenomen zitter. 3. Jaarverslag
over
SLAAPKAMER
Amstell. 149. Amsterdam. F. J. SCHUTTE. Oudleuseni No. 4878 Bur. Prov. Överiis»
£___
huweli.ik. waarvan de vol- 1942, 4 Verslag van de com- met ZITvolledig -pension of met Gevraagd
G. J. STEGEMAN, Ommen en Zw. Ct.
trekking zal plaats hebben on missie tot nazien der reke__J
verkeer tegen begin
Donderdag 22 April a.s.
NETTE
ning over 1942. 5. Rondvraag. huiselijk
POPPENWAGEN.
gezocht
Gevraagd op handelskantoor". Mevr. GERRETSON,
Mei
..O?
door
beiaard
genegen
21
Sluiting
April
Amsterdam.
ook
te
1943.
6.
W.
vraagl
Koekenberg".
Epe.
KANTOORBEDIENDE
heer. gepens. Brieven onder GORT. Thomas ruilen.
Adm. de Ruyterweg 106.
W ,A. VAN DALFSEN.
a
Kemois,
tegen
1
m.)
Mei
flink
eenige
.vr. of
No. 4940 Bureau Provinciale straat 59.
Tevens
Pieter de Hooghstraat 20.
Secr
meisjes voor de afd. verpakDIENSTBODE.
Gelegenheid tot feliciteeren JIIHIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIItIIII Overiiss. en Zwolsche Crt.
king.
TE
W. voor d. en n. of liefst heel»
KOOP
N.V. Handelsmii.
op den trouwdag, des nam.
Gevraagd door echtpaar zondagen
'
Flink loon.
z.g.a.n. tweedjas, f 75. damesVOS Hzn- Nieuwstraat 10-14.
van 4.30—6 uur Rembrandtder kinderen (ambtenaar, ge- hoed, z.g.a.n.. f 6. electr.
kook
laan 11 te Zwolle.
Gevraagd.
een rusthuijjte
meubileerd
plaat, 220 volt, f 20. bruin KAPSTERS EN KAPPERS voor ouden in
van dagen
gevraagd.
prima
ZIT- EN SLAAPKAMER.
Alleen
10,-Tevens
Getrouwd:
als nieutv
damesvest
f
wollen
Zwolle een
met gebruik van keuken. Br. bruine damesschoenen maat krachten, hoog loon.
Wim Lucht en
■ onder No. 4860 Bureau Prov.
VERZORGSTER.
'N UITKOMST!
Bettie van Nispen.
38 ruilen voor 39. ESSELINK PLEIJZIER, Luttekestr. 19. met huishoudelijke
beziß'
Overiiss. en Zwolsche Crt.
die. mede namens weder43.
WoningEendrachtsta-aat
Adm.Bureau: heden op de hoogte, en cc»
en
ziidsche
Ouders. hartelijk
POORTIER, Groeneweg 19,
Wandelwagent.ie
koe.p:
Modern
Te
FLINKE
DIENSTBODE.
dank zeggen voor de vele
vraagt
met dikke banden en zak. in
met alle werkzaamheden
ANTIEKE SECRETAIRE
blijken
van belangstelling
3'
ruil voor twee buitenlanden, f 90.—. Mevrouw, de Wed
JONGSTE BEDIENDE.
kend Brieven onder -No b%
voor en bii hun huweli.ik
biibetaling.
event.
Mevrouw Hd. VAN HAERINGEN. Sluis
aan Boekhandel KOK. MelK
FLINKE
JONGEN
ondervonden.
v. d. MEULEN.
22,
6. B 150. Dedems vaart.
markt
Zwolle.
gevraagd voor halen en beHerfte D 94.
Van Lennepstraat 8
O**
PARTIJ KUILGRAS
zorgen, nl.m. 16 iaar. Flink Een handige en vlugge
19 April 1943. . '
Zwolle
Aanbieding en priis gevraagd te koop. ook in gedeelten. H. loon. Fa. DELLEN WUIJTS.
NAAISTER GEVRAAGD
ÏïÏMÏfiïïïïïïïi
iïïïïïïïnfiiTi üïïniïïïïiiiiiiiiiui van
Getrouwd:
op een atelier hier ter stede,
een
PELLEBOER. Hoog Zuthem Groeneweg 73-75. Zwolle.
H. Scheffer en
VERZILVERING
voor
het veranderen va"
koop
goed
INVALIDENWAGENT.TE
Te
o.h. ORGEL Gevraagd nette
H. J. Belt.
VACANTIEBONS.
confectieiaponnen.
met hand- of voetb-eweging. m. Standard-Organ,
Brieveil
f
400.
—.
die. mede namens wederHUISHOUDSTER.
loonderving
met
In verband
of zonder banden. Ban- ' Te bevr. bij J. VOORDES. pl.m. 30—40 .iaar. W. EIKENonder No. 4902 met opga»»
ziidsche Ouders. hartelijk op Tweeden Paaschdag. be- met
verlangd salaris Bur Pi-on'<
denmaat 28 x lj_.
J. H. C 121 1. Windesheim
DAL, Kapper. Hardenberg.
dank zeggen voor de talrijke staat er voor ongeorganiseerJALINK. B 121. Lenthe.
Overiiss. en Zw. Ct.
blijken
van belangstelling de bouwvakarbeiders gelegenPaltsen.
vóór en bij hun huwcliik on- heid ten hoogste 4 vacantie- \
Gevr. in gezin z kinderen"
dervonden.
bons in te wisselen ot» Don- ■ Te koop gevraagd een
per 1 Juni. flinke
April
derdag
Vrijdag
April
Zwolle. 20
1943.
23
22 en
DUIVENKLOK.
DIENSTBODE.
. Kleine Voort la.
a.s. bii den corresinondent dei- : Brieven met opgaaf van priis
v d. en n. Geheel zel_*>
Burgerlijke
vakgroep
en aan C. G. KLEYKAMP. Ju_kunnende
werken en koken.
Met blüdschao geven wii U
H. J. A. WES- ■ ferstraat 14. Elburg.
Mevr J. M. V. d MEULEN'
kennis van de geboorte van Utiliteitsbouw.
KamIJsselkade
46.
Neuhuvsweg
TERHOF.
8. Laren (GooVj
een welgeschapen Dochter:
GOEDE BUITENBAND
pen. (Leden van het N.A.F.
Janny.
28 y I '/, gevraagd. Ook geGevraagd bii gezin van 2
dienen
hun
bons
kantore
ten
H. Bos—Siebrand.
te ruilen tegen prima
personen
van het Nederlandsch Ar- negen
NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
A. H. Bos.
heerenpolshorloge
ZEYLE
beidsfront in te' wisselen!.
NET DAGMEISJE,
Kampen. 19 April 1943.
y
MAKER. Soendastr 6. bii de
boven 20 jaar. jselfst. kun'
Boyensingel 62.
WATEfeSCHAP
Vechtstraat.
nende werken of Werkstef
DE ZUIDER VECHTDIJKEN.
voor enkele dagen. AanmelDoor Gods goedheid werden Vergadering van het VerGEVRAAGD ZEILBOOT.
den na 4 uur Mevr WILwii verblijd met de geboorte
Opgave van grootte en priis.
College van het WaMINK. Hertenstraat 56
van ons Dochtertje en Zusje: eenigd
J. v. d SPRONG le Kade 31
terschap De Zuider VechtJacoba.
dijken on Woensdag 28 April Gouda.
van
JONGENS GEVRAAGD
J. Riezebos.
1943. des voormiddags te lOj-ï
voor het verpakken vaO
klas VLEUGELS.
N. Riezebos—van de Pol. uur.
Eerste
Waschpoeder
in
het
Café
HaneTevens een,
..De
PIANO'S, ORGELS.
Arie.
kamp". Winstrikkerallee 6. te ook defecte,
flinke iongen. leeftijd 16 tot
tegen de hoogste
Genemuiden. 19 April 1943.
18 .jaar, hoofdzakelijk vooi
Op Zondag 25 ApriM 943(1 sten PaaschZwolle.
gevraagd.
Niistad 6.
waarde te koop
HET BESTUUR.
expeditiewerk. Hoog loon.
P. EBBES. Heerenveen.
April
Voor
1943.
dag), heeft geen' lossing en belading van
de
vele blijken van Zwolle. 21
Aanmelden Waterstraat 88.
deelneming, betoond tiidens
Zwolle.
ZEILBOOT GEVRAAGD.
VERLOREN:
wagens
plaats.
dag
geen
de ziekte en bii het overliiden
Over
dien
is
ook
Terug 12 "-. B.M. of iets dergelijk,
Mevrouw BTJRBACH, Burg.
van onzen geliefden Man. een kort Jongens.ias.ïe.
genegen
■Mvgci.straat 28. ook
te
ruilen.
van Rovensingel 19 vraaS*
staangeld
verschuldigd.
Vader. Behuwd-, Groot- en
P. VERMEER. Kerkplein 2.
wegens teleurstelling een
Overgrootvader.
hoogste
geef
Ik
de
waarde Dalfsen.
Op Vrijdag 23 April 1943 (Goeden
NET MEISJE,
Harmanus Hageman,
voor 2e handsch Meubelen
den geheelen dag of dg
voor
betuigen wii onzen oprech- ' Vloedkleeden. Kleeding, NaaiGEVRAAGD:
morgenuren.
Vrijdag) en op Maandag 26 April 1943
Een werkster
flank.
machines, Bctlïoederen, enz 2 pers. ledikant met of zonder
voor eenige dagen per weeß
spir. en matras en tweed of
Uit aller naam:
Let on het iuiste adres!
(2den
Paaschdag),
aangebehooren de
komt ook in aanmerking.
gab. regenias. maat 48. nieuw
eman-Hartkamp.
DAUS
VAN SLOTEN
t>..h.;.- Ha.
April 1943.
Bathmen.
of z.g.a.n. fevent. ruilen luxe
wagens
Roesenstraat 27
komen
te
Gevraagd net
gelost
wel
worden
handdvnamo met biibet.l.
DffiNSTMEISJE.
DROST. Kastaniestraat 26.
-wagens
en de te verzenden
te worden
v. d. en n.. tegen Mei £»
eerder, omgevirig Epe. FlinK
Te koop
beladen.
loon. Brieven onder No 4880
a.s. zullen aan bovengenoemde inDRACHTIG VARKEN.
VaYa,nf. Augustus
telling 27 April, bii J. HAAS.
Bur. Prov. Ov en Zw. (Ct.
van onderwijs
richting
berekening
Voor
de
van
den
6-urigen
Lenthe B 118. Paltsen.
Mevr. BOSMAN. WipstriKvrijen los- en laadtermijn en eventueel
voor gevorderden
Te koon z.&.a.n.
vraagt tegeO
kerallee 102.
gegeven.
worden
Voor den volledigen dagcursus'
1 Mei of eerder.
.EIKEN BUFFET.
staangeld,
van
het
laatstgenoemde
tellen
bestaat voor gevorderden voorts gelegenheid tot f 125. Te bevragen BOSCH.
NET DAGMEISJE.
of meisje voor de morgen*
toelating tot klasse 2 (maatknippen __■ costnum- Brederostraat 19. Zwolle.
dagen
mede.
uren. Klein gezin.
naaien).
.Lesgeld 25 cent per week.
Te koon
De aangifte kan tot 1 Mei geschieden ter gemeenteANTIEKE HALKIST.
DAGMEISJE
NET
Utrecht,
April
De
Dfreetfe.
943
gevraagd. Aanmelden 's a*
secretarie afdeeling „Financiën" boven de afdeeling prachtig sniiwerk. f 190.
F. TE WINKEL.
„Bevolking", dagelijks tusschen 9 en. 1 uur.
tusschen 7 en 9 uur,
Assendorperstraat 37.
Assendornernlein 108.

BOTERKOEKJES

J
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Laschtechnische Filmmiddag

__
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Buikgordels

buikcorsetten.
Medische bandages

—

_

I

*

.
.

"

HOE Do
1.75

\
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Lossing en belading
wagens

.

ten

,

GEMEENTEUJKE NAAISCHOOL - ZWOLLE
speciale middaglessen

—
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