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Doblen. Ze stortten in harde gevechten ineen op den taaien tegenstand van onze troepen.
Bij dc bescherming van aanvallen
onzer slagvliegtuigen tegen tanks, ravitailieeringspunten
bruggen
en
schoten onze jagers boven het Oostfront 27 vliegtuigen neer.
Aan den Ne dcr-R ij n verhinderI den onze dapper strijdende troepen
I ook gisteren dc vijandelijke doorI braakpogingen tusschen M illi nIgenenDingdenen hielden in het
I boschgebied ten Oosten en Z.OI van Wes c 1 een sterke verdediging
I in stand.
Bewegelijke Amerikaansche strijdI krachten konden uit het Wcster.
Iwo v d in het dal van dc Boven
ISi c g oprukken. Ten Z-O. daarvan
I werden tankwiggen tusschen Di Irlenburg en Wetzlar opgevan-
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slagvliegtuigformaties in den striJd'
zonder evenwel ons front te kunnen
doorbreken. Met de gisteren vermelde vernietiging van 86 tanks ten Zuiden van Leobschütz werden in
den twaalf dagen durenden slag meer
dan 600 tanks vernietigd.
De dappere bezetting van de vesting Kiistrin sloeg de voortgezette
aanvallen van den tegenstander af.
Ook onze bruggenhoofden aan de
Oder, Zenden en Langenberg
hielden stand tegen hernieuwde aanvallen.
In het Zuidelijk deel van Gotenhafen en Danzig woeden straatgevechten. Zware en lichte zeestrijdkrachten sloegen de tankaanvallen
van den tegenstander af en verstoorden voorbereidingen tusschen GoOok aan
tenhafen en Danzig. met
uiter
werd
FriescheHaff
het
ste verbittering om het bezit van
Horn gestreden.
Kahlholzerbooten,
die ter beveiliOnze snelle
ging van een convooi in den strijd
zeewaren gebracht, brachten in hettwee
gebied ten Westen van Memel
het
sovjetsnelbooten, waaronder
schip van den flotiljeleider tot zinken
en namen een gedeelte van de bezetting gevangen. Een derde boot werd
zoo zwaar beschadigd dat ze waarschijnlijk is gezonken.
Terwijl de vijand zich ten Oosten
van Libau tot zwakke voorhoedegevechten beperkte, versterkte hij
ten N-O. van
zijn aanvallen
Frauenburg en ten NW- van

Korte Berichten
Geallieerde verliezen in den Pacific.
Uit Tokio wordt gemeld, dat de geallieerden in den Pacific thans opnieuw de volgende verliezen hebben
geleden: 5 groote oorlogsschepen vernietigd, 5 groote oorlogsschepen beschadigd, 54 vliegtuigen neergeschoten
en 110 beschadigd.
Nobile in actieven dienst.
Generaal-majoor Umberto Nobile.

de leider van de Poolvlucht van 1928
is, naar Reuter uit Rome meldt, weer
als actief officier in de Italiaansche
luchtmacht opgenomen. Na de ramp
van het luchtschip „Italia" had hij
den dienst verlaten.
Het Internationale Informationsbuero meldt verder, dat. de spoorwegbrug ten Oosten van Remagen vernield is doordat een Duitsche vlieger
zich met zijn toestel en geheelen
bommenlast op den middenpijler van
de brug wierp. Ook een Amerikaansche pontonbrug werd beschadigd.
De groote slag in het Westen.
Van Duitsche militaire zijde wordt
gemeld, dat de groote slag in de Westersche gebieden het beeld toont van
een verscherpten tegenstand. Het
„Zwalf Uhr Blatt" publiceert berichten uit Engeische bron over bloedige
geallieerde verhezen.
De „Deutsche Algemeine Zeitung"
geeft eveneens commentaar op den
geallieerden stormloop. De geallieerden zoo schrijft het blad, streven met
dit offensief naar de uiteindelijke beslissing.
Het Engeische blad ,.Economist"
bericht, dat de Amerikaansche staalproductle geweldig is achteruitgegaan.

—

Ook van Limburg uit zijn zwakke
deelen van den tegenstander naar
het Z.O. opgerukt. Van het Rijnbruggenhoofd tusschen Bad Ems en
Kaub rukt dc tegenstander naar het
Oosten op. Op vele plaatsen vallen
onze strijdformaties dc achterwaartsche verbindingen der Amerikanen
aan.
In het strijdgebied aan den Beneden Ma in wordt in het Zuidwestelijk deel van Frankfort gestreden.
Vijandelijke aanvallen en eigen tegenaanvallen wisselden elkaar in het
gebied Hanau af, terwijl aanvallen
op Aschaffenburg afgeslagen
werden. Ten Zuiden van Aschaffenburg waren dc spitsen van dc
vierde Amerikaansche
tankdivisie
over Lohr tot OostelijkGem ün dc n opgerukt, ze worden thans
van alle kanten aangevallen; 13
tanks werden ten Oosten van dc stad
Gemünden vernietigd, dc stad
werd heroverd.
Op den bergweg als ook voor het
tusschen Weinheim en Mannhe i m opgerichte afgrendelingsfront
werden dc vijandelijke aanvallen
na zware gevechten tot staan gebracht.
In dc Westelijke Alpen sloegen onze troepen sterke tot tien maal
hrhaalde aanvallen van Gaullistische
alpenjagers af en bezorgden hun hooge verliezen. Nachtelijke aanvallen van
den tegenstander in den Adriatischen
kustsector werden afgeslagen, ten
Monument voor moordenaars van
Lord Moyne.
Uit Cairo wordt van Joodsche zijde
gemeld, dat voor de moordenaars van
Lord Moyne een groot monument zal
worden opgericht.
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Wegens

„fascistische gezindwerden in Bulgarije twaalf
kranten, waaronder organen van de
liberalen en de boerenpartij, verboden.

heid"

—

In het buggenhoofd ten Oosten van Stettin vernietigde de S.Stankdivisie „Trundsberg" in den tijd
van 4 tot 19 Maart, dus in twee weken, in totaal 241 sovjettanks-

— Uit Londen wordt bericht, dat
de havenarbeiders van Leith het
werk niet hervat hebben. In een resolutie der arbeiders wordt een aanval op de werkgevers gedaan. De militairen verrichten de werkzaamheden.

—

Het Engeische blad „Tribune"
na 6 maanden geallieerde
bezetting in Frankrijk de politieke
autoriteit van de Gaulle reeds tot het
verleden behoort. De geallieerden
ivorden verantwoordelijk gesteld voor
de honger en koude. De toestand in
rrankrijk is, aldus het blad, thans
slechter dan onder Duitsche bezetting.
meldt, dat

—
—
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De Italiaansche regeering zal
aiet te San Francisco vertegenwooriigd zijnTe Rome hebben een aantal fasjisten optochten voor Mussolini geaouden.
Te Athene duurt de politieke
ipanning voort-
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PASCHEN.
Lentetijd is aangebroken,
't Werd ons eerder reeds gemeld;
Kleine bloempjes, die ontloken,
Hebben van de Zon verteld!
In diep paars en hel oranje
Zijn ze er al vroeg geweest.
Fluisterden ze van het Wonder...
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Paaschfeest... bloemenfeest!
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In de sappig groene weide
nu weer het jonge vee.
't Blaten, 't loeien, het klinkt zoo
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Voorjaarswind neemt het ver mee.
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§ Voelen ze 't tot het kleinste beest...
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Inde zachte zonnewarmte
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Trilt in hen een diepe vreugde...
Paaschfeest... dierenfeest!
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5 Mensch, hee! dat blij gebeuren,
£
f Gaat dat nu aan u voorbij ?
B
met
?
bloesemgouren
ge
Ruikt
die
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% Ziet ge niet die groene wei?
h
? Mensch, probeer één keer te
X
lachen! ö
ö
% Viert verheugd dat blijde feest!
Want het is voor u gekomen,
S
V Paaschfeest... Lentefeest!
ALI GROENHUIZEN. Q
%
V Maart 1945.
g
5
f

*

Zuiden van Lugo werd een
Britsch steunpunt opgeheven.
Britsche terreurvliegtuigen vielen
gisteren Noord Duitsch gebied en
eenige plaatsen in Westfalen aan.
Dc woonwijken van dc stad Paderborn zijn zwaar getroffen, 's Nachts
wierp een zwakke formatie bommen
op B c r lij n.

Onteigening in Roemenië
„Roemenië is de spiegel van
Europa" schrijft het Spaansche blad
„Alkazar". Washington heeft opheldering over de Roemeensche kwestie
verlangd, daar het niet meer gaat
om streken in het Oost-Europeesche
randgebied, maar om de sovjetpenetratie in de Midden-Europeesche
belangensferen. Het optreden der
sovjets tegen de U.S-A- en Britsche
petroleumbelangen is de wraak voor 't
Anglo-Amerikaansche verzet tegen
het opdringen der sovjets in Irak en
gelijktijdig een econornisch-politieke
overwinning voor Moskou.
De Roemeensche regeering heeft
maatregelen aangekondigd, waardoor
zij in bepaalde gevallen tot volledige
onteigening kan overgaan.
Onder deze bepalingen vallen de
goederen der vroeger in Roemenië
verblijvende Duitsche staatsburgers
en ook die Roemenen, die vrijwillig
aan de zijde der as-mogendheden
hebben gestreden.
In den ouderdom van 76 jaar is te
's Gravenhage overleden Jhr. E. J. M.
Wittert, gep. Luit. Generaal der artillerie, oud-commandant der tweede
divisie. Jhr. Wittert, die oprichter was
van het Genootschap voor Militaire
Traditie en Uniformkunde. heeft zich
ook verdienstelijk gemaakt als militair
attaché, o.a. te Berlijn (1920-1922). In
1926 verliet hij den militairen dienst.
Hij was ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw en in die van
Oranje-Nassau.
Op 69-jarigen leeftijd is te Laren
overleden dr. M. H. J. Schoenmaekers,
een bekend philosoof, schrijver van
verschillende werken op dit gebied.
Naar wij vernemen is prof. W. J.
Aalders, hoogleeraar te Groningen,
aldaar in den leeftijd van 74 jaar
overleden.

— Volgens een bericht van „De
stem van Amerika", heeft de koningin
per vliegtuig het eerste kievitsei uit
Nederland ontvangen.
In den ouderdom van 59 jaar is
te Den Haag onverwachts overleden
de heer H. Robertson, oud-referendaris der P.T.T. en een bekende figuur ln de Haagsche turnwereld.
Sinds 1923 was hij voorzitter van de
en Sportvereeniging
Gymnastiek-

—

„Olympia".

Tweeden Paaschdag zal de
Nieuwe Apeldoornsche Courant NIET verschijnen.

Zweden stuurt
geneesmiddelen
voor ons volk
Door het Zweedsche Roode Kruis is
naar ons land een hoeveelheid geneesmiddelen aangevoerd, w.o- insulineen vitaminepraeparaten, welke geneesmiddelen door bemiddeling van
het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd als ontvangende instantie onder verantwoordelijkheid van het Rijksbureau voor Geneesmiddelen en Verbandmiddelen
en van den geneeskundig-hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid
gratis ter beschikking zullen worden

gesteld.

Behoudens het hierna ten aanzien
van insuline- en vitaminetabletten
bepaalde, zal de afgifte der geneesmiddelen via ziekenhuizen tegen inlevering van een door een geneeskundige onderteekend ontvangstbewijs
geschieden.
Insuline zal op de gebruikelijke
wijze via de apotheken en apotheekhoudende geneeskundigen tegen inlevering van de insuline-stamkaart
aan de patiënten worden afgeleverdTeneinde misverstanden en teleurstellingen te voorkomen wordt nog
medegedeeld, dat de recent ingevoerde verlaging der insulinetoewijzingen
gehandhaafd blijft.
Vitaminetabletten zullen via de
plaatselijke geneeskundige' diensten,
consultatiebureaux e.d. worden verstrekt aan kinderen van 3 maanden
tot 3 jaar. Artsen en apothekers zullen door den gemachtigden van het
Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen in samenwerking met
de geneeskundige inspecteurs hieromtrent nadere détails per circulaire
worden medegedeeld*
Belanghebbenden kunnen zich ter
ter zake deze week te zijner tijd tot
hun arts of apotheker wenden.
De Zweedsche levensmiddelen.

Te 's Gravenhage vindt van 25 tot
en met 31 Maart de 3e verdeeling der
Zweedsche Roode Kruis levensmiddelen plaats. Er worden gratis verstrekt
brood, margarine en grutterswaren.
De bonnen voor de 4e verdeeling
van Roode Kruisgoederen moeten
thans worden ingeleverd.
Staatsraad Kooien overleden.
Op 74-jarigen leeftijd is te 's Gra-

venhage overleden Mr. Dr. D- A. P. N.
lid van den Raad van State,
oud-minister en oud-voorzitter van de
Tweede Kamer-

.

Kooien,

Mr. B. Ph. baron van Harinxma
thoe Slooten
Te Leeuwarden is, 52 jaar oud, overleden mr. B. Ph. baron van Harinxma
thoe Slooten, rechter in de rechtbank
aldaar. Hij is o-m- kamerheer in buitengewonan dienst en lid van de Ned.
Maatschappij voor letterkunde geweest
Departement van Volksvoorlichting
en Kunsten.
Haagsche
bureaux van het deDe
partement van Volksvoorlichting en
Kunsten zijn verplaatst naar Dr.
Kuyperstraat 3—5- Het telefoonnummre is 180160Suikerbieten voor bedrijven en
instellingen.

v In de provincies Noord- Zuid-Holland kunnen bedrijven en instellingen
in staat worden gesteld om ten behoeve van hun personeel suikerbieten
in bepaalde gebieden te halen. De
suikerbieten zullen moeten worden
aangevoerd met eigen vervoermiddelen.

Arbeidsdienstplicht in het Zuiden
In

een

uitzending

van

„Herrijzend

Neder-

land' is volgens den BNO gezegd, dat de
directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau
te Nijmegen, op getag van den militairen
bevelhebber, een arbeidscontrole heeft aangekondigd. Zooals men weet, wordt deze
controle op straat uitgeoefend. Men zal
daarbij een werkgeversverklaring hebben
over te leggen, waaruit blijkt, dat men nuttig
werk verricht. In Oss is een dergelijke controle reeds gehouden. Uit het voorbeeld van
Nijmegen en Oss is af te leiden, dat een
dergelijke controle in andere plaatsen zal
volgen. Het is de bedoeling, dat een arbeidsdienstplicht in te voeren voor alle mannen
van

18^-45

jaar.

Voor de axbeidsschuwe elementen wordt het
dus thuisblijven, waar tic aardigheid ook
gauw al' is.

PASCHEN.

„Heden is de grootste dag,
Christus is opgestanden”
TV/TOGE spoedig de tijd zijn aange■"A broken om onze oude gebruiken
in de volle vreugde van den vrede te
vieren en in stand te houden.
Paaschgebruiken. zij behooren tot
het overgeërfde van eigen bodem, ook
al vindt men den oorsprong niet altijd in het eigen land.
De Paaschgebruiken vingen vroeger
aan op schortel Woensdag, aen
Woensdag voor Paschen.
In de R.K. kerken werden de klokken opgeschort, dit wil zeggen, ze
werden niet op de gewone wijze geluid, want zij werden door houten
kloppers en ratels vervangen. Lateiwerd het gebruikelijk dit z.g. schorten
aan te vangen na het Gloria op Witten Donderdag. In sommige plaatsen
in Limburg en Brabant treft men in
de dagen voor Paschen de kltpperjongens aan.

Het klepperen van de jeugd is een
overblijfsel van een gebruik uit vroeger eeuwen, toen de manlijke schooljeugd rondtrok om door kleppers en
ratels het begin van de H Diensten
en den Angeluskloktijd aan te kondigen.

Het gebruik Paaschvuren te ontsteken is van heidenschen oorsprong,
De groote vóór Christelijke voorjaarsvuren heetten vroeger een onheilafwerende en vruchtbaarheidschenkende kracht te bezitten. In den christelijken tijd zijn deze gebruiken gekerstend tot Paaschvuren, die dienden
„om den doornenkroon te verbranden."
Op de boerenhoeven in Limburg.
Brabant, Gelderland en Overijssel zijn
de kleine Paaschvuren gebruikelijk,
waarin het oude en versleten gereedschap wordt verbrand. De groote
Paaschvuren, die soms reeds den
avond voor Paschen worden ontstoken, veelal op een Paaschberg of
Paaschweide, dateeren meestal van
den jongsten tijd. Merkwaardig is
het. hoe gebruiken kunnen verbasteren. Stond er oorpronkelijk in den
brandstapel een paal met aangebonden verticaal rad (het zonnerad), in
den lateren tijd is dit soms vervangen
door een teerton.
In het Noorden des lands worden
ook nog steeds Paaschgebruiken in
eere gehouden. In Drente gaan opgeschoten jongens in de stille week vóór
Paschen aan de boerderijen o,ud
brandbaar materiaal ophalen voor
het Paaschvuur onder het zingen van
het volgende liedje:
..Hej nog olde maanen
Die wi'w mit Paaschen braanen,
Of een bossien stroo of ries,
Aanders braandt oes Poaschvuur
niet".
Dat het heidensche element uit de
Paaschgebruiken nog niet geheel is
verdwenen, blijkt uit het feit. dat
oude boeren aan het trekken van den
rook van het Paaschvuur over de bezaaide akkers nog vruchtbaarmakende kracht toeschrijven. Soms springt
men door het uitgedoofde vuur om
gezondheid te verkrijgen.
In Borne was het,gebruik in zwang
*— en misschien geschiedt dit nog wel,
om een roggeschoof om het Paaschvuur te dragen om zegen te bekomen
voor den oogst. Te Denekamp zingt
men, bij het Paaschvuur „Christus is
opgestanden".
Op sommige plaatsen droeg het
Paaschfeest een eenigszins feestelijk
karakter. Het was de goede tijd, dat
in kenniskraampjes koek. eieren, si-

Barbertje moet hangen!
was hier al zoo gezellig in dezen
HEToorlogstijd,
maar 't kan nog gezel-

liger. De berichten uit het Zuiden des
lands geven al een voorproefje van wat
dengenen te wachten staat, die met de

Duitschers hebben samengewerkt en die
men met een vreemd woord als collaborateurs betitelt. In de door de geallieerden bezette gebieden des lands is het
volgende bekend gemaakt:
„leder, die weet of gegronde redenen

heeft iemand te verdenken van collaboratie in 'welken zin dan ook, met den
vijand, kan hiervan aangifte doen op
iedere gemeentesecretarie. Daar worden invul-formulieren ter ieders beschikking gesteld, die zeer eenvoudig
zullen in te vullen zijn. Hierin moeten
alle feiten vermeld worden en omstandigheden, in zoover dit mogelijk is, der
beschuldiging. Voor beschuldiging zijn
vatbaar Nederlanders of Nederlandsche
onderdanen, levend of overleden, waarvan men reden heeft te vermoeden, of
weet, dat hij hulp en steun aan den vijand of zijn handlangers verleend heeft
of getracht heeft dit te doen. Hieronder
vallen in de eerste plaats leden, begun-

naasappelen en noten werden verkocht. Kinderen tikten hardgekookte
eieren tegen elkaar. Het gebarsten ei
is voor den winner. Het kleuren van
eieren is een vrij algemeen gebruik.
Het verstoppen van gekleurde eieren
in den tuin of in het huis, zooals in
Brabant of Limburg nog wel geschiedt, is waarschijnlijk aan de
grijze heidensche oudheid ontleendChristus opstanding, deze herdenking heeft voor ons een diepe symboliek, zij schenkt ons het geloof en
vertrouwen voor de komende dagen.

Hoe overste Rudel zwaar
werd gewond
In een P.K.-brief van het Oostfront
wordt het volgende gemeld:
In een lazaret ligt overste Hans
Ulrich Rudel, de succesvolste jager
van de Duitsche luchtmacht. Op zijn
nachtkastje ligt naast het Gouden
Eikenlcof met zwaarden en Brillanten
bij het Ridderkruis van het IJzeren
Kruis het „Verwundetenabzeichen" in
goud. Hij vertelt hoe hij bij zijn
laatste vlucht zwaar gewond werd.
„Wij hadden opdracht, om in het
gebied ten Zuiden van Küstrin jacht
te maken op Sovjettanks. In weerwil
van een zwaar afweervuur vielen wij

onmiddellijk aan. Het was mij gelukt
een stuk stormgeschut buiten gevecht
te stellen, waarna ik een tank van het
type „Stalin" aanviel.
Juist, toen ik mij in scheervlucht
5 a 10 meter boven de tank bevond,
kreeg mijn machine plotseling een
schok. Zij begon te branden en de
rechterpedaal, alsmede mijn rechter
voet vlogen weg. Ik gaf dit onmiddellijk, aan mijn boordschutter door en
zei: „We moeten direct landen, mijn
rechter been is weg en ik heb hevigen
pijn".
Met onklaar toestel boven sovjetstellingen.

Beneden me zag ik de Russische
stellingen en daarachter Niemandsland. Ik vloog nog ongeveer 4 tot 5
minuten Westwaarts, waarbij ik mij
uit alle macht moest beheerschen om
bij kennis te blijven, tot ik een straatweg' zag, waarop een van onze vrachtwagens reed. Ik heb de landingsklappen en het landingsgestel nog laten
zakken en ben nog tamelijk normaal
en vlot op een veldje geland.
Gelukkig was mijn boordschutter
arts van beroep, zoodat hij mij onmiddellijk vakkundig kon verbinden en
zoodoende verhinderde, dat ik doodbloedde.
Het spijt mij natuurlijk geweldig,
dat ik gewond ben. Niet dat ik niet
graag mijn been voor mijn vaderland
zou offeren. Ik zou na den oorlog
graag mijn beide beenen en mijnentwege ook mijn beide armen willen
geven, als ik nu, in deze critieke faze
van den strijd met mijn kameraden
tegen den vijand verder zou kunnen'
vliegen".

Doorbraakpogingen ten oosten van
Wesel mislukt
Amerikanen dringen
de Mam

op langs

Het Duitsche legerbericht van
Dinsdag 27 Maart luidt als volgt:
In het Hongaarsehe gevechtsgebied verplaatsten zich de harde afweergevechten ten Z. van den Donau
naar het Marczal-kanaal, ten Z.W.
van Papa en naar de Beneden RaabTen W- van Leva kon de vijand zijn
bruggenhoofd over de Gran vergrooten- Zijn doorbraak werd echter in
wisselende gevechten verhinderd.
In SI owak ij e grendelden Duitsche troepen in het gebied van Neusohl enkele Sovj et-penetraties afin S i 1e z i ë mislukten nieuwe pogingen van den tegenstander, om na
den aanvoer van nieuwe strijdkrachten, uit het gebied van W- van Sohrau en uit het gebied van Leobschütz
naar Troppau door te breken, onder
verlies van 72 tanks. Bij Strehlen
Weven doorbraakpogingen van de
bolsjewisten zonder succes.
Ook gisteren stortte de vijandelijke
stormloop tegen de dappere bezetting
van Breslau ineen door den hardnekkigen tegenstand van de verdedigers, die sinds 12 Februari onder de
moeilijkste omstandigheden uitmuntend gestreden hebben. Zij brachten
de sovjets weer gevoelige verliezen
toe en schoten, naar tot dusver gemeld werd. 64 tanks stuk.
Versterkte aanvallen tegen Küstrin werden op enkele penetraties
na. afgeslagen. De bezettingen van
de Oder-bruggenhoofden bij Zehden
en Langenfoerg hielden hevige aanvallen der bolsjewisten tegen.
Aan de stadranden van Gotenhafen en Danzig en aan de kust
van het F.tiesche Ha ff, ten N.O.
van HeiligenbeiL, vechten onze formaties tegen den stormloop der
vijandelijke overmacht met groote
stigers, deelgenooten der N.S.B, of nationaal-socialistische en fascistische organen, benevens al diegenen, die op beslissende plaatsen in voorname functie
hebben meegewerkt aan politieke par-

tijen, geduld na 15 Mei 1940. Zij, die indirect steun hebben gegeven aan voornoemde organisaties, benevens diegenen,
die voordeel hebben getrokken uit
maatregelen, die door den bezetter of
zijn handlangers zijn uitgevaardigd, zijn
ook strafbaar. ledere Nederlander heeft
het recht beschuldigingen uit te spreken
en deze in te dienen. Hij kan slechts
voor het geval van klaarblijkelijke kwade trouw aansprakelijk worden gesteld
voor zijn beschuldiging.1
De beschuldigden zullen in onderzoekarrest genomen worden. Met uitzondering diergenen, wier functies onontbeer-

lijk zijn voor een geregeld voortbestaan
der economische bedrijvigheid. Laatstgenoemden zullen echter onder bijzonder toezicht komen te staan. Tot dusverre werden in district Den Bosch,
waar het eerste begin gemaakt werd
met de uitvoering dezer maatregelen,
7063 personen gevangen genomen en in
verzekerde bewaring, resp. onder toezicht gesteld.
Het ligt in de bedoeling reeds nu de

verbittering. De Sovjets werden na
nieuwe terreinwinst opgevangen en
verloren, volgens onvolledige meldingen, alleen bij Gotenhafen en
Danzig 52 tanks.
In de gevechtsgebieden nabij de
kust van West-Pruisen en aan het
Friesche Haff namen Duitsche zeestrijdkrachten ook verder met aanhoudend zwaar vuur aan den strijd
deel.
In Koerland versloegen Duitsche divisies talrijke aanvallen, ter
sterkte van een bataillon.
Slagvliegtuigen brachten in het
zeegebied
van Pola n g e n een
vijandelijke
motortorpedoboot tot
zinken en schoten een andere in
brand.
Duitsche jagers schoten uit een
Engeische gevechtsvliegformatie
tuigen
boven de Drontheimfjord in hevige luchtgevechten
acht vliegtuigen neer en dwongen de
overige, nog vóór het bereiken van
het aanvalsdoel terug te keeren.
Dank zij den harden tegenstand
van de Duitsche valschermjagers en
grenadiers aan den Beneden-Rijn,
konden de aanvallende Engelschen,
ondanks hun luchtlandingen en sterk
gebruik van menschen en materiaal,
de spoorlijn Emmeri k—W é s e I tot
nu toe slechts in onbelangrijke mate
passeeren. Alleen in het gebied ten
O. en N.O. van Wesel is den vijand
de vorming van een vrij groot bruggenhoofd gelukt; doorbraakpogingen
werden echter verhinderd. Aan den
0.-rand van het bosch van Hünx
zijn Duitsche tiroepen tot tegenaanvallen overgegaan; verder opdringen
van de Amerikanen werd verhindefrd.
Pogingen om den Rijn bij Düsseldorf en ten N. van Keulen over te
steken, mislukten in het geconcentreerde vuur.
De afweerslag in het West e rvoorbereidselen te treffen voor een snelle afhandeling van zaken in nu nog bezet gebied. Ook daar zal een ieder, die
direct of indirect den bezetter geholpen,
resp. heeft nagelaten zijn plicht tegenover het vaderland na te komen, op objectieve doch gestrenge wijze vervolgd

worden".
daar zit U met een moeilijk proJA,bleem,
want het aantal van hen,

die op een of andere wijze met de bezettende macht te doen hadden, is zeer
groot.

Dit blijkt reeds uit de 7063 man, die
in het district Den Bosch al vast opge-

pikt zijn.

Maar het bloed kruipt soms waar het
niet gaan kan en het merkwaardige is,
dat een lid van „Vrij Nederland", de
vroegere illegale organisatie, in een instuk in „De Vrije Stem"
onder- en thans bovengrondsch) het volgende laat weten:
„Ik heb geen vertrouwen meer.
Saneering is hier bij ons de leuze.
Overal wordt gesaneerd. Het kleine,
niets beteekenende lid van de
N.S.B, komt in het concentratiekamp, maar de rijke fabrikanten,
die vermogens aan de Duitschers

gezonden
(vroeger

woud heeft in het Duitsche front
op enkele plaatsen bressen geslagen.
Na zware plaatselijke en boschgevechten konden de Amerikanen bij
opdringen en ter
Alten-Kirchen
weerszijden van den autoweg in de
richting' van Limburg aan de Lahn
terrein winnen. Tusschen Niederlahnstein en Kaub aan den Rijn
konden de geallieerden enkele plaatselijke bruggenhoofden vormen en de
bestaande ten deele vergrooten.
gebied
Uit
het
ten Z. van
Frank fu.rt is een sterke vijand
de beneden Mam doorgedrongen.
Offenbach ging na zware straatgevechten verloren. Ook in het Z.deel van Frankfurt wordt gevochten.
Via Aschaffenburg rukt een
gevechtsgroep verder
bewegelijke
naar het Oosten opTen N. van Mannheim staan
de Duitsche troepen in hevige afweergevechten met de naa.r den
bergweg opdringende geallieerden.
In Mi dd en-I tal ie bracht ctn
verkenningstroep Italiaansche Bergsalieri in den sector Gallicano talrijke Amerikanen als gevangenen
binnen. Vijandelijke aanvallen bij
Montese, ten Z. van Imola en ten Z.
van Lugo werden, ondanks sterke
ondersteuning door artillerie afgeslagen.

In We s t-Kroa t i ë duren de gevechten om Dihac voort.
Anglo-Amerikaansche formaties vielen gisteren in het bijzonder plaatsen
in Midden- en Z.O- Duitschland aan.
Aanzienlijke schade ontstond vooral
in P 1 ave n. Des nachts vlogen
slechts vrij zwakke formaties het
Rijksgebied binnen.
Het storingsvuur der Duitsche verduurt
geldingswapens op Londen
voort.
Strijdmiddelen der oorlogsmarine
brachten op de Schelde en voor de
Engeische kust twee volbeladen schepen met een inhoud van 15.000 brt.
tot zinken en torpedeerden twee andere met een gezamenlijken inhoud
van 9.600 brt.. waaronder een pantserwagen-landingsboot Aangenomen
kan worden, dat ook deze is gezonken.
verdiend hebben, laat men met
rust. Daar waagt men z:.ch niet
aan. Er blijft ons slechts één uitweg, willen we nog iets bereiken:
Weer illegaal worden."
Lezer, wat zegt U daarvan?
Wordt het niet tijd, dat wij de problemen van dezen tijd eens bekijken van
een ruim standpunt, dat wij eens minder ons doodstaren op politiek, partijen
enz. en ook eens een heel klein ietsje
begrip kunnen hebben voor iemand met
overtuiging, aan welke zijde deze zich
ook bevindt.
Een klein N.5.8.-ertje er bij gelapt
en den rijken fabrikant laten loopen,
inderdaad, a's men in het verre Zuiden
zoover gevorderd is, ziet het er maar
tamelijk triest uit. En al deze teekenen
wijzen er op, dat de ware strijd voor
ons volk, afgezien van partij, land of
wat dan ook. pas zal beginnen.
Geen politieke belangenstrijd, maar
een strijd om dit volk te verheffen, om
alles te zijn voor dit volk, niet ten bate
van een rijken fabrikant of een invloedrijke groep.
Het Nederlandsche volk znl zijn waaide, ontleend aan zijn historische grootte, aan zijn sterke innerlijke kracht
eerst dan gaan beseffen.

AAR CENTRALISATIE
inzake

Maatschappelijk werk
Srj vereenigingen op maatschappe: gebied en hun maatschappelijke
rkers(sters) werd reeds lang de

mschelijkheid van nauwere samen:rking en centralisatie gevoeld.
Samenwerking in deze heeft er toe
leid, dat de spreekuren der diverse
aatschappelijke werkers (sters) vooran in één gebouw zullen worden
toouden, n.l. in de Boerenleenbank
m 't Marktplein No. 26a. (tel. 5646),
igaande Woensdag 4 April a.s.
Maar al te vaak weten de inwoners
ezer gemeente niet, waar zij zich
sbben te vervoegen voor hulp bij
in maatschappelijke nooden. Daar-oor komt het meerdere malen voor,
lat zij van het eene naar het andere
gebouw worden verwezen.
Door de thans doorgevoelde cenralisatie is bereikt, dat ieder zich
an vervoegen bij dit „Centrum voor
laatschappelijk Werk", ongeacht den
i.ard der moeilijkheden, mits deze
op maatschappelijk gebied zijn ge-

legen.

Teneinde het publiek in deze zooveel mogelijk te gerieven, is het bureau iederen werkdag geopend van
9—12 en van 2—5 uur. (Zaterdags
van 9—12 uur>, zoodat men daar nagenoeg den geheelen dag terecht kanEr zal steeds een opgeleide maatschappelijke werker(ster) aanwezig'
zijn, die de noodige voorlichting kan
geven en daar dan tevens zijn/haar
eigen spreekuur houdtDoordat nog met enkele instanties
besprekingen gaande zijn, kan thans
geen volledig rooster van de
nog'
spreekuren der diverse maatschappelijke werkers(sters) bekend gemaakt
worden, zoodat voorloopig volstaan
moet worden met vermelding van de
te houden spreekuren voor het tijdvak van Woensdag 4 April tm. Zaterdag 7 April a.s.
In den. loop der volgende week zal
dan het volledige rooster worden gepubliceerd.
Voorloopig

rooster der spreekuren.
Woensdag 4 April 9—12 uur: Zr. A.
Petersen. (Diaconie der Gereformeerde Kerk).
Woensdag' 4 April 2—5 uur: Zr. J.
Akkerhuis (Medisch Opvoedkundig
Bureau van de Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid)Donderdag 5 April 9—12 uur: Leerares Huishoudschool (Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting en
Gezinsleiding).
Donderdag 5 April 2—5 uur: Mej.
Mr. M- v. d. Pol (Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg der Ned- Hervormde
Kerk).

Vrijdag 6 April 9—12 uur: Leerares
(Commissie
inzake
Huishoudelijke Voorlichting en Gezinsleiding')Vrijdag 6 April 2—5 uur: Zr- M. BouVereeniging tot
cher (Plaatselijke
bestrijding der tuberculose).
Zaterdag 7 April 9—12 uur: Zr. A.
der
Bisschoff (Schoolverpleegster
Gem- Schoolartsen dienst)-

Huishoudschool

PREDIKBEURTEN.
Zondag

1 April.

Eerste Paaschdajg.
In alle beurten op de beide Paaschdagerl collecte voor Christelijke doeleinden en Synodale Noodcollecte.
Groote Kerk. Voorm. 10 uur Ds.
Karres; n.m. 3 uur Ds. van den Brug
10 uur Ds.
Nieuwe Kerk. Voorm.
Mondt; n.m. 3 uur Ds. ten Kate, van
Arnhem. Kerk Deventerstraat. Voorm.
10 uur Ds. Berkel. Hervormde Kapel
v.m. 10 uur Ds. Visser. Hoog-Soeren
v.m. 10 uur Ds. van Veen. Beemte
v.m. 10 uur Ds. Haitjema. Wiessel
Geen dienst. Maandag 2 April Tweede
Paaschdag. Groote Kerk v.m. 10 uur
Ds. Berkel. Interkerkelijke Samenkomst. Groote Kerk 5 uur Ds. Goris
en Ds. Visser. Geref. Kerk le Paaschdag. Noorderkerk v.m. 9 uur Ds. de
Ds.
Timmer.
Bruijn, n.m. 3.30 uur
Westerkerk Vj.m. 10 uur Ds. C. Goris.
n.m. 5 uur Ds. de Bruijn. Zuiderkerk
v.m. 10 uur Ds. Timmer, n.m. 5 uur
Ds. Goris. H.8.5.-dienst (in de Noorv.m. 10.30 uur Ds. Nawijn,
derkerk)
n.m. 5 uur Ds. Kramer. 2e Paaschdag
Westerkerk v.m. 10 uur Ds. Seegers
van Beekbergen. Paaschzondagmorgen
om half 8 wordt een bijzondere Paaschsamenkomst gehouden in de Zuiderkerk (Arnh.weg 76). Sprekers: Ds.
Nawijn en Ds. Timmer. Zang en Muziek. Ev. Luth. Gem. Parkweg 9: le
Paaschdag 10 uur ds. Th. E. van de
6:
Brug. Doopsgez. Gem. Paschlaan
le Paaschdag 10 uur ds. A. P. v. d.
geb.
Water. Vrijz. Prot. Kinderkerk,
Doopsgez. Kerk: le Paaschdag 9 uur
dhr Bram van der Meer. Chr. Ger.
Gem. Marialaan: le Paaschdag 10 en
4 uur ds. Jongeleen, 2e Paaschdag 10
uur dezelfde. „Heil en Vrede" Evang.
gebouw ,Staalweg: le Paaschdag 3 uur

Evangeiisatiesamenkomst.

Ver.

van

Herhaalde oproep- inzake opgave
pompen.

Teneinde een overzicht te verkrijgen van de plaats en het aantal
der drinkwaterpompen in dat gedeelte
van Apeldoorn, waarvan de bewoners
normaal gebruik maken van de waterleiding, is aan de bewoners van deze
perceelen verzocht hiervan opgave te
doen, aan welk verzoek door velen
reeds is voldaan.
Daar echter verondersteld mag worden, dat, vooral in de kom dezer gemeente, nog meerdere drinkwaterpompen aanwezig' zijn, wordt den bewoners dezer perceelen, waarbij hetzij
binnenshuis, hetzij buitenshuis een
drinkwaterpomp aanwezig is, door den
directeur der Gemeentewerken, dringend verzocht hiervan ten spoedigste
opgave te doen ten kantore van den
dienst der Gemeentewerken, Deventerstraat 21b.
Gemeente Arnhem.
De burgemeester der gemeente Arnhem maakt bekend, dat zij die inkwartieringsbiljetten hebben ingeleverd over'de maand Augustus 1944,
zich voor uitbetaling van de inkwartieringsgelden kunnen wenden tot den
gemeente-ontvanger van
Arnhem,
Daendelsweg no. 2 te Apeldoorn, des
voormiddags van 9.30—12 uur en des
namiddags van 2—3.30 uur.

Verzekeringsmaatschappijen.
In ons blad van Vrijdag 23 Maart
1.1. is de evacuatie-mededeeling no. 116
afgedrukt, waarin o.m. vermeld worden de levens- en volksverzekeringsmaatschappijen.
Als adres kan nog vermeld wordenVereeniging „Pensioen-Risico" aangesloten bij „Centraal Beheer" Prinsesselaan 1, Apeldoorn

Huismoeders, kooktouw melk!
Door gebrek aan brandstoffen zal
het niet mogelijk zijn de melk op de
melkfabrieken steeds te pasteuriseeren. Het publiek wordt daarom aangeraden de melk flink te laten koken,
(vooral eenigen tijd door
laten koken!) Rauwe melk kan
ziektekiemen
bevatten. Men volge dus bovenstaande
raadgeving' nauwkeurig op.
Vonnissen van het Kantongerecht.
Openbare dronkenschap: G v
VKlarenbeek, f 30 of 2 weken tuchtschool.
Veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: A. P.. Apeldoorn, f 20
of 10 dagen.
In verloflokaal sterken drank aanwezig hebben: A. 8., Apeldoorn, fl2O
of 20 dagen met verbeurdverklaring.
Hond niet terugroepen als deze
achter wild jaagt: J. B„ Heerde. f 5
of 5 dagen.
Kippen
laten
loopen op een
anders grond: D. V., Epe. f 15 of 5
dagen.
Persoonsbewijs niet kunnen toonen: G- v. V-. Epe. f 2 of 1 dag.
Hout vervoeren zonder vergunning: G. v- V„ Epe. f 1 of 1 dag met
bevel tot teruggave van het in beslag genomen hout; J. G. K., Vaassen,

idem.

BONNENLIJST.
In de bonnenlijst van Woensdag 28
Maart jJ. is een foutieve opgave vermeldDe opgave bpn B 390 voor kinder
meel is onjuist, dit moet zijn B 394.
„Titanie” in Centraal.
Het Centraal Theater vertoont m.i.v.
vandaag de nieuwe „Titanic"-iilm,
het verhaal over de geweldige
scheesramp in 1912, waarbij de Britsche Oceaanreus „Titanic" temidden
van het drijfijs ten onder ging. Een
sensationeele film, die veel onthult
over de onverantwoordelijkheden, fouten en nalatigheden die tijdens de
eerste reis van dit drijvende luxehotel gemaakt zijn.
Het vroege kievitsei.
Een zoontje van den landbouwer
Jansen, wonende op de Gathe te Vaassen heeft op 19 Maart reeds een
kievitsei gevonden. Of dit ei nu het
eerste kievitsei van de omgeving of
van Nederland was, is niet uit te
maken, maar in elk geval had moeder
kievit hier een vroeg eitje gelegd.
De jonge juffrouw Klumper aan de
Broeklanderweg heeft j.l. Maandagavond 26 Maart, reeds 4 Kievitseieren
een zgn. broed
in één nest gevonden.

—

—

Artseii-Zoiu

stond.

Bapt. Gem. Hoogakkerlaan 50: le
Paaschdag 10 uur ds. H. Soesan, Bevestiging en Avondmaal; 2e Paaschdag 10 uur dezelfde.
Kerk v. Jezus
Christus van de Heiligen der laatste
dagen, Griftstraat 12: le Paaschdag
4 uur Kerkdienst.
Evangelisatie
„Immanuel". Zwolscheweg 59:
le
Paaschdag 10 uur dienst — Het Leger
des Heils, Beekstr. 14—16: le Paaschdag 10 uur Opstandingsprediking in
gebouw „Kunst en Genot"; 5 uur
Paaschevangelie en inzegening nieuwe
leden in de Doopsgez. Kerk. Leider
maj. A. Nieuwenhuyse; 2e Paaschdag
10 uur Heiligingsdienst in „Kunst en
Genot"; 5 uur Lithurgische dienst in
„Kunst en Genot", maj. A. Nieuwen-

—
—

huyse.
Korps 11, tyd. adres Chr. Geurtsweg 170: le Paaschdag 10 uur Op-

4 uur Paaschsamen-

komst; 2e Paaschdag 4 uur samenkomst. Paaschslot olv. A. Eberhard,
Kapte. — BEEKBERGEN. Ned. Herv.
Kerk: le Paaschdag 9 uur ds. Joh.
Gerritsen; 10,30 uur ds. A. de Meyere,
3 uur ds. F. Slump; 2e Paaschdag 10,30
uur ds. H. Mondt. Algem. Biddag voor

ngrsdienst.

Muzikale
wetenswaardigheden
Richard Wagner neemt onder de
grooten der toonkunst wel een zeer uitzonderlijke plaats in. Geboren in 1813

te Leipzig als zoon van een politiebeambte, kreeg hij zijn eerste muzikale

opleiding van den organist Muller en
den contrapuntist Weinlig. Vanaf 1834
was Wagner werkzaam als kapelmeester aan de opera's te Maagdenburg, Koningsbergen en Riga. Hij was inmiddels
gehuwd met Minna Planer en wilde
trachten te Parijs naam als componist
te maken. Daar is het leven voor hem
niet gemakkelijk geweest, hij had te
worstelen met een voortdurend geldgebrek, waardoor hij verplicht was muzikalen arbeid van de geringste soort te
doen. Ondanks dit feit voltooide hij in
dezen tijd zijn Rienzi en Fliegende Hollander. In 1842 werd Rienzi voor de
eerste maal opgevoerd te Dresden en
maakte grooten indruk. Te Dresden
componeerde hij Tannhauser en Lohengrin. In 1861 werd Tannhauser op last
van Napoleon 111 te Parijs opgevoerd
en deze opvoering gaf aanleiding tot
theater-kabalen, zooals nog nooit waren
voorgekomen.
Zijn hoofdwerk is geweest de Ring
des Nibelungen, een werk. dat vier
avonden omvat.
Nadat hij in 1861 van zijn vrouw was
gescheiden, hertrouwde hij met Cosima,
een dochter van Liszt en gescheiden
vrouw van Hans von Bülow. In 1871
vestigde hij zich te Bayreuth, waar in
1872 begonnen werd met den bouw van
het Festspielhaus en waar in 1876 voor
het eerst de Ring werd opgevoerd. In
1882 ging daar ook zijn laatste werk,
Parsifal. Hij overleed plotseling te Venetië in 1883. Cosima sneed haar zwarte
haren af en legde ze onder het hoofd
van den gestorvene. Hij werd te Bayreuth begraven onder het spelen van
den Siegfriedmarsch, bij zijn huis Wahn-

fried.

Hij heeft in zijn moeilijk leven veel
steun ondervonden van koning Ludwig H van Beieren.
De Ring des Nibelungen werd in zijn
geheel opgevoerd te Amsterdam in 1883
in het Paleis voor.Volksvlijt, Rheingold,
Walküre, Siegfried en Götterdamme-

rung.

Na veel tegenstand van Bayreuth
vond ook te Amsterdam een opvoering
van Parsifal plaats in Juni 1905 onder
leiding van mr. Henri Viotta. In concertvorm was dit werk aldaar uitgevoerd op 20 December 1902.

persten Paaschdag wordt de dienst waar-

genomen door de geneesheeren;
J. van Ettingen, Deventerstr. 126. Tel. 4155.
I. Heeringa, Regentesselaan 21. Tel, 3250.
E. Hoefer, Deventerstr 35, Tel. 2185.
H, J. Smalbraak, Kerklaan 35, Tel. 2539.
Tweeden Paaschdag:
G. A. Th. Dasbach, Marialaan 13, Tel. 2131.
C, Kuypers, Paschlaan 23, Tel. 3955.
de waarnemer van dokter Piekema Ugchelscheweg 88, Tel. 2610.
J. Pijbes. Grindberglaaii 10, Tel. 5884
Jac. Tromp, Deventerstraat 37. Tel 2952.
Geopende apotheken.
Bendracht Apotheek, Arnhemscheweg 149—

151. Tel. 2397.
Juliana van Stolberg-Apotheek, Zwolscheweg 77, Tel. 3080.
Centraal-Apotheek

van 9 uur v.m. tot 2

Vrijz. Herv. Regentesselaan: gecomb.
met Ned. Prot. Bond: le Paaschdag
10 uur ds. P. Brakman. Ger. Gem.
Rustenburgstraat: le Paaschdag 10
uur Leesdienst. Ned. Herv. (Geref.)
Evangelisatie, Nutsgebouw Korenstr.:
le Paaachdagj 10 en 3 uur Eerw. hr.
v. d. Kraats van Waddinxveen. 2e
Paaschdag 10 uur dezelfde. Oud-Ger.
Gem. Lok. Pniël, Trompstraat:
le
Paaschdag 10 en 3 uur Leesdienst.
Vrije Evang. Gem. Roggestraat: le
Paaschdag 10 en 4 uur ds. Mietes. 2e
Paaschdag 10 uur ds. Mietes, jeugddienst. Zaterdag 31 Maart 4 uur Bid-

drachtdienst;

Dagelijks komen vanuit Duitschland eenige honderden menschen te
voet, per trein of per as in de gemeente Apeldoorn aan die hier onderdak zoeken alvorens verder naar
het Westen te trekken. Deze menschen zijn voor een groot deel dragers van hoofd- en kleeriuizen.
Zoolang aan deze en gene zijde
van de IJssel klaarblijkelijk niet
wordt ingegrepen, zijn van gemeente,
wege maatregelen getroffen om deze
menschen tot nader order onder te
brengen in quarantaine gebouwen,
waar zij zoo noodig zoo goed mogelijk ontluisd worden alvorens zij verder mogen trekken. De strijd tegen
de kleeriuizen is van het grootste
belang voor de Volksgezondheid, omdat de kleerenluis de overbrenger is
van de vlektyphusDe Apeldoornsohe ingezetenen worden er met nadruk op gewezen, dat
het gevaarlijk is aan menschen onderdak te verschaffen die niet in het
bezit zijn van een bewijs, dat zij in
een quarantaine-station in ons land
reeds ontluisd zijn.
DE BURGEMEESTER VAN
APELDOORN.

des Zondags

uur n.m.

geopend

den nood der tyden. In alle diensten
Ger. Kerk: le Paaschdag 10 en 3 uur dienst.
Ger. Gem.
Krommehoek: le Paaschdag 10 en 3
uur leesdienst.
Hoenderloo,
Ned. Herv. Gem.: le
Paaschdag 10 uur ds. Hak, Synodale
Paaschcollecte; 2e Paaschdag 10 uur
ds. van Maanen. Ger. Kerk: le Paaschdag 10 uur dienst. Loenen, Ned. Herv.
Gem.: le Paaschdag 9.30 en 11 uur ds.
G. J. v. d. Burgt. Vaassen, Ned. Herv.
Kerk: le Paaschdag 9.30 uur ds. van
Deelen; 2.30 uur dezelfde, H. Doop;
2e Paaschdag 9.30 uur ds. van Deelen,
Ned. Prot. Bond en Vrijz. Herv.: le
Paaschdag 10 uur mej. Nieweg.
Kerkdiensten voor geëvacueerden.
Ned. Hervormde Gemeente van Arnhem en Oosterbeek.
Paaschdienst: 2e Paaschdag 10 uur
Ds. van Grieken, in de Luth. Kerk.
Paaschwijdingsdienst.
Men verzoekt ons nog even te herinneren aan den Paaschwijdingsdienst
op Paaschzondag in de Zuiderkerk
aan den Arnhemscheweg. Sprekers
zijn ds. E. I. F. Nawijn en ds. A. S.
Timmer.
Medewerking verleent het Ger.
Evangelisch zangkoor en het dubbelkwartet. Als sopraan soliste zal optreden Mej. Hilde Hagenbeek, terwijl
de heer H. Knipscheer het orgel zal
bespelen.
Vrijz. Prot. Kinderkerk.
Eersten
wordt een
Paaschdag
vroegdienst gehouden in de Doopsgezinde kerk, welke aanvangt om 9
uur en waarin zal voorgaan de heer
Bram van der Meer van hier- Deze
dienst is toegankelijk voor kinderen
met hun ouders, of andere 'belangstellenden.

noodcollecte.

—

—

Herinnering.

Houders

van

honden worden

her-

innerd aan de aangifte en betaling
van de belasting op de honden, aan
het ontvangkantoor Molleruslaan 40,
Alhier.

Christelijke Hoogere
Burgerschool.

De lessen zullen voor de le
en 2e klas a.s. Dinsdag 3
April om half negen, voor
de 3e, 4e en 5e klas,
Woensdag 4 April, eveneens om half negen, worden hervjat.
De Directeur.

Postzegelverzamelaars.

De wekelijksche bijeenkomsten van de Ned. Ver. v.
Postzegelverzamelaars zal
met ingang van 7 April
wederom wekelijks plaats
vinden op Zaterdag van
3—5 uur in de Griftstr. 12.

Centrale Schoenmakerij

Mariastr.tat 19.
Dinsdag na Paschen van
9 —12 kan, klant of evacué,
1 paar schoenen brengen,
om te laten voorzien van
oude kwaliteit leer of rubberbeslag, alleen schoenen,
waarvan de zolen nog in
goeden staat zijn.

G. Meijerink.
G. T. Kiezenberg, p.a. G. v.
d. Broek, Deventerstr. 211.
zoekt het adres van Mej.
N. J. F. v. Kleef (Veenpolderstraat
10, Arnhem

Zuid.
Mollee, Stationskoffiehuis Bloemendaal te Vorden, vraagt
adres van
Mevr. de Wed. Roelof Kui-

P~i

per—Holleboom

straat,

(Rozend.

Arnhem).

Vama's Wonderkachels.

Geen kolenvrees.

Met een

paar stukjes hout kan men
alles koken. Plaatsing op
gewone kachel of haard.
Daar de voorraad beperkt
is, gelieve men vroegtijdig
te bestellen.
Klein model f 15
Groot model f 22.50

Metaahvarenfabriek
„VAMA", Deventerstr. 33.

De Heer en Mevrouw Vojr de vele hartelijke beRuilen lage schoenen, maat CENTRAAL THEATER.
TER GERUSTSTELLING!
W. Linthorst —Janssen en wijzen van deelneming, ons
43 tegen maat 44 en hooge Vanaf Vrijdag 30 Maart
Brigitte geven met groote bewezen na het zoo droevig Op 3 Maart j.l. werd het Hoofdkantoor van de EERSTE dito 43 tegen 44. Lammers,
t./m. Donderdag 5 April,
blijdschap kennis van de overlijden van onze lieve NEDERLANDSCHE verzekering-maatschappij op het Hooge Brink 14.
iederen dag om 3 uur en
geboorte van hun Zoon en Man, Schoonzoon, Broeder, Leven en tegen Invaliditeit N.V. en v./d. Verz.-Bank Wie ruilt z.g.a.n. Kinder5 uur.
„DE
NIEUWE
EERSTE
NEDERLANDSCHE"
N.V.
:rcertje
Behuwdbroeder en Oom
schoenen m. 28 voor idem
De Tobis-film:
(Deze beide maatschappijen niet te verwarren
MAARTEN EVERT
ADAM BAKKER
20 of 21? Gerritsen, Rosa1845",
welke
ook
„de
Nederlanden
van
met de
Apedoorn, 28 Maart 1945. betuigen wij bij deze aan
riumstraat 34.
te 's-Gravenhage gevestigd is)
St. Liduïna-Ziekenhuis
allen onzen oprechten dank.
Wie ruilt mijn hooge Jon13,
door
Prinsessegracht
's-Gravenhage,
gevestigd
te
Uit aller naam:
Arnhemscheweg.
gensschoenen m. 34 voor m.
(Titanic)
J. M. Bakker —Rodijk. oorlogshandelingen geheel verwoest.
Huibers,
Schmitz,
37
of
38?
Mariamet
SybiUe
Met groote blijdschap gaven Apeldoorn, Hootdstr. 2-,
plaiats.
niet
ongevallen
vonden
Persoonlijke
2,
laan
24
Hans
Nielsen
en
gewij U kennis van de
De kluizen bleven gespaard, ongerustheid over Uwe
Hiiberg.
Kirsten
boorte van onzen eersteling Hiermede betuigen wij on- belangen is daarmede absoluut uitgesloten.
tweemijn
Wie ruilt
o. k.
zen hartelijken dank aan Het geberde heeft de financieele positie van ons ling Kinderwagen voor Toegang: 18 jaar.
MAKTEN.
kennissen
en
familie,
buren
Cassa geopend een half uur,
E. Welgraaf.
oude kw. Kinderwagen.
concern .wolkomen ongeschokt gelaten.
H. J. Welgraaf—v. Neck voor de vele bewijzen van Tot zoover de mededeeling van de Directie.
Ugch. w. 114 Zondags één uur vóór de
Bronkhorst,
J.
ondervonden na
Apeldoorn, 26 Maart 1945. deelneming,
De Distriets-Inspejcteur
Prima Kinderwagen, oude voorstellingen.
overlijden
het
wan onze ge2e Koningdwarsstr. 9.
kw., in ruil aangeb. tegen
Moeder
en
COLLETTE.
Vrouw,
R. E. J.
OPROEPING.
liefde
kinderzitje A.'ien, die iets te vorderen
Met groote blijdschap geven Grootmoeder
Voor verdere bijzonderheden, ter regeling van Uwe wandelwagen,
voor fiets. Te koop prima hebben van, verschuldigd
wij kennis van de geboorte Johanna Hendrika Bessels— belangen zie dit blad van de volgende week.
pitrieten Wieg voor f 75 zijn aan, of borgtochten onBeumkes.
van ons Dochtertje en Zusje
koop
gevraagd:
en Kamerkachel f 75. Kurtz, der hunne berusting hebben,
JachtPerz.
Geertrulda,
Timmer,
jTe
Jacoba
Mevr. Ds.
Uit aller naam:
geteekend door:
die wij noemen Cobi.
J. G. Beumkes. laan 117, vraagt een flinke Kleeden, antieke Doeken, v. Heutszlaan 21.
B. Lindsen.
Apeldoorn, 28 Maart 1945. dienstbode v. dag of d. en enz. R. Mulder, Marianne- Wie ruilt mijn z.g.a.n. br. a. wijlen den heer Hrrmau
laan 6.
G. M. P. Lindsen
nacht.
Ritbroekstraat 20.
Damesschoenen m. 39 plat- (Harmen) ten Broeke, gev. d. Sman
Fornuis,
Te
te hak voor gr. m. 40. v. d. woond hebbende te Apelkoop
gevraagd:
dir.
Hiermede betuigen wij on- Meisje gevraagd voor
en Lydi.
genegen
ook
te ruilen voor Plank, Schuttersweg 101. doorn, Langeweg 25, en
zen hartehjken dank aan Zeilstra, Korenstraat 22.
Apeldoorn, 26 Maart 194
haardkachel
met bijbeta- Wie ruilt een paar lage aldaar overleden op 16 Femedeleving,
allen voor de
Gevraagd: R.K. morgen- ling. Adres: Velthuis,
Tuindwarsstraat 16.
Tut. Heerenschoenen 45 voor een bruari 1945;
de
ziektijdens
ondervonden
Verheijen,
Tijd. adres Noodkraamklin. te en na het overlijden van meisje. Mevr.
Noltheniuslaan
31.
paar 46 of 47. Te koop een b. wijlen den heer Klaas
V. d. Heijdenlaan 9.
Zwolscheweg.
Broer
lieven
en
To
een
antieke ronde Tafel f 25 en Zuurbier, gewoond hebbende
koop
gevraagd
onzen
Zoon
gevr.
of
werkvrouw
Meisje
KEES,
bokkenwagen. Van 't Erve, Hangkast voor 15 kooitjes te Apeldoorn, Lavendellaan
Verloofd:
2 uur per morgen of Broeklanderweg
voor
Pilaar,
f 10. Adres: A. C. Muusse, 12 en aldaar overleden op
bijzonder
Dr.
57.
MIA BERGERVOET en in het
Mevr.
week.
23 Februari 1945, worden
morgens
p.
3
Lr. Haverkamp, en het perTON HEEMSKERK.
11. Te koop gevr. 1 of 2 Hoc- Tuinstraat 28.
Hasseltlaan
v.
verzocht
hiervan opgave te
Kappers,
Ziekenhuis
Hoofdstraat 45, Apeldoorn. soneel van het
g. als nieuwe doen vóór den 15 April a.s.
Te
ruil
4
z.
key-Stick's
(goede
prijs).
Hoofd en Gep. Wed. zoekt plaatsing Veldhuis,
Sprengenweg,
Boschweg 22a, Lochem.
Asselschestraat rieten Serrestoelen met ta- ten kantore van Notaris D.
Personeel der Kinsbergen- als Huishoudster of Hulp, 290-n.
Geen receptie.
fel en bloemenbak voor J. Wierenga, Deventerstraat
school, „Makkers uit de intern. Adres: de Vries,
Tweede Paaschdag.
Karpet. Timmermans, 26 te Apeldoorn.
Te koop gevraagd in goe- flink
„Buurcb^woners", Zwolscheweg 41.
Buurt",
62.
Boschweg
Ondertrouwd:
.Vrienden en Vriendinnen", Juffrouw, N.H., biedt zich den staat verkeerende kin.
Notaris P. B. TER LAAG
C. R. M. STRONKMAN en de „Opbouw".
mijn harpviool
derwagen.
BadWie
ruilt
Scholte,
is voornemens op Dinsdag
Hulp in de Huisaan
als
en
huisweg 67.
voor een guitaar? Jur- 10 April a.s., nam. 2 uur,
C. G. Kempel.
houding (intern). Br. fr.
H. J. TEMPELMAN
H Kempel—Kruiswijk lett. B 20 bur. NAC.
Te koop een pracht Duit- riëns, Plantageweg 12.
ten zijnen kantore HoofdHuwelijksvoltrekking DonCare'.tje.
Jan
paar zw. 1. heeren straat 175, in het openbaar
sche
RuUin:
gedeeltereu,
Herder,
Nette Wed., N.H., zoekt een lijk afgericht. Schuilenburg schoenen, m. 42, 1 x gedr.
derdag 19 April '45 in de Apeldoorn Maart 1945
te verkoopen een keurigen
betrekking als HulshoudO. L. V. ten Hemel opne- Zutfenschestraat 107.
dito bl. dames m. 39.
voor
Apeldoorn.
INBOEDEL,
23
ster, m.1., ook bereid werkming v.m. 10.30 uur.
Mevr. Kreijnen, Willem v. o.a. prachtig kabinet, fraaie
DANKBETUIGING.
TAKKEBOSSEN
koop.
te
zaamheden te verrichten
Apeldoorn, 1 April '45.
Huutweg 25.
staande klok, Perz. kleeAan allen, die op eeniger- tegen kost en inwoning. T. van Luttikhuizen, OrderHoofdstraat 16-b.
den,
enz. Bezichtiging voorvan
44,
gaven
Wie
schoenen
m.
blijk
molenweg
wijze
lei
ruilt
65.
Br. lett. fr. B 24 bur. NAC.
Mariastraat 37.
laag, voor maat 42. midd. 10—12 uur.
bruin,
na
het
deelneming
hunne
tijdsomstandigWegens
Ver. zoekt voor flink 16- Te koop hond, gekruisd Gevr. meisjesschoenen m.
overlijden van onzen geUit een exploit van mij,
heden geen ontvangdag.
meisje werk bij kwee- herder. Langedijk 43, Beek- 39.
-jarig
Vader,
Zoon
liefden Man,
v. d. Pol, Hertenl. 17. deurwaarder, d.d. 27 Maart
Toekomstig adres:
Br. fr. letter bergen.
ker,
intern.
Schoonzoon, Broeder, ZwaWie ruilt mijn vooroorl. 1945, " blijkt dat Johanna
Hoofdstraat 16-b.
B 25 bur. N.A.Crt.
Te koop een z.g.a.n. nood- kinderwagen (Eng. model) Urianda Elisabeth Willemger en Oom
Biedt zich aan net meisje, kachel f 45 en een kinder- voor dito wandelwagen? scn, zonder bekeade woonHeden overleed, nog geheel
Evert Jan
onverwachts, de Heer
15 jr., als hulp in de huis- wagen f 75. W. Mulder, v. Brussel, Tuinstraat 23. en verblijfplaats, is opgeKlein Leugemors,
Willem Jan ten Hove,
betuigen wij langs dezen houding, tegen vergoeding Wiesselscheweg 19.
Wie
ruilt
donkerblauwe roepen, om op Woensdag,
Kroes,
Weduwnaar van
weg onzen welgemeenden van middagkost.
April 1945, voorm. 10
koop
Te
wintermantel damesschoenen
een
met hooge 4
Geertruida Kerkmerjer,
Tuinstraat 23.
dank.
f 60. Visch, Nagelpoelweg hak, m. 37 %, tegen sport- uur, te verschijnen voor
in den ouderdom van 80 jr.
Uit naam van allen:
Werk op boerderij gezocht
te
Kantonrechter
De den
schoenen m. 38-39.
G. VINKE,
Wed. J. W. Klem
door flinken jongen, 19 jr.,
ten
naar
Apeldoorn,
einde
Wie helpt een oude man Jong, Bas Backerlaan 4.
ex. test.
Leugemors-de Boer tegen kost en inw. Br. ,fr. van
door
70 jaar aan Beddegoed In ruil aangeboden: z.g.a.n. aanleiding van een BeekApeldoorn, 26 Maart 1945.
en kinderen.
Willemsen,
letter B 30 bur. N.A.C.
Jan
te
en aan Pakhuisruimte? Br. damesschoenen m. 39 h. bergen, ingediend verzoek
Floralaan 24.
Voor de vele bewijzen van Gevraagd Zit-Slaapkamer, lett. B 26 bur. NAC.
Begrafenis Zaterdag 31 deelneming, ontvangen na
hak voor dito met platte tot tusschenkomst bij zjjn
Br.
bezigheden
Wie kan voor mij een pakje of blok hak. Tevens te voorgenomen huwelijk, met
Maart om 11 uur op de het overlijden van onzen fr. lett. B 21buitenshuis.
NAC.
bur.
meenemen n. Dordrtjcht ? koop poppenwagens met verzoeker aUe zoodanige
Begraafplaats Soerensche- gehefden Man en PleegTe huur gevraagd gemeub. Harthoorn, Zwembad Ha- poppen f 25.
Arends, vertoogen aan te hooren
weg.
vader
Huis of 1 Zit- en 2 Slaap- genbrug, Beekbergen.
82.
Ugchelscheweg
als in hun wederzijdsch
ongeval
Meerding
Door een noodlottig
Jacobus
kamers en kookgel., zon- Gep. Heer,
ruim
oirbaar wordt gezestig
jr.,
beiang
z.g.a.n.
't
Wie
allen,
mij
van
U
in
ruilt
Wetfwjj
plotseling
zeggen
werden
der pension. Br. Huibers, geëvac.,
bjj
terugzoekt
damesschoenen
acht.
kennissen,
37—39,
geburen Marialaan 242.
m.
weggenomen, mijn innig
bijzonder
H. HERENIUS.
liefde Vrouw
en familie, onzen hartelijken Te huur gemeub. Zit- en keer in Arnhem, pension in voor dito m. 38 en kinderkl. rustig gezin. Verzoeke rijglaarsjes m. 28 voor m.
Deurwaarder b. h.
JOHANNA HENDRIKA dank.
Slaapkamer voor echtpaar br. te zenden aan H. J. v. 21—22. Lensink, GroeneKant mgerecht.
WESTERHOF,
M. Meerding-Jurriëns. m. 1. in rustig
gezin, met Driessen, Lierdestraat 17, weg
Jlu-. Molleruslaan 33.
72.
geb. Volgers,
Gerrit
kookgelegenheid. Methusa- Beekbergen (vorig adres
in den ouderdom van 27 jr., Apeldoorn, Maart 1945.
Wie ruilt 1 p. damessch.
lemlaan 28.
St. Antonielaan 101, Arn- blauw suède m. 39, voor Paaschwijdings-Dienst
met haar innig geliefde Hooge Kampweg 33.
Paasch-Zondag, 's morOnderwijzer (evacué zoekt hem
Moeder
een p. damessch. br. mod. op
half acht, Zuiderkferk,
gens
met
Zit-Slaapkamer
gebr.
P. W. D. SIAERCKE,
Degene, die Dinsdag 27 liefst platte hak, m. 40 en
ALEIDA BOYENDORP,
Arnhemscheweg^ Sprekers:
oorarts,
fr.
lett.
Keel-,
neusen
van
keuken.
Br.
Volgers,
konijn
Maart een vet
(gele 1 p. lage heerenschoenen
weduwe van Gerrit
Ds. E. I. F. Nawijn.
Vlaamsche reus) gekocht m. 42 voor een paar daln den ouderdom van 66 jr. m. i. v. Dinsdag 3 April B 23 bur. NAC.
A. S. Timmer.
Ds.
(welke
was)
weer
aan
huis
gestolen
spreekuur
Uit aller naam:
messchoenen, liefst lichte
Gevraagd
gem. Zit- en heeft
H. WESTERHOF. y. d. Houwen v. Oordtlaan 4 Slaapkamer, of Zit-Slaap- wordt verzocht aan mtj zomerschoenen, makkelijk Medewerking:
Ger. Evang. Zangkoor.Doetinchem, 21 Maart 1945. van 1130—12.30, behalve kamer met kofferberging, inlichting te geven tegen breed model, van Lith,
Dubbelmannenkwartet.
des Zaterdags.
vergoeding van een konijn. Gunninglaan 41. Zaterdag
Boliestraat 13.
voor bejaard echtp., met Adres
Sopraan Soliste: Mej.
van Werven, Vlijt- na 6 uur.
Tijd. adres: DriehuiZerw. 42
pension.
linnen
en
later
m.
Hilde Hagenbeek.
Gevraagd: flink Meisje, ter
Apeldoorn.
22 bur. NAC. scheweg 38.
Verloren: blauwe Hoed, kl.
Orgel: de Heer
opl. kantoor en winkel, Br. fr. lett. B
Kantoorbediende, die veel model met bont. Tegen beH. Knipscheer.
Heden werd van ons weg- goed kunnende typen en Half landhuis je, buiten ge- met boeren omgaat,
zoekt looning terug te bezorgen
Bazuinen.
genomen door een noodlot- steno; twee handige Jon- legen aan hoofdweg Apel- net kosthuis,
't liefst bij op Jachtlaan 117.
tig ongeval onze lieve gens voor opleiding tot ( doorn-Amersfoort, gemeub.
alleenstaand
iemand.
Br. Weggeloopen zwarte BouDochter, Behuwddochter en Boekbinder en Cartonnage- te huur voor goed gesitude Jong, W. de
aan
G.
Tante
vier. Tegen belooning terug van de Vrijz. Prot. Kinderwerker. Niet boven 15 jr. eerd echtpaar zonder kinJOHANNA HENDRIKA Pers. aanmelden Kapelstr. 3 deren, huur f 125 p. m. Zwijgerpark 8.
te bezorgen Meijer, Holt- kerk op Zondag l April,
Orgelspelen
Nog
WESTERHOF,
leeren?
Boekbinderij Kantoorboek- Br. fr. lett. B 27 bur. dez.
huizerweg 35, Telef. 5668 le Paaschdag, V.m. 9 umenkele uren beschikbaar. of Politie 4041.
in de Doopsgezinde Kerk,
geb. Volgers, handel Fa. Joh. H. Tap.
Kraats,
zitOrganist
ruime
H.
v.
d.
Paschlaan.
jr.,
Aangeboden:
in den ouderdom van 27
We hebben ook nog plaats
Verloren Zondajrmiddag,
eu haar lieve Moeder
voor een le klas Boek- en slaapkamer (1 pers.) met Luth. Kerk, Zevenh.weg 35. gaande Oude Zwolscheweg, Kinderen met hun ouders en
belangstellenden welkom.
BOYENDORP,
en
stookgelegenheid
slaapALEIDA
Kantoorboekbinder.
ENGELSCH.
Zwolscheweg, Mar. Kazerne
weduwe van G. Volgers, Meisje gevraagd voor halve kamer (2 pers.) zonder Onderricht aangeb. (20- verchroomd Dameshorloge. Chr. Geref. Kerk Marialaan.
'in den ouderdom van 66 jr. dagen. Vrijdags den gehee- kost. Voor degelijke men- -jarige commerc-practijk). Tegen ruime belooning te- Vanaf Zondag 1 April van;
bovenhuis, gezellige Hoogakkerlaan 43.
Uit aller naam:
rug bez. R. Krijt, Pruimen- gen de Kerkdiensten in de
len dag, met middagkost. schen
stand. Br. fr. lett. B 28 Hawaiïan-gitaarles
Fam. A. J. Westerhof, Parkweg 4.
Chr. Geref. Kerk 's midgevr. laan 7.
Bur. N.A.Crt.
Driehuizerweg 42 Apeldoorn
4 uur.
voor
Br.
11-jarigen
jongen.
meisje voor de
Verloren: blauw gebloemd dags aan om
L. Westerhof, Ramweg 8. Gevraagd
middaguren. Te koop gevraagd Kinder- fr. letter B 29 Bur. dezes. zijden Shawl, gaande van
morgen.
of
en
Openbare
G. J. Volgers.
d. ' wagen of Wandelwagen. Ter
ruiling
aangeboden Driehoek via Jachtlaan n.
„De Veenkamp", Epe. Mevr. Vingerhoeds, v.
29.
Bontjer, Hamelweg
blauw wollen Mantelpak, Brinklaan. Tegen belooning
Doetinchem, 21 Maart 1945. Herjdenlaan 50.
te
Oorlogsvliegtuigboeken
m. 46 tegen Heeren Regen- terug te bezorgen Huls- Zaterdag en Peaschdagen
goed
Gevraagd tuinhulp
gesloten.
Heden overleed ons trouwe
koop gevraagd. C. Bos, jas, m. 52. Van Fulpen, kamp, Brinklaan 247.
21,
BeekHulleweg
loon.
Bd
M
A
Kinderbibliotheek
Nijbroekscheweg
Schuttersweg
Opening
7
7.
Verloren Dinsdag Jachtbergen.
„De Vecht".
Reina Cornelissen,
Woensdag 18 April van 2
ruilt
een
Kinderpaar
Wie
laan- Soerenscheweg
een tot uur.
in den leeftijd van 16 jaar. De Apeldoornsche Carton- Te koop gevraagd Kinder- schoentjes, lage, m. 24 voor
4
Het jaarabonnegekleurde wollen sjaal, onv)oor
nagefabriek
vraagt
zal
bij
nagedachtenis
ment vfoor kinderen loopt
Haar
Baby-Comwagen
en
een
Kinderschoentjes
paar
een
Te
bezordergrond bruin.
ens in dankbare herinne- directe indiensttreding
van 18 April 1945 tot 19
mode. Mevr. Smid, Walter- m. 22? Te vervoegen J. gen Soerenscheweg 112.
flinke nette meisjes.
ring blijven.
April 1946. Gelegenheid tot
singel
Saat,
87.
Zuidbroeksweg
10.
Verloren: richting Beek- betaling van de contribuBestuur en leden van Aanmelden aan het kantoor Spoorstraat.
Te koop gevraagd Heeren- Aangeboden: z.g.a.n. da- bergen-Loenen (langs het tie van 9 April tot 13
A.K.C. „Steeds
Van
messchoenen m. 37—38 in Kanaal) portemonnaie met April van 10 tot 12 en van
Hooger". Gevraagd le en 2e kap- : schoenen m. 42 en 45.
Engelen, Asselschestr. 153. ruil voor jongensschoenen pl.m. f 87.50. Tegen bel.
1945.
uit;
persbediende
wegens
2 tot 4 uur, ingang zijdeur.
Apeldoorn 23 Maart
breiding. Hoog loon. H. C. ' Te koop gevraagd: Piano- m. 40. Van Herk, Willem van f 25 terug bez. Langen- Boeken, die nog in het beBeden ontvingen wij het Kwak, Heerenkapper, Ko- ]klavier, 12 bassen. S. Groen- de Zwijgerpark 3.
bach, L. Amerikawèg 74, zit van de kinderen zijn,
"ntstellend bericht van het renstraat 9.
Beekbergen.
berg, Asselschestraat 249.
medebrengen.
Wie ruilt mijn 1 p. z.g.a.n.
overlijden in Duitschland
J. VAN VHCGEN,
gevraagd
overname
Gevraagd
Turk,
voor
terstond
Ter
Nijbroekscheweg
prima
Zoon,
'
van onzen besten
lederen Pantoffels G.
directrice.
Waarn.
kinderledikantje
burgermeisje
voor 1
met toe- m. 43 voor 1 p. goede lage 66, Apeldoorn, zoekt L.
een net
B-oeder en Zwager
Mevr. beh. Wijt, Marialaan 44. Heerenschoenen m. 42. Br. Brinker, Kapelstraat,
37
Mee,
en
Adres
I.
ReLnaldstr.
nacht.
H.
v.
d.
dag
EKNEST.
Roeders, Korenstraat 20-H. j Gevraagd een goed onder- of aanb. aan v. d. Pavert, Funcke, Rosendaalscheweg, Velp, Gld., zoekt adres van
Uit aller naam:
J. L VAN TRICHT. Aanmelden 's avonds van houden Piano. F. J. Jur- Schalterdalweg 59, Beek- R. Rulof, Boulevard, allen Iman Oele, Weverstraat 19,
Arnhem.
5—7 uur.
voorst, 26 Ma-i.', 1945.
riëns, Parkweg C 105, Epe. bergen.
te Arnhem.

Titanic
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