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ziel. Vier maanden vrijheid waren noodig om dit duidelijk en in alle
België—Nederland op 1 April?
waren ter beschikking gesteld van
I.
geledingen te constateeren.- Er heeft een 'juk van gedwongen eenheid
den bevelhebber van het engelsche
Volgens
„Het
Laatste
Nieuws"
óp ons gerust. De bezetter heeft getracht ons naar den geest gelijk te
Einde 1943 kon de Onderzeedienst Far Eastern Command, Admiraal
zal op 1 April te Brussel een Ne- van de Koninklijke Marine zich er Sir Tom Phillips. In den nacht van
schakelen, hij verbood de vrije meeningsuiting • en zond spionnen om
derlandsch elftal tegen het natio
op beroemen, in dezen oorlog 11 op 12 December 1941 bracht de
onze woorden te beluisteren. En daarmee heeft hij schade toegebracht
nale elftal v.an België uitkomen.
200.000 ton vijandelijke scheeps- O 16, onder bevel van Luit.-ter-Zee
aan de onafhankelijkheid van oordeelen bij velen, hij heeft weer
De hervatting der belgiseh- ruimte te hebben vernietigd. De lste klasse A. J. Bussemaker, aan
spannigheid en achterdocht gewekt in harten, die dit vroeger niet Churchill,
Roosevelt
en Stalin
confereeren.
— Het einde
nederlandsche voetbalbetrekkingen Royal Navy en de amerikaansche de N.-O. kust van Malakka vier
kenden, het wantrouwen in den naaste en ongeloof aan een goeden van Koningsbergen
staat dan voor de deur. We willen 't Marine hebben in den onderzee japansche troepentransportschepen
nadert.
— Steeds
dichter
bij
Stettin.
vriend of besten buur gezaaid.
althans hopen. Natuurlijk zouden
tot zinken, een wapenfeit dat den
Berlijn.
— Hindenburgs
profetie.
—we de samenstelling van een neder- bootoorlog indrukwekkendèr totalen
Dit alles, het is niet gestorven, kon niet sterven met de bevrijding; Nog 56 km van
bereikt, doch zij konden putten uit Japanners naar schatting 4000 man
landsch team, waarbij de keuze der
Praag
en Dresden?
— Het
Westen
bereidt
zich
maar hét is na de verlossing uit de macht van den vijand in onge Naar
een groot menschenreservoir en kostte. Op 12 en 13 December ver
spelers niet door de omstandig
bondenheid en verwarring losgebroken, het woekert voort in de her voor.
hadden voortdurend toevoer van nietigde de K12 in de zelfde wate
— De Siegfriedlinie
doorbroken.
— In 8 maanden
heden zal worden bemoeilijkt, het
nieuw materieel, terwijl de Konink ren een groot koopvaardijschip en
wonnen vrijheid als het geile schot van een plant, die, uit een donkeren 1¼ millioen
Duitschers
buiten
gevecht
gesteld
in
het I ™fst toejuichen! Zou tegen dien
lijke Marine, afgesneden van het een tankboot. Deze torpedeeringen
kelder in het volle zonlicht geplaatst, met al haar lang ingetoomde
datum slechts een beperkte keuze
Westen.
vaderland, geen noemenswaardigen geschiedden in zeer ondiep water,
vitaliteit zich naar den dag baan breekt. Men moet daarover niet
mogelijk zijn, dan zal Nijmegen
toevoer van personeel en booten dat onze booten vrijwel geen kans
verwonderd zijn, noch teleurgesteld. Elk kwaad heeft zijn gevolgen,
.
.
„
zeer waarschijnlijk spelers voor
De conferentie der „Big Three", s oo zou omen. Nu zijn we nog deze officieuse ontmoeting moe- had. Het parool is steeds geweest: op ontsnapping bood in geval zij
het zaad van de tyrannie brengt, uitgestrooid, een onvruchtbaar en
van Churchill, Roosevelt en Stalin,
e
onzekere, vooral ^ omdat ten ]everen. In hoeverre van een „Doorvechten en er zooveel moge te vroeg waren ontdekt. Doch het
verstikkend gewas naar het licht. Nu moge Radio Hilversum in leed is begonnen. Hier zullen geweldige m
oskou zeer voorzichtig is in haar geoefende nederlandsehe ploeg zal lijk van maken." De geschiedenis was zaak om hard en snel toe te
vermaak breed uitweiden over de kwalen en moeilijkheden, die volop dingen besproken worden, hier zal
ui a.mgen en geen enkel bericht kunnen worden gesproken, zal van van den Onderzeedienst in dezen slaan en daarom werden geen
in bevrijd gebied aan den dag komen, deze zijn en leven in onze het lot van Duitschland worden over een russisch bruggehoofd aan diVerSe factoren afhangen. Zeker, oorlcg toont ons dat commandanten risico's geschuwd. Al dadelijk werd
zuidelijke provinciën, ondanks de bevrijding, als erfenis van een kwaad bezegeld! Beslissingen zullen val
de andere zijde van de Oder, en er za\ 0p <je een Qf andere wijze en bemanningen er zeer véél van in den strijd tegen Japan een ern
stig verlies geleden. Na haar prach
regiment, als nalatenschap van onderdrukking, het zaaien van wan len, die de naaste toekomst van de ef? daaruit voor .komend offensief, moeten worden geoefend en dit hebben gemaakt.
Over heel de wereld hebben onze tige successen in de Golf van Siam
trouwen en misverstand, het ondergraven en vertrappen van de men- wereld zullen regelen. Moge het officieel bevestigt. Wel verklaarde geldt vooral voor de eerste klas
schelijke vrijheid en waardigheid. De opgang naar de vrijheid werd zijn, dat de Rechtvaardigheid als een russische woordvoerder, dat spelers in het bevrijde gebied. Ver_ booten geopereerd. In 1940 en 1941 liep de O 16 ten Noorden van het
vierde aan deze beraadslagingen het Sovjet-winteroffensief geens- geten we niet, dat in België, na een waren zij op jacht in de noorsche eiland Tioman op een mijn en ver
daardoor een weg, die met de uiterste omzichtigheid betreden moet
zal deelnemen. Rechtvaardigheid zins als geëindigd mag beschouwd maand gedwongen werkloosheid', wateren, waar Hr. Ms. O 22 en 013 ging. Slechts één man bracht er
worden, met beheersching en intooming van den drang naar dén wedren
ten opzichte van hen, die recht worden.
I de voetballers zich weer volop aan verloren gingen en in den zomer het leven af.
der ongebondenheid!
Tijdens de energieke actie tegen
vaardigheid hebben gezocht, zoo
hun sport zullen kunnen gaan van 1941 toog het roemruchte drie
Daar is allereerst de depressie, die over het bevrijde volk is als Polen, maar ook ten opzichte Eon profetie.
|wijden. Niet alleen vindt het com tal Hr. Ms. O 21, O 23 en O 24 naar de japansche convooien bij Malakka
gekomen, na het wegvallen van hoogopgevoerde spanningen van angst, van hen, die vijf jaar lang alle
petitie-voetbal er weer voortgang, de Middellandsche Zee. Dat was dus ging ook de K17 verloren, terwijl
gevaar en terreur. Dat we ademen in vrijheid, het hart weer rustig recht met hun gelaarsde hakken
Of het nu onmiddellijk zal zijn, maar er zijn ook reeds meerdere op een tijdstip, waarop de strijd de O 20 in den nacht van 19 De
of dat er eerst een pauze zal intre- wedstrijden tegen engelsche teams in Noord-Afrika t. vollen gang was. cember door een japanschen tordragen in de borst, geeft een wegzinken in rust, een sussende slaperig vertrapten.
En nu trachten de Nazi-leiders den, zeker is^ het dat de dag zal vastgesteld, alsook een ontmoeting Tesamen namen de drie booten on pedobootjager werd verrast en ver
heid, — lieve hemel, laat ons nu eens eerst tot ons zelf komen, geen
zich te verschuilen achter het ge
40.000 ton vijandelijke nietigd. Een deel der bemanning
komen, waarop de profetie van tusschen Brussel en de beide geveer
gevaar voor arrestatie, geen angst voor een concentratiekamp, rust, rust!
heele duitsche volk en zooveel Generaal Paul von Hindenburg be- Vlaanderens.
scheepsruimte voor hun rekening. werd krijgsgevangen gemaakt, doch
Deze depressie moest worden overwonnen: voor vele menschen mogelijk de zware verantwoording,
waarheid worden zal.
Deze voetbalkalender ziet er als Een zeer bijzonder succes boekte twee der officieren wisten nader
is het leven in Vrijheid hetzelfde als te kunnen doen en laten wat ze die op hen rust, van zich afschui
Twaalf jaar geleden namen Hin- volgt uit:
Luit.-ter-Zee J. F. van Duim met hand uit het gevangenkamp te ont
zelf willen. Hoe dwingend de omstandigheden ook mogen zijn, zij ven, maar het recht zal hen vinden, denburg en zijn
nieuwbakken
11 Februari: Eng. vasteland- zijn O 21, toen hij in den nacht van snappen en meldden zich weer bij
meenen dat, nu de dwang is weggevallen, zij het recht hebben tot Himmlers orgaan het „Schwarze Rijkskanselier Adolf Hifler een selectie—Oost-Vlaanderen te Gent; 28 November 1941 de duitsche den Onderzeedienst.
kritiek, praten en redeneeren, maar niet verplicht zijn de hand aan Korps" schrijft onder de titel „de geweldige parade af van het Nazi- 18 Febr.: Brugsch elftal—Engelsche onderzeeboot U 95 tot zinken bracht.
Wat in deze spannende maanden
leger in Berlijn. Hindenburg, die vastel.-sel. te Brugge; 4 Maart: De duitsche commandant en elf van bemanningen en booten werd
het werk te slaan. Hierin vergissen zij zich, want in vier en een half onschuldigen": „Het mag aan nie
toen aar ouderdomszwakte leed, Antwerpsch elftal—Eng. vasteland1- opvarenden werden krijgsgevangen gevergd, was bijna bovenmenschejaar hebben zij het verschil tusschen lichamelijken en moreelen dwang mand toegestaan worden de ver
antwoording van zich af te schui
'vas hoe langer hoe meer in het selectie te Mechelen; 18 Maart: gemaakt.
lijk. Er was geen sprake van verlof,
verleerd. Maar dit zal beter worden met het voorbijgaan der dagen,
ven. Nu de militaire situatie verleden gaan leven, in den glori- Belg. Brabant—Fng. vasteland
Het zal de Koninklijke Marine hoezeer dit ook noodig was en
zoo de menschen zich willen beheerschen en den strijd aanbinden, moeilijk is geworden, zijn er tal
euzen tijd van Tannenberg, toen selectie te Leuven; 1 April te tot blijvende eer strekken, dat zij nauwelijks van eenige rust. Repa
nu niet meer met den vijand, maar met het eigen-ik.
loozen, die beginnen te verklaren eindelooze stoeten russische krijgs- Brussel: Belg. nationaal elftal
den Japanners op hun rooftocht in raties werden als het maar even
Daar is een groote prikkelbaarheid, die nog wordt vergroot, doordat dat zij nooit een oorlog gewild gevangenen voorbij hem trokken, Nederland-sdh elftal; de wedstrijd het Verre Oosten de eerste slagen
kon uitgesteld. Voor alles ging het
de burgers zich de bevrijding anders hadden voorgesteld dan ze in feite hebben en dat zij weigeren eenige Met een leege blik zag hij het eene Brussel—Oost- en West-Vlaanderen heeft toegebracht. Toen de oorlogs er om den vijand zooveel mogelijk
is gekomen. De volledige plundering van het bezette gebied, de verantwoordelijkheid daarvoor op regiment na het andere langsmar- zal op 24 Februari te Brussel wor
verklaring aan boord van onze op te houden, in afwachting van
verwoesting van bruggen en spoorbanen maken het moeilijk de be zich te nemen. Deze menschen zijn cheeren en plo'seling mompelde hij|den gespeeld.
onderzeebooten werd opgevangen, mogelijke versterkingen, op aan
bevonden deze schepen zich reeds komst waarvan toen nog een rede
volking van het meest noodige te voorzien, de steenkolennood in dit in staat om heel Duitschland te „Russen, ja, niets dan Russen".
verkoopen voor een distributie
Het was een noodlottige voor
op hun oorlogsposten. De K11, lijke kans bestond.
tot voor kort zoo barre jaargetijde maakte vele ontevredenen. Talloozen
kaart. Hitier en zijn politiek zijn spelling Maar Hindenburg noch
K12, K13, K17, 016, 019 en O 20
hebben hun huis en bezittingen verloren, zij hebben vaak niet het het product van de politieke en Hitier zullen dan. wanneer het
noodige kunnen redden; zij zitten bij vreemden en verlangen met militaire ontwikkeling van het Roodp Leger Berliin binnenrukt,
DE GAULLE's PLANNEN MET
BONAANWIJZING
warme herinnering weer terug naar eigen huis en haard. Hoevelen duitsche volk. Er zijn geen on aanwezig zijn om déze parade r.f |
EEN VERSLAGEN DUITSCHLAND
MARGARINE OF VET
zijn er daarenboven, die dag en nacht in angst zitten over bloed schuldigen in het Derde Rijk.
te nemen.
Zij die voordeel trokken uit het
Generaal de Gaulle heeft opnieuw In de Distributiekringen Nijmegen,
verwanten in het bezette gebied, over vaders, mannen en zonen, broers
Ondanks de bezigheden, aan de de fransche zienswijze t. a. v. een Groesbeek, Wijchen en Druten is
en verloofden, die naar Duitschland zijn gesleept? Een ieder bijna leeft nationaal-socialisme, willen zich nu Een offensief naar Dresden?
j conferentie verbonden, heeft maar- verslagen Duitschland uiteengezet. tot en met 17 Februari 1945 geldig
namen
in buitengewone omstandigheden. Hoe kan men met dit voor oogen terugtrekken, maar zij
Hardnekkig blijft het duitsche | schalk Stalin gisteren in een offici- Fransche troepen zullen voorgoed verklaard bon „BOTER 7-A" voor
evengoed deel aan de uitvoering
veronderstellen, dat het normale denken, het gejvone leven en doen
'eerende berichten i eele dagoiöer bekend-gem&akt, dat den Westelijken Rijnoever moeten den aonkcop van 250 gram marga-»
van maatregelen tegen de joden. opperbevei aïarAieeri
weer zijn rustigen gang kan hervatten? Inderdaad, de bevolking moet Iedere Duitscher moet hetzelfde lot geven over de bruggehoofden, die Koniev's troepen ten zuid-oosten bezetten. Polen, Tsjecho-Slowakijë ri.ie of 200 gram vet.
aangespoord worden om haar gemoedsrust te bewaren, de deining der ondergaan".
Maarschalk Konief over de Oder van Breslau de Oder hebben over en de Balkansiaten moeten weer
Aangezien thans een bon is aan
harten en geesten moet worden gekalmeerd, moet gestimuleerd worden
heeft. Vooral de bruggehoofden bij schreden over een frontbreedte van onafhankelijk worden. Frankrijk gewezen voor 250 gram margarine
de moeilijkheden te overwinnen; anderzijds kan men er op rekenen, De duitsche Oostzeekust bedreigd Brieg en Globau, die nu tot één 80 km. De plaatsen Steinau, Tho- hoopt met Engeland een bondge of 200 gram vet, dient het publiek,
vereenigd zouden zijn, worden her- maskirch, Ohlau en Löwen vielen nootschap te sluiten gelijk het dat in verband met de bevoorrading
dat de menschen niet geheel tot bedaren zullen komen, aleer de Koningsbergen brandt.
haaldelijk genoemd de laatste da- o.m. in russische handen. De groote met Rusland heeft gedaan en hoopt der detaillisten, niet alle beschik
normale verhoudingen, het gezinsleven, het gewone verkeer weer zijn
Maarschalk Cherniakofckis leger
tevens op goede betrekkin-gen met baar gestelde hoeveelheid margarine
hersteld, want de huidige omstandigheden zijn, ondanks de mede blijft onverbiddelijk verder drin gen. Maarschalk Konief zou nu autobaan van Opper-Silezië naar
zelfs een groote troepenmacht over Berlijn is nu op twee punten in een hernieuwd Italië. De reeds of vet reeds thans te koopen. Men
werking van velen, tè abnormaal.
gen naar 't centrum van Konings de Oder gezet hebben, die een russisch bezit.
gesloten overeenkomsten met België, verdeele den aankoop over deze
Een der grootste kwalen van het oogenblik, wij wezen er reeds bergen, dat in lichterlaaie staat. nieuw offensief moet beginnen
Ten Oosten van Berlijn is de Luxemburg en Nederland zullen en de a.s. week.
meermalen op, is het onderling wantrouwen, het kwaadspreken, het Tegen de vuurgloed, die des nadhts tegen Prang en nog verder, naar Oder nu eveneens bereikt en het moeten worden uitgebreid. In ieder Nijmegen, 6 Februari 1945.
roddelen. Het is alsof een zekere ontevredenheid zich gedurende vier de hemel verlicht, steken de fa Dresden. Er bestaat geen reden om front heeft hier een lengte van geval zal het geheele streven er op
ALG. COMMISSARIAAT VOOR
en een half jaar heeft opgehoopt, doordat zij zich niet kon uiten, of brieken en openbare gebouwen dit niet aan te nemen, gezien de 140 km. In Küstrin wordt hevig gericht moeten zijn, om verdere
DE VOEDSELVOORZIENING
scherp af en worden zoo een dui groote vrees, die algemeen in gevochten en ook reeds op de duitsche agressie voorgoed onmo
de verbittering van al die maanden werd opgespaard, het kwaadspreken
KunsL.iestbonnen
delijk doelwit voor de russische Duitschland heerscht, in verband toegangswegen naar Frankfort,
gelijk te maken.
tot een geweldig meer was gewassen tegen den stuwdam der terreur
artillerie. Reeds veroverden de met deze troepenbewegingen. Het
De Gaulle zeide verder nog, dat
De stad zelf ligt onder zwaar
Het tijdelijk Kunstmest-Distrien nu losbreekt en zich uitstort over alles wat het op zijn weg ontmoet. Sovjet-troepen de botanische tui
in Mei tweemaal zooveel fransche butiebureau maakt bekend, dat
wachten is nu op een officieele be- artillerievuur.
Er is nog nooit zooveel critiek geleverd op overheidsinstanties, nimmer nen en enkele groote gebouwen, vestiging.
Gisterenavond is gemeld, dat de troepen aan het front zullen staan voor bijzondere gevallen door den
werden vreemden, die hier komen om van overheidswege hun taak die zwaar verdedigd werden. Er
Maarschalk Tolbjoechin vorderde hooggeplaatste
S.S.-functionaris dan nu Fransche troepen maakten P.V.C. zulen worden uitgereikt.
dusver
210.000
Duitschers B.T.-Kunstmest'bonnen met op
te vervullen, zoo met onderzoekende oogen afgetast en werd met zulke heerscht 'n onbeschrijflijke ellende weer tusschen het Balatonmeer en von Dahle, ex-hoofdcommissaris tot
scherpe tongen hun doopceel gelicht. Daardoor wordt het werk van in de stad, die overvol is van troe de Donau. In Boedapest veroverden van politie te Bromberg, is gefusil- krijgsgevangen.
druk K. M.
de overheid ten zeerste bemoeilijkt. Dit moet uit zijn. Zonder een pen en gevluchte burgers. Gebrek de Russen weer 12 huizenblokken.|leerd, naar verluidt, op bevel van BEVREDIGENDE OPLOSSING IN
Deze bonnen worden met in
heerscht er aan alles en zelfs aan
Himmler zelf.
POOLSCHE KWESTIE
gang van heden tot nader order
sterk vertrouwen in de overheid en geloof in de Regeering, die het
de dooden en gewonden kan geen Wat heeft Eisenhower in petto?
I Westelijk front. Groote activiteit
MOGELIJK ?
geldig verklaard.
geven van gepaste critiek niet uitsluit, is een herstel niet mogelijk.
aandacht besteed worden.
wordt in het gebiedi van de Ruhr
De handelaren, die deze B.T.
Naar Reuter meldt, heeft maar
Alle feilen, die ons volk op het oogenblik aankleven, zijn uit de laatste
Ondertuspchen wordt een steeds
Weer was er een levendige pa- ontwikkeld. Engelsche en amerijaren en de omstandigheden van het oogenblik te verklaren — daar grooter gedeelte van de Oostzee trouille-activiteit langs de Berg- kaansche patrouilles zijn doorloo- schalk Stalin een persoonlijk initia bonnen voor de verbruikers in
tief genomen, met het inzicht, een nemen, moeten deze bonnen op
mede zijn ze nog niet goedgepraat.
kust met omsingeling bedreigd.
sche Maas en de Maas. Duitschland pend in actie geweest. Van de twee
einde te maken aan de poolsche opvlakvellen geplakt met aan
De Tankgeneraal Tiliakof. d'e verwacht een grooten stoot in het dammen in het Our-dal is reeds één
Hetzelfde wantrouwen ondervinden degenen, die zich bezig houden
crisis, die op het doode punt is. vraagformulier voor een machti
met. de toekomstige nederlandsehe politieke constellatie. Men kan onder onperbevel van maarschalk Westen en de voorteekenen, daar- dam in geallieerde handen. TusInderdaad maakte men in poli ging opzenden aan :
Rokossofski
staat,
voert
zijn
co
van
zou
men,
aan
de
hand
der
schen
deze
beide
dammen
wordt
natuurlijk overtuigd zijn van de waarheid en belangrijkheid van eigen
tieke kringen te Londen bekend,
het tijdelijk Kunstmest-Distrilonnes over een breed front aan gegevens, kunnen nagaan. Steeds een watermassa van honderd1 millL
inzicht en eerlijke bedoeling in deze, maar verkettering van degenen,
dat hij de leiders van de belang butiebureau, Noordkade 28, Veghel
naar S ettin. Tusschen Pyritz en meer gaan de geallieerde legers in oen ton vastgehouden. Men ziet
die anders denken, ongeloof in de innerlijke overtuiging van zijn Deutsch Krone ruk'en de russische het offensief, steeds dieper Duifsch- dus, dat van het bezit hiervan veel hebbende poolsche politieke par
OFFICIEELE PUBLICATIE
tegenstander, verraadt kleinheid en zwakheid. Het is in dit opzicht tankmacht op en bevindt zi^h bii land in rukken de twee amerikaan- kan afhangen. Duitschland zou zich tijen, die buiten het comité van
Lublin zijn gebleven, bij een confe
Vee van geëvacueerden
of de versplintering dagelijks meer om zich heengrijpt en of de Pyritz op een afstand van slechts sche legers.
ook hier wel eens van het water
rentie te Moskou heeft uitgenoodigd,
Generaal Omar BradLey heeft nu als belangrijk verdedigings-elément
Alle geëvacueerden en zij, die
verdeeldheid steeds meer slachtoffers maakt. Zij, die gelooven aan 35 km van Stettin.
Daardoor ontstaat te Londen een
het opper-commando over 't eerste kunnen bedienen. De Amerikanen
het oude systeem kunnen op behaalde resultaten wijzen, die niet te
groeiend optimisme en men gelooft vee van anderen hebben opgestald,
amerikaansche
leger
weer
op
zich
zijn
echter
op
hun
hoede,
Nog
56
km
van
Berlijn!
ontkennen vallen en worden anderzijds gewezen op fouten, die zij niet
dat een practische oplossing gevon moeten zich zoo spoedig mogelijk
genomen, dat tijdelijk, sinds de
Uit het gebied van den Schnee den zal worden, die voldoende over in elk geval voor 19 Februari 1945
kunnen afschuiven. De voorstanders van het nieuwe kunnen niet wijzen
Het leger van Maarschalk Sjoeb- slag in de Ardennen bij veldmaar- Eifel worden weer vorderingen geeen zal stemmen met de door vervoegen bij den P.B.H. van het
op verdiensten of verworvenheden in politiek opzicht en het gemis van kof staat op het oógenblik langs de
schalk Montgomery berustte. Men meld.
president Roosevelt aangenomen district, waarheen zij thans zijn
fouten bewijst slechts, dat hun inzicht nog niet aan de practijk is Oder en bereidt zich voor om de zou hieruit mogen concludeeren,
In den sector Colmar-Mulhouse stelling.
geëvacueerd of woonachtig zijn.
getoetst. Wij schreven reeds meermalen over de noodzaak van onderling laatste hindernis voor Berliin te dat „Monty" een nieuwe teak werd Münster door de geallieerden
Diverse gegevens, als veeboekje,
vertrouwen. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat, ondanks alle ver vernietigen. Reeds zijn verschillen wacht.
genomen. Ooi: de Grand Ballon
SPANNING IN GRIEKENLAND identiteitskaart enz. medebrengen.
In den sector Monchau zijn de dAlsace, het hoogste punt in de
NEEMT AF.
klaarbaarheid, de depressie, welke over de menschen hangt, moet de plaatsen on de oos+eliike rivier
Het Hoofd van het Centraal
De spanning in Griekenland is
worden overwonnen, dat de menschen zich moeten beheerschen in hun oever genomen, zooals Göritz en Amerikanen weer verder opgerukt Vogezen, ging voor de Duitschers
Administratiekantoor
voor
en
veroverden
de
groote
Ruhrtalverloren!
aanzienlrk verminderd, n-u de Elas
de Bevoorrading van Bevrijd
overprikkeldheid, het kwaadspreken, roddelen en eindelooze critiek Neumühl, benevens 100 andere
sperre,
'n
dam
in
de
rivier,
die
den
Luchtfront.
nlaatsen, terwijl 20 km ten N.W.
en Eam de voorwaarden der regeeGelderland.
moeten nalaten. In dezen moeilijken tijd is niets zegenrijker dan de
0e geallieerde luchtmacht blijft ring t. a. v. de amnestie — het
van Küstrin de olaats K'enitz be- waterstand regelt en verder van
harde arbeid, voor God, den naaste en het land, het delven, zooa's
„KRIJGSRAAD TE VELDE"
eikt werd. OTÏ hechts 56 km van vitaal belang is, omdat de er aan intens Duitschlands vitale doelen voornaamste obstakel voor de
Gerard Bruning dat zeide, op de plaats waar wij staan; want daar is Berlijns noordelijke voorsteden. De verbonden krachtstations bijna de bestoken. Thans hebben 1300 zware vredesonderhandelingen — hebben
MILITAIR GEZAG
Klondijke, daar zullen wij het goud van dé redding vinden.
Russen zouden, volgens duitsche geh-eele Keulsche laagvlakte van|bommenwerpers, geëscorteerd door aanvaard.
De
Krijgsraad
te Velde Militair
I g50 jagers, industriëele centra als
U. N.
berichten
reeds
bruggehoofden electriciteit voorzien.
Gezag hield op 30 Januari 1945
DE
EERSTVOLGENDE
Volgens
berichten
van
corresponMaagdenburg,
Leipzig
en
Chemnitz
hebben bij Kienitz. maar. zooals
wederom een zitting te Nijmegen.
JAMBOREE TE PARIJS.
denten zou het stadje Schleiden, in onder handen genomen,
HONGERSNOOD OP SUMATRA. gewoonlijk heeft Moskou hierover
NEDERLANDSCHE DOKTERS
J. P. R. werd wegens diefstal
de Schnee-Eiffel zijn- genomen. Bij
gevreesde mosquito's waren
Volgens
de
„Daily
Mail"
zal
de
nog
niet
gerept.
Ook
de
moerassige
NAAR INDIE
Op Sumatra sterven groote aan streek in de zuidelijke Oderbocht het belangrijke centrum Prum in weer eens boven Berlijn, andere eerste internationa'e bijeenkomst van levensmiddelen met behulp
dit gebied, zijn de Amerikanen door hadden het Ruhrgebied als operatie- van padvinders na de jamboree van van een valschen sleutel, tweemaal
In nog bezet Nederland is een tallen menschen van den honger in de ompev'ng van Ziebingen or
de
voornaamste stellingen van de basis gekozen. Slechts een der mos- 1937 zes maanden na het einde van gepleegd, veroordeeld tot 1 jaar
aldus
een
radiobericht
uit
Bukitongeveer 80 km afstand van Ber
organisatie gevormd van Neder
quito's keerde niet terug. Gealli- den oorlog in Europa te Parijs wor gevangenisstraf met bevel tot on
lijn, is in hun handen. De voor Siegfriedlin-ie gebroken!
landsehe en Indische geneesheeren, tinggi.
middellijke gevangenneming.
In den sector Colmar hebben de eerde piloten hebben gisteren nog den gehouden.
De radio van 18 Januari gaf de naamste aanval sstoot zal nu gericht
die onmiddellijk na de bevrijding
twaalfde Amerikaansche tankdivi- Vele branden, veroorzaakt door den
Wegens diefstal van 6 distri
f
volgende
samenvatting
van
den
worden
tegen
Küstrin,
da
reeds
in
van Nederland naar Indië zullen
HOE PRINSES BEATRIX
sie en de tweede Marokkaansche grooten amerikaanschen aanval op
butiebonkaarten werd C. B. tot 1
toestand:
Het
aantal
arme
men
het
Noorden
overvleugeld
is.
en
vertrekken om zich ter beschik
bergdivisie, respectievelijk vanuit Berlijn van Zaterdag j.1., kunnen HAAR VERJAARDAG VIERDE. maand gevangenisstraf voorwaar
king te rtellen van den medischen schen, in steden of dorpen, neemt tegen Frankfort. Deze laatste nlaats het Noorden en Zuiden, elkaar be- waarnemen.
Volgens berichten in de Cana- delijk met proeftijd van 2 jaar
dienst der invasielegers, meldt van dag tot dag toe. Zij lijden ligt onder intens rusri=ch artillerie reikt, hetgeen beteekent, dat het yerre Oosten.
deesche bladen heeft
Prinses veroordeeld.
anep-aneta. Meer dan 150 chirur honger en schreeuwen om voedsel. vuur. Volgens door Moskou ged^e duit-che brugig-ehoof' in tweeën
in het oude stadsgedeelte van Beatrix haar zevenden verjaardag
G. A. J. had zich aan verduiste
Zij
hebben
geen
kleeren,
zij
rillen
mededeelingen,
staan
op
verschil
gen en andere specialisten hebben
gesneden is en dat gedeelte der Manilla bieden de Japanners nog met haar moeder en zusjes te ring van een paar legersohoenen
zich bereid verklaard zich bij de in de koude nachten en overdag lende punten in dezen sector, om Duitschers, hetwelk nog stellingen verwoeden tegenstand. In gevechten
Rockcliffe gevierd, waar zij gedu schuldig gemaakt, waarvoor hy
organisatie aan te sluiten. De brandt de heete zon op hun de vijf meter zware kanonnen, die ir de Vogezen bezette geheel is Van man tegen man moeten de rende den oorlog wonen.
met ƒ 30.— beboet werd met ver
voorbereidingen voor de inrichtng lichamen. Zij hebben geen plek een voortdurend trommelvuur on omsingeld. Het duitsche brugge- indringers meter voor meter aan
In hun vrijen tijd breien de beurdverklaring van de schoenen.
derhouden.
De
Voïkssturm
in
jom
te
slapen.
Zij
zijn
geheel
af
van een basighospitaal zijn gereed,
hoofd bestaat nu nog slechts uit de
Amerikanen prijsgeven.
prinsesjes vierkante lappen-, waar
O. G. R. stal een kip en kreeg
Frankfort, zal nu waarschiinliik troepen, die zich rondom de brug
0e Japanners beëindigen hun
waarbij de kleinste bijzonderheden hankelijk van de liefdadigheid van
van dekens woiden gemaakt, die 3 maanden gevangenisstraf.
geen
gelegenheid
knieën
om
te
de
bevolking,
speciaal
van
de
Mo
geregeld zijn.
bij Breisach ophouden en ook deze roemloos verzet in Luzon's hoofdnaar de Nederlandsehe soldaten
muiten, zooals zij eenige dagen ge staan aan onophoudelijke aanvallen
J. C. werd wegens heling van
sta(j met brandstichting op groote
Het ligt in de bedoeling, allen, hammedanen. Het is onze plicht
petroleum tot 1 maand en J. C.
leden deden, toen he' hun niet bloot. Officieel is bekend gemaakt, schaal. Zij hebben om. kans gezien, worden gezonden.
die als patiënt worden opgenomen, hen te helpen.
Anep-aneta meldt voorts, dat op wegens heling van levensmiddelen
toegestaan werd. om de stellingen dat+ de
.rl o T~)l 1 i+Cr>li,r»vc ei v-i
Ttini *AA
i
i i
*
i
•
J_
J„
Duitschers sinds Juni
'44 de
bekende
zakenwijk
in de
oude
te behandelen totdat zij volledig
PAUS
ONTVANGT
DE
den
verjaardag
van
Prinses tot 4 maanden gevangenisstraf
te verlaten.
aan
het
westelijk
front
860.000
man
j
h
te
leggen,
n
asc
hersteld zijn. Daartoe zal een
Het is en blijft echter nog s+eeds aan gevangenen en bijna 400.000
Beatrix op de klokken van de St. voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd
ITALIAANSCHE
PARTISANEN.
reconvalescentenkamp of sanato
de vraa» of generaal Sioebkof on dooden en gewonden, in totaal ZWEEDSCHE VOEDSELSCHEPEN Servaaskerk te Maastricht een veroordeeld.
rium in de nabijheid van het hos
Z. H. de Paus heeft voor de eerste middellijk zal trachten de Oder- 1.250.000 manschappen
carillonconcert is gegeven, dat via
J. v. K. en Th. v. K. zagen zich
verloren
DELFZIJL.
pitaal worden opgericht.
maal een groep italiaansche parti- •Hell'ng te doorboeken en np°r hebben.
Engeland en New-York draadloos wegens diefstal van een boom
Het plan is, dat een deel van sanen — vijf mannen en twee Berlijn oo te rukken. Zooals de
Van-uit de lucht bestookten Mos- I Twee zweedsche
hulpschepen is uitgezonden en ook naar Canada beiden tot 1 maand gevangenisstraf
deze organisatie na het einde der vrouwen •— in audiëntie ontvangen. *oestand gedurende de laatste da
quito's wederom Berlijn, terwijl ook zijn te Delfzijl aangekomen, geladen zoodat Prinses Juliana en het met 2 jaar proeftijd veroordeeld.
vijandelijkheden in Indië zal blij Hij noemde heil „dappere jonge gen was. had 't er den schijn van Bonn, Keulen, Coblenz, Hannover met levensmiddelen voor bezet
jarige prinsesje en haar zusjes deze
ven om deel te "nemen aan dien lieden" en gaf hun Zijn zegen voor dat 't zou ui'looDen op een Oder- en, in Italië, Veiona het doel waren Nederland. Met de verdeeling van
„LA CROIX".
hulde uit de eerst bevrijde stad
heropbouw, speciaal voor de be henzelf, hun families en hun kame front, van waaruit na een kortere der geallieerde luchtaanvallen.
het voedsel zal zoo spoedig mogelijk van ons vaderland hobben kunnen
Het fransche katholieke blad
strijding yam epidemiën,
raden.
organisatie-pauze de uiteindelijke
Jan Zgs. I begonnen worden.
hooren.
„La Croix" is wederom verschenen.

Duitschlands vredesvoorwaarden
worden opgesteld

LAATSTE NIEUWS

Straatgevechten in
Küstrin

DE GELDERLANDER VAN WOENSDAG 7 FEBRUARI 1945
NIJMEEGSCH NIEUWS
BEKENDMAKINGEN
VERHUIZING.
De Burgemeester der gemeente
Nijmegen maakt bekend, da,t zij,
die na 1 September 1944 binnen de
gemeente Nijmegen zijn verhuisd
en hiervan geen kermis hebben ge
geven aan. de afdeeling Bevolking,
verplicht zijn, hiervan alsnog op
gave te doen onder overlegging
vap hun persoonsbewijs en de ver
huisvergunning. Ook zij, die niet
in het bezit zijn van een verhuis
vergunning, moeten aan deze ver
plichting voldoen.
Het Bureau is gevestigd aan de
Korte Nieuwstraat 2 en geopend
lederen werkdag van 9—12 en
(behalve 's Zaterdags) van 14—15
uur.
De burgemeester voornoemd,
CH. HUSTINX fd.
DRANKWET.
Burgemeester en Wethouders der
gemeente Nijmegen maken bekend,
dat bij hen is ontvangen een ver
zoekschrift van J. H. Hoogma, al
hier, om een slijtvergunning in
perceel Eilbrachtstraat no. 3.
Binnen twee weken, nadat deze
bekendmaking is geschied, kan
ieder tegen het verleenen van de
vergunning schriftelijk bezwaren
inbrengen.
Nijmegen, 6 Februari 1945.
Burgemeesters en Wethouders
voornoemd,
CH. HUSTINX fd.
De Secretaris.
MEDDENS. wnd. .
UITKNIPPEN EN BEWAREN.
Uitbetaling van Inkwartieringsgelden.
De Burgemeester van Nijmegen
brengt ter kennis van belangheb
benden, dat de uitbetaling van in-

Advertentiën
Op 12 Februari hopen mijn
lieve Ouders
F. G. v.
Bel
en
J. E. v. d. Bel—v. d. Pol
den dag te herdenken van
hun 121-jarige Echtvcreeniging. Dat God hen nog
lang moge sparen is de
wensch van hun dankbaar
Pleegkind
WILLY.
Nijmegen, Ooijsche Dijk 57.
Evac. adres: St. Jacobslaan 527.
61868

w.

d.

Aan Fam. W. P. SCHOT,
p.a. Fam. Bindels, Alverna.
Heden werden wij verblijd
met de voorspoedige ge
boorte van onze» Zoon
Willem Paulus.
Familie G. L. v. ASSENSchot.
Nijmegen, 3 Februari.
Lorkenstraat 11.
Verloofd:
Engaged:
Maria W. Timmer
and
Alcxander, Diammond
Vasey,
R.C.O.C.
Nijmegen, 6 Februari 1945.
Dr. Schaepmanstraat 54.
New Castle, England.
Verloofd:
Anny Essers
en
Albert v. Ophuizen
Nijmegen, 11 Februari '45.
Graafscheweg 199.
Graafscheweg 203.
Geen ontvangdag.
61860
Wouter Engelaar
en
Riek Arts
hebben de eer U kennis te
geven \£(n hun voorgeno
men Huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats heb
ben op Dinsdag 13 Februari
a.s. om half 10 in de Pa
rochiekerk van O. L. Vr.
van Lourdes te Nijmegen.
Nijmegen, 5 Februari 1945.
Maasplein 17.
St. Jacobslaan 299.

kwartieringsgelden in het vervolg
zal plaats hebben als volgt:
Maandag voor hen, wier ge
slachtsnamen beginnen met de
letters A t/m C; Dinsdag voor hen,
wier geslachtsnamen beginnen met
de letters D t/m G; Woensdags
voor hen, wier geslachtsnamen be
ginnen met de letters H t/m M;
Donderdag voor hen, wier ge
slachtsnamen beginnen met de let
ters N t/m S; Vrijdag voor hen,
wier geslachtsnamen beginnen met
de letters T t/m Z, telkens des
voormiddags van 9 —12 uur in
Kamer 136a van Huize St. Anna.
Groesbeekscheweg, alhier.
Bij de uitbetaling behoort het
inkwartieringsbiljet
te
worden
overgelegd.
• Voor de bewoners van Hatert zal
voor de uitbetaling zitting worden
gehouden op den eersten en derden
Zaterdag van elke maand, telkens
des morgens van 9—12 uur aan
het adres:
Huize Hatert (Thoonen) Vossendijk 40.
Voor de bewoners van Neer
bosch zal de uitbetaling geschieden
op den tweeden en vierden Zater
dag van elke maand, eveneens van
9—12 uur aan het adres Nieuwstadweg 2, hoek St. Agnetenweg
(van Boxtel). Men wordt verzocht
zich aan deze regeling stipt te
houden, daar op andere dan hier
boven aangegeven tijdstippen geen
betaling zal plaats hebben.
Zij, die de hun toekomende inkwartieringsgelden wenschen ter
beschikking te stellen van 't Hulp
comité Nijmegen of 't Roode Kruis
moeten de inkwartieringsbiljetten
bij één dezer instanties inleveren.
Het adres van het Hulpcomité
Nijmegen is Oranjesingel 62 en
van de administratie van het Roode
Kruis St. Annastraat 15.
Nijmegen, 5 Februari 1945.
De burgemeester voornoemd,
CH. HUSTINX fd.

t

Eenige en algemeene
kennisgeving.
Heden overleed tot onze
overgroote
droefheid,
voorzien van de Ge
nademiddelen der H.
Kerk, onze zoo innig
geliefde, beste Man en
Vader,
de WelEd. Gestr. Heer
Jan Pronker,
Echtgenoot van Mevr.
A. J. R. Lafère,
in den leeftijd van
58 jaar
Officier M.SD. Ie KI.,
b.d., Ridder in de Orde
van Oranje Nassau met
de Zwaarden.
Mevr. A. J. R. PronkerLafère.
Jan.
Nijmegen, 5 Febr. 1945
Ubbergscheveldweg 81
De plechtige Uitvaart
zal plaats hebben a.s.
Donderdag 8 Febr., om
10 uur in de St. Stephanuskerk, waarna de
voorloopige begrafenis
zal plaats hebben op
de R. K Begraafplaats
aan de Graafscheweg.
Geen bezoek.
Geen bloemen.
Gaarne H. H. Missen.

OPROEP!
Gestolen goederen.
In het Bureau van den AuditeurMilitair bij den Krijgsraad te Velde
bij het Militair Gezag, Wilhelminasingel 13 (Aula R. K. Universiteit)
alhier, bevinden zich de navolgen
de goederen, vóór 14 November
1944 gestolen vermoedelijk uit een
te Nijmegen verlaten of vernielde
dokterswoning:
2 nieuwe witte linnen doktersjassen; 1 paar nieuwe gummi laar
zen; 1 electrisch scheerapparaat,
nieuw, merk Philips; 1 foto-toestel,
nieuw, merk Balda; 1 radiotoestel,
Philips, type 206a; 2 electrische
straalkachels; 1 doos, inhoudende
doktersgereedschap.
Ieder, die omtrent de herkomst
dezer goederen inlichtingen kan
verschaffen, gelieve zich te ver
voegen ten Parkette van den Auditeur-Militair, bij voorkeur tusschen
10 en 12 uur.
Nijmegen, 6 Febr. 1945.
De Auditeur-Militair voorn.,
Mr. C. A A. M. v. d. KROON.

(i(k£l>0<*Jan£>ei
dee/tcfap
MOLENSTRAAT 106 (bij Palthe)
BOERENBOND
NEERBOSCH EN HEES.
R. K. Vereeniging van Boeren en
Tuinders.
Deze vereeniging heeft na een
gedwongen rust van ruim drie jaren
haar werkzaamheden hervat.
Op Vrijdag 15 Februari a.s. zal
een algemeene ledenvergadering
worden gehouden, waarop verschil
lende belangrijke mededeelingen
zullen worden gedaan.

DANKBETUIGING.
Voor de vele bewijzen van
deelneming bij het over
lijden
van
onze
lieve
Ouders, zeg ik U allen, en
vooral de Buurtbewoners,
hartelijk dank.

t

Heden overleed na een
kortstondige
ziekte,
voorzien van de Ge
nademiddelen der H.
Kerk, in den gezegenden
ouderdom van
ruim 92 jaren, onze
lieve Moeder, BehuwdGroot- en Overgroot
moeder
Johanna Hardendorf,
Wed. van den Heer
Wilhelmus Hendrikus
Hellegers.

Verhulststraat 7.

R.-K. DAGMEISJE

P. M. A. GEBBING

JONGE ASSISTENT

M.T.S.

Moderniseren en repareren

BONTJASSEN

Namens wederzijdsche
Familie.
Nijmegen,
Mollenhutscheweg 291.

Dr. C. J. Gelderman
wordt vanaf HEDEN voor
den tijd van 3 maanden
waargenomen door

Mevr. I. W.

DE BOER-ROELOFFS

Arts.
O. HEESSCHELAAN 523.
Praktijk-adres blijft:
St. Annastraat 12.
Boodschappen bij voorkeur
alleen schriftelijk aldaar.
Spreekuren ongewijzigd,
alle werkdagen, behalve
Zaterdag, van 2—3 uurn.m.

OPROEPING.

t

Nijmegen, Molenstr. 90

Naaimachine-reparatie

DANKBETUIGING.
HIER EVEN KIJKEN!
Hiermede betuigen wij aan
GEVRAAGD
Vitamin praeparatens
allen
onzen
hartelijken goed bekend met Boek
Zenuw tabletten.
dank, vooral aan de Buurt houden en Typen. Voor
Keelontsmettings tabl.
bewoners, voor hun belang flinke werker goede toe
Verkoudheidzalf.
stelling en medeleven, be komst! Accountantskantoor
Hoestdranken.
toond bij het overlijden van
Hoestdruppels.
J. D. HUIBERS,
onzen goeden Man en
Maagpoeder.
61755
Arksteestraat 3.
Vader
Laxeermiddelen.
Hendrikus Johannes
Tonicums.
Kersten.
Rheumatiek middelen.
'•-HERTOGENBOSCH
Mevr de Wed. KERSTENMedicinale Kruiden.
Op Woensdag 7 Febr.
Spaanjaars en Kinderen.
Drogisterij
„De Papaver"
Nijmegen, 6 Februari 1945. VERGADERING voor de
Ziekerstraat 165 - Nijmegen
leerlingen
van
de
hoogste
Rembrandtstr. 35. 61888
klassen 's avonds 7 uur op
Hiermede betuigen wij St. Annastraat 1.
onzen oprechten dank voor
H. FLIERVOET.
de deelneming ondervon
vqp
den bij het overlijden van
Waarschuwing !
onzen geliefden Vader, Bij overschrijding van Uw
Behuwd-, Groot- en Over stroomrantsoen
zal
de
grootvader
stroom voortaan geheel
Dirk Reinderd Lax,
worden afgesloten. Voor

Boerenleenbank
Neerbosch en Hees

Patzkowsk;
en kinderen.

Mevr. VAN DER STAAIJ,
Twaalf Apostelenweg 20,
vraagt voor direct net

NET MEISJE

Uit een exploit, uitgebracht*
d.d. 6 Februari 1945 door
A. WIGéRI VAN EDEMA,
Nijmegen, 5 Febr. 1945
Deurwaarder bij het Kan
Burgh. v. d. Berghstr. 8
tongerecht te Nijmegen,
wonende en kantoorhouNijmegen:
dende aldaar aan den BijleW.
D.
Hellegers.
r
Tot ons diep leedwe|
veldsingel No. 26, blijkt,
Ch. Hellegers-Legrand
zen overleed ons beste
dat THEODORUS ARNOLen
kinderen.
Vriendje
DUS VAN ZEELAND en
Winssen:
TONIA DE GROOT, echte
Jan Arents,
Wed. H. van Steijnlieden, beiden zonder be
in den leeftijd van
Hellegers
kende woon- of verblijf
elf jaar.
en kinderen.
plaats hier te lande of in
Nijmegen:
Wij zullen je nooit
het buitenland zijn OPGE
J. Hellegers.
ROEPEN om op Vrijdag
vergeten Jan.
A. Hellegers-Walraven
den negenden Februari 1945
Je Vriendjes en
des voormiddags te elf uur
en kinderen.
Vriendinnetjes van
te verschijnen voor den
de Jan de Wittstraat.
De Solemneele Uit
E. A. Heer Kantonrechter
vaart zal gehouden
te Nijmegen in de Audiën
Heden nam O. L. Heer
worden Woensdag 7
tiezaal van het Kantonge
tot Zich na 2 maanden
Febr. om 9 uur in de
rechtsgebouw
aan
den
onze lieveling
Oranjesingel No. 56 te
St. Josephkerk Keizer
Hetty.
Nijmegen, ten einde te
Karelplein, waarna de
worden gehoord op een
voorloopige begrafenis
F. de Graaf.
door
JOHANNES VAN
op de R. K Begraaf
H. J. de Graaf-Hofstee
ZEELAND, wonende
te
plaats
Graaf srhe »veg,
Freddy.
Nijmegen, ingediend ver
om 11 uur.
Nijmegen, 4 Febr. 1945
zoekschrift strekkende tot
Wij bevelen haar ziel
Heijdenrijckstraat 67.
tusschenkomst hu-welijk
in Uwe godvruchtige
De Engelenmis zal ge
gebeden aan.
houden worden a.s.
Vrijdag om 8.45 uur in
De heilige Uitvaart
de Noodkapel DominiDe leden worden bij deze
van onzen innig ge
canenstraat.
opgeroepen ter Algemeene
liefden,
onvergetelijVergadering
welke
zal
ken Man en Vader
worden gehouden op Vrij
dag 15 Februari a.s. n.m. 2
Hendrikus Theodorus
uur in de kerk en waarop
Tot onze groote droef
Pruijn
mededeelingen zullen wor
heid overleden 3 Febr.
zal
plaats
vinden
den gedaan betreffende de
te Breda, onze lieve
Vrijdag 9 Februari des
hervatting der werkzaam
dochter, zuster, schoon
morgens om 9 uur, in
heden, enz.
zuster en tante
de Christus Koning
Aller opkomst wordt ver
Lucie Heemskerk
kerk, waarna de over
wacht, terwijl Boeren of
plaatsing van ongewijTuinders, die lid wenschen
en onze beste schoon
den
naar
gewijden
te worden, mede worden
zoon, zwager en oöm
grond om 11 uur op de
uitgenoodigd.
Adrianus Mulders,
Algem. Begraafplaats,
HET BESTUUR.
ons achterlatende hun
Graafscheweg.
lief dochtertje Margie.
Wed. A. PRUIJNUit aller naam:
A. J. HEEMSKERK.

TOEZICHT BIJ TERUGKEER
VAN WERKKRACHTEN
UIT DUITSCHLAND
Medewerking gevraagd
De Burgemeester der Gemeente
Nijmegen ontving van den dienst
der Evacueering en Repatrieering,
alhier, een schrijven met betrek
king tot den terugkeer van Nederlandsche en buitenlandsche werk
krachten uit Duit schland.
Uit dit schrijven wordt het
volgende onder de aandacht van
het publiek gebracht.
De tijd van repatrieering van
Nederlandsche en buitenlandsche
werkkrachten uit Duitschland is
v allicht minder veraf dan velen
meenen. De_ omstandigheden waar
onder deze personen aldaar moe
ten leven en werken, zijn stellig
ongunstig vooral ook gezien uit
het oogpunt van volksgezondheid.
Er bestaat zelfs zóó groot gevaar
voor overbrenging van gevaarlijke
volksziekten uit Duitschland naar
de omringende landen, dat de
Geallieerde Regeeringen gezamen
lijk besloten hebben aan alle
grenzen maatregelen te treffen
voor een gecontroleerde terug
leiding van
buitenlanders uit
Duitschland.
Hoofddoel daarvan is dus be
scherming der volksgezondheid.
Bekend is geworden, dat o.m. »le
gevreesde vlektypihus, een ziekte
die in ons land gelukkig nagenoeg
onbekend is, in verschillende stre
ken van Duitschland voorkomt.
Deze door luizen overgebrachte
ziekte zou voor Nederland een

Huismoeder*, Naaisters I
<s Uw NAAIMACHINE defect?
van 9—4 uur, v. g. get. v. Zendt even een boodschap
en wij repareren hem voorÜ
GEVRAAGD
Reparatie van Naaimachines
Namens de Kinderen:
en andere Huishoud. Artikelen
Uit aller naam,
boven 18 jaar, voor den
W. WESSELS. dag. A. HOLLAND, St. An
Paddepoelscheweg 11
Nijmegen, 5 Februari 1945. nastraat 16. Aanmelden van
Muntweg 167.
Willemsweg 258.
61827 1—2 en van 5—6.

De Praktijk van

Eenige en algemeene
kennisgeving.

Geen enkel lid verzuime dan ook
deze vergadering bij te wonen,
terwijl boeren of tuinders, die lid
wenschen te worden, mede wórden
uitgenoodigd.
Verder zij verwezen naar de in
dit nummer voorkomende adver
tentie.

R.-K. MEISJE

gevraagd, voor halve dagen,
zelfrtandig kunnende wer
ken. Drogisterij „De Papa
ver", Ziekerstraat 165.

PEEK&CLOPPEHBURG

kom dit door het gebruik
van het nieuwste Philipsproduct de

Molenstraat 56

GETROFFENEN

zuinige „Eeka"-lamp

met Uw speciale
vergunning naar

in 7| en 20 Watt.
Verkrijgbaar bij:

Technisch Bureau

Matrassen-Magazijn

„DE KROON"

SUCCES

MOLENSTRAAT 140 KONINGINNELAAN 9

Scheepswerf BEERDEN - Havenweg 28 - Nijmegen
vraagt

ijzerwerkers, jongens en Timmerlieden

ramp kunnen worden, indien geen
doeltreffende maatregelen werden
getroffen.
De
Nederlandsche
regeering
heeft met het oog hierop besloten
tot vorming van een uitgebreide
organisatie, welke in groote lijn
tot taak heeft door instelling eener
intensieve
grensbewaking
de
landgrenzen zoo mogelijk herme
tisch te sluiten, zoodat zich nie
mand binnenwaarts kan begeven
dan langs zoogenaamde doorlaat
posten. Achter deze doorlaatposten
staat de Dienst der Repatrieering,
die in de eerste plaats tot taak
heeft elke binnenkomende te ont
luizen en aan een medische con
trole te onderwerpen. Dank zij
een nieuwe vinding kan deze ontluizing doeltreffend plaatsvinden
op eenvoudige wijze door bespui
ting met een voor menschen
uiteraard onschadelijk poeder, dat
in enkele uren lichaam en klee
ding afdoende ontluist.
Het is vanzelfsprekend van het
grootste belang, dat geen repatrieerende aan deze behandeling
ontsnapt. De grensbewaking moge
zeer intensief zijn, toch moet
rekening worden gehouden met de
mogelijkheid, dat enkelen kans
zien de grenzen ongemerkt te
passeeren. Deze personen dienen,
indien binnen de gemeente aan
getroffen, ten spoedigste naar de
dichtstbij'gelegen repatrieeringspost
tc worden geleid.
Ieder gecontroleerd
repatrieerende wordt verzorgd, in 't bezit
gesteld van voorloopige distributie
bescheiden en zoo spoedig moge
lijk op Rijkskosten naar zijne
bestemming getransporteerd. Een
clandestien
gerepatrieerde
-al
daarentegen veelal niet gemakke
lijk in eigen voeding kunnen
voorzien en geen reisgelegenheid
vinden. Het is dus ook in zijn
eigen belang, dat hij door den

Per plaatsing van ma*. 10 woorden 10.60, elk woord meer f 0.10.
„Pers. aangeboden" per annonce f 0.50 bij ma*. 10 woorden, elk
woord meer f 0,08. Bewijsnummers 10 ct. Uitsluitend bij vooruitbetaling
VERLOREN van Kanaalstraat naar
N. N. Daalscheweg VULPEN, merk
Waterman (waarschijnlijk), geel
metalen Clips, pomp vulsysteem.
Aandenken van ov.erledene. Goe
de belooning
voor terug be
zorgen of inlichtingen G. Janssen,
Kanaalstraat 23.
61725
WIE WEET INLCHT1NGEN om
trent de verblijfplaats van de
Wed. KOOL EN ZOONS, Be
schuitbakkerij, Rijksweg, Afferden (L.) Bericht gaarne In dit
blad. Onkosten worden vargoed.
Verheijen, Groenestraat 292.
MEISJE GEVRAAGD, voor dag of
dag en nacht. Aanmelden bij Te
Boekhorst, Rembrandtstr. 18.
Net eerlijk MEISJE GEVRAAGD
voor dag of dag en nacht met
huiselijk verkeer, als hulp in de
huishouding. Goed loon, goede
voeding. Te melden: Mevr. Traa,
Cederstraat 25, Nijmegen.
MEISJE GEVRAAGD voor
ochtenduren, Bakker, Berg
Dalscheweg 166, Nijmegen.

de
en

GEVRAAGD NET DAGMEISJE van
's-morgens 9 tot 's middags 2
uur. Mevr. I. Maters, Dikkeboomweg 14, Hees.
61761
GEVRAAGD: NETTE WERKSTER,
2 of 3 dagen per week. Goed
loon en kost. Geurts, St. Anna
straat 156, Nijm.
61739
IEMAND GEVRAAGD die wol kan
SPINNEN. A. Mientjes, Havikstraat 26, Nijm.
61721
HUISNAAISTER GEVRAAGD voor
oud en nieuw. Van der Linden,
St. Jacobslaan 372, Nijmegen.
Beschaafde R. K. HUISHOUDSTER
b.z.a. voor Nijmegen bij Dame
of Heer alleen of klein gezin,
goed kunnende koken, v.g.g.vWellink, Azaleastraat 18, Nijm.
B.z.a. 2 NETTE JONGENS, 16 jaar
voor opleiding als winkelbedien
de in kruidenierszaak en 141/i
jaar liefst tuinieren, v. d. Broek,
Waterstraat 216, Nijm.
61711
Gedipl m. COSTUMIERE kan nog
eenig VERSTELWERK aan huis
hebben. A. Andringa, Koninginnelaan 197, Nijm.
61722

Drukkerij VERHAAK - Grave
Eerste en Tweede klas Zetter

TE KOOP een SALONPATHAPHOON met platen f 200, ook
genegen te ruilen. De Vries,
Graafscheweg 146, Nijmegen.

Brieven Groesbeekschedwarsweg No. 107, Nijmegen
WIE KAN EN WIL VOOB EEN GEDUPEERDE

een Winkel of gedeelte van Winkel
in huur afstaan
voor een in te richten Parfumeriezaak ?
Brieven aan J. H. BLOEMENDAL, p/a Accountants
kantoor E. M. J. ENGBERS, Oranjesingel 28, Nijmegen

TE KOOP: 2 Haarknipmachienfjes
z-g.a.n. f 20 per st. of ruilen
voor 1 paar I. d. schoenen m. 42
en 1 paar hooge jongensschoenen
m. 39; luidspreker v. radio te
koop f 25; 1 paar hooge Kinder
schoenen m. 22 te ruil voor m.
28 event. bijbef. Reuters, Broerdijk 65, Nijm.
61556

TE KOOP AANGEBODEN een
electrische TREIN m. foebehooren
f 150.—.
Driessen, Dr. Schaep
manstraat 64, Nijm.
TE KOOP GEVRAAGD: door ge
dupeerde een FANTASIEBROEK
en een goed werkende Naai
machine. Wouters, Parkweg 30.
TE KOOP GEVRAAGD: een KIN
DERLEDIKANT met matras, tevens
te ruil een p. damessch. m. 38
voor mr 42 met platte hak. B. v.
Assen, Broerweg 16, Nijm.
TE KOOP GEVRAAGD: klein
DRESSOIR Maas, Papegas 7.
SPOEDI TE KOOP GEVRAAGD:
,,Leerboek voor de Politie", 3
dl. door Stapel en de Koning en
diverse andere polifieleerboekjes.
Ook ruilen tegen beenkappen,
koppel of nieuwe overal, v. Velp,
Josef Israëlsstraat 78, Nijm.
TE KOOP GEVRAAGD door ge
troffen net gezin OPKLAPBED,
geheel compleet. Van Ostrom, 3e
v. Hesewijksfraat 2, (bijgebouw
school), Nijm.
61724
TE KOOP GEVRAAGD: kleine,
zindelijke HOND ( mann.) liefst
Doberman pincher of Spaniel.
Tevens: de geschiedenis van San
Michele en kunstalbums. Win
ters, Pater Brugmansfraat 14.
TE KOOP GEVRAAGD: Benzlnesoldeerbouf en Wormwiel met
worm. Spoed. F. A. Korderijnk,
Nijm. Radiafeureninrichting, Biezensfraat 18 of Disfelstraat 86 bij
de Wolfskuilscheweg.
TE KOOP GEVRAAGD: Kinderschoenfje voor baby 1Vi jaar.
v. d. Linden, Kraayenhofflaan 327
TE KOOP GEVRAAGD: 500 K.G.
HAVERSTROO, v- Herwijnen, Heijendaalscheweg 274, Nijm.
EEN
KINDERBAD of
groote
Waschteil TE KOOP GEVRAAGD.
Mevr. P. Vyfh—de Wijze, Madoerasfraat 12, Nijm.
VLAGGESTOK TE KOOP GEVR.,
lang 5 a 6 meter. J. v. Rossum,
Nimrodsfraaf 87, Nijm.
61753
WEI RUILT een paar bruine lage
SCHOENEN, m. 34, z.g.a.n», te
gen een paar schoenen m. 37
desgewenscht
bijbetaling.
Te
vens fe *koop gevraagd 6 Stoe
len of 4 stoelen en 2 fauteuils
of fe ruil. Claassen, Haferf
scheveldweg 169, Nijm.
61529
WIE RUILT mijn INSTAPPERS, m.
37 z-g-a.n. voor schoenen met
platte hak m. 37. v. Kraaykamp,
Maasstraat 2, Nijm.
61530
WIE RUILT mijn z.g.a-n. lage br.
SCHOENEN m. 44 voor een paar
Dameslaarzen m. 41-42. W. Raymann, Koninginnelaan 68, Nijm.
Donker blauwe WINTERMANTEL,
maat 42, TE RUIL voor blauwe
Zomerswagger, maat 42. J. Duit
man, Dobbelmannweg 120.

Officieele mededeeling
van het Algemeen Commissariaat voor
de Voedselvoorziening
Noteering per 100 kg, tenzij anders
aangegeven.
Voor afwijkende producten 80 %
v. d. genoteerde prijzen.
De prijzen gelden resp. voor Teler
veiling, Grossier en Detaillist.
APPELEN
Groep I Cox. or. Pip
Kwal. I A
74.— 84.— I.-*
A
53.— 61— 0.75
B
32.50 38.50 0.47
Groep II Schoone v. B. Goudr.
Kwal. I A
53.— 61— 0.73
A
40.— 46.50 0.50
B
26.50 32.— 0.41
Groep III Brab. Bellefl.
Kwal. I A
47.— 54.50 0.63
A
37.— 43.50 0.53
B
23.50 28.50 0.37
Groep IV Jacq. Level
Kwal. A
32.50 38.50 0.47
B
23.50 28.50 0.37
Groep V Overige Soorten
Kwal. A
28.50 34.— 0.43
B
19.— 24.— 0.31
Val v. Goudr. Ster, Yel. Tr. & val
van Gr. I
15.— 19.50 0.23
val ov. soort.
12.— 16.— 0.21
Kroet zuur
10.— 14.—• 0.18
Kroet zoet
5.—
8.50 0.H
PEREN
Groep I Beurre Anjou
Kwal I A
66.—
73.— 0.90
A
47.— 54.— 0.63
B
25.— 30.— 0.33
Groep II Legifontgroep
Kwal. I A
53.— 6L— 0.74
A
40.— 47.—
0.5$
B
19.— 24— 0.30
Groep II A Brederodegroep
Kwal. A
40— 47.— 0.58
B
19— 24— 0.30
Groep Hl Beurre Merode
Kwal. A
37— 43— 0.54
B
19— 24— 0.30
Groep IV Overige soorten
Madel A
25— 30— 0.38
B
19— 24— 0.30
Kroet en
valperen
5.—
8.50 051

WIE RUILT nog goed H. Rijwiel
met banden voor H. Costuum m.
54, tevens langharige foks-terrier
te koop f 35. A. Rozijn, Voor
stadslaan 117, Nijm.
RUIL 1 p. nieuwe KINDERKLOM
PEN, schoenm. 27, of 1 paar
schoenmaat 23-24, tegen idem
schoenmaat 25. v. Liessum, Oude
Heesschelaan 336, Nijm.
TE RUIL WANDELWAGENTJE me!
zak of Wintermantel, m. 42 tegen
Strijkbout 220 v. of damesschoe
nen m. 38. Te Koop automatische
opfelstempel f 30. Notrot, Marschstraat 21, Nijmegen.
61372
TE RUIL GEVRAAGD! 4 STOELEN
en 2 FAUTEUILS voor nieuw Heerencosfuum, maat 52. Bevr. D.
Straten, Piet Heinsfraat 39, Nijm*
WIE RUILT mijn vette KONIJNEN
voor groote waschteil, waschbord, ontbijtservies en of diepe
borden of kop en schotels of
cocosmaffen, ook genegen te
koopen. N. Sibels,, Oude Mo
lenweg 209, Nijm.
61363
TE RUIL een g. emaille FORNUIS
voor een Colbert Costuum maat
46-48. 1 paar werkschoenen, m. 41
voor 1 paar Damesschoenen m. 38
G. Benders, Kastanjelaan 90.
SALAMANDERKACHEL In RUIL
voor Haard of goede Vulkachel;
1 persoons Ledikant in ruil voor
Divan; hooge waschmachine voor
Vloerkleed, v. d. Velden, Kasfenfelaan 28, Nijm.
61366
WIE RUILT met getroffene 1 paar
pr. DAMESSCHOENEN m. 40 tegen
Heerenondergoed. Brieven Alders, Kanaalstraat 26, Nijm.
TE RUIL prima WERKSCHOENEN
m. 42 voor Damesschoenen m. 38.
Noy, Kwarfelstraat 6, Nijm.
WIE RUILT los keukengerief,
zooals broodschalen, 1 pits gascomfoor, theeketel en dergel. v.
heeren- of damesondergoed. Ja
cobs, v. Dulckensfraat 24, Nijm,
WIE RUILT mijn l.g.s.z. LINNEN
KAST, half leg en half hang,
tegen Divan met
kleed,
J.
Brouwers Ten Kafestraat 46, Nijm.
TE RUIL: 1 lichtblauw DAMESPULLOVERTJE tegen 1 paar da
messchoenen (sport) maat 39Vi
eventueel
bijbetalen.
Janssen,
Hertstraat 73, Nijmegen.
61767
TE RUIL KOLENFORNUIS tegen
Radio. Moufon, Willemsweg 237.
TE RUIL MICROSCOOP voor la
boratoriumonderzoek tegen Ra
dio, Hoogveld, Dr. Schaepman
straat 30, Nijm.
61734
TE RUIL: JONGENSPAK, leeft. 19
& 20 j. tegen Damesfiets met ban
den i.g.s.z. en PiccolofluÜ tegen
Beenpijpen. v. Gurp, Mesdagstraat 49, Nijm.
61723
TE RUIL lange lederen MOTORJAS voor Radio. T. A. Speelpenning, Kapper, Weurtscheweg 73WIE RUILT mijn twee paar g.o>h.
KINDERSCHOENTJES, maat 25 en
26 tegen een paar g.o.h. jon
gensschoenen maat 29, tevens
luidspreker tegen trainingspak v.
jongen van 6 jaar. J. Koopman,
Oude Kasteelschelaan U 91, Ubbergen.

TE KOOP: Keukentafel f 12; Keu
kenkast f 25; Uiftrektafel f 25; 4
keukenstoelen f 40; penantkastje
met spipegel f 20; eiken spiegel
lijst f 10; pracht horloge f 85. G.
Tassenaar, Begijnensfraat 6, Nijm.

WIE RUILT DAMESSCHOENEN,
maat 40, klein, voor 39 klein.
Moufon, Hofdijkstraat 13, Nijm.
TE RUIL een paar D. SCHOENEN
h. h., maat 36. J. Jansen, 2e Walstraat 64, Nijmegen.
61523

WIE RUILT mijn nieuwe TWEED
JAS voor goed onderhouden For
nuis of Haardkachel. G. Corbeek,
Oude Kasteelschelaan U 92, Ubbergen.

dagéiijic*

TE KOOP: GEHOORAPPARAAT
met Telef., nieuw f 150 of ruilen
voor Radio, Fiets met goede
banden of iets dergelijks Reu
ters, Broerdijk 65, Nijm.

WIE RUILT een HEEREN OVER
JAS, groote maat voor Heeren
Ondergoed, groote maat. Nas, In
de Betouwsfraat 15, Nijm.

TE RUIL: 1 p. nieuwe DAMES
SCHOENEN, halve hak, bruin m.
37, tegen idem 39, de Kluys,
Laarschendam 79, Hees.

INSTITUUT SCH0EVERS

TE KOOP: eikenhouten staande
SCHEMERLAMP f65 of ruilen
voor iets anders.
Th. Aalbers,
Jozef Israëlsstraat 99, Nijm.

Nieuwe br.
DAMESSCHOENEN
(v-o.) h. hak, m 36 a 37 fe ruil
tegen meisjessch. m. 37 pl. hak.
Westerhof, Guido Gezellestr. 13.

TE RUIL: MOTORRIJWIEL FN met
prima banden voor Radio Pick-up
combinatie of iets anders. Jansen,
Brederosfraat 47, Nijmegen.

TE KOOP of TE RUIL GEVRAAGD
VLOERKLEED, liefst 2 X 3 m te
gen nieuw Heeren Zakhorloge,
prima uurwerk. Janssen, v. 't
Santsfraat 14, Nijm.
61693

TE RUIL PHILIPS RADIO type 2537
zonder luidspreker, doch met
nieuwe lampen en/of Stofzuiger
merk Volta 125 volt voor sportcolberf met pantalon i.g.st. maat
50-52. Tevens fe koop een Fongers Rijwieldynamo met lamp 10
gld. Alleen Zondags. P. Janssen,
Driehuizerweg 392.
61321

MALEISCH

LEEREN: LEZEN, SCHRIJVEN
VERSTAAN en SPREKEN

INLICHTINGEN

OFFICIEELE PUBLICATIE
van het Rijksbureau voor de
Metalenverwerkende Industrie,
Raadhuisstraat 1, Tilburg.
Alle fabrikanten en importeurs
van, en handelaren in artikelen,
ressorteerende onder het Rijks
bureau voor de Metalenverwer
kende Industrie, zooals:
L kachels, haarden, fornuizen en
verwarmingstoestellen en onderdeelen;
2. metalen keuken- en tafelgerei;
3. electrotechnische artikelen;
4. machines voor alle bedrijven;
5. gereedschappen voor alle be
drijven;
6. hoefijzers en hoefbeslag;
7. landbouwwerktuigen
en
ge
reedschappen; die in de toekomst
voor: verwerkings-, import- en
afleveringsvergunniiigen in aan
merking wenschen te komen, die
nen zich nu reeds met opgave van
hunne voorraden tot het Rijks
bureau voor de Metalenverwer
kende Industrie te wenden onder
vermelding van het nummer en de
functie, waaronder zij bij het Rijks
bureau te 's Gravenhage waren in
geschreven.

VERKENNERS

Algemeen Ontwikkelde JONGE
DAME zoekt PLAATSING als Juf
frouw van gezelschap of Kinder
juffrouw (liefst intern). Brieven
aan v. d. Klugt p/a Graafsche
weg 11, Nijmegen.
61680

vraagt voor vast dienstverband

Repatrieeringsdienst
wordt be
handeld.
Met de directe leiding van den
Dienst der Repatrieering van het
district 8, waarin het gebied dezer
gemeente is gelegen, is belast de
heer D. van Aalst, rentmeester te
Hees, ook telefonisch bereikbaar
onder telefoonnummer 24492 aan
zijn dienstkantoor in het pand
Nassausingel no. 4, alwaar ook het
Ontvangstcentrum voor repatrieerenden is gevestigd.
Uit
het
vorenstaande
moge
blijken, dat het in het welbegrepen
eigen belang van de inwoners der
gemeente is, bij voorkomende ge
vallen alle medewerking te ver
leenen.

EN INSCHRIJVING

10—12 en 2—5 uur
KRONENBURGERSINGEL 19 — NIJMEGEN

Tevens gevestigd te 's-Gravenhage, Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht,

Arnhem, Rijswijk, Batavia

BINNENKORT VERWACHT:

2e Oroote Cabaretavond
TE GEVEN DOOR

George Verburg's Cabaret-Gezelschap

Eerste Betawsche Zaadhandel

Fa. JAN VAN HOUT

TE KOOP of TE RUIL GEVRAAGD
MOTOR met pompinsfallatie voor
drinkwatervoorziening.
Burgers,
p/a Rief, L. Hezelsfraaf 6, Nijm.
TE KOOP AANGEBODEN: 2 Rookfaufeuils met kussens; 1 pracht
ronde salontafel; 1 Theemeubel,
glas in lood. Old-finish f 450. Te
bevragen A. F. Hendrix, Kantoor
boekhandel, Groenestraat 235-237.

PAUWELSTRAAT No. 10
Anno 1845 - NIJMEGEN

TE
KOOP:
prachtige blauwe
Hollandsche KEESHOND f150, lief
bij kinderen, 2 j. oud. A. Vink,
Haferfscheveldweg 442, Nijm.

Wij leveren U dit jaar ook weer prima soort echte
hoogkiemende ZADEN, oogst 1944 (dus nieuwe oogst).
Prijscourant op aanvraag.

TE KOOP: klein FORNUIS f75.
Disveld. N. Markt 54, Nijm.

ZAKKALENDERS

met km -tabel van Nlfme^en en Oainevinq
Verkrijgbaar a 10 cent

TE KOOP SALAMANDERKACHEL,
hoog 1 mefer f 65. H. de Kroon,
Broerdijk 37, Nijm.
61741
TE KOOP prima LOOPREK f35,
tevens te koop gevraagd goed
onderhouden wandelwagentje. M.
Pieters, Daalschedwarsweg 4.

bij BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

TE KOOP AANGEBODEN: WERK
SCHOENEN, maat 41 f 20. Besselink Amsfelstraat 22, Nijm.

Uitsluitend voor den handel

PERZISCH KLEEDJE 150 X 95
f 300, Luidspreker f 35. v. Baal,
Groesbeekscheweg 99, Nijm.

Uitgave A G S - Groenewoudscheweq 262

TE RUIL: 1 paar damesschoenen
a.n., maat 36 voor idem 39; pr.
damesschoenen, maat 36 voor
heeren 41 of dames 37 met p|.
hak. Adres Hendriks, Posfdwarsweg 21* Nijm.
61340
WIE RUILT mijn ROKCOSTUUM,
midd. m. tegen een Colbertcosfuum m.m. en een v.o. Meisjeswinfermanfel, leeftijd 17 jaar,
tegen een fototoestel 6 X 9 of
tegen een paar schoenen, maat
36. Losekoof, Broerweg 17.
WIE RUILT JONGENSSCHOENEN,
maat 36 feqen 38. Rasing Tooropsfraat 6, Nijm.
61341
RUIL 2 p. h. schoenen m. 43 te
gen H. Costuum of stof hiervoor
v.o. v. Haren, Groesb. weg 115.
WIE RUILT v.o. mod. KINDER
WAGEN en complete Babyuitzet
tegen een prima Damesrijwiel en
een v.o. Heerencostuum, kleine
maat tegen een goede rijwiel
band 28 X 1Vi; tevens 6 m vitra
ge en een stel overgordijnen te
gen vloerkleed, eventueel met
bijbetaling, v. Til, St. Hezelsfr. 16.

WIE RUILT mijn goed H. POLS
HORLOGE, koperen Parapluiebak
m. achfersfandaard v. H. Winter
jas, kleine maat. Moet in goeden
staaf zijn. Tevens fe Ruil een
pracht bontvos voor een paar
nieuwe Damesschoenen, maat 39.
Reinfjes, Leliestraat 2A.
WIE RUILT prima HEERENRIJWIEL
met z.g.a.n. banden voor Radio
met u-k.g., eventueel met bijbe
taling. L. Bisseling, St. Jacobs
laan 305, Nijm.
61538
WIE HEEFT voor mij een paar
Kinderschoenfjes, maaf 25, voor
maat 21 en Damesschoenen maaf
38 pl. h. voor een voor-oor!',
blauwe
werkbroek,
Bloemen
dal, Hindesfraat 60, Nijm.
TE RUIL i.g-s.z. WANDELSCHOE
NEN, maat 39 1/i tegen knotten
wit babygaren, Prins, Dobbel
mannweg 44, Nijm.
41409
TE KOOP ot TE RUIL GEVRAAGD
BEDSTEL of BED, twee-persoons.
Bekkers, Resedastraat 11, Nijm.
TE RUIL een POPPENWAGEN
voor een m. Mantel, leettijd 14-15
jaar. Hengel, Valeriusstraat 7.
TE RUIL AANGEBODEN 2 nieuwe
RIJWIELBANDEN in ruil voor
prima Radio, liefst Erres, met
uit. k. golt. Adres: H. Hartog,
Hertstraat 17, Nijm.
61402
RUILEN: 1 p. z.g.a.n. SCHAAT
SEN (schoenenmaat 43) teqen
Babygoed. v. d. Ham, 2e Walstraat 94, Nijm.
61400

TE RUIL een nieuw
Heerencostuum maat 48
voor Babywol, wollen Le
dikantdekentje, Gest. De.
kentje of een vooroorlag-.
sche
Kinderwagen.
G,
Geurts, Vondelstraat 59,
Nijmegen.
61560
TE RUIL vooroor!, Winter*
jas, 15-16 jaar, i.g^t.z_
voor Heeren Tweedjas of
Winterjas Fluweelen Bont
jas te koop ƒ 75 of te ruil
voor andere mantel. Wed!,
v. d. Boogaard^ Elstweg
C 343, Wijchen.
61574
TE RUIL Vulkachel, gr.
Spiegel, Pendule, Bok met
Wringer en groote Teil voor
Theemeubel, Overgordijnen
Theedoeken. Groote wittel
Bedsprei voor vet Konijn*
A. Luyten, Tooropstraat 44.'
61572
Nijmegen.
TE RUIL Heerenschoeneni
maat 40, nieuw, voor Meisjessdhoenen maat 35 of
Heerenschoenen maat 43,
nieuw. Pluijlaar. Dobbel»
mannweg 4.
661575;
TE RUIL een Baby-Com*
mode, Reiswiegje, 1 p. n.
Werkschoenen m. 42 tegen
goed spelende radio, event.
bijbet. Weischer, Vlaams
sche Gas 44.
61567]
TE KOOP OF TE RUU»
GEVRAAGD mod. Radi<J
met u.k.g. Kousenmagazijn
Vogelsang, Koninginnel. -llr
TE RUIL GEVRAAGD 1 ft,
D. Molières, platte hak, nu
40 voor 1 paar D. Schoenen
maat 37. Linssen, Toorop»
straat 195.
61618
WIE RUILT mijn Fornuia
voor een goed1 Kacheltje m,
achterbus en mijn nieuwé
Kinderschoentje maat 22
voor 21. G. H. Visser, Brederostraat 82.
61613
WIE RUILT mijn Reis*
wiegje en 6 nieuwe Intern
lock Babyhempjes tegen
een Wandelwagentje, des*
noods bijbetaling. Linders,
Havikstraat 17. Nijmegen.
TE RUIL een paar z.g.a.n.
Heerenschoenen maat 40
voor 2 paar Kinderschoen
tjes maat 23 en 29, Een Di
van voor een Huiskamer*
kachel. G. Wamel, Ruus»
broekstraat 46.
6161$
WIE RUILT twee 1-pers.
Ledikanten
met Spiraal
tegen een 2-pers. Ledikant
met Spiraal liefst met Ma
tras. Nader overeen te
komen. C. G. Lamers. Rozenstraat 24.
61670
TE RUIL een vooroorl.
Wandelwagentje voor een
goed Vloerkleed. W. La*
mers, Azaleastraat 1.
TE RUIL Hoover Stofzui
ger tegen Radio met ultra
k. golf of tegen Schaatsen
m. Schaatsschoenen. Braam
Rembrandtstraat 25.
TE RUIL een paar nieuwa
Damesschoenen maat 36,
sleehak, voor Babygoed.
(Lakentjes, Sloopjes. Oni
derleggers, Wollen Ledi
kantdekentje en Gestikt
Dekentje),
desgewenscht
bijbetaling. G. Geurts, Vondelstraat 59, Nijmegen.
TE RUIL vooroorlogschd
witte Kinderwagen voor
Tapijt
of eenige paren
Meisjesschoenen m. 31—32
en gummi Overschoenen
maten 30 en 32 en nieuwe
rood leeren Dames Molières
"/« hak, maat 38} voor
nieuwe Meisjesschoenen m.
30—31. Janssen, Surinameweg 4. Nijmegen.
61554
WIE RUILT mijn prima
hooge Heerenschoenen m.
45 voor Damesschoenen m.
40 of Kinderschoenen m. 30
of 31. Tevens te ruil Kin
derledikant met 2 wollen
Dekens
voor
Joncensschoenen maat 30 of 31. H.
Peters. Merwedestraat 7.
TE RUIL i.z.g.st. z. zwarte
v.o. Pumps m. 40 voor br.
of d. bl. Japon met lange
mouwen of Stof. Hartgers,
Groesbeekscheweg 211.
TE RUIL z.g.a.n. Wollen
Karoet 280 x 280 tegen een
goede electr. Waschmachine
met Wringer, 225 volt. S.
Veltman, Oude Graafscheweg 142.
61551
TE RUIL Luiers voor goeie
Damesschoenen maat 39.
Kropman, Graafschew. 191.

