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Er zijn nog veel menschen — vooral vrouwen — die niet wil'
Amerikaan
Provtnctenieuwi# H. BART ELS. Sport* SL Th- VAN BERKEL. Verslaggever
BONAANWIJZING
gewonde
toegeven, dat de emancipatie der vrouw heeft gefaald. Zeker, deze
Chef-advertentiesi J. D. C. L GROOT
De Inspecteur van het M.O. en
Radio-Oranje
deelde
mede,
dat
die
Voor
het tijdvak
heeft in enkele opzichten resultaten gebracht, maar de vrouw als vrouw
V.H.O. in het bevrijde gebied
van 12 t/m 17 Maart 1945
is er niet op vooruitgegaan. De strijd voor de vrouwen-emancipatie tweede groep van 500 nederlandsche
maakt -bekend, dat zij, die zich in
kinderen Zondagmorgen in de beste
is er op gericht geweest haar zelfstandig te maken, een plaats, onaf
In de Distributiekringen Nijme 1945 willen onderwerpen aan het
den. Na een korten, feilen strijd
conditie in Engeland is aange
hankelijk van den man, in de maatschappij te bezorgen. Is het pleit komen. Alle kinderen maken het
slaagde men hierin en een eerste gen, Groesbeek, Druten en Wijchen examen Staathuishoudkunde M.O.
daarmee gewonnen; is het gezin hiermede gebaat geweest? Wij gelooven goed. De overtocht verliep uitste
De Amerikaansche scheepsbou compagnie deed een stormloop op zijn voor het hierboven vermelde (K X) en Staatsinrichting M.O.
het niet: de drang naar emancipatie is een der ontbindende factoren kend, het was rustig weer en slechts wer Henry Kaiser deelde den de brug, maar werd door zóó'n tijdvak voor de hieronder vermei (K XI), voor 15 Mei e.k. een in
enkele kinderen waren zeeziek. De senaat mee, dat de plannen voor hevig vuur ontvangen, dat zij moest de artike'en de daarbij aangegeven schrijvingsformulier moeten aan
van het gezin geweest: het spookbeeld, dat een meisje later wel
eerste
maaltijd in Engeland werd den bouw van een aluminium tor terugtrekken. Een tweede compag bonnen aangewezen:
vragen bij genoemden Inspecteur,
afhankelijk zou kunnen zijn, drijft het vaak in den strijd om een
in de beste stemming gebruikt. De pedojager gereed zijn. Hij voor nie rukte op, stelde enkele scherp AARDAPPELEN 1£ kg op elk der Willem van Oranjelaan 13, 's-Her
maatschappelijke positie te veroveren, vroeg uit huis. Het gevecht om
kinderen zijn doorgereisd naar Huil, spelde, dat er aluminium torpedo schutters op de brug buiten gevecht
bonnen gemerkt „Aardappelen togenfoosch.
zelfstandig te worden neemt alle interessen en activiteit van de jonge waar ze drie maanden in een kamp jagers zullen gebouwd worden, die en rende, terwijl de commandant
12, „Aardappelen" M 12 (toe
De candidaten, die zich in 1944
vrouw in beslag, zoodat er geen aandacht overblijft om zich te bé- verblijven.
schreeuwde:: „Hard doorloopen,
60 knoopen per uur maken.
slagkaart).
hebben opgegeven en het examen
kwamen als huisvrouw, een taak, die in de toekomst meer dan tachtig
dan
heb
je
de
minste
kans
geraakt
In April zullen wederom twee
De Britsche schrijver P. G.
VLEESCH (met been) 100 gram op geld betaald hebben, zullen zoo
procent van de meisjes wacht.
groepen van 500 kinderen vertrek Wodehouse, die eenige maanden te te worden", onder een hevig mimogelijk in de gelegenheid gesteld;
bon gemerkt „Vleesch" 12
Inderdaad, wij zijn over de sentimentaliteit van dt romantiek heen. ken, waarvan kinderen uit Venlo en Parijs in voorloopige hechtenis was trailleurvuur de brug over, be
25 gr. op bon gemerkt „Vleesch' worden, het examen in April e.k.
geplaatst, is thans vrijgelaten. Deze reikte de andere zijde en begon
De liederencyclus van Schumann: „Frauenliebe und -Leben" heeft voor Roermond deel zullen uitmaken.
12 B, 100 gram op bon gemerkt af te leggen. Zij moeten voor 20
Intusschen hebben de kinderen in stap werd gedaan door de Parij- daar onmiddellijk de huizen te ver
„Vleesch"" M 12 A (toeslagkaart) Maart hun wensch daartoe bekend
vele meisjes een irreëelen klank gekregen, en als ze staan voor een
het kamp te Coventry een gewich
overen. De Duitschers trachtten de
oude kopergravure „Moedergeluk", naar het schilderij van die of die tige week achter den rug. Zooals sche politie-autoriteiten die na ladingen van de brug te ontsteken, MARGARINE 125 gram of VET maken bij genoemden Inspecteur.
onderzoek van oordeel waren, dat
100 gram op bon gemerkt „Boter*'
ontroert hen dat heelemaal niet meer. Zij kunnen daar alleen schamper reeds kort gemeld, heeft H. M. de geen verdere maatregelen tegen doch dank zij het snelle optreden
DE V-2 LANCEERPLAATSEN
A 12 A, „Boter" B 12 A, „Boter"
om lachen. Toch zit in deze minachting een onrecht tegenover Koningin een bezoek aan het kamp Wodehouse behoefden te worden van twee luitenants, die de draden
IN NEDERLAND
C
12
A,
„Boter"
D
12
A,
„Boter"
gebracht.
Toen
de
kinderen
hun
doorrukten, slaagden zij hierin
belangrijke waarden, die een vrouwenleven zijn grootste expansie
ondernomen. (Reuter).
E
12
A,
„Boter"
M
11
A
(toe
geven. In dit opzicht heeft de vrouwen-emancipatie gefaald, zij heeft eerste verlegenheid hadden over
Sir Archibald Sinclair, Britsch
De britsche minister Attlee voert slechts gedeeltelijk. De brug bleef
slagkaart).
wonnen, gingen zij gewoon door met
minister van luchtvaart, Dinsdag
het geluk voor de vrouw gezocht in de onafhankelijkheid en niet in
te Brussel besprekingen over dte intact, doch was nog slechts bruik
spelen en H. M. deed eenige spel
haar roeping.
bevoorrading.
President Roose- baar voor éénrichtingverkeer. Daar SUIKER 250 gram op bon gemerkt in het lagerhuis sprekende, zei,
letjes met hen mee. Verschillende
men zoo spoedig mogelijk 'n groote
„Algemeen" 84.
dat de lanceerplaatsen voor V-2
Wij weten het wel: over dergelijke dingen kan men met een modern kinderen stelden de Koningin vra velt's afgevaardigde Samuel Roo massa materiaal aan den overkant
HNG.
BISCUITS 300 gram op bon projectielen klein zijn en moeilijk
seman
is
te
Londen
voor
bespre
meisje niet praten, daarvoor is zij te geborneerd, te zake-ijk, te materieel gen, o.a. over de prinsesjes, b.v. of
wilde
hebben,
ontstond
er
een
op
kingen betreffende hetzelfde doel;'
gemerkt „Algemeen" 77.
te gebruiken voor bombardements
ingesteld; maar een feit is en blijft, ondanks alle tegenkanting, dat we ze deze mochten schrnven. H. M.
hij zal daarna Frankrijk. België en stopping in het stadje Remagen,
doeleinden. Ze kunnen zich in
Geeft
hiervan
aan
uw
winkelier
gebruikte
den
maaltijd
met
de
kin_
waar toen de bevelvoerende gene
op dit terrein in vele opzichten terug zullen moeten naar verouderde
Nederland bezoeken.
wouden, op straten of op open
raal onder het schreeuwen van be voor de hulpactie Zuid helpt Noord.
denkbeelden, die meer inhoud hadden en van een beteren kijk op het deren, die haar bij haar vertrek toe
Mevrouw
Roosevelt
heeft
van
wegen bevinden. Zekere gebieden
zongen.
De
geldigheidsduur
der
bonnen
velen,
zelf
als
verkeersagent
optrad.
leven der vrouw getuigden, dan de vooruitstrevende van onzen tijd. Of
nabij stad of dorp in Nederland
Zaterdag waren de kinderen de Keizer Haile Selassie een gouden In den nacht kwam voldoende ma voor Suiker, „algemeen" 86,
is het redelijk alle meisjes zich te laten voorbereiden op een zelfstandig gasten van Amerikaansche soldaten. armband ten geschenke ontvangen.
teriaal aan den overkant om het Eng Biscuits, „algemeen" 91, wordt worden voor het lanceeren ge
maatschappelijk bestaan en' de opleiding voor huwelijk, moederschap Per autobus gingen zij naar het Van Koning Ibn Saud kreeg zij bruggehoofd aanzienlijk uit te verlengd tot en met 17 Maart a.s. bruikt. Hij voegde hieraan toe, dat
en gezin te verwaarloozen, terwijl tachtig procent van de meisjes trouwt amerikaansche kamp, waar zij ont mooie wollen sjaals (Reuter).
terwijl de geldigheidsduur van alle het overzenden van eskaders van
breiden.
Tusschen Zwitserland eenerzijds
en twintig procent ongehuwd blijft? Welk voordeel is er in gelegen, haald werden, de soldaten spelen
bonnen van de toeslagkaart even het bombardementsoommando, ten
dat bijna alle meisjes, zoodra zij zeventien, achttien jaar zijn, het met hen deden en films vertoonden, en Engeland en Amerika anderzijds Luchtfront.
eens tot 17 Maart a.s. verlengd einde die stad of dat dorp te ver
nielen, levens en woningen zou
ouderlijk huis en een moeder, die hulp noodig heeft, in den steek s Middags had een parade plaats, is een economische overeenkomst
De R.A.F. is blijkbaar een dienst wordt.
waarbij aan verschillende soldaten gesloten, betreffende geroofde goe mex een even geregeld programma
vernietigen van honderdduizenden
Nijmegen, 10 Maart 1945.
laten, om, zooals het heet, een belangrijker taak te gaan vervullen?
onderscheidingen
werden uitge deren die in Zwitserland worden en een even groote service als onze
Nederlandsche bondgenooten, die
Is dit sociaal voelen of egoïsme?
reikt. Eén der militairen, die in ingevoerd en omtrent belangrijke K.L.M.. getuige de geregelde lijn op
reeds verschrikkelijk lijden. Na
Men spreekt den eisch uit van vrouwen-emancipatie tegenover het Nederland gewond was, ontving zijn inkrimping van het kwantum goe
LUCIFERS OP DE BON
het bombardement zouden de mande Rijkshoofdstad die ze onder
streven de vrouw uit de fabriek te krijgen. Wel, als men dan toch decoratie uit de handen van Thea deren, dat via Zwitserland aan houdt. Zij schijnt er een zeker ge
Het
College van Algemeene men die raketten lanceeren, uit
op zijn standpunt blijft staan, zou ik willen zeggen: goed, maar dan van Anrooij uit Nijmegen. Het is duitsche troepen in Italië wordt noegen in te smaken om gedurende Commissarissen voor Landbouw. hun diepe schuilplaatsen te voor
een tota'e emancipatie. Dan ook de vrouw hetzelfde werk als de man moeilijk te zeggen, wie van de twee geleverd; cck is ds levering van 19 achtereenvolgende nachten een Handel en Nijverheid heeft, daartoe schijn komen en vermoedelijk hun
goederen aan Zwitserland geregeld. bommen-last naar Bei lijn te dragen, gemachtigd door den Cnef van den afschuwelijk werk elders hervatten
en hetzelfde loon. Geen oneerlijke concurrentie tegen den man, die de het blij-ste was!
die op het oogenblik al in totaal Staf Militair Gezag, bepaald, dat
kostwinner is voor zijn gezin, door voor lager loon te werken. De goed
1.000.000 kg. exp'osief materiaal om alle soorten van lucifers worden
koopere salarieering, het minder loon is het wapen, waarmede de vrouw
vat. Behalve Berlijn werden de aangewezen als distributiegoederen
en het meisje den man uit de fabriek verdringt.
scheepswerven te
Bremen, Ham in den zin der Distributiewet.
Neen, we moeten de meisjes weer gaan opvoeden in en voor het
burg en Kiel, gebombardeerd, ter
VOETBAL
De Führer. — Van Nijmegen tot Coblenz. — Het bruggehuishouden. Wij zijn allen specialisten geworden to know more and
OFFICIEELE PUBLICATIE.
wijl de R.A.F. met duizend bom
hoofd
bij
Wesel
opgeheven.
—
De
gevechten
iu
Honnef
more about less and less: er zijn meisjes, die over een uitstekende
Politie Sportver.—Pol. Dienst 5—2
menwerpers naar Essen vloog. Van
Huisslachting
en Hönningen. — Nog 3 km van Coblenz. — 23000
kantoorroutine beschikken, die in een zaak als prima verkoopster te
uit Italië was het weer de Brenner
voor Oorlogsgetroffenen.
Zaterdagmiddag speelden op een
Duitschers omsingeld. — 1000 bommenwerpers naar Essen.
en doelen in Oostenrijk en Hon
boek staan, die kundig weten om te gaan met de machines in een
Voor oorlogsgetroffenen en ge
der N.E.C.-velden bovengenoemde
garije,
die
de
geallieerde
toestellen
— Stettin en Danzig. — Straatgevechten in Altdamm. —
fabriek, maar hoevelen van deze allen verstaan de taak van de huis
ëvacueerden is bij gunstige beslis elftallen een vriendschappelijken
voor .hun rekening namen.
200 km langs de Oostzee. — De roode luchtmacht. —
sing van den Plaatselijken Bureau wedstrijd. We zagen geroutineerde
vrouw, die van oneindig veel dingen, groote en kleine, weet, wier arbeid
Mandalay haf veroverd. — De gebeurtenissen in Ir,do-China
houder de huiss'achtingstermijn en minder geroutineerde spelers
oneindig alzijdig, gevarieerd en interessant is. De huishoudelijke arbeid
Danzig en Stettin.
verlengd tot 1 April 1945.
bezig, doch allen gaven blijk van
is inderdaad de taak der vrouw en waar deze roeping voor zoovelen in
De Führer heeft weer een troepen op de We: ielijke opritten
Op deze beid steden concentreert
Aankoop van veulens. goeden wil en dan telt de uitslag
de toekomst is weg gelegd, moet de opleiding er toe uitstekend zijn. jschichsalschwere" oproep gedaan naar de bruggen e i zien aan den zich nu de russische aanvalsstoot.
Men haalt voor deze visie den neus op, maar ten onrechte. Pas later, tot de Wehrmacht ter gelegenheid overkant het verwoeste Wezel lig Ro-kossofski klemt Danzig in steeds
Waar door oorlogsomstandigheden niet, maar alleen het doel en een
de
normale verkoof van veulens sportieve ontspanning zal het dan
•bis deradtstaudigti
getrouwJ eijivhun hoofd staat niet naar var. den Hcldengedenktag. Ovor
nau
weren
greep,
terwijl
Sjoekof
gen. In het aehteri'.nd houdt zich
orJk voor allen ongetwijfeld geweest
niet
kon plaats vinden en de uit
een
stormloop
op
„het
bruggehoofd
de durende beslommeringen van het gezin en hun handen zijn links algemeen was het een slap aftreksel de infanterie nog bezig met het
zijn.
reiking
der
identiteits-bewijzen
van
in de dagelijksche bezigheid, ervaren zij tot hun schade welke elemen van de rede, die hij op den 30sten opruimen van geisoleerde groepjes. Stettin", zooals het O.K.W. nu
Het politie-elftal telde meer ge
Stettin betitelt, doet. Rokossofski vele veulens niet op tijd geschiedde,
taire kennis zij missen. Van de huishoudelijke kundigheid der vrouw Januari gehouden heeft. Onder
En het andere.
heeft ten Oosten van Danzig de zal de verkoopdatum voor deze oefende spelers dan zijn tegen
andere
vertelde
hij,
dat
Duitschland
hangt voor een deel het geluk in het huwelijk af.
stander en dat verklaart de spre
op de meest schandalige manier
Terwijl de Duitschers hun brug Nogat-linie doorbroken, Tiegenhof veulens worden verlengd tot 15 kende 5—2 overwinning meer dan
Daarom heeft het meisje aangaande haar toekomstige werk een bedrogen was na Versailles, toen 't
April
1945.
en
vele
andere
plaatsen
genomen
en
gehoofd heldhaftig hebben opge
opleiding noodig. Dat dit een eisch is blijkt uit de ervaring: een onder duitsche leger ontbonden werd, met geven, hebben de Amerikanen het rukt nu op naar de Vrije Stad. Van
Zij die voor een aankoopvergun- genoeg.
Gerhardt van Union scoorde het
wijzeres, kantoorjuffrouw en fabrieksmeisje zijn — enkele uitzonde de belofte, dat de overige staten hunne uitgebreid, ondanks alles, uit het Zuiden komt een ander ge ning in aanmerking wenschen te
eerst en hiermede had de Politie
ringen niet te na gesproken, — vaak halve of slechte huisvrouwen. Zij zich verplichtten hierbij aan te slui wat de vijand in het werk stelde om deelte van zijn troepen opzetten, dat komen moeten hiertoe een aan
Sportver. de leiding. Bongers van
zijn te zeer ingesteld op het resultaat van den arbeid, op specialiseerend ten. Doch zij bleven zich op groote de brug bij Remagen te vernietigen, volgens niet nader bevestigde be vraagformulier vóór 26 Maart 1945
Kraayenhoff maakte voor den PoL
richten,
doorgedrongen
is
in
de
bjj
hun
Plaatselijken
Bureauhouder
schaal
bewapenen,
zoodat
hij,
Hitondanks
artillerie-bombardemen
detailwerk, op geldverdienen. Maar in het gezin liggen de verhoudingen
voorsteden van Danzig. Vanuit het indienen, waarna een aankoopver- Dienst gelijk.
anders: daar is het werk naar den aard der vrouw gericht op ingetogen, Ier, in 1933 direct bevel gegeven ten, en zelfs een kleine aanval van
De in het rood-zwart gestoken
had een leger op te bouwen, dat in de Luftwaffe, die niet zoozeer uit Westen dringt een derde gedeelte gunning al of niet zal worden toe
fijn werk, op liefde voor het kleine, op het voortdurend keerende, dat
Politie zorgde door toedoen van de
staat zou zijn het hoofd te bieden militair oogpunt, als wel als curi op, dat Rauenburg en Karthaus op gezonden.
door fantasie en handigheid variabel moet worden gemaakt, op warmte aan een lichten aanval(!). En nu
De oude aankoopverguni.ingen Quick-spe ers Gerrits en v. Aerssen
osum, van belang was. Niet minder ongeveer 30 km. van Danzig nam.
Ds Russen staan dan verder over zijn vervallen en moeten bij de voor een nuttigen voorsprong met
en gezelligheid.
bood datzelfde leger al zes jaar dan twee granaten per minuut
Daar is voor het meisje dikwijls veel te leeren in het ouderlijk lang het hoofd aan alle joodsch- slaan echter in bij en rond de een afstand van ongeveer 200 km Plaatselijke Bureauhouders worden de rust. Al gauw na de doelwisgezin, onder het oog van moeder. Er is geen betere leerschool dan bolsjewistische aanvallen.
Ludendorfbrücke. Inderdaad, de langs de Oostzee, met uitzondering ingeleverd. Des gewenscht kan dan seling deponeerde v. Aerssen num
Inderdaad, wij bewonderen deze Ludendorfbrücke! Nadat de Ruisen van het bruggehoofd Kolberg, waar een nieuw aanvraagformulier wor mer vier achter den doelman en
de practijk. Daarnaast kan het onderwijs van onze meisjesscholen veel
echter, volgens duitsche berichten,
kort daarop gaf dezelfde speler een
meer in de richting van het gezin gaan. Het heeft geen zin op de Wehrmacht, die in 1940 zich ver Hindenburg's gedenkteeken ver reeds straatgevechten gaande waren den ingediend. Ook veulens zonder
goeden corner waaruit Gerrits
dedigde
tegen
de
brutale
aanvallen
overden
bij
Tann-enberg,
trokken
de
identiteitskaart
kunnen
op
deze
volksschool den leerplicht voor het meisje te verkorten, maar het zal
van Nederland, België, Denemar Amerikanen over een brug, ge Sjoekof staat dan verder in een aankoop vergunningen worden ge doelpuntte. De wedstrijd was nu
wel zijn nut afwerpen zoo het onderwijs aan de meisjes op het gebied
reeds beslist en 't was tegen de
ken, Noorwegen, Polen, Yoego- noemd naar Paul von Hindenburg's halve cirkel om Stettin. Zijn artil kocht.
van htm toekomstige vrouwelijke taak meer op den voorgrond komt. Slavië en Griekenland en, niet te onafscheidelijken compagnon, den lerie beschiet Altdam, de oostelijke
Bij de geboorte van een veulen verwachting in, dat de Pol. Dienst
voorstad,
waar,
eveneens
volgens
Men taxeere de kwaliteiten van een meisje vooral niet naar de punten, vergeten, het strijdlustige Luxem verbeten miiitairist Ludendorf. Hij
moet hiervan aangifte worden ge den stand door Klaassen op 2—5
kon brengen. De aanwezigheid van
behaald op de M.U.L.O.-examens. Het is in het belang der toekomstige burg, dat zich meester wilde maken heeft als Wacht am Rhein wel zéér duitsche berichten, reeds sovjet daan bjj de Plaatselijke Bureau
slecht gefungeerd, de stramme troepen binnengedrongen zijn. De houders. Ook van de veulens waar doelschutters in het team der
gezinnen den drang der meisjes naar intellectueele beroepen zooveel van het Rijnland!
De Führer uitte nog eens zijn Pruis, die bij de nazi-putch in roode luchtmacht ondersteunde de van aangifte nog niet plaats vond Politie Sportver. drukte den stem
mogelijk te remmen. Beter ware het voor de meisjes in een centrale
pel op deze ontmoeting.
wanhopigen
spijt, dat hij Rusland's München
kaarsrecht
doormar krijgsoperaties en bombardeerde moet die alsnog geschieden.
school een zevende en achtste leerjaar in te lasschen, waarin, naast
kracht zoo geweldig onderschat had. cheerde, terwijl Volksgenosse Hitier Koningsbergen, Danzig en Stettin.
Met de genoemde spelers bij de
De P.V.C. voor Noord-Brabant,
en tegelijk met de godsdienstig-zedelijke ideaalvorming, warenkennis,
In
de
streek
van
het
BalatonHet noodlot had wel zeer tegen dekking zocht en zich klein maakte
Kantoor Gelderland, afdeeling P.S.V. kunnen we niet volstaan:
meer wisten de Duitschers, ten
koken, naaien, babyverzorging, hygiëne, handenarbeid, feestcultuur, hem samengespannen, vond hij.
allen hebben flink hun best gedaan.
tegen een trottoirrand, toen men het
Paarden.
zang e.d. vakken worden gegeven. Deze scholen alleen zijn afdoende,
Hij besloot met de volgende woor vuur opende op de eerstelingen der koste van zware verliezen, eenig
Bij den Pol. Dienst werkten de
Aankoopvergunningen rundvee.
succes te boeken.
meer nog dan de meisjes-jeugdbeweging, in verband met den aard en den, die wij beter zonder commen nazi-partij.
beide N.E.C.-backs Cuyten en van
Alle aankoopvergunningen voor Rijswijk hard en doelmatig en deed
taar kunnen geven. Zij spreken
De Amerikanen verrichtten goed Het Verre Oosten.
de bestemming.
rundvee zijn vanaf heden verval ook de N.A.S.C.-spil J. A. Jansen
De veel gesmade taak van dienstbode — ofschoon zij minder loonend voor en oordeelen o ver zichzelf.... werk in het bruggehoofd en zijn
300 Vliegende vestingen bombar len. Zij, die nog in het bezit zijn heel goed werk. In de voorhoede
,Het is derhalve mijn onveran weer twee km. verder doorgedron
is dan de arbeid op de fabriek — maar vaak moeilijk en ondankbaar,
deerden Tokio en verwekten groote van een niet-benutte aankoopver
derlijk
besluit
en
het
moet
uw
gen
in
het
Duitsche
heuvelland,
van deze ploeg zagen wij Bongers
maakt van het volksmeisje een zeer goede huisvrouw. In een vreemd
taaie wil zijn, nooit, nooit te capi
waarbij zij den grooten Hitier- branden in de stad. Een geheele gunning, moeten deze zoo spoedig gaarne spelen, terwijl de overige
gezin leeren zij uitmuntend de moeilijkheden waarvoor onze huis
tuleeren en weerstand te bieden tot autoweg van Keulen naar Coblenz havenwijk ging in vlammen op. In mogelijk inleveren bij hun'Plaatse zeker ook van goeden wille waren.
vrouwen staan te overwinnen. De arbeider zal later gelukkiger zijn het uiterste. Als een groot volk, dat tot op 1 km. naderden. Tevens Birma maken de geallieerde troepen lijken Bureauhouder. Via dezen zal
Keeper Brouwers van BL Wit had
met een meisje, dat in een gezin de ervaring omtrent huishoudelijke reeds 2000 jaren oud is, zich verzet breidden zij hun bruggehoofd ook goede vorderingen bij de verove dan eei. nieuwe geldige aankoop het heel wat drukker dan zijn
ring
van
Mandalay.
De
helft
van
vergunning worden toegezonden.
bezigheden heeft opgedaan, dan met een huisvrouw, die jaren op de tegen hen, die het willen vernieti in de breedte uit en zouden, volgens
overbuurman van de P.S.V.
Nieuwe aanvragen moeten op de
gen, dan moet tenslotte de Almach officiëel nog niet bevestigde berich de stad- is reeds in hun handen. De
fabriek heeft doorgebracht.
Scheidsrechter Hummeling kweet
japtnsche
verdedigers
van
de
stadsWat de studeerende meisjes betreft: de jonge dochters der acht tige God het behoeden en redden". ten aan het Noordelijke uiteinde citadel deden een uitval, doch wer- daarvoor bestemde formulieren bij zich goed van zijn taak.
de
Plaatselijke
Bureauhouder;
wor
vechten
in
Honnef
en
in
het
Zuide
tiende eeuw, die onder moeders oog in huishoudelijke bezigheden waren Het eene bruggehoofd.
den met bloedige verliezen terug
den ingediend.
lijke in Hönningen. Op den linkergetraind, die op de hoogte waren van de litteratuur — vaak beter en
„Na weken van heldhaftigen Rijnoever spant op het oogenblik geslagen. In Indo-China, de fran
De P.V.C. voor Noord-Brabant,
internationaler belezen dan het meisje van vandaag, die musiceerden tegenstand hebben onze troepen het noodlot eens te meer samen sche kolonie, die nog bestuurd werd
Kantoor Gelderland, afdeeling
en handwerkten: waren ze feitelijk niet beter voor het huwelijk op zich, overeenkomstig de bevelen, tegen den Führer. Niet minder dan door onder japansch toezicht staan,
Vee en Vleesch.
OD
teruggetrokken uit het brugge 23000 van zijn soldaten zijn hier de Franschen, zijn onlusten uitge
geleid dan de jonge vrouw van vandaag?
hoofd bij Wezel". Met deze woor omsingeld door het contact, dat het broken. De fransche soldaten heb
OFFICIEELE MEDEDEELING
Wij zullen wat de roeping der jonge vrouw betreft inderdaad meer
ben zich tegen de Japanners verzet.
den kondigde het Oberkommando
RIJKSKOLENBUREAU.
terug moeten naar andere opvattingen: de cultuur van het huishouden der Wehrmacht het verlies van hun eerste en derde amerikaansche leger In verband hiermede zijn drie admi
Hedennacht meldde de B.B.C dat
gemaakt
hebben.
Door
snelle
tank
Toewijzing Brandstoffen aan
en het gezin berust op andere grondslagen dan de angst voor afhan laatste houvast op den linkerraals gearresteerd en hebben de
amerikaansche troepen een landing
en infanteriemanoeuvres worden zij
Kappers.
Japanners het bestuur geheel aan
kelijkheid.
U. N.
Rijnoever tusschen Nijmegen ->n
in geisoleerde, gedesorganiseerde
In verband me. een toewijzing hebben uitgevoerd op Mindanao, op
Coblenz aan. Over een afstand van groenen verdeeld, met welke, ieder zich getrokken. Er zij-n strenge be
niet minder dan tweehonderd km. afzonderlijk, wordt afgerekend. „Het perkende maatregelen getroffen. De brandstoffen aan kappers-bedrijven een na het grootste Philippijnenpleeggelden
en
-vergoedingen, staan nu de geallieerde lepers langs
Japanners gaven o.a. als motief aan, verzoeken wij de hiervoor in aan eiland.
DOOR RUSSEN BEVRIJDE
welke tengevolge van den oorlogs den Rijnstroom in ononderbroken is al witte doeken, wat men ziet", dat zij de fransche autoriteiten niet merking komenden zich op Dinsdag
NEDERLANDSCHE KRIJGS
schrijft
een
correspondent.
Van het Remagen-bruggehoofd
toestand nog niet konden worden linie van voorbij onze stad tot
vertrouwden in geval van een ge 13 Maart a.s. te laten registreeren
GEVANGENEN
Het derde amerikaansche leger is allieerde landing op de kust van op de Brandstoffencommissie, Huize wordt bericht, dat het zich ondanks
uitgekeerd.
Coblen".
toe.
Mortieren
en
kanon
De regeerings-voorlichtingsdienst
Coblenz ondertusschen tot op drie
de moeilijke terreinsgesteldheid
Indo-China.
Jan Zgs. St. Anna, Kamer 48—49.
deelt mede, dat H. M. Gezant te 1400 SLACHTOFFERS TE VENLO nen, bommenwerpers en jacht kilometer genaderd en beschiet
blijft uitbreiden en thans 14 km.
Verzocht wordt het toewijzings
vliegtuigen,
vlammenwerpers
en
Moskou, Baron van Breugel, met de
In een onderhoud met
een tanks hebben dagen en weken lang de stad.
PROFLSSOREN DER GENTSCHE bericht 1943—1944 mede te nemen. breed en 7 km. diep is. Zeven kleine
sovjet-autoriteiten de mogelijkhe'd Anep-Aneta redacteur heeft Dr.
HOOGESCHOOL UIT HUN AMBT In het geval dat dit toewijzings- steden werden genomen. In Honnef
Iloe het gebeurde.
heeft besproken, dat nederlandsche A. J. R. Hogenhuis, geneesheer gehamerd op het stukje ver
ONTZET.
ber.cht niet meei aanwezig moent wordt ook reeds gevochten en er is
schroeide
aarde,
dat
„het
brugge
De verovering van de brug bij
krijgsgevangenen door russische directeur van het St. JosephNaar het „Laatste Nieuws" mede zijn, dan gelieve men de kubieke nu ook £ Lillerie over de rivier
troepen in. DuitDchland worden aan ziekenhuis te Venlo medegedeeld, hoofd bij Wezel" heette. Na den Remagen en de vorming van een
deelt, zijn, volgens een besluit van inhoud van de ir. gebruik zijnde gezet. Het aantal gevangenen stijgt
getroffen en bevrijd. Daar Odessa dat het aantal slachtoffers door val van Xanten was het lot der bruggehoofd was gedeeltelijk te
met het uur.
7
Februari, de heeren Frans Daels kapsalon (s) op te geven.
Duitschers
bezegeld.
Vliegtuigen
danken
aan
een
toeval.
De
negende
is aangewezen als concentratiepunt bombardementen, granaatvuur en
Van* de R A.F.-activiteit op Zon
Brandstoffen-Commissie Nijmegen,
gewoon
hoogleeraar
aan
Je
facul
der
tactische
luchtmacht
namen
amerikaansche
tankdivisie
stormde
voor amerikaansche en britsche ondervoeding van October 1944 af
dag wordt gezegd, dat de grootste
A.
REIJNEN.
waar
hoe.
onder
dekking
van
een
teit
der
Geneeskunde
en
Herman
door
de
Eiffel
in
breede
colonnes
krijgsgevangenen die door de Rus tot op heden, op 1200 tot 1400 ge
dagaanval van den oorlog werd.
rookgordijn, de Duitschers naar de en veroverde het eene na het an De Vlejschauwer, gewoon hoog
sen worden bevrijd in afwachting schat kan worden.
uitgevoerd. In een half uur werd
SLECHTE
COGNAC
KOSTTE
overzijde
trokken.
De
britsche
en
leeraar
aan
de
facu'tcit
der
letteren
dere dorp. Een dezer colonnes trok
van hun terugkeer naar hun vader,
vier- a vijfduizend ton bommen op
ACHT
SOLDATEN
IIET
LEVEN.
land, heeft Baron van Breugel aan FRANSCHE LANDVERRADERS canadeesche troepen zetten toen op het riviertje de Ahr af, doch en wijsbegeerte der Gent. che hoogehet Roergebied geworpen, voornadirect den aanval in, eveneens ontmoette daar zulk een hevigen school uit hun ambt ontzet. De
TER DOOD VEROORDEELD
Een oorlogscorrespondent van de me'ijk op de Krupp-fabrieken te
gedrongen op een overeenkomstige
onder
bescherming
van
een
rook
reden
hiervan
is,
dat
deze
hoog
tegenstand
van
een
in
het
nauw
Naar
uit
Parijs
wordt
gemeld,
zijn
Sunday
Express
vijf
op
't
gevaar
procedure
voor
nederlandsche
Essen. De gezamenlijke bombarde
vier Fransche landverraders ter gordijn, dat hun bewegingen moest gebrachte dui*_ 'ie legergroep, dat leeraren tijdens de bezetting een van het drinken van slechte alco menten hebben nu tot gevolg, dat
krijgsgevangenen,
verheimelijken.
Toen
de
geallieer
anti-vaderlandsche
houding
hebben
zij
naar
het
Noord-Oosten
af
dood veroordeeld, twee tot levens
holhoüdende dranken, die vervaar het geheele Roergebied thans on
PLEEGOUDERS VAN
lange en een tot twintig jaren ge den waren gevorderd tot op 2 km. zwenkte. Omstreeks den middag aangenomen.
digd worden in B. !gë en Neder herkenbaar is. Er staat geen stad of
VOOGDIJKINDEREN
van
de
beide
brugsen.
klonk
in
het
zagen zij vanaf de heuvels den Rijn
vangenisstraf, wegens het aan den
land, speciaal in de omgeving van fabriek meer overeind. En speciaal
Radio Herrijzend Nederland heeft vijand
doorgeven
van
code duitschi rookgordijn een geweldig liggen. Over een nog onbeschadigde DUITSCHE SPIONNEN BERECHT Torgres en Maastricht.
de nieuwe tactiek van bombardee
gekraak: een der bruggen was op brug trokken in allerijl duitsche
Twee Duitsche spionnen zijn in
medegedeeld, dat pleegouders van berichten.
Zij werden verkocht aan ameri
geblazen. In ijlmarschen stormden colonnes, die zich nog in veiligheid de Ver. Staten ter dood veroor kaansche soldaten, toen deze naar ren, die in Maagdenburg bij de
regeeringskinderen en pupillen van
BENESJ TERUG NAAR ZIJN
drie colonnes toen voorwaarts en trachtten te brengen. Snel werd 't deeld, zij waren met duikbooten het duitsche slagveld trokken. laatste aanval 2000 afzonderlijke
commissies goed doen. zich onder
LAND
bereikten den Rijn. Infanterie rukte besluit genomen, dat men de brug aan de kust gez^t, en speciaal ge Acht soldaten stierven vrij spoedig branden veroorzaakte, heeft hiertoe
overlegging van hun verplegingsbijgedragen.
achter hen op en kwam eveneens in handen zou trachtei. te krijgen traind in een der scholen voor nadat zij dezen rommel gedronken
Benesj,
president
van
Tsiechocontracten te wenden tot den bur
In het Verre Oosten is Nagoia
tot
aan
de
rivier.
Op
het
oogenblik
gemeester hunner woonplaats met Slowakijë, heeft van uit Londen de
Doch daarvoor moest eerst het saboteurs, die Hitler opgericht hadden en anderen verloren tijde
door 300 vliegende vestingen be
het oog op de uitbetaling van ver- terugreis naar zijn land aanvaard. staan de canadeesche en schotsche stadje Remagen zelf veroverd wor heeft.
The Star.
lijk het gezichtsvermogen.
stookt

In een paar regels

Twéé bruggehoofden
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LAATSTE NIEUWS

Amerikanen landen
Mindanao

DE GELDERLANDER VAN MAANDAG 1 2 MAART 1945
Met ngang van HEDEN NIJMEEGSCH NIEUWS
zijn de

UNIE-WINKELS
GEOPEND
van 9—12 en 2—5 uur
's Woensdags na 1 uur
GESLOTEN.

Vakgroep Detailh. Melk en Zuivel
AFD. NIJMEGEN

ROEPT DE MELKHANDELAREN
OP VOOR EEN

BIJEENKOMST
op Woensdag 14 Maart, des namid
dags te 18 uur in Café „UNION",
Molenstraat No. 55
waarop door een ter zake kundige
Spreker een belangrijk onderwerp
zal worden behandeld.
DE VOORLOOPIC-E
CONTACTCOMMISSIE

ATTENTIE - VISCH
MET UW BON VOOR

VERSCHE ZEEVISCH

KUNT U HET BESTE TERECHT
BIJ

P. MOOY - Weurtschewei 215

P. OE GRUYTER & Zn. N.V.

Onze winkels zijn vanaf
MAANDAG 12 MAART

GEOPEND
DAGELIJKS

van 9—12 .uur
en van 2—5 uur
WOENSDAGS na 1 uur GESLOTEN
Wij deelen mede, dat
fr. Athanatius Janssen
O F.M.
op Zondag Letare, 11 Maart
het H. Priesterschap heeft
ontvangen.
De datum van de plechtige
eerste H. Mis in onze pa
rochiekerk zal worden be
kend gemaakt, zoodra onze
oudste zoon, fr. Michaël
Janssen o,f.m., hierbij te
genwoordig kan zijn.
A. H. JANSSEN, Echtgenoote en Kinderen.
Mesdagstraat 4, Nijmegen.
Met groote vreugde en
dankbaarheid aan God ge
ven wij kennis van de ge
boorte van een Dochter
Thea
die bij het H. Doopsel de
namen ontving van
Theodora Jacoba Christina
A J. DERKSEN.
H. M. DERKSEN—
v. Kessel.
Nijmegen, 10 Maart 1945.
Marialaan 36.
Heden werden wij verblijd
met de geboorte van een
Dochtertje, dat bij het H.
Doopsel de namen ontving
van
Maria Jozefa Mathilda
J. H. HARTMAN.
L. G. HARTMAN—
Pijnappels.
Nijmegen, Dr. Schaepmanstraat 85.
64145
Geboren:
Helena
Dochter van
B. GRüN en H. DE JONG
Koolemans Beijnenstraat
56, Nijmegen.
Met vreugde geven wij
kennis van de geboorte
van onze eerste Dochter
Erne,
welke de namen ontving
van:
Ernestiene Cornelia
Johanna.
JOHN RENTZING
M. C. RENTZING-Anemaet
Nijmegen, 9 Maart 1945.
Hatertscheveldweg 120.
Met groote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons Zoontje en Broertje
Jan Hendrik
G. J. RATTINK.
A. RATTINK—Punter.
WIM.
Nijmegen, 8 Maart 1945.
Burgh. v. d. Berghstr. 93.
Ondertrouwd:
Ric Boumans
en
Jo Kuijpers
Huwelijksinzegening Dins
dag 3 April, om 10 uur, in
de St. Josephkerk, Keizer
Karelplein.
Nijmegen, 10 Maart 1945.
de Ruijterstraat 4.
Voorstadslaan 258.
Receptie van 2—3 uur.

COMITé
ZUID

GELDERLAND—
HELPT

t

Heden overleed tot onze
diepe droefheid, na
voorzien te zijn van de
Genademiddelen
der
H. Kerk, onze geliefde
Echtgenoot, Vader, Be
huwd en Grootvader
Johannes Richardus
van den Berg,
Echtgenoot van
Maria Christina
Diesveld,
in den leeftijd van
51 jaar.
Nijmegen, 9 Maart 1945
v. d. Havenstraat 30.
Nijmegen:
M. C. v. d. BergDiesveld.
Schiedam:
Br. Richard (B D.O.)
F. H. v. d. Berg.
Roosendaal (N. B.)!
G. M. v. d. Bergde Jonge.
P, A. de Jonge en kind
Nijmegen:
G. J. v. d. Berg.
De plechtige Uitvaart
zal plaats hebben a.s.
Woensdag om 8.30 uur
in de noodkapel aan de
Dominicanenstr., waar
na de begrafenis op de
R. K. Begraafplaats
Graafscheweg.

Heden overleed na een
kortstondig lijden, voor
zien van de laatste H.
H. Sacramenten der
Stervenden, Mejuffr.
Catharina Margaretha
Feddema
geb. te Kloosterburen,
in den leeftijd van
64 jaar.
Namens de familie
M. G. THOONEN
(Ex. Test.)
Hees, 9 Maart 1945
Dr. Blecourstr. 70.
De plechtige Uitvaart
zal gehouden worden
op Dinsdag 12 Maart
om 10 uur in de Pa
rochiekerk van de H.
Anthonius Abt te Neer
bosch, waarna begra
fenis op het R. K.
Kerkhof aldaar.
Bidden in de kerk des
avonds om 6 uur.
Bijeenkomst sterfhu:s
Dinsdag half 10, Dr.
Blecourstraat 70.

t

Heden overleed tot onze
groote droefheid, na
voorzien te zijn van de
laatste H. H. Sacra
menten,
onze
lijve
Zuster en Schoonzus'eMevr de Wed.
G. van Oers-Heijdt
(voorh. B en D.weg 6)
Uil aller naam,

De plechtige Uitvaart
voor den Heer
Harrie Peters
zal plaats vinden op
Dinsdag 13 Maart a.s.,
ten 9.30 uur, in de St.
Stephanuskerk,
Berg
en Dalscheweg.
Wed. PETERS—
v. d. Vall.
Heden overleed den
Weled. Heer
A. W. Starink
in den ouderdom van
ruim 85 jaar.
Nijmegen, 9 Maart '45.
Straalmanstraat 28.
Namens de Familie,
B. F. TIELEMAN.
De begrafenis zal plaats
hebben op Rustoord,
Dinsdag 13 Maart a.s.
te 11 uur vanuit de
Aula.

NOORD.

Hieronder
volgen een aantal
punten, die betrekking hebben op
de a.s. levensmiddelen-inzameling.
1. De inzameling vindt plaats van
Woensdag 14 Maart tot en met
Zaterdag 17 Maart e.k.
2. Op Woensdag 14 en Donderdag
15 Maart wordt bezocht het
s.adsgedeelte, dat gelegen is
ten Westen en ten Zuiden van
de spoorlijn Nijmegen—Kleef,
te beginnen bij de spoorbrug
over de Waal en te eindigen
bij den Scheidingsweg. Dus bijv.
het Willemskwartier en Brakkenstein.
?
Op Vrijdag 16 en Zaterdag 17
Maart wordt bezocht het stads
gedeelte. gelegen ten Oosten en
ten Noorden van genoemde
spoorlijn. Dus bijv. het centrum
en de Kwakkenberg.
4. Welke dag van de twee Uw
huis wordt bezocht, kunnen
wij niet aangeven. U houdte dus
reeds Woensdag, resp. Vrijdag
Uwe gave gereed.
5. Uitgezonderd hiervan
is de
parochie Hatert (te beginnen
bij de Oude Molenweg) en het
gedeelte van de gemeente Nij
megen, dat zich ui strekt ten
Westen van het Maas- en
Waal-kanaal.
6. U gelieve slechts houdbare
levensmiddelen mee te geven,
liefst in verpakking. Dus geen
brood, bijv. wel gaarne blikjes,
peulvruchten, biscuits enz. Ook
geen weck. daar deze moeilijk
te vervoaren is.
7. De inzamelaars zijn kenbaar
aan de legitimatiebewijzen, die
zij zichtbaar dragen. Deze be
wijzen zijn voorzien van het
stempel der gemeente Nijme
gen.
8
De ingezamelde levensmidde

M. v. d. SLOOT-Heijdt
J. S. v. d. SLOOT.
Nijmegen, 9 Maart 1945
Bisschop Hamerstr. 5.
De Plechtige Uitvaart
op Dinsdag 13 Maart te
half 10 in de Kapel
•Domimcanenrtraat.
Voor de deelneming, be
toond bij het overlijden van
mijn lieve Vrouw, betuig ik
U langs dezen weg mijn
oprechten dank.
G. VAN DER POL.
Nijmegen, 10 Maart 1945.
Groote Markt 20.

OPENLIJK DANK
aan de H. Maagd Maria
voor wederom verkregen
gunst door drie Weesge
groeten-Noveen — A. M.
SCHEERDEN, Emmalaan
2, Hees.
63341

len worden door de collectanten
in vrachtauto's of sleeperskar
ren gedragen, die kenbaar zijn
door onze reclameplaat.
9. Alle verdere gewenschte in
lichtingen op het Secretariaat,
Kamer 18, St. Annastichting
(toestel 92).
'
Geeft allen met gulle hand, het
Noorden is er dankbaar voor!

BEKENDMAKING
ZUIVERING GEMEENTEPERSONEEL NIJMEGEN
De Adviescommissie Zuivering
Gemeentepersoneel roept al dege
nen, op, die kermis dragen van
feiten, welke van belang kunnen
zijn voor de beoordeeling, in ver
band met de uitvoe ing van het
Zuiveringsbesluit, van de politieke
gedragingen en -houding tijdens
de Duitsahe bezetting van leden
van het personeel der gemeente
Nijmegen, niet werkzaam bij de
politie of het gemeentelijk onder
wijs, om daarvan zoo volledig en
nauwkeurig mogelijk aan de Com
missie mededeeling te doen. Deze
mededeeling moet schriftelij.'' en
onderteekend geschieden aan den
Voorzitter, P;of. Dr. H. H. Janssen,
Vossenlaan 13 of den Secretaris Mr.
L. Keijzer, Driehuizerweg 9 vóór
1 April 1945.
Klachten enz., welke na dezen
termijn inkomen, moeten in het
algemeen
buiten
behandeling
blijven.
Nijmegen, 9 Maart 1945.
De Adviescommissie voorn.
Prof. Dr. H. H. JANSSEN,
voorzitter
Mr. L. KEIJZER,
secretaris

HOE STAAT FET MET DE
TELEFOON IN NIJMEGEN?
Er zijn op het oogenblik een
klein aantal telefoonaansluitingen
in Nijmegen. Veel aanvragers van
een aansluiting zijn teleurgesteld
moeten worden.
Er waren in Nijmegen vroeger
4.500 aansluitingen. Er gaapt een
wijde kloof tusschen wat er is, en
wat er eens was, zoodat we kunnen
zeggen, dat Nijmegen het practisch
zonder telefoon moet stellen.
Militair Gezag, die de telefoonaanvragen ter verdere behandeling
van de P.T.T. krijgt, zou graag aan
alle aanvragers een aansluiting
willen toestaan.
Het spreekt echter in dezen niet
het laatste woord Nijmegen is nog
steeds frontstad, en ondervindt daar
ook op dit gebied de naweeën van.

R.K. Arbeidersbeweging
ARBEIDER, SCHUW DE
ARBEIDSSCHUWHEID
Op het oogenblik heeft ieder, die
een aanvrage tot aansluiting heeft
ingediend en geen bericht heeft
gekregen, dat zijn verzoek is ge
weigerd, ofwel reeds een aanslui
ting, of krijgt die zoo spoedig mo
gelijk.
De Technische dienst van de
telefoon kampt echter met vele
moeilijkheden. Er zijn heel wat ka
bels stuk, materiaal is er niet, en
slechts een gedeelte van het tech
nische personeel is beschikbaar.
VOOR DE GETROFFEN
ZAKENLIEDEN.

Aanvragen bedrijfsruimten.
Wij verwijzen speciaal getroffen
Geen vrede naar buiten zakenlieden uit Nijmegen naar de
in dit nummer voorkomende ad
zonder vrede van binnen vertentie
van het Bureau Huisves
Bond zonder iiaam. ting en Evacuatie der Gemeente

Eenige en aigemeene
kennisgeving.
Heden overleed tot onze
diepe droefheid, door
een noodlottig ongeval,
onze geliefde Man en
Vader,
Antonius Hubertus
Leenen
in den leeftijd van 50 j.
L. M. LEENEN—
Panhuijzen
en Kinderen.
I jjmegen, 10 Maart '45.
Verlengde Groenestr. 1.
De so'emneele Uitvaart
zal plaats hebben a.s.
Dinsdag 13 Maart cm
9.30 uur in de Dekenale
Kerk aan de Groenestraat, waarna de be
grafenis op het R.K.
Kerkhof aldaar.
Geen bloemen.
Gaarne Uw gebed.
Op 10 Maart jJ. over
leed in het St. CanisiusZiekenhuis alhier, ten
gevolge van de hem
overkomen verwondin
gen, in den leeftijd van
31 jaar,
Matthijs van de
Mculen
Opperwachtmeester bij
het Directoraat-Gene
raal van Politie.
Hij zal in onze herinne
ring blijven voortleven
als een goede en trouwe
collega.
Onze gedachten gaan
uit naar zijn in het
bezette gebied wonende
vrouw en kind
Het gezamenlijke
personeel van het
Directo:aat -Ge
neraal van Po'it'e
OPENLIJKE DANK aan
H. Maagd Maria voor ver
kregen gunst voor de ver
hooring der 3 Weesgegroe
ten-Noveen. H. V.
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G. F. C. Hering
ARTS

Praktijk hervat

Ondergeteekende M. v. d.
OPROEP.
Meer, Haagdoornstraat 42,
Arnhem
(Zuid),
zoekt De ondergeteekende, door
langs dezen weg verbinding den Militairen Commissaris
met zijn vroegere Buurt voor de provincie Gelder
bewoners. M. v. d. Meer, land aangesteld tot be
p. a. J. R. v. Vulpen, windvoerder over de Da
„Uilenburg" A 234, Ewijk. mes W. R. en J. E E.
ISAACSON, laatstelijk ge
A. Vane, Ubbergen 6. Va woond hebbend Berg en
der, Moeder, hier alles Dalscheweg 315 te Nijme
goed. Bij Kees en Mariën gen, verzoekt allen, die iets
ook. Kees in Moergestel, te vorderen hebben van- of
M. bij Eindhoven. Hartelijk iets verschuldigd zijn aan
gegroet van allen. Th. Penoemde Dpti
Isaacson
Haadsma, Elsendorp, Ge- dan wel zaken of andere
mert.
waarden voor deze in hun
bezit '-"bben of tot deze in
Inlichtingen gevraagd om eenigerlei rechtsbetrekking
trent de verblijfplaats van staan, hiervan vóór 1 April
de Eerw. Zusters Clarissen, 1945 schrifte'ijk opgave te
gew. hebb. te Ammerzoden doen aan hem onderge
G. L. Onkosten worden
teekende.
gaarne vergoed. C. v. d. Het niet voldoen aan dezen
Cruijsen, Ledeacker C 14,
oproep is strafbaar inge
(N.Br.)
volge de wet.
De Bewindvoerder:
Wie kan inlichtingen ver.
J. W. F. BUNGE
schaffen betreffende mijn
Zoon G. v. Haaren en fam.
Adres: St. Annastraat 14,
J, Verheyen, gewoond heb Nijmegen.
bende Steenheuvelschestr.
No. 67 te Leuth. Gaarne
OPROEP.
spoedig bericht Eventueele
onkosten worden gaarne De ondergeteekende, door
vergoed. Thuis alles goed. den Militairen Commissaris
A. v. Haaren, v. 't Santstr. voor de provincie Gelder
No. 93, Nijmegen.
land aangesteld als be
heerder van het vermogen
Fam. Joosten uit Nijmegen, van den Heer ANDREAS
thans geëvacueerd bij hun HENRICUS MARIA VAN
schoonzoon thuis te Wijchen, HOOYDONK, Molenstraat
wordt beleefd doch d.in- 62 te Nijmegen, verzoekt
gend verzocht het pakje dat allen, die iets te vorderen
in hun bezit is van de fam. hebben van- of verschul
Tomas mee te geven naar digd zijn aan genoemden
A. Leurs, Rogstr. 8, Grave
Heer van Hooydonk, dan
of hun adres bekend te ma wel zaken of andere waar
ken in dit blad. Onkosten
den voor dezen in hun bezit
worden vergoed.
hebben of tot dezen in
Inlichtingen gevraagd over eenigerlei rechtsbetrekking
mijn zoon J. v. Raaij, leerl. staan, hiervan vóór 1 April
mach. N.S., l.g.h. Kalden 1945 schriftelijk opgave te
kircherweg 130. Venlo H'-^r doen aan hem, onderge
alles goed. H. v. Raiij, teekende.
Spreeuwenstraat 28, Nij Het niet voldoen aan dezen
megen Eventueele kosten oproep is strafbaar inge
volge de wet.
worden vergoed.
De Beheerder:
Toon en M. v. d. Poel—
J. W. F. BUNGE
Keijzers, Ravenstein, feliAdres: St. Annastraat 14,
citeeren Theo en Mien van
Reen—Puts hartelijk, met Nijmegen.
de geboorte van Theo en
groeten familie alsook de
eerw. Zusters en Verpleeg
sters van zaal 9.

Wie kan ons inlichtingen Wie kan mij inlichten over
verstrekken omtrent Mej. mijn Philips Radio? Tyne
Wed. de Haan en kinderen, 855, Nr. E 3769. Brom, St.
v. Slichtenhorststraat 32, Annastraat 185, Nijmegen.
Nijmegen. Bij ons alles
Stoomwasscherij Petersgoed. Zandstraat 152, Cuijk
Arts, Beek. Gaarne inlich
a. d. Maas.
tingen aang. mijn Wasch W.
Wie kan mij inlichtingen No, 607 van Craandijk, Eist
geven omtrent mijn nichtje (G.). Evac.-adres Klemstal,
Mej. Koning, wonende te Malden.
Arnhem, Restauratie Sta
tion. Hier alles gezond. On Aan P. H. v. d. Broek en
kosten worden vergoed. familie. Van hnrte profi
Fam. Geeraets, van Goor- ciat met Uw 121-jarig Hu
welijk van H. Henst—Manstraat 53.
ders, Velp-Grave.
Aan Fam. Meijering—Wijtmans, Nijmegen. De steen S C H U L D E N d o o r m i j n
ovenbaas Hans Blitterswijk vrouw gemaakt worden
uit Haalderen is, aan het niet door mij betaald.
been gewond, vervoerd H. R. PHOELICH, Haze
naar 't ziekenhuis in Zeve laarstraat No. 1. Nijmegen.
naar. waarheen ook de rest
der familie vermoedelijk is
OPROEP.
geëvacueerd. Dit had plaats
in 't laatst van September. De ondergeteekende, door
Zwemstra-v. d. Pieter, ge- den Militairen Commissaris
evac. in Berghem bij Oss voor de provincie Gelder
land aangesteld tot be
Gaarne inlichtingen om windvoerder over den Heer
trent L. Valkenburg-Stoots MORITZ PRINS, zich ook
gew. hebb. Venloschew. 79, wel noemende FFLIX) en
Roermond. Onkosten wor- zijne
wettige
kinderen,
dei. vergoed. Hier in Wij- laatstelijk gewoond heb
chen alles goed. Bericht F bend Voorstadslaan 335 te
Stoots—Rutten, Maasstraat Nijmegen, verzoekt aUen,
5, Nijmegen. Gelieve over die iets te vorderen hebben
name van dit bericht in de van of verschw'digd zijn
Limburger Koerier.
aan genoemden Heer Pr:ns,
dan wel zaken of andere
Fam. G Giebels—Clump- waarden voor dezen in hun
kens, Grave-Velp, vraagt bezit hebben of tot dezen
inlichtingen omtrent fam. in eenigerlei rechtsbetrekFilm Clumpkens Vissers
kiiiC staan, hiervan vóór
Boomkweekerij
Boekoel. 1 April 1945 schriftelijk op
Swalmen (L.) en Fam. Jos.
gave te doen aan hem, on
Peeters Giebels, eveneens
dergeteekende.
Boekoel, Swalmen (L.) en M
Het niet voldoen aan dezen
Kessels Giebels, Molenaar,
oproep is strafbaar inge
Heijen (L.). Moeder bij ons,
volge de wet.
hier nog alles goed. Ver
De Bewindvoerder:
zoeke overname in de LimJ. W. F. BUNGE
burgsche Courant. Or.kos:en
Adres: St. Annastraat 14,
worden vergoed. Berirht
Nijmegen,
in De Gelderlander.

OPROEP
Ondergeteekende door den
Militairen
Commissaris
voor de Provincie Gelder
land aangesteld als beheer
der van het vermogen van
den heer J. H. DICKMANN, gewoond hebbende
van Oldenbarneveldstraat
Nos. 61 en 65, verzoekt
allen, die iets schuldig zijn
aan, of tc vorderen hebben
van voornoemden heer, of
voor hem gelden of waarde
papieren onder zich heb
ben, of met hem ir eeniger
lei rechtsverbinding staan,
hiervan uiterlijk 1 April
1945 betaling te doen of
mondeling of schriftelijk
opgave te verstrekken aan
ondergeteekende.
Het niet voldoen aan dezen
oproep is strafbaar krach
tens besluiten Vijandelijk
Vermogen
en
Herstel
Rechtsverkeer.
De Beheerder:

Nijmegen, betreffende aanvragen
voor bedrijfsruimten.
ADVIESCOMMISSIE ZUIVERING
GEMEENTEPERSONEEL
Ingesteld is een Adviescommis
sie Zuivering Gemeentepersoneel,
welke tot taak heeft de bevoegde
Autoriteiten, na toepassing van het
hoor en wederhoor, van advies tedienen met betrekking tot de nog
op grond van ".et Zuiveringsbe?luit
(Staatsblad No. E 14) te nomen
maatrtgelen
(stakii.g, schorsing,
ontslag) ten aanzien van leden van
het personeel der gemeente Nijme
gen, met uitzondering van de
politie en het onderwijzend per
soneel, waarvoor de behandeling
afzonderlijk geschiedt.
De commissie is als volgt samen
gesteld :
Prof. Dr. H. H. Janssen, voor
zitter, A. H. Arendsen, C. Kleiwegt, Not M. J. H. Schreurs en
L. H. H. R. van Wensen, leden.
Aan de commissie is als Secretaris
toegevoegd Mr. L. Keijzer (adres:
Driehuizerweg 9).
De commissie is terstond met
hare werkzaamheden aangevangen.
Men raadplege hierover de be
kendmaking elders in dit H~d
ECONOMISCHE DIENST
3EED
GOED WERK
Men schrijft ons:
De Economische Dienst hier ter
stede heeft beslag weten te leggen
op een groote hoeveelheid uiter
mate schaarsche en door het publiek
veelal tevergeefs gezochte artikelen,
te weten o.m.: een partij van eenige
duizenden lampeglazen, welke door
den winkelier S. werden achterge
houden,
althans slechts werden
verkocht aan degenen, die, nood
gedwongen, gedoemd waren ge
noegen te nemen een of meer
levensmiddelen-bonnen
dan
wel
levensmiddelen zelf aan dezen win
kelier in ruil af te staan.

OPROEPING

tractatie bestond uit versnaperin
gen.
..
Zielsgelukkig waren zij met deza
attentie, afkomstig van eenige
arbeiders der puinruimersploegeru
Het muziek-ensemble werd ge
vormd door kinderen van een deï
genoemde arbeiders. Deze kinderen
stelden hun honorarium spontaan
ter beschikking van het Roode
Kruis.
Moge dit voorbeeld weerklank
en navolging vinden bij de Over
heid en de burgers van Nijmegen,
Timekeeper.

INGEZONDEN

Aciadmahs

brood van

SAMARITANEN.
Een dezer dagen trof mij het vol
gende voorval.
In onze goede stad leven in een
vunzigen, bedompten kelder, onder
uiterst benarde omstandigheden,
een vijftigtal meerendeels invalide
menschen, die datgene, wat zij be
zaten, tijdens de invasiedagen in
het gebouw van
„Luctor
et
Erraergo" zagen verloren gaan.
Deze stakkerds vertoeven sinds
17 September 1.1. in hun somber
troosteloos verblijf, terwijl door
bijna niemand naar hen wordt om
gekeken. Slechts een persoon is er,
die zich over hen ontfermt en hij
heeft het weten klaar te spelen, om
dezen stadgenooten een aangenamen middag te bereiden.
De kelderbewoners werden ver
gast op muziek en een verdere

Net degelijk Meisje

ST. ANNASTRAAT 221

Oost- en Westfront

in kleurendruk ƒ 0.95.
BOEKENLEGGERS MET NAAM
op bestelling ƒ 3.—.
SCHRIJFMAPPEN, BLOCNOTA'S
ENVELOPPEN, KANTOOR
KALENDERS, BOTERHAMPAPIER
enz. enz.

BERRETTY'S
KANTOORMACHINEHANDEL
VAN WELDERENSTRAAT 30
Reparatie KANTOORMACHINES!

Regenkleding- en

R.K. GYMN. VEREEN,

„HERCULES"

De waarnemend-notaris gevraagd. Zich aan te
Parapluie-Fabrieken
A. J SERNEE te Nijmegen melden Mevr. VEEGER.
Berg en Dalscheweg 440, Madoerastraat 6.
63722 voor JONGENS en MEISJES
door den Militairen Com
DAMES en HEEREN
Het Districts Evacuatie
v. 0L0ENBARNEVELTSTR. 63A
missaris voor de Provincie
Gelderland aangesteld als Bureau Nijmegen, St. An WORDT U OOK LID? N IJ M E G E N
kamer
39,
beheerder van het vermo nastichting,
gen van -'.en Heer W. La- vraagt voor direct
mers, destijds Hotelhouder
longste Bediende
te Beek, gemeente Ubber
15—17
jaar, bekend met
gen, Hotel „De Oorsprong",
Nederlandsche Strijdkrachten
Straatweg B 76, verzoekt machineschrijven en eenige
kantooradm.
Persoonlijk Bij bovenbedoeld Corps kunnen nog een aantal TOLKEN
allen, die iets te vorderen
aanmelden op Woensdag 14 geplaatst worden.
hebben van- of verschul
Maart a s. tusschen 10 en Vereisten: 1. Middelbare scnoolopleiding of een hiermede
digd zijn aan genoemden
11.30 uur v.m. aan boven
gelijkstaande opleiding;
Heer
Lamers, goederen,
2. behoorlijke kennis van de Engelse en
gelden of andere waarden staand adres.
Duitsche taal;
voor dezen in hun bezit GEVRAAGD: flinko
3. leeftijd 21—45 jaar; gegadigden beneden 30
hebben of tot hem in
Leerlingen
of
halfwas
jaar kunnen slechts worder. aangenomen
eenigerlei rechtsbetrekking
Rijwielhandel
staan, hiervan uiterlijk 1
indien zij niet in militairen dienst ge
G. H. HARTSKEERL.
April 1945 betaling, schrif
weest zijn.
Graafscheweg 103—109 Leden van het Corps Tolken worden in de rang van
telijke opgave of mede
deeling te doen ten kantore
sergeant bij de Geallieerde Legers gedetacheerdGEVRAAGD:
van ondergeteekende, FranInlichtingen en aanmelding oi het Wervingsbureau
sche Pensionaat te Ubber Leerling Stoffeerder Tolken Afd. Nijmegen, St. Annastichting Kamer 13,
gen. Niet-voldoening aan
Groesbeskscheweg, iederen werkdag, behalve Maandag,
en
dit verzoek is strafbaar Leering Meubelmaker van 10—12 uur en van 2—5 uur.
krachtens de
Besluiten
De Reserve-Majoor voor Algemeenen Dienst,
F. TH. TILDERS. Aanmel
Herstel Rechtsverkeer en
Hoofd v, h. Wervingsbureau Corps Tolken N.S.
den
Jozef
Israëlsstraat
3,
Vijandelijk Vermogen.
Dr. J. H. J. WILLEMS.
Nijmegen
63431

Firma Dickmann

CORPS TOLKEN

Raad van Arbeid

VOLSLAGEN
Albe.tinum
Voermansknecht
Driehuizerweg, Kamer 2.
GEVRAAGD
Weder ir voorraad BLOK- Fa. FREDERIKS, Waal
ZEGELS van ƒ 2.— (4 x 50 kade No. 107.
63467
ets.), /2.40 (4 x 60 ets.),
ƒ3 25 (13 x 25 ets.) ƒ4.50 Bakkerij JOH. NIJENHOF
(9 x 50 ets.), ƒ5.40 (9 x 60
vraagt een
ets.) ƒ 6.50 (13 x 50 ets.)
BAKKERSBEDIENDE
en /7.80 (13 x 60 ets.).
Couponboekjes (voor Zie en een LEERLING.
kenfondspremie) met dag-, Kastanjelaan 29, Nijmegen.
week- en maandzegels.

Nette Naaimeisjes
en Leerlingen
GEVRAAGD.
M. JANSSEN, St. Anna
straat 236.
63320

Kraamverzorgsters
of -verpleegster

RADIO SEC0URS
repareert ook Uw Toesiet
goed en voordeelig

Lange Hezelstraat 39a

K.W.v.GILS&Zn.

GEVRAAGD flinke zelf
standige

NAAISTER

op le klas maatatelier.
GRADIE v. GEELEN, Willemsweg 7, Nijmegen.
WASSCHERIJ , DE VALK"

STRIJKSTERS en
MEISJES gevraagd.
Hoog loon. Aanmelden: St.
Hezelstraat No. 8.
62613

R. K. DIENSTBODE

Commissie Voorziening Nijmegen
ORANJESINGEL 12
Vanaf Maandag, 12 Maart a.s. is ons bureau voor het
publiek GEOPEND van 8.45 tot 11.30 voorm. en van
1.45 tot 4 uur n.m.
De Afd. BEDRIJFSSCHADE is voor het publiek ge
opend van 8.45 tot 11.30 voorm. en van 3 tot 5 u. n.m.
Voor de
COMMISSIE VOORZIENING NIJMEGEN
Mr. J. Kamerbeek, Adm.

H.H. SIGARENWINKELIERS VAN N'JMEGEN
Donderdag 15 Maart 1945 des namiddags 3 uur

Belangrijke Vergadering
in HOT£L

„UNION", Molenstraat

Aller opkomst dringend gewenscht — N. G. Schipperheijn
St Annastraat 234. A. M. v Rijnsoever, Weurtscheweg 2,

Bureau Huisvesting en Evacuatie
der Gemeente Nijmegen.
Stiin Buysstraat 42

Prol Begrafenis Ondernemers

gevr. omstreeks 20 Juni.
A. HARTSKEERL, Wil- Tel 20791 — Nijmeaen
lemsweg 23.
63315

AFLEVERING KOLEN

Zij, die op BON 41 nog geen
brandstoffen hebben ont
vangen, kunnen deze vanaf
DINSDAG 13 MAART 1945
komen afhalen. Er is be
schikbaar Anthraciet 16/20
en Eierkolen. Volgbriefje
en betaling deze keer nog
aan het kantoor, Burghardt
v. d. Berghstraat 92.
Bonnen-inleveringsbewijsje
medebrengen.
Coöp. „Vooruitgang" U.A.

voor dae of dag en nacht. Prcodbakkerij
GEVRAAGD
Goed loon. Huiselijk ver
keer. Mevr. SCHILLINGS
A. H. van Oudvorst
Hertstraat 16.
63496
Jan van Goyenstraat No. 2

De Hunnerberg

R. K. DIENSTBODE

Alle oorlogsgetroffenen uit de Gemeente Nijmegen, die
meenen Bedrijfs-ruimte noodig te hebben, en. die zich
nog niet bij de Kamer van Koophandel hebben aan
gemeld door invulling van het bekende vragenformulier,
dienen zich thans, uitsluitend schriftelijk, zoo spoedig
mogelijk, op te geven aan BUREAU HUISVESTING EN
EVACUATIE, Afdeeling ZAKENPANDEN, Kamer 125,
St. Annastichting, Groesbeekscheweg 329, Nijmegen.
Deze aanmelding is alleen bedoeld om een volledig
overzicht te hebben van alle getroffen zakenpanden, om
zoodoende de beschikbare ruimte zoo billijk mogelijk te
.uiinen verdeelen.
De fgd. Burgemeester van Nijmegen,
CH. HUSTINX.

ATTENTIE!

Vooral in dezen tijd is een vertrouwd adres voor vak
kundige reparatie aan alle soorten BEDDEGOED en
STOFFEERWERK onmisbaar! Een ruime ervaring op dit
gebied is onze aanbeveling! Even een bericht aan onder
staand adres en wij komen met U praten.

FIRMA GEBR. KLEIJN

De Duitsers schreeuwden
MATRASSENMAKERIJ — STOFFEERDERIJ
voor dag en nacht ge
hard, maar gaven weinig.
Doddendaal
79 — Winkelsteegscheweg 68, Hatert
vraagd. Mevr. v. LIER,
Wij schreeuwen niet hard,
Werkplaats: Lage Markt 58 v/h Scheidemakersgas 11—13
Berg en Dalscheweg 308
maar geven de mensen
goede waar voor hun geld
Nette R.K.Dienstbode
gevraagd
voor dag en nacht. Adres:
J. G. E)EKKERS, Tooropstraat 212. Nijmegen.

F. J. R. VAN NEER.
p/a Amstcrdamsche Bank
Mevr. SCHRETLEN, Twaalf
N.V., Molenstraat 106a,
Apostenweg 12, vraagt een
Nijmegen.
flink
(Voo r m i d d a g s 9 j — 1 1 u . ) .

R. K. MEISJE

Ondergeteekende door den
Militairen Commissaris van
de Provincie Gelderland
benoen.d tot beheerder van
het vermogen van JACOBUS HENDRIKUS MARIA
VAN SWELM Sr., gew.
hebb. L. Hezelstraat 127 te
Nijmegen, verzoekt allen,
die iets schuldig zijn aan
of te vorderen hebben van
betrokkene, goederen, pa
pieren of andere waarden
van betrokkene onder zich
hebben of op eenigerlei
wijze met deze in rechts
betrekking staan, daarvan
opgave of betaling te doen
vóór 1 April 1945 aan zijn
adres Hermelijnstraat 2.
Mr. J. J, P. DE HEEL.

Een vrouw, die melkboimen aan
dezen glazenkoning had moeten
offeren, werd achteraf, naar zij ver
klaarde, zijdens dezen er over aan
gesproken, dat zij niet moest pogen
de zaak op te lichten: zij had volle
melk te leveren en niet slechts
bonnen voor taptemelk, waarvan de
verkooper niet gediend was. De
moeder, die het lampeglas eenmaal
in haar bezit had, was wel zoo wijs
haar kinderen de volle melk ter
wille van het lampeglas niet uit
den mond te laten nemen.
Thans wordt gepoogd maatrege
len te treffen, om de bevolking
langs regelmatigen weg van den
voorraad, ontdekt bij den winkelier,
mede te doen profiteeren.
Moge het publiek inzien, dat zijn
eigen welbegrepen belang mede
brengt, om in gevallen van hem ter
kennis komende onregelmatigheden
zich met den Economischen Dienst
in verbinding te stellen.

Beleefd aanbevelend,
A. H. VAN OUDVORST.

Gemeente Ubbenen

AUTO VERHUUR
J. LEENDERS
Straatweg B 18

voor dag of dag en nacht. is VANAF HEDEN weer

HEROPEND

GEVRAAGD voor direct of
Ritten mogen gereden wor
later, flink

R. K. Dienstmeisje,
bij voorkeur voor dag en
nacht, in gezin met 4 kin
deren. Goed loon. Mevrouw
LECLUSE, Hatertschew. 20

R. K. DAGMEISJE

BELANGRIJK BERICHT VAN DE
NIJMEEGSCHE REDDINGSBRIGADE
Het Pestuur roept alle Leden op, om zoo spoed'g
mogeli'k hun adressen op te geven bij één van de
onderstaande Bestuursleden:
W. HOOGVELD, Dr. Scl.aeprr.anstraat No. 30
J. GEERTSEN, van Welderenstraat No. 109
J. F. FONTEIN, St. Stephanusstraat No. 4

J. v. d. BOVEN
NU: LANGEBUÜCSirSTRJST33(naasl C SA)
Dames- en Kinderhoed°n
voorh. Houtstiaat 84 — 86

den op advies
Vraagt inlichtingen Dames, die nog HOEDEN bij ons in bewerking
hebben, worden verzocht deze af te halen

WIST U DAT

A. LIEFRINK's
wtofleer-lnr ichting

GSVRAAGD
U waarschijnlijk kan helpen
boven 18 jaar.
Wij hebben nog materialen
VAN DER WAGT, S:nt
Stephanusstraat 12.
63154 Opmaken en vernieuwen

var Feauteuüs. Divans,

MIDDENSTANDSDIPLOMA
ALGEMEENE HANDELSKENNIS

Aanvang nieuwe opl. v. Examen in 1946
begin Maart 1 945
Inlichtingen en Inschrijving dagelijks 10-12 en 2-5 u.

Mevr. MOHR, L. Burcht Stoelen en div. Meubels.
straat 15,
Komt U eens praten ?

KRONENBURGERSINGEL No 19 - NIJMEGEN

A. LIFFRINK's Stoffeer
inrichting Vondelstr. 34

Tevens gevestigd te 's Gravenhage, Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Rijswijk en Batavia

vraagt

voor direct of later

net R. K. MEISJE

Particulier Cederstraat 15

INSTITUUT SCK0EVERS

