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Europeesche
zaaigoed-overeenkomst

BERLIJN, 26 Februari (A.N.P.). Tusschen
Duitschland, Italië, Hongarije, Slowakije^ Rumenlë, Denemarken en Nederland is een zaaigoed-gemeenschap gesloten, met het doei, de
opbrengst van den oogst in land- en tuinbouw
ln heel Europa, vooral echter in de bezette
ten
van
Oostelijke gebieden, te verhoogen. Het beste Een van Nederland- bekendEuropeesche zaaigoed zal reeds thans in dit ste zeeridders, Coen Bot, de
voorjaar in de Oekraine en in het Oostland schipper van de motorredVLIEGERAANVAL
OP
JAPANSCHE
op
gebruikt worden. Hongarije zal zaden *voor
VLIEGKAMPSCHIP
en komkommers leveren. Italië zaden dingboot „Dorus Rijkers", te
erwten
Indië
(D.N.8.):
keizerlijke
Het
TOKIO, 26 Febr.
voor salade, Denemarken voor wortelen en Den Helder, vierde zijn zes)
hoofdkwartier maakt bekend, dat een vijan- Nederland voor kool.
tigsten verjaardag. Coen Bot
delijk
vliegkampschip
op
21
Febr.
vermoedeheeft reeds 487 reddingen op
Het blijkt, dat de Japansche luchtactie tegen lijk tot zinken is gebracht bij een door verEEN NEDERLANDER IN NOORWEGEN
zijn naam staan. De secretaNed. Indië voortdurend sterker wordt, terwijl
GEFUSILLEERD
scheidene Japansche marinevliegtuigen onderop de eilanden buiten Java steeds meer plaatris
van dé Noord- en ZuidOSLO, 26 Febr. (D.N.8.). Naar het Noorsche
sen bezet worden. Naar de Britsche berichten- nomen aanval, die zich met hun bommenlast Telegraaf-Agentschap
ReddingmaatHollandsche
zijn
bekend maakt,
de
direct op het vliegkampschip stortten.
dienst meldt, hebben volgens een officieel bede
schappij,
onderdaan
Winnemüller
en
de
heer
H. Th. de
Nederlandsche
richt uit Batavia,Japansche vliegtuigen op 25
Het vliegkampschip voer met een sterk vlootonderdaan
Versen
door
een
militaire
Noorsche
jarige
zocht
den
in zijn
Booy,
vliegvelden
nabijFebruari behalve de
in de
eskader eenige honderden mijlen ten N.-O.
te velde wegens geunstlging van den woonark „Betty", liggende ln
heid van Palembang ook een vliegveld op van Nieuw-Guinea. Het werd, naar in bet rechtbank
West-Java aangevallen. Zij lieten daar vele communiqué verder gezegd wordt, zwaar be- vijand, verbonden met diefstal, ter dood veroordeeld. Het vonnis is met den kogel vol- de van Ewijcksluls, op, om
bommen vallen.
schadigd en vloog in brand. Gezien den omhem met zijn verjaardag te
Volgens hetzelfde Nederlandsen-Indische vang der schade is het niet uitgesloten, dat trokken.
Een aardige
feliciteeren.
communiqué is in twee petroleumtanks brand
zijn kleinBot,
op
de hafoto van Coen
ontstaan bij een Japanschen aanval
ven Tandjoeng. Ook de haven van Soerabaja
zoontje en den heer H. Th. de

Japansch

luchtoffensiet

N.O.

TV. Guinea

De luchtaanvallen
Ned.

—

Is opnieuw aangevallen. De Japanners hebben
Sinkawang op West-Borneo bezet en men
neemt aan, dat ook Banka, de residentie Benkoelen op West-Sumatra en Tandjoeng in Japansche handen zijn.

Booy, op de woonark „Betty".

(Polygoon-Kuiper)
\

SJANGHAI, 26 Febr. (D.N.8.): Ook thans
heeft men te Batavia nog geen berichten omtrent den toestand op Bali. Algemeen wordt

echter aangenomen, dat de Japanners stevig
ln het bezit zijn van het Zuidelijk" deel van het
eiland, terwijl op het Noordelijk deel de Nederlandsen-Indische troepen naar men verondersteld nog tegenstand bieden.
NOG SLECHTS ENKELE HONDERDEN BRITSCHE VROUWEN EN
KINDEREN IN BATAVIA
De A.N.P.-corresponBERLIJN. 26 Febr.
Volgens
den
Londenschen radioschrijft:
dent
dienst heeft minister Eden in het Lagerhuis
medegedeeld, dat de Britsche consul-generaal
in Batavia reeds sinds December .van het vorig paar doende was, de vrouwen en kinderen
voorzoover die niet btj de verdediging wernaar Australië te evacuden ingeschakeld

—

KAAKT VAK HLT

het schip verloren Is gegaan, hoewel van het
zinken geen. bevestiging Is binnengekomen.
Een ander vijandelijk oorlogsschip werd zwaar
beschadigd.
Het keizerlijk hoofdkwartier heeft voorts
meegedeeld, dat 10 vijandelijke jagers ln luchtgevechten zijn neergeschoten, terwijl 9 Jateren.
pansche
vliegtuigen tot dusver niet zrjn terugen
kinderen in
Het aantal Britsche vrouwen
gekeerd.
inbegrip
Indische
met
van
Ned.
hoofdstad
de
Het vliegkampschip Is volgens de meening
de Pamanoekan- en Tjiasemlanden bediaagt
hoogstens eenige honderden._ Het aantal var. van Japansche deskundigen waarschijnlijk het
alle Europeesche en met deze gelijkgestelde Amerikaansche schip „Yorktown", dat 19.900
meet en een snelheid van 34 knoopen
vrouwen en kinderen in Batavia mag men ze- ton
heeft.
Dit schip werd ln 1937 ln dienst gesteld.
ker op 35.000 schatten.

—

—

Extra kolen

voorgezinnen met zuigelingen

_

VOORRANGSLEVERING BIJ DEN

KOLEN HANDELAAR

—

De secretarisGRAVENHAGE, 27 Febr.
generaal van het departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende
bekend inzake de distributie van vaste brand-

stoffen.

Om de meest ernstige gevolgen van den huldigen brandstoffennood te voorkomen, is, in
overleg met den geneeskundig hoofdinspecteur
van de volksgezondheid, besloten, ten behoeve
van huisgezinnen met een zuigeling van zes
maanden of jonger, één eenheid brandstoffen
extra ter beschikking te stellen.
De zeer zorgelijke kolenpositie maakt het
helaas onmogelijk, ook voor andere groepen
der bevolking extra bonnen ter beschikking
te stellen of thans bonnen geldig te verklaren,
daar de daarvoor benoodigde kolen niet aanwezig zijn. De bovengenoemde leeftijdsgrens
van zes maanden is dan ook, mede met het oog
op de beschikbare hoeveelheid, bepaald.
Om de in aanmerking komende gezinnen
zoo spoedig mogelijk in het bezit van kolen te
stellen, kan op 2 en 3 Maart a.s. op vertoon
van de distributie-stamkaart „hoofd" en de
stamkaart van de zuigeling, die na 31 Augustus 1941 geboren is, een bon voor één eenheid
vaste brandstoffen bij den plaatselijken distributiedienst worden afgehaald.
Tevens zal die dienst dan een bewijs van
voorrangslevering afgeven. leder handelaar is,
Indien hij over voorraad beschikt, verplicht,
om, tegen inneming van den bon en dit bewijs,
bij voorrang te leveren, ook al Is de klant niet
_U hem ingeschreven.

Ir. Mussert over positie
van Nederland en Indië
DRUK BEZOCHTE VERGADERING
TE ARNHEM

ARNHEM, 26 Febr. In een zeer druk bezochte
openbare bijeenkomst van de N.S.B, in het gebouw Musis Sacrum te Arnhem, heeft de leider tier N.5.8., Ir. Mussert, hedenavond hat

woord gevoerdAanwezig waren o.a. de Beauftragte van den
Rijkscommissaris in de provincie Gelderland,
dr. Schneider, de districtsleider der N.5.8., W.
Busscher vertegenwoordigers der Duitsche
weermaeht, van N.S.B, en N.S.D.A.P., Hitlerjugend enz. Voor in de zaal hadden ook enkele
gewonde Nederlandsche S.S.-mannen plaats
genomen. In zijn rede wees Ir. Mussert allereerst op het dreigende verlies van Ned.-Indië
en legde er den nadruk op, dat niet Japan aan
Ned.-Indië den oorlog had verklaard, maar dat
de gevluchte regeerders in Londen den oorlog
aan Japan hadden verklaard. De dag, dat geheel Ned.-Indië door Japan bezet zal zijn, zai
een der zwartste dagen in onze historie sinds

403 Sovjet-vliegtnigen
verloren in 9 dagen
HET DUITSCHE WEERMACHTSBERICHT VAN DUNDGRDAG
HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER,
26 februari (DN P . Het opperbevel der
Weermacht deelt mede:
Aan het Oostelijke iront zrjn talrijke aanvallen van vrij zwakke Vijandelijke strijdkrachten alge-lagen. Zware artillerie van
het leger heeft voor den oorlog belangrijke installaties te Leningrad op doelmatige wijze onder vuur genomen. In het
hooge Noorden hebben afdeelingen gevechtsvliegers overdag en des nachts gedeelten van den Moermansk-spoorweg
gebombardeerd en trefiers geplaatst op
de stations te Kandalaksja en Loehi.
Van 15 tot 24 Februari verloor de Sovjetluchtmacht 403 vliegtuigen. Daarvan werden er 265 neergeschoten in luchtgevechten en 44 door luchtdoelgeschut. De
rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijk
front 28 Duitsene vliegtuigen verloren.
In Noord-Afrika hebben Duitsch-Italiaansche verkenningsafdeelingen .Britsche verkenningsdetachementen teruggeworpen. De achterwaartsche verbindingen van den vijand tusschen Tobroek en
Sidi Barani werden gebombardeerd: Bij
luchtgevechten werden drie Britsche
vliegtuigen door Duitsche jagers neergeschoten.
De luchtaanvallen op militaire doelen op
Malta werden voortgezet.
\
Zooals reeds in een extra, bericht gemeld,
hebben Duitsche duikbooten midden in
den Atlantischen Oceaan in hardnekkige
gevechten, die dagenlang hebben geduurd, van een krachtig beschermd convooi zeven schepen, waaronder twee
groote tankschepen, in totaal 52.000 ton.
tot zinken gebracht. Voorts werden ze.'
groote schepen, waaronder een tankschip, zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dat ook deze verloren zijn gegaan. Bij deze aanvallen heeft
de duikboot, die onder bevel van kapltan-leutnant Krech staat, zich bijzonder onderscheidenBritsche bommenwerpers hebben ln den
afgeloopen nacht eehige plaatsen aan de
Oostzeekust, onder meer de stad Kiel,
aangevallen. Het aantal slachtoffers
onder de burgerbevolking Is gering. De
vijand verloor vijf vliegtuigen.

150 jaren zijn. Het verschrikkelijkste van alles
Is echter, dat dit niet noodig was, maar dat
het anders had kunnen zijn. Spreker ging vervolgens de gebeurtenissen der laatste jaren na
en wees er op, dat niet de N.S.B. voor de catastrophe van Mei 1940 verantwoordelijk was.
Een godsgericht gaat thans over ons volk. Laat
men eens denken aan de groote voedselvernletiging van vroeger, toen per jaar 90 millioen kg
groenten vernietigd werden en aan de honderdduizenden werkloozen van toen. Niet de
N.5.8., maar zij, die toen regeerden, waren
daarvoor verantwoordelijk. Door Europa en
door de geheele wereld gaat thans een revolutie als nooit te voren. Deze revolutie heeft
een geestelijke en een staatkundige zijde. In
dit verband wees spr. op de grondslagen van
het nationaal socialisme: De bloedsverbondenheid der Germaansche volken, de liefde tot den
bodem, het socialisme van de daad, de solidariteit van alle bevolkingsklassen. Twee werelden botsen tegen elkander en het gevolg daarvan Is de huidige oorlog. Thans blijkt, dat het
kapitalisme en het communisme loten van denzeifden stam zijn. Als Engeland dezen oorlog
zou winnen, zou het bolsjewisme de werkelijke
winnaar zijn en dat zou bij Winterswijk geen
halt houden. Wij zrjn dan ook grooten dank
verschuldigd aan de Duitsche weermacht, die
thans verhoedt, dat het communisme Europa
overstroomt. Wij hebben het geloof, de hoop en
het vertrouwen, dat het bolsjewisme vernietigd
zal worden, dank zij de geniale leiding van
Adolf Hitler. In het van het bolsjewisme bevrijde Europa zal geen oorlog meer mogelijk
zijn. Economisch zal het nieuwe Europa niet
meer afhankelijk zijn van Engeland of van
Amerika. En als men dan vraagt naar onze
onafhankelijkheid, dan antwoordt spr.: Sedert
de dagen van de Ruyter zijn wij niet meer onafhankelijk geweest, maar waren wij afhankelijk van Engeland. Die onafhankelijkheid,
die een fictie was, zullen wij verliezen, maar wij
zullen onze taal, onze zeden, kortom onze geheele cultuur behouden. De Führer heeft verzekerd, dat Nederland niets ontnomen zal worden. En als men vraagt hoe het in de toekomst
met Indië zal gaan, dan wijst spr. op de verklaring van minister Tojo, dat de tradities
van Ned.-Indië geëerbiedigd zullen worden door EIKENLOOF VOOR GENERAAL-VELDMAARJapan, mits Ned.-Indië bereid is mede te werSCHALK KESSELRING.
ken aan de totstandkoming van de welvaartsBERLIJN, 26 Febr. (D.N.8.). De Führer heeft
ruimte in Oost-Azië. Die verklaring heeft een
basis om voort te werken, zij het een smalle aan generaal-veldmaarschalk Kesselring als
basis. Spr. besloot met een beroep op allen, om 78ste soldaat van de Duitsche weermacht het
vol vertrouwen mede te werken aan de komst Eikenloof bij het Ridderkrus van het IJzeren
vin het nieuwe Europa. Met het zingen van Kruis verleend.
het zesde couplet van het Wilhelmus werd de
bijeenkomst gesloten.

DE NIEUWE BONNEN

Doodstraf voor geweldadig
optreden tegen

Duitschers

's-GRAVENHAGE, 26 Febr. Een Neder-

lander heeft op den ochtend van 25 dezer

ln Den Haag twee Duitsche ambtenaren
bij de rechtmatige uitoefening van hun
functie handtastelijk aangevallen en door
vuistslagen aanmerkelijk gewond.
De dader moest zich nog denzelfden dag
voor het' Duitsche gerechtshof verantwoorden, dat hem wegens misdrijf vol
gens art. 1 der Verordening tot Bescherming van de Orde (gewelddadig optreden tegen Duitschers) ter dood veroordeelde.

Distributie van boter,
margarine en vet
BON 11 EN 12 VAN 28 FEBRUARI
TOT EN MET 16 MAART
's GRAVENHAGE, 27 Febr.
De secretarisgeneraal van het departement van Landbouw
en VisscheriJ maakt bekend, dat in verband
met de huidige seizoensomstandigheden de
volgende maatregelen zijn genomen met belrekking tot de distributie* van boter, margarine en bak- en braadvet.
In plaats van één bbn voor de distributieperiode van 28 Februari tot en met 7 Maart

—

a.s. en één bon van de distributieperiode van De aandacht wordt er op gevestigd, dat het
naar keuze beschikbaar stellen van meer ar8 Maart tot en met 16 Maart a*., worden dittikelen op bovengenoemde bonnen niet bemaal voor het tijdvak van 28 Februari tot en teekent, dat men nu ook op alle bonnen, waarmet 16 Maart a~. twee bonnen van de boterover men beschikt, het artikel zal kunnen verkrijgen, waaraan men eventueel de voorkeur
en vetkaart tegelijk aangewezen.
geeft. De bovenbsdoelde omstandigheden zijn
Gedurende genoemd tijdvak van 28 Februdat men voorshands genoegen zal
oorzaak,
ari tot en met Maandag 16 Maart a.s. geeft bon moeten nem-p met- dat artikel, waarover de
11 zoowel van de boterkaart als van de vetwinkelier beschikt.
kaart naar keuze recht op het koopen van het
Ten slotte wordt medegedeeld, dat bon 10
normale rantsoen boter, zonder reductie, of van de boterkaart en van de vetkaart niet zal
margarine, of vet. Gedurende genoemd tijdvak worden geldig verklaard en derhalve kan worgeeft voorts bon 12 zoowel van de boterkaart den vernietigd.
als van de vetkaart naar keuze recht op het
ZEEP VOOR MAART
.koopen van het normale rantsoen margarine
's GRAVENHAGE, 27 Febr.
De gebruikeof vet. Boter is derhalve, voor wat bon 12 belijke rantsoenen brood, vleesch en aardappelen
treft, noch op de boterkaart noch op de vetzijn de volgende week verkrijgbaar op de bonkaart verkrijgbaar.
nen 11 van de daarvoor bestemde kaarten.
De bonnen 08 en 09 van de boterkaart en
Ten slotte geeft gedurende de maand Maart
van de vetkaart, welker geldigheidsduur wordt bon 228 van de bonkaart algemeen, recht op
verlengd tot en met 16 Maart, geven met* inhet koopen van een rantsoen zeep, terwijl
gang van Zaterdag 28 Februari naar keuze eveneens zeep resp. toiletzeep verkrijgbaar is
recht op het koopen van het normale rantsoen op de H-bon van de kaarten voor zeep en
boter zonder reductie, of margarine, of vet. toiletzeep.

—

Geen ritten meer
voor plezier of gemak
Beperking van het
autoverkeer

—

's-GRAVENHAGE, 26 Februari
De secretaris-generaal van het departement van Waterstaat maakt het volgende bekend:
Teneinde het gebruik van personenauto's
zooveel mogelijk te doen geschieden ten algemeenen nutte en ten behoeve van gewichtige
belangen moeten verdere beperkingen worden
Ingevoerd.
*»
zullen,
zoowel in den openPersonenauto's
baren dienst als in het economisch leven en
het overige verkeer, slechts mogen worden
gebruikt ter wille van vitale belangen Tijdsbesparingen alleen rechtvaardigt het gebruik
van een personenauto niet.
Dit geldt in het bijzonder ook voor ritten
over groote afstanden. Ritten, welke slechts
ten doel hebben, op gemakkelijkere of aangenamere wijze .te reizen, zijn ten «enenmale
ontoelaatbaar.
Het ligt in het voornemen alle vergunningen
voor personenauto's, welke verleend zijn op
grond van het' eerste uitvosringsbesiuit van
een secretaris-generaal van het departement
van Waterstaat betreffende het vervoer van
personen, met Ingang van 1 April 1942 in te
trekken en te overwegen, in hoeverre een
nieuwe vergunning kan worden verleend.
Voor zoover nieuwe vergunningen gegeven
worden, zal dit geschieden onder nadere aan
de vergunning te verbinden voorwaarden.
Deze voorwaarden zullen inhouden, dat geen
personenauto's zullen mogen worden gebruikt
voor:
a. Ritten op Zaterdag na 18 nur of op Zonen feestdagen.
b. Ritten over meer dan 75. km van de
standplaats (hemelsbreedte gemeten).
e. Ritten bi_nen stedelijk gebied, voor
zoover openbare vervoermiddelen kunnen worden gebezigd.
d. Ritten tot het bezoek van theaters, concerten, bioscopen, lezingen, vergaderingen,
café's, restaurants, e.d.
e. Ritten uitsluitend tusschen woonhuis en
plaats van werkzaamheid.
Deze voorwaarden gelden ook voor het gebruik van personenauto's ln den openbaren
dienst, voor zoover niet met betrekking tot de
ritten, bedoeld onder a en b nadere dienstvoorschriften worden gegeven.
De voorwaarden onder a, c en e gelden niet

voor artsen en veeartsen, mits zij;op de voor-

ruit het gebruikelijke kenteeken voeren, vroedvrouwen, verplé.gsters en verplegers, in de
uitoefening van hun beroep.
Voorts kunnen door den rijksinspecteur van
het verkeer op verzoek uitzonderingen op de
voorwaarden onder a, b, c en e worden toegestaan.

Er wordt in het bijzonder op gewezen, dat
deze voorwaarden ook gelden voor pcr*--.rienauto's, die op gas of op vaste brandstof rijden.
Teneinde

de bovengenoemde

voorwaarden

reeds voor de uitgifte van de nieuwe vergunningen toepassing te doen erlangen, worden
zij door dezen als aanwijzing ingevo ge de varordening nr. 15 1940, betreffende het ver.oer
van personen en goederen bekend gemaakt.
De aandacht wordt er op gevest.gd. dat overtreding van deze aanwijzing er toe kan leiden,
dat geen nieu-^ vergunning wordt verleend.
De naleving van bovengenoemde voorwaarden
zal door verscherpt politietoezicht worden gecontroleerd.

—

RADIOPRAATJE MAK BLOKZIJL
HILVERSUM. 26 Febr.
De persdienst van
den Nederlandschen Omroep meldt:
Van 2 Maart af zal Max Blokzijn, over den
zender Hilversum II 's Maandags en Da.iderdags in plaats van om 19.45 uur rijn radiopraatje'van 19.15—19.30 uur houd ï.

Strenge straffen
voor luisteren naar
verboden zenders
's-GRAVENHAGE, 26 Febr. Het Duitsche
Landesgericht heeft den Nederlander I. B. P.
uit Amsterdam, wegens het luisteren naar en
het verspreiden van radioberichten van den
vijand, tot twee jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hetzelfde gerechtshof legde aan den Nederlander P. de Gr. uit den Haag, die herh.ialdelijk, ondanks het verbod, geluisterd heeft naar
het uitzenden van vijandelijke radioberichten.
en zich bovendien aan anti-Duitsche uitlatingen heeft schuldig gemaakt, een gevangenisstraf op van 4-J jaar.

VERDUISTERINGST'JD
VAN VRIJDAG OP ZATERDAG
Zon onder 19.14 uur
Zon op
8.31 uur
Volledig verduisteren van 19.14 tot 8.31 u.
Maan op Vrijdag 15.34 uur
Maan onder Zaterdag 7.05 uur
Vole maan 3 Maart
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Provinc: ale Geldersche

Het Italiaansche

arrestaties begonnen, welke hoofdzakelijk gericht is tegen nationalisten uit Palestina. In
AJeppo zijn de laatste dagen acht personen
weermachtsbericht
met Palestij nsche passen gearresteerd, die
ROME, 26 Febr. (Stefani). In zijn weer- vroeger ln Irak woonden en
na de ineenstormachtsbericht no. 635 maakt het Italiaansche ting van den opstand van Kallani
naar Noordopperbevel het volgende bekend:
Byrlë gevlucht waren. Ook in Bagdad is de

In Cyrenalca: Verkenningsactiviteit van
onze vooruitgeschoven posten. Tusschen Tobroek en Sidi el Barrani vieren luchtformaties
van de as linies en verbindingscentra van den
vijand aan. Drie Wellington-machines werden
door het luchtdoelgeschut van Derna neergehaald. Talrijke andere vliegtuigen werden op
den beganen grond getroffen en onbruikbaar
gemaakt of ernstig door de Duitsche jagers
beschadigd. Golven bommenwerpers volgden
elkaar op bij de aanvallen op Malta, waarbij
de vlootbasis La Vaietta en de vliegvelden Halfar en Luka gebombardeerd werden. Een Hurricane werd in een luchtgevecht neergehaald.
De vijand ondernam aanvallen op Benghasi
en Tripoli» gedurende den nacht. Geen enkele
schade van beteekenis en geen slachtoffers. Een
Engelsch vliegtuig, dat door het luchtdoelgeschut van Benghasi in brand geschoten was,
stortte ln zee.

terreur tegen de daar nog wonende Arabische
nationalisten uit de dagen van den Pales tijnschen opstand weer begonnen. Talrijke Arabische nationalisten zijn op instignatie van de
Britsche overheid gearresteerd. Bijzonderheden zijn niet bekend.

Japansche vliegers
boven Amerika

Luchtafweer in actie te Los Angeies
STOCKHOLM, 26 Februari (D.N.8.)
De
Amerikaansche minister van Oorlog, Stimson,
heeft omtrent de Japansche luchtacties aan
de Westkust der Vereenigde Staten medegedeeld, naar Associated Press meldt uit Washington, dat een aantal nog niet geïdentificeerde vliegtuigen gisteren in de vroegte boven Los Angeies z.n geweest. De luchtdoelartillerie heeft daarop hevig geschoten, geen
der vliegtuigen werd evenwel omlaaggehaald
op von
en er werden ook geen bommen uitgeworpen.
ANKARA, 26 Febr. (JJ.N.B.)
Het onder- De radiozender van New Vork heeft medegezoek naar aanleiding van den aanslag op den deeld, dat van nu af geen bijzonderheden over
Duitschen ambassadeur Von Papen te Ankara schade als ievolg van lucin-aanvailen meer
wordt voortgezet. Tot op neden Is het resulzullen worden bekend gemaakt
taat daarvan nog niet officieel medegedeeld,
doch naar men verneemt, zijn zoowel te Ankara als te latanboel een a~ntal arrestaties
geschied. De bewaking ln dé grensplaatsen is
versterkt, vooral de grens naar Syrië, de eenige
GEEN VETHOUDENDE ARTIKELEN
normale verbinding naar het buitenland, die
IN VELDPOSTBRIEVEN
den Engelschen nog open staat. Vooral op
Sedert
het
van kracht worden van de gedoorgaande reizigers wotdt sterk gelet. De
laatste dagen hebben een aantal Engelschen wichtsbeperking voor veldpostzendingen naar
en Amerikanen Turkije reeds ln Zuidelijke het front, tot 50 gram, komen bij de veldpostrichting verlaten. De politie te Istanboel heeft kantoren in toenemende mate brieven met
Inhoud binnen. De zendingen komen
tot nu toe vijf Engelschen gearresteerd. Daar- vettigen
wegens
de
ontoereikende verpakking vaak volonder bevindt zich de Journalist Godlie. De
van
vet doordrenkt en met onleesbaar
komen
arrestaties werden verricht ln verband met de adres aan, zoodat
zij voor een deel niet bezorgd
anti-Dult-che pamfletten die half Februari kunnen worden. Aangezien
door dergelijke
ln Istanboel zijn verspr ld- De Turksche po- zendingen ook andere zendingen
beschadigd
litie zou Intusschen hebben vastgesteld, dat worden, wordt dringend verzocht, van
het verde pamfletten niet ln Turkije vervaardigd zijn, zenden van vet of vethoudende voorwerpen
in
langs
doch
b.zondeien weg het land binnen veldpostbrleven af te zien.
zijn gebracht en hier worden verspreid. De
Turksche regeering heeft haar organen opin
dracht gegeven alle verst» ringen der openbare
orde zonder pardon te vervolgen en te onderdrukken, onverschillig van welke zijde zij uitHILVERSUM, 26 Febr. De persdienst van den
gaan.
Nederlandschen Omroep meldt:
In de uitzending „Spiegel van den Dag", op
Vrijdag 27 dezer, zal een vraaggesprek worden
OVER SOVJSÏ-DUIKBOOTACTIE uitgezonden, waarin de Gemachtigde voor de
Jeugdherbergen in Nederland, de heer G. A.
ANKARA, 26 Febr. (DNB.)
In Turksche van Dieren, interesante mededeelingen zal
kringen heerscht zichtbare ontstemming over doen in verband met de misstanden ln het
het opnieuw opduiken van Sovjet-dulkbooten kampleven.
ln de nabijheid van de Turksche kustwateren
NIEUWE STRAATNAMEN IN DEN BOSCH
bij den Ingang van den Bosporus. Door deze
duikbooten is, zooals men weet, de „Stroema",
De bur'sHERTOGENBOSCH, 26 Febr.
die 800 Joodsche emigranten uit Rumenlë aan gemeester van 's Hertogenbosch heeft besloten
boord had, tot zinken gebracht, waarbij slechts de Wllhelminab; ug haar vroegere naam Station-brug te he.geven, het Juüanapiein te
één man gered werd. Zijn verklaringen kwaPrins Ma_-~splein, naar den grooten
noemen
hierop
men
neer, dat het schip door een Sovdie ook ln de geschiedenis van deu
stadhouder,
grond
geboordin
den
Is
Jet-duikboot
Ongeveer
Bosch
een
rol
heeft gespeeld, de benaming
tezelfdertijd werd de „Tsjangkaja" door gePrins
te wijzigen in Maire
Bernhardstraat
schutvuur van een Sovj et-duikboot bij den Ingang van den Bosporus tot zinken gebracht. Verheyenstraat naar mr. A. Ö. Verheyen, die
ais burgemeester en maire van deze stad ve.e
Dit laatste geval Is volgens Turksche opvat- verdiensten
heeft verworven o.m. als stichter
tingen veel ernstiger en heeft, naar bektnd
de
van
school
van nuttige en beeldende kunwordt, geleid tot een dlplomatleken stap van
(thans de K.T.A.) en van de breederTurkije. Een reeds eerder ondernomen stap sten
schap St. Lucas. Tenslotte zal het Wilhelminavan Turkije ln een soortgelijke aangelegenpaik aan den Vughter Uitgang den naam draheid is door de Sovjet-regetring van de hand gen van Jheroen Boschpark, naar den grooten
gewezen. Van Sovjetzijde werd toen verklaard, Bosschen schilder.
dat de Sovjetmarine ieder regelmatig verkeer,
ook onder Turksche vlag, tusschen Turkije PRACHTIG SUCCES VAN ARBEIDSDIENSTTENTOONSTELLING
en Bulgaarsche of Rumeensche havens zou
trachten tegen te gaan, zonder acht te slaan
UTRECHT. 26 Febr.
De tentoonstelling
op eventueele Turksche bezwaren.
van den -.IJk-arbeidsdienst en den .*«e_enan_schen Arbeidsdienst is heden ten einde. Het
zoogeaaamue wenschconcert ten bate van de
Winterhulp vormde er een waardig besluit van.
men thans een terug-uk weipt op
DE DUITSCHE SUCCESSEN TER ZEE Wanneer
deze tentoonstelling kan men niet anders zegBERLIJN, 26 Febr. (DNB.)
In aanvulling gen, dan dat zij wat haar succes betreft, zeker
op het weermachtsbericht wordt aan 't D.N.B. alle verwacntingen heeft overtroffen. Het
gemeld: Met de vernietiging van het uit deraantal bezoekers heeft 250.000 bedragen. Wantien schepen bestaande convooi la het sedert neer men dit. getal als uitgangspunt, neem .
het uitbreken van den oorlog tot op heden kan men sieents tot de slotsom
komen, dat de
~
officieel bekend gemaakte verlies aan koopidee van» oen Arbeid-oienst bij de bevolking
van Utrecht en om_tre_en in zeer goeae aai ue
vaardij tonnage voor Engeland en de Vereenigde Staten (zonder de Italiaansche en Japanis gevallen.
sche successen en zonder Sovjet-Rusland) tot
„LANGEMARCKSTUDIUM"
meer dan 15J. millioen brt gestegen, ingeland
BERLIJN, 26 Febr. (D.N.8.): Het „Langeheeft daardoor tot nu toe meer dan de helft
mareksoudium"
zijn
der Reicoastudentenfühiung,
bij
van
het begin van den oorlog aanwenaar men weet
dat,
aan begaafde Duitzige scheepsruimte verloren. De nog overgegratis den weg
bleven vrachtschepen moeten routes volgen schers in eigen Inrichtingen
naar het ein-examen en tot de studie mogelangs de geheele wereldbol.
lijk maak heeft zrjn arbeid thans ook uittot Nederlanders en Vlamingen. DeSTOCKHOLM, 26 Febr. (DNB)
De eerste gestrekt
dagen zijn de eerste vier selectiekampen
lord der admiraliteit. Lord Alexander, heeft ln zer
het Engelsche Lagerhuls een lange uiteenzet- beëindigd en er werden 55 Nederlanders en
toegelaten. De eerste leergang beting gegeven over de tegenwoordige positie der Vlamingen
gint
ln
April.
vlootstrljdkrachten van net imperium. De taak
der vloot, zoo zeide hij o.m , Is sedert de Fransche vloot niet meer beschikbaar is, enorm
geworden. De strijd op den Atlantischen Oce-GRAVK-HAGrE, 26 Febr.
Ue dienst van
aan is thans geworden tot een slag op de zeven den gemachtigde voor de prijzen
deelt mede:
zeeën. In dén Stillen Oceaan en ln den IndlHet blijkt bij het publiek verwondering te
schen Oceaan is een nieuw gevaar voor den hebben gewekt, dat gedurende de afgeloopen
handel van het Britsche gemeenebest en van weken de prijs voor de scharfilet niet onbezijn geallieerden ontstaan. Het Jaar 1941 begon langrijk is gestegen. Veelal Is deze prijsstijmet verliezen die een zeer ..rontrustende ging den winkeber verweten, die echter den
hoogte bereikten. De vijandelijke duikbooten fileerder aansprakelijk stelde. De oorzaak moet
eischten een zware schatting,. en-de vijandeechter worden gezocht in de' moeilijke weerslijke vliegtuigen toonden tegelijkertijd een omstandigheden, waardoor de vlschaanvoer is
waarschijnlijk nog grooter gevaar dan de duik- teruggeloopen en de nog vrije zeevisc-piijzen
booten te zijn. Bovendien ondernamen aan de zijn gestegen. Wordt 't weer wat minder koud
oppervlakte varende Duitsche schepen van tijd en neemt de aanvoer weer toe, dan zal ook de
tot tijd bllksemaanvallen en legden mijnen prijs van gefileerde schar weer tot het oude
voor onze kusten en ln de mondingen van onze peil dalen.
rivieren. Deze ongunstige ontwikkeling hield
DEP. VAN OPVOEDING ZATERDAG
tot April aan, toen de verliezen, door de_groote
GESLOTEN
verliezen aan scheepsruimte ln de veldtochten
GRAVENHAGE,
's
26 Febr.
de secretarisln Griekenland en op Kreta haar hoogtepunt
generaal van het departement van Opvoeding,
bereikten. Na dien tijd, zoo zeide Alexander Wetenschap
en Kultuurbeschermlng deelt jn
verder, z^n de Britsche "oorultzichten voortaansluiting
aan
een vorig bericht mede, dat
durend beter, doch door het deelnemen van tengevolge van het
gebrek aan brandstoffen
Japan aan don oorlog opnieuw slechter geworafdeelingen
alle
van
dit departement met inden. De verhezen, die wil ln het Verre Oosten gang van
Februari voorloopig der Zater28
en ln den Stillen Oceaan hebben geleden, zijn dags gesloten zullen zijn. Met ingang van
tot nu toe aanzienlijk geweest.
Vrijdag 27 Febr. 1942 zal het eerst na telefonische aanvrage mogelijk zijn, zaken mondeDE AMERIKAANSCHE INDUSTRIE EN DE
ling aan het departement te behandelen.
OORLOG
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GENÈVE, 26 Februari (D.N.8.)
uit NewVork wordt gemeld: De New Vork Times meldt,
dat zeven Amerikaansche vliegtuigfabrieken
er reeds toe zijn overgegaan of op het punt
staan om vervanglngsbedr .ven op te richten
op grooten afstand van de kust der Stille
Zuidzee of van den At'an.lachen Oceaan. Ten
aanzien van de decentralisatie der Amerikaansche vliegtuig-Industrie, waarvan tot dusver
de helft aan of nabij de kust der Stlle Zul--zee
lag, heeft de minister van marine, Knox verklaard, dat de aan de kust gelegen vitale belangen stuk voor stuk verplaatst moeten wor«en, opdat men niet „alle eieren ln één mandJe" zou hebben.

ARRESTATIES VAN
ARABISCHE NATIONALISTEN
ADANA, 26 Februari (D N.8.)
ln de onder
Engelsche heerschappij staande landen van
het Naburige Oosten is een nieuwe golf van

—

2

en Nijmeegsche

GELDIGE BONNEN

Er zijn echter andere problemen van practlschen aard, die zich juist zeer goed leenen
om in deze tijden te worden bezien.
Zoo zal b.v. het zooeven bedoelde parkeervraagstuk. dat nog in vele steden van ons TOT EN MET 28 FEBRUARI:
land een oplossing vraagt, reeds thans onder
Brood 10 A en 10 B
het oog kunnen worden gezien en waar noodig
Vleesch lü A en ltfß
kunnen de aanvulling, wijziging of verbetering
Aardappeien 10 A (Vis kg) en 108 (% kg)
van de bestaande parkeerplaatsen ter hand
Aardaupeien 09 A (I*. kg) en 09 B CA kg)
worden genomen.
Kaas 100 gram 204 tot en met 208 alg.
In het stadscentrum vormen de stilstaande
75 gr. toi'ttzeep 80 % G toiletzeep
voertuigen, in verband met het bezoek aan
Zeep 1 rants. 211 alg. en G-zeep
groote bedrijven, kantoren, banken, uitgaansgelegenheden e.d. blijkens verkeersstatistiekcn TOT EN MET 7 MAART :
een belangrijker onderdeel van het verkeer
Brood 11 A en 11 B
dan het rijdende. Het bezwaar van het stilVleesch 11 A en 11 B
staande voertuig is. dat het de wegbreedte beAardappelen HA (1 3/4 kg) en UB (3_kg)
perkt en hierdoor het verkeer, vooral ln smalle
TOT EN MET 16 MAART:
en drukke verkeersstraten, ernstig kan beBoter, margarine of vet: bon 11 van boterlemmeren, waardoor, de capaciteit van de rijen vetkaart.
blijkt,
baan wordt verminderd. Hieruit
dat
Margarine of vet: bon 12 van boter- en
verkeers- en parkeersvraagstukken nauw met
vetkaart.
elkander zijn vebonden, zoodat, naar de meeBoter, margarine of vet: bon 08 en 09 van
"ning van den A.N.W.B. het parkeerprobleem
boter- en vetkaart
bijzondere
de
aandacht van den wegbeheerdcr
behoeft.
_N MET 21 MAART I
Toegegeven moet worden, dat de oplossing TOT
Suiker 1 kg: 213 algemeen
hiervan geenszins voor de hand ligt De groote
Cacao 50 gr.: lOC 10D reserve
steden met haar veelal nauwe verkeersader»
Kofflesurrogaat 250 -gr: 214 algemeen
in de centra, waarin groote kantoorcomplexen,
Jam 500 gi.: 215 algemeen
warenhuizen, winkel en restaurants opeengeKaas 100 gr.: 216 tot en met 220 algemeen
hoopt zijn, leveren uitzonderlijke moeilijkheBloem, brood gebak 1 rantsoen: 221 tot en
den ten aanzien van het verkeervraagstuk
met
224 axgcmeen
Bij het projecteeren van doorbraken, dempingen, nlenwe openbare gebouwen, het opruimen van oude woningblokken enz. kan ech- wegens het niet spelen van den wedstrijd
ter reeds aanstonds rekening worden gehou- Leones—Brakkenstein op 26 December 1941.
den met het scheppen van parkeerruimte.
4 H telt slechts zeven clubs uit den AchterMen moet deze gemakkelijk in- en uit kunnen hoek Twee daarvan, Gendringen en V.V.G.
rijden. Sous-terrain gebouwde garages heb- houden een spannende wedloop om den titel.
ben veelal het bezwaar, dat het stallen en weer Zelfs ln de doelcljfers Is maar heel gering
weghalen van auto's vrij ingewikkeld is en tnet verschil! De Bergsche Boys zullen dit seizoen
veel tijdverlies" gepaard gaat. De automobilist ln de middenmoot eindigen. Grol heeft 2 wedzal er de voorkeur aan geven zijn auto op een strijden cadeau gegeven tegen Dinxperlo.
3 0 13 29—12
8 5
meer voor de hand liggende plaats te stallen. Gendringen
3 0 13 28—13
V.V.G.
8
8
Voor zooveel, als gevolg van de oorlogshan- Bergsche Boys """) 8 8 2 3 8 9-^l2
delingen, wederopbouw van steden geschiedt Dinxperlo
7 3 18 7 18—19
(Rotterdam en Middelburg) en ook bij stadsZeddam
9 2 16 5 13—_4
uitbreidingen kan reeds aanstonds het par- Grol ") *")
8 3 2 3 4 22—22
keervraagstuk in zijn vollen omvang worden R.K. V.V.S.
8 10 7 2 14—31
bezien, zoodat verwacht mag worden, dat een
mindering wegens net
ln
*)
punten
2
Grol
afdoende oplossing zooveel mogelijk wordt bewedstrijd
Dinxperlo—Grol
van
spelen
den
niet
naderd.
op
1941.
'1 December
Doch ook bij bestaande situaties zal, na een
"*) Idem op 4 December 1941.
ernstige studie waartoe de huidige tijdsom""") Bergsche Boys 2 punten ln mindering
standigheden voldoende gelegenheid bieden,
wegens
het niet spelen van den wedstrijd
behulp
par
met
van kleinere voorzieningen,
R.K.V.V.B.—Bergsche Boys op 4 Januari 1942.
keermogelljkheld kunnen worden geschapen.
Het Is naar de meening van den A.N.W.B.
De daden der reserve ploegen
van het grootste belang in deze tijden van
gedwongen stilstand op verkeersgebied, al het
Tot besluit van de beschouwing over de Oosmogelijke voor te bereiden en te verrichten telijke competitie volgt nog wat over de reom de obstakels, die in de toekomst een vrije serve-elftallen. Daar is Reserve 2 C, waarin
en soepele ontplooiing van het motorverkeer Wageningen n de le klasse-clubs vertegenzouden kunnen b-lemmer.n, uit den weg te woordigt, terwijl dezelfde groep ook de 2de
ruimen.
elftallen van de 3de klassers E.S.C.A. en Ede
naast de reservisten van 2de klassers bevat.
Merkwaardig genoeg staat Rheden II al even
goed genoteerd als Rheden I in 2 C. En Vitesse
II is zoowaar de ernstigste concurrentl Dat
kan aardig spannen tusschen dl* twee.

SPORT EN SPEL
VOETBAL

Verleden week hebben wij een overzicht gegeven van den stand van zaken der le, 2e en
3e klasse in het Oosten. Thans komen de 4e
klassers aan de orde. Daar Is dan 4 E, de groep
van Arnhemsche en UseLstreek-clubs. Hier
gaat de strijd om de leiding tusschen het bekende Velpsche V.V.O. en Worth Rheden, terwijl BIC een aardige kans heeft om de spanning te verhoogen, aangezien zij wat wedstrijden achter is. Gezien de prestaties tot nu toe
zullen V.V.O. en de Rhedenaars echter het
meest ln de melk te brokkelen hebben. Beneden Is de positie van Brummensche Boys vrij
hachelijk, al staan hun Velpsche naamgenooten nog lang niet veilig.
V.V.O.

18
12
Doesburg
12
8.1.C.
10
R.K.D.V.V.
12
18
Theothorne
10
Oeken
IS
Steenderen
Velpsche Boys
12
Brummensche Boys 11

Worth Rheden
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1
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2 20 4»—17
2 18' 43—17
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4
1 14 23—11
0 5 14 81—23
2 8 12 32—35
1 5 9 24—17
8 7 9 31—52
1 9 5 22—47
0 10 3 13—61
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9 6
8 6
8 5
8 2
10 3
10 3
9 3
12

Harten Rijn
Hertog Hendrik

12 11
14 9
Vijdo "
14 I
Giro
12 8
Lobithsche Boys
11 8
Oosterb. Boys
12 6
T.V.V.
10 8
G.V.C.
7 3
A.V.W.
12 1
Plattenburger Boys 13
1
St. Jan
13 1

0
1
3 3
1 4
5 3
1 4
0 7
3 4
13
4 7
2 10

23
21
..
15
13
10
9
7

50—15

27—17
64—28
32—28
42—35

24—24
21—23

2ft—2s

6 19—30
4 19—16

3 10 4

22—67

Een COIFFURE naar Uw type
verzorgt

Dameskapsalon DREES,
Tel. 22337, Franscheiiraai 22

_

TOT EN MET 25 MAART:
Boter (250 gr.) of runvet (200 gr.) IS boter
TOT EN MET 31 MAART :
Zeep 1 rantsoen 228 algemeen en H zeep
75 gram toiletzeep 80 pCt. toiletzeep
TOT EN MET 30 APRII:
HK. brandstof ten 13 en 17
CV brandstoffen 23 tot en met 2.
B~ brand-toifen t.Ur.l): 08
KB -rand.uoft.n: 07
HK orandstttfen: 05 tot en met 07
C V ora,idstot ten: 12 tot en met 20
Scneeizeep, 50 gr: L textiel mannen

U wordt nu toch ook collectant
Voor de Winterhuip Nederland.

f-|Rï5O

STENO, TACHO
D" nieuwe privé- en
clublessen beginne»
2 Maart a.s.
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Telefoon 2.88
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NIJMEGEN

J

tevreden zijn, zijn wij toch niet voldaan. Heimoet ln een land met negen millioen Inwoners
toch mogelijk zijn een veel grooter ledental
te bereiken. Gelukkig zijn er symptomen die
er op wijzen, dat onze mooie athletiek-sport
ln het centrum der belangstelling komt te
staan. Een krachtige ontwikkeling van de athletlek in ons land zal alleen mogelijk blijken
door een voldoend aantal sintelbanen. Onwillekeurig denken wij hierbij aan Zweden,
een der sterkste athletle_landen van Europa,
dat, ondanks een bevolking van nog geen
"■"
millioen zielen, niet minder dan 800 sintelbanen, bezit 1 Niemand zal kunnen ontkennen,

zullen

Athletiek-beoefening bloeide
in 1941

tevredenheid

worden.

ONTSTEMMING IN TWENTE
Over de houding van de N.A.U.

ATHLETIKK

In 4 F brengt de Jonge Arnhemsche club
Harten Rijn het er zeer fraai af, daar zij bijna
onbedreigd leidt. Weliswaar staat een 'oude beGunstig jaar voor de N.A.U.
kende, Hertog Hendrik, één punt achter, maar
ploeg
wedstrijden
gedeze
heeft al 2
meer
Het jaarverslag 1941 van de Ned. Athletiek
speeld. V-IJJJ.O. is al evenzeer kansloos. Dr
Unie
toont aan, dat de N~V.U. ln het seizoen
nog
resultaten van T.V.V. vallen
niet mee
terwijl van A.V.W. ook wat meer verwacht van haar 40-jarlg bestaan reden tot groote
kan hebben In de inleiding tot
mocht worden. De Plattenburger Boys en St
Jan geven elkaar onder aan de lijst niets toe

Rijst 250 gr : 11D. 12D reserve
Peulv uchien 250 gr : 225 algemeen
Gort 250 gr.* 226 alg.meen
Vermicelli of maizena 100 gr.: 227 algem.
Melk 3'A liter: 06 A tot en met 13 A melk I
Melk 1.. liter: 068 tot en met 138 melk I
Petroleum,
liter: 15

3 0 15 43—13
0 2 12 94—11
1 2 11 44-18
3 3 7 21—18
1 6 7 21—28 dat het 2.5 millioen mannen en vrouwen meer
1 6 7 20—61 tellende Nederland met slechts twaalf sintel0 6 6 29—44 banen, hierbij wel een droevig figuur slaat
15 5 18—37 Er zijn echter teekenen die wijzen op een spoedige verandering.
N.E.C. rt is de laatste Jaren geabonneerd geVan de negen districten gingen vooral Oostweest op het kampioenschap, maar van pro- en Zuid-Holland met spiongen omhoog. Ook
motie naar de reserve le klasse kwam niets Friesland gaf een uitstekend voorbeeld. Alleen
door de reisproblemen. Ook nu staan de roodUtrecht bleef op het peil van 1940.
groenen onbedreigd bovenaan, blijkbaar een De leuze Is: 10.000 leden in 19421 Onze gunflink stuk sterker dan de meeste andere elf- stige contributievoorsteUen bieden hiervoor
tallen. Alleen het derde elftal van Vitesse een goede gelegenheid, waarvan onze districten
houdt N.E.Q. n een beetje bij. Prachtig werk en plaatselijke athletlek-commlssles zeker
van die Arnhemmers! Quick II doet het maar profijt zullen weten te trekken. De leuze Is:
heel bescheiden, S.C.H. wat beter.
eerst organlseeren, daarna ordenen. Zoo gezien
is er voor 1942 veel perspectief. Natuurlijk niet
N.E.C. 3
11 10 Q
1 20 60—19 zoo, dat zonder slag of stoot en ineens nu alles
Vitesse 3
10 7
1 2 °15 32—29 maar gedaan zal worden. Daar zal nog wel
S.C.H. 2
11 5 3 8 13 33—27 eens over gesproken en met betreffende auto10 5 3 3 12 32—18 riteiten over gehandeld moeten worden. De
A.Z.C. 2
11 4 3 4 11 28—29 taak om wantoestanden uit den weg te ruiQuick (N.) 2
10 3 3 4 9 21—19 men, is een schoone. Die taak nu reeds te zien,
Be Quick (Z.) 2
Arnhemsche Boys 211 3 2 6 8 28—38 beurt op en geeft moed. Zeker ook ln 1942
Zutphanla 2
11 2 2 7 6 24—55 heeft
iets te bieden aan kansen, die gegrepen
11 0 3 9 2 17—41
Bendracht 2
moeten

Rheden 2
N.V.B. AFDEELING NIJMEGEN
Vitesse 3
Voor Zaterdag 28 Februari en Zondag 1 Wageningen 2
Theole 2
Maart zijn alle voetbalwedstrijden afgelast.
Veenendaal 2
E.S.C.A. 2
HOE STAAT HET MET DE COMPETITIE?
T.E.C. 2
Iets over do vierde klassers Ede 2

Andere vierde klassers
blijven
de
4e
Van
klassers
ons nog twee over
een groote en een kleine groep. De groote is
4 G, de Nijmeegsch-Betuwsche afdeeling met
twaalf mededingers. Hier moet nog heel wat
verwerkt worden en of men voor de sluiting
van het seizoen klaar komt, Is wel de vraag.
De strijd om den titel gaat tusschen M.V.V.
1918 en Elistha. die elkaar practisch niets toeparkeervraagstuk
geven. De anderen zijn al een eind achterop,
ook M.C.C, en Transforma. Het is een groep
groote
met veel gelijkwaardige elftallen, zoodat de
meeflijkheden
Thans
overwinnen concurrentie hevig Is. Er zijn, ook wegens het
programma, nog heel wat veranderingen mohuidige
groote
beperking
In verband met dé
gelijk
van het motorverkeer aldus de A.N.WJ3.
weinig
geen
moeilijkheden
of
voor
doen zich
14 11 S 1 24 57—27
bij het parkeeren ln het centrum van de groote M.V.V. 1918
12 8 3 1 19 55--26
steden. Ne beëindiging van den oorlog zal het Elistha
M.C.C.
14 5 6 3 16 35—30
gehetgeen
leven
zich
herstellen,
economische
14 6 4 4 16 41—36
paard zal gaan met een sterke opleving van Transforma
Hatert
13
4 4 5 12 27—30
indien
dan
het motorverkeer. Tenminste
zal
11 4 3 4 11 34-34
worden Ingezien, dat ln het bijzonder in ons Brakkensteln
12 3 5 4 11 36-34
land, de overmatige belastingdruk op den N.A.S.C.
S.C.D. 1933
12 4 3 5 11 19—30
autobezitter belangrijk zal moeten worden ver- Leones
12 2 5 5 9 23—33
minderd, teneinde deze opleving te stlmulee11 3
1 7 7 20—45
ren. Intusschen zal met een en ander nog wel D.1.0. 1930
9 2
16 5 19—29
gerulmen tijd genioelld zijn, zood-t de hier- Spero
10
11 8 3 14—26
voren aangevoe.de quaestie voorshands nog Millingen
*) Brakfcensteln 2 punten ln mindering
niet aan de orde is.

Het
in de

EERSTE BLAD

Courant

In Hengelo werd de jaarlijksche algemeene
vergadering gehouden van het district Twente
der N.AU. Het belangrijkste punt vormde een
mededeeling van het bestuur, dat Twente niet
de voordcelen zal ontvangen waarop bij de
fusie werd gerekend. Wij iaten hier ln het kort
volgen wat van de bestuurstafel en uit de vergadering werd medegedeeld: In September
van 't vorig jaar besloot de toenmalige Twentsche Athletlekbond tot opheffing en aansluiting bij de N.A.U. Een en ander was noodzakelijk geworden ln verband met de eenheid
in de sport. De 27 bij den T.A.B. aangesloten
vereenigingen gevoelden echter aanvankeiyk
weinig voor toetreding tot de N.A.U., aangezien deze 60 pet. van de contributies verlangt,
welk geld men in Twente voor de athletiekbeoefenlng in dat gewest meende noodig te
hebben. Na moeizame onderhandelingen werd
echter overeenstemming bereikt en wel op
grond van verschillende toezeggingen, welke
de heer G J. van der Weiff Jr., voorzitter dor
N.A.U., op een te Enschede gehouden conferentie had gedaan. Deze had o.m. toegezegd,
aat Twente voortdurend
dus niet voor één
jaar
een extra subsidie zou ontvangen. Bovendien werd van de bestuurstafel een brief,
welke de heer v. d. Werff indertijd ***id geschreven, voorgelezen, waaruit een
ander
zou blijken. Op die voorwaarde beslr
de algemeene vergadering van den T.A.E.
t opheffing Thans blijkt echter, dat van
_s wat
de heer v. d. Werff heeft toegezeg;
Dts terecht komt en zelfs ontkent de vo
er van
de N.A.U., dat hij deze beloften he*.
gedaan.
Deze bestuursmededeeling ontketende een
storm van protest. Verschillende personen, die
de besprekingen met den heer Van der Werff
hebben bijgewoond, verklaarden uitdrukkelijk,
dat hij de verschillende beloften heeft gedaan.
Gevraagd werd o.m. of de Unie-voorzitler het
bestuur van de NAU. wel heeft ingelicht. Met
algemeene stemmen besloot de vergadering
zich tot de algemeene vergadering van de
N.A.U. te wenden, waarin om een onderzoek ln
deze ernstige quaestie wordt gevraagd. De verschillende verslagen werden goedgekeurd. Uit
het jaarverslag bleek, dat de athletiekbeoelening ln Twente nooit zoo intensief is geweest
.Is dit Jaar. De vergadering weigerde haar
goedkeuring aan de begrooting te hechten,
aangezien eerst zal moeten blijken wat «r van
de toezeggingen terecht komt

dit verslag zegt de heer B. Wirtz, secretarispenningmeester: Het jaar 1941 zal ln de geschiedenis van de Nederlandsche Athletiek
Lnie met gouden letters geboekstaafd worden.
Er was aandacht voor de athletiek en ongekende activiteit van de athleten en officials.
Het stemt reeds tot voldoening dat de beschikbare tijd ondanks reis- en andere moeilijkheden terdege benut Is, daarnaast mogen wij
zeer tevreden zijn, dat onze uitblinkers, ondanks het gemis aan contact met buitenlandsche cracks, over het geheel genomen het nationale pea hebben kunnen handhaven. Er
kwamen zelfs eenige nieuwe records tot stand
n.l. vier senioren- en elf Junioren-records, terwijl op diverse nummers uitstekende verrichtingen werden geleverd. Niet alleen de situatie binnen, maar ook die bulten het athletiekveld was zeer bevredigend. Het kan zijn, dat
zich hier de gevolgen van het gesloten voetbal-seizoen reeds deden gevoelen; in alle geval
bestond er herhaaldelijk voor athletiek-wedstrijden een record-belangstelling. Opmerkelijk ook was de Interesse, die er van den kant
van de voetbalsport voor de athletiek aan den
dag werd gelegd. Verschillende prominente,
voetbalclubs sloten zich bij de N.A.U. aan en
organiseerden pakkende wedstrijden. Van specifiek-athletisch standpunt bekeken kwam
het ln tal van districten tot een prettige opleving, en als nu eindelijk de outtilage in
Nederland wat meer aan de beoefening van
de athietiek wordt aangepast, zal het met
dezelfde enthousiaste medewerking als in 1941
ondervonden, met een tak van sport, die in
ons land al veel te lang op den achtergrond
heeft gestaan, steeds beter moeten gaan.
De stand van het ledental was per 31 Dec.
1940: 78 vereenigingen met 2^BB leden; per 31
Dec. 1941: 158 vereenigingen met 5171 leden.
Het toaal aantal leden per 31 Dec. 1941 is als
volgt te vsrdeelen, tw.: damesleden 597 (v. j.
329); heerenleden 2988 iv j. 1654); meisjesleden 422 (v. j. 149); Jorgensleden 1019 (v j.
409); persoonlijke leden 145 (v. J. 147). Zooals
uit deze gegevens blijkt, ging ons ledental met
ca. 100 pet. vooruit, n.l. van 2688 tot 5171, een Hoofdredacteur en buitenland: I van der Wilt,
Nijmegen
vermeerdering dus van 2483 leden. De gestadige groei van onze spes patriae dost weldadig S'ads- en plaatselijk nieuws en sport O Plantema Nljmpgen
aan. Met de jeugd moeten we bec -n.
Hoewel wij over het afgeloopen jaar zéér Binnenland: J. W Jongedljk, Nijmegen

—

—

VRIJDAG 27 FEBRUARI 1942
LAWNTENNIS
GELDERSCHE TENNISSERS IN DISTRICTSVERGADERING BIJEEN
„Royar
tn
te Arnhem Is district Gelderland
van den Ned. Lawntennlsbond in voorjaarsvergadering bijeen geweest onder leiding van
den heer J. W. Feitsma uit Nijmegen. Van de
26 aangesloten vereenigingen waren er 14 op
deze bijeenkomst vertegenwoordigd.
Als bestuursleden werden herkozen de heeren Ch. M. C. Leonards uit Oosterbeek (seer.),
E. J. Brouwer uit Apeldoorn en Chr. Engelberts uit Arnhem. De heer Leonards werd
eveneens herkozen als bondsraadslid, terwijl
de heer Feitsma als zijn plaatsvervanger werd
herkozen.
Een belangrijk deel der besprekingen was
gewijd aan het komende tennlsseizoen. In
principe Is besloten om de districtskampioenschappen van Gelderland in Arnhem te verspelen in de week van 22—28 Juni a.s., op
welke data in heel het land de disrlctskarapioenschappen zullen plaats vinden. Gepoogd
wordt om in diezelfde week de jeugdkampioenschappen van het district in Arnhem te organlseeren.
Verder is medegedeeld dat in Gelderland
weer een training zal worden gehouden voor
de jeugdige spelers(sters), welke geleid wordt
door een oefenmeester van den Ned. Lawntennlsbond.
De proef met de jeugdcompetitie, welke vorig
Jaar genomen Is. slaagde goed. Zij zal ook .it
Jaar georganiseerd worden. Er zullen vermoedelijk meer teams deelnemen dan vorig Jaar,
toen er 12 ploegen waren.
Thans bleek reeds dat de animo om aan de
gewone bondscompetitie deel te nemen grooter
Is dan vorig jaar. Er hebben eenige nieuwe
vereenigingen zich aangemeld. Op 3 Mei zal
de competitie een aanvang nemen.
Er zullen ln Gelderland weer verschillende
tournoolen plaats vinden. Een zeer Interressant tournooi zal in Oosterbeek plaats vinden;
de Oosterbeeksche Tennisver. heeft n.l. alle
ranglijstspelers uitgenoodigd om aan dit gesloten tournooi deel te 'nemen. Mochten er
eenige spelers van de ranglijst verhinderd zij*.
dan zal het tiental deelnemers volgemaakt
worden door de uitnoodiging van spelers van
het volgende tiental.
Verder zal de Arnhemsche Bond zijn open
tournooi en zrjn familiewedstrijden houden.

dat Rangoon, de belangrijkste haven van Bir-

Een reiziger bofte

ma, thans gevaar loopt ln den allernaasten

Hij trok een prijs van 500 gulden
Op de Groote Markt staat sedert enkele dagen de Gelukstrein van Winterhulp Nederland
En dat die trein niet voor niets zijn naam
draagt, is gisteren al gebleken, want een Inwoner van Nijmegen slaagde er ln, hier een
prijs van vijfhonderd gulden te winnen. Voorwaar een buitenkansje van belang, dat den
gelukkigen winnaar ongetwijfeld bijzonder
we'kom zal "zijn geweest. Het was heelemaal
geen wonder, dat hij glunderde, toen hem
meteen aan de kas dit mooie bedrag werd uitgekeerd!
Maar er waren ook tal van weliswaar kleinere, doch eveneens welkome prijzen, bijvoorbeeld van tien en vijf gulden. Zij vormden ongetwijfeld een aanmoediging voor vele anderen om ook eens een kansje te wagen. Wie
niet waagt, kan ook niet winnen! Wij veronderstellen, dat het buitenkansje van den heer,
die vijfhonderd guldens in de wacht kon sleepen, aanleiding za! zijn voor tallooaen om te
probeeren, dit voorbeeld na te volgen. Dan zal
de Gelukstrein ongetwijfeld voortdurend goed
bezet zijn.
Morgenochtend zal er reeds van tien uur
af gedraaid worden.

Dat

Ikk

MEGEN;

GEMENGDE BERICHTEN

maakt bekend:

dftt GERARDUS MATHEUS REUS, alhier,
LIEFHEBBERS VAN EEN ROOKERTJE!
Berg en Dalscheweg 284, brj vonnis van den
Kantonrechter te Nijmegen, d.d. 28 Januari
Door verbreking
AMSTERDAM, 26 Febr.
J.1., onherroepelijk geworden 12 Februari d.a.v., van een ruit hebben Inbrekers zich toegang
is veroordeeld tot een geldboete van ’loo.—, weten te verschaffen tot het magazijn van een
subsidiair 20 dagen hechtenis, wegens overtretabaksgrossler, gevestigd aan den Korneteding van artikel 4 der Verordening op de keunsingel.
Zij namen voor ongeveer f 2500 aan
ring van Waren (verkoopen van bruin brood, rookartikelen mee.
dat niet voldoet aan de in het Broodbesluit
Ook een sigarenfabriek aan den O.Z. Achgestelde eischen wegens een te laag' gewicht
terburgwal
kreeg ongenoode bezoekers, die
stof).
droge
aan
5000 sigaren, plus het geld uit den elecmet
De Burgemeester voornoemd, triclteltsmeter verdwenen.

—

Nijmegen, 26

Februari 1942.

eenigszins schrlllen toon. Magda moet zich eindelijk laten scheiden. Ik heb het al wel honderdmaal
gezegd. Eerder wordt het toch niet goed met haar.
Wat voor een toestand is dat: getrouwd, dus gebonden te _Un, en op mijlen afstands van je man
te wonen, alsof hij niet meer in het land der le-

Hetlicht aan de kim
door Anny von fanhuys
;

|Het was stil ln de kamer. Maar het leek of het
vertrek met spanning geladen was, of elk der aanwezigen iets op de lippen had, dat zy het echter
niet waagden uit te spreken— en liever wachtten tot een ander het woord nemen zou.
Eindelijk opende Gerhard Hammerschmidt deni
mond, maar hij sprak niet gedempte stem, als bang
zich als eerste te laten hooren:
Magda, Je hebt tegen Ilse te kennen gegeven,
brief niets bizondere bevatte. Maar. lieve
je
dat
km, Je moet me niet kwalijk nemen, maar met diei
verklaring kan ik geen vrede hebben. En waarom? ;
Omdat Je na de ontvangst van den brief veranderdI
bent Je was in den laatsten tijd juist weer veelI.
meer Je gezelschap waard -geworden, en nu ben je"■'
weer heelemaal ln Je zwijgzaamheid teruggevallen. I
Als er iets onaangenaams in dien brief heeft ge- "
staan, dan gaat het toch ons allen aan, an dan isi
het immers beter, dat we het weter.
Er moet een einde aan komen! riep Gisela opi

—

.

—
2

Je vrouw-

Je daar gauw genoeg

van afhelpen, want ik -heb
natuurlijk AKKERTJES ln
huis. Mijn moeder zei al: „wie
AKKERTJES heeft, rustig
leeft."Begin er nu dadelijk een
paar te nemen en je zult ondervinden, wat AKKERTJES
waard zrjn. Je pijnen kunnen al
veel minder zyn, nog voor Je
op je kantoor bent gekomen.
AKKERTJES brengen die verlichtingheel spoedig tot stand.

Van half Januari af werd deze film vermist.
Het laatst werd zij afgezonden van Roermond
naar Amsterdam en sindsdien was ze nergens
meer te vinden.
Van de acht koffers met benoodlgdheden
voor deze geluidsfilm, ter gezamenlijke ~waorde van 30.000 gulden, bleek bij aankomst te
Amsterdam juist het koffertje met de film
zelf verdwenen te zijn.
De spoorwegen hebben moeite noch kosten
gespaard (o.a. werd een groote advertentie In
alle Nederlandsche bladen geplaatst) om te
trachten deze prachtige koloniale film terug
te krijgen.
Gebleken Is thans, dat het bewuste koffertje
gestolen werd, doch dat de dief, toen hij bemerkte, dat de inhoud niet van zijn gading
was. het valies opengebroken in den trein heeft
achtergelaten.
De langgezochte film is daarop gevonden ln
een leege derde klasse coupe te Alkmaar.
Vandaar heeft men haar thans opgezonden
naar Utrecht, waar men dezen schat als het
ware met open armen heeft ontvangen.
.Daar aan de film niets was beschadigd, _al
zij reeds dezer dagen weer vertoond kunnen
worden in tal yan steden en dorpen van ons
land, waar zij aanvankelijk reeds eerder gedraaid zou zijn, maar waarvan door den diefstal toen helaas niets kon komen.

KERKNIEUWS

I.

venden was. Dat wordt onhoudbaar op den duur.
't Is voor alle partijen beter, dat Je er een einde
aan maakt.
Magda dacht:
Wne weet, of de schijn niet gauw genoeg sou zijn
weggevaagd, als Ewald Sydow haar en niet aan
haar Jonger zusje Ilse zrjn hart had gegeven. Dan
was er een reden voor geweest, om zich te laten
scheiden.
Maar.... een vluchtige, vage droom was door
_Jn liefdesverklaring aan Ilse verstoord. Niet dat zvj
daaronder leed. O, neen. B. haar was er geen
liefde in het spel geweest.... meer een behoefte
aan sympathie geven en sympathie ontvangen...*.
een. stille hoop, om opnieuw een houvast in hef
leven te hebben, aan wien Je Je toewijden kon
En met nadruk zei ze:
—Ik blijf Peters vrouw soo lang tot hrj zélf een
scheiding verlangt en me die voorslaat.
Als Peter dat niet doet, is hij een dwaas, evenals JU en dwazin bent, viel Gisela uit.

—

tijd door de Japanners bezet te worden. Voor
het einde van deze week kan verwacht worden, dat Rangoon zich ln handen van den
vijand bevindt De ln Londen ontvangen berichten wijzen er duidelijk op, dat het door
den Britschen opperbevelhebber, generaal
Hutton, opgestelde plan voor den aftocht mislukt Is. In ieder geval Is nlj er niet in geslaagd
den Japanschen opmarsch tegen te houden.
De geallieerden beschikken bij de verdediging
van Birma nog slechts over uitgeputte en afgematte troepen. Birma is de eerste verdedigingslinie van Brltsch-Indlë geworden. De Japansche aanvallen zyn thans ook gericht op
Prome in het Noorden van Birma, hetgeen het
gevaar meebrengt, dat Britsch-Indië van de
280 mijl lange olieleiding wordt afgesneden.
De correspondent besluit zijn vérslag met de
opmerking dat Japan bij zijn strijd in Birma
een veel grootere militaire macht ontwikkeld
heeft, dan men aan Britsche zijde voorzien had.
ZEESLAG TER HOOGTE VAN BALI
Het Japansche
TOKIO, 27 Febr. (D.NB.)
hoofdkwartier maakt bekend, dat tijdens een
zeeslag ter hoogte van het eiland Bali twee
Amerikaansche en twee Nederlandsche torpedojagers door Japansche strijdkrachten tot
zinken zijn gebracht terwijl twee kruisers en
een torpedojager zwaar beschadigd werden.
Deze mededeeling van het hoofdkwartier Is
een aanvulling op een officiee bericht van 21
Februari, waarin reeds over den slag ter hoogte
van Bali gemeld werd.

—

De radio legt
verantwoording af

RADIO-UITZENDINGEN DOOR DE N.S.B.
Hilversum II
's GRAVENHAGE, 27 Febr.

—

zendt op Zaterdag 28 dezer twee door de NSB.
verzorgde radio-kwartiertjes uit, tw. van 15.45
tot 16.00 uur, „Hier W.A.", een reportage van
een bezoek aan de centrale kadtrschool der
W~A. te Oud-Leusden, en van 18.00-18.45 uur
„In een nieuw licht bezien", de voortzetting
van de lezing door den heer H. C. Nije over

nationaal-socialisme.

welke U verliest,
De bonnen,
worden niet vervangen

VOOR DE HUISVROUW
PEULVRUCHTEN ALS AANVULLING VAN
HET

AARDAPPELRANTSOEN

Stoofschotel van wftte of bruine boonen)
250 g of meer boonen,
uien en tomatenpnrée
1 a IK kg aardappelen, 1 blikje tómatenpurèt
en 1 kg uien, vet of boter, zout De boonen
weeken en bijna gaar koken. De aardappelen
schoonboenen en in stukken snijden, de uien
schillen en in vieren snijden en met de boter
De pan
of het vet aan de boonen toevoegen. brengen
aan
kook
vlug
de
sluiten de inhoud
en gaar koken. Kooktijd plm. 20 min. De tomatenpurée toevoegen en alle bestanddeelen
losjes dooreenmengen; het overtollige vocht
in een sauskom gieten. Het gerecht in een dekschaal of vuurvasten schotel overbrengen.

—

Radioprogramma

OP DEN DAG VAN DEN OMROEP
HILVERSUM, 27 Februari. De persdienst van
den Nederlandschen Omroep meldt:
Duizend maal per jaar vraagt de radio de
aandacht van haar luisteraars voor de schoone
scheppingen van kunstenaars uit binnen- en
buitenland: Zij voert ons bliksemsnel naar alle
tooneelen der aarde, waar het nieuws „heet
van de naald" komt en legt ons oor te luisteren
bij den eeuwig bruisenden levensstroom. Wij
hooren de stem van de Jeugd, we zijn getuigen
van de groote sportgebeurtenissen en verrijken
onze kennis bij lezingen, kooklessen en zooveel
andere onderwerpen, die dagelijks in dertaether
worden aangesneden.
Niemand zal bij het inzien van de waardevolle programma's, die den luisteraars wekelijks
worden voorgezet, de Nederlandsche Omroep
van ijdelheid betichten, wanneer hij op 1 Maart
zelf eens ln den spiegel kijkt en iedereen laat
hooren, wat er moet gebeuren voor alle uitzendingen eenmaal in kannen en kruiken zijn, en
wat er sinds de concentratie der voormalige
omroepvereeniglngen tot stand is gebracht.
Voor dit doel is de „dag van den omroep" Ingesteld, die jaarlijks zal wederkeeren en bij welke
gelegenheid steeds verantwoording aan het Nederlandsche volk zal worden afgelegd over het
in het afgeloopen Jaar verrichte werk. Ter gelegenheid van den „dag van den omrpep" zal
de directeur-generaal, dr. ing. W. A. Herwijer,
des middags tijdens een feestelijke bijeenkomst
ln studio-A ln tegenwoordigheid van talrijke
autoriteiten en genoodigden een rede uitspreken, waarin hij verslag uitbrengt over het werk
van den Nederlandschen Omroep ln de afgeloopen periode. De muzikale omlijsting hiervan wordt verzorgd door het Omroep-symphonie-orkest, 0.1.v. Pierre Reinards, met de „FeestouvertuTe" van H. Badings, door den componist
opgedragen aan den Nederlandschen Omroep
en de „Plet Hein-rhapsodle" van dr. P. van

ZATERDAG 28 FEBRUARI
Hilversum I, 415,5 m
uitzendingen
geheelen
dag
Den
uit Overijssel. Nieuwsberichten worden op de gewone tijden uitgezonden. Om 9.25 spreekt de commissaris der provincie Jhr. E. von Bönninghau:en.
Om 13.30 orkest uit Kampen, 15 00 Twentsch
luisterspel. Om 17.45 en 18.05 spelen de Ramblers.
Hilversum 11, 301,5 m
Gymnastiek 7 45, 8 20, Gramofoonmuziek 7.15,
8.00, 10.15, 12.15, 16.00, 1730, 21.10, Concerten
915, 11.20, 13.00, 14.00, 15 00, 1815, 1920 Godsdienstige uitzending 10.00, 22.10, Guitaar 12.00,
18.00, Voor
Voor de jeugd 13.40, N.S.B. 15.45,
schippers 17.00, Duitsche taal 17.35, Voordracht
14 40, 18.45, 2130, Nieuwsberichten 830, 12.40,
17.15, 19.00, 21.45.

Agenda

VAL VAN RANGOON NOG DEZE
WEEK VERWACHT
De militaire
GENÈVE, 27 Febr. (D.NB.)
correspondent van de „Daily ijxpress" schrijft
omtrent den militairen toestand in Birma 0.a.,

VRIJDAG 27 FEBRUARI
Concert
8 nor „De Vereeniging": Concert voor leden der
Ned.-Duitsche Kultuurgemeenschap door
het Münchener Symphonle-orkest olv.
Franz Adam.
Olympia-Theater: „Haar eerste liefde" met
Hilde Krahl, Frits van Dongen, Wolf Albach Retty. (18 jaar).
Chicago-Theater: „Parkstraat 18" met Olga
Tschechowa, Hilde Hildehrand, Ivan Petrovich. (18 jaar).
City-Theater : „Caroussel" met Marika Rökk,
Anrooy.
George Alexander, Paul Henckels, Richard
Voor de «erste maal zal btj deze gelegenheid
Kom. (18 jaar).
de nieuwe omroepfilm „Scherven brengen ge- Luxor-Theater: „D rn 88" met Christian
luk" vertoond worden.
Kayssler, Otto Wernicke, Kari Martell,
Om 15 uur wordt over Hilversum I een acCarsta Löck (14 jaar).
tueel luisterspel van Jef Popelier uitgezonden
Aanvang der avondvoorstelling om 8 uur.
onder den titel „Muzen en menschen", waarin
op pakkende wijze geschilderd wordt hoe een
ZATERDAG 28 FEBRUARI
Jong, veelbelovend toondlchter dank zij den
Concert
omroep uit de onbekendheid tot succes in het
Vereeniging"
:
„De
Abonnementsconcert AOV
openbaar komt.
(Ferdlnand HelJaap
Spaanderman.
0.1.v.
voor
spel
dit
is
concertlno
klavier
en
In
het
viool).
marm,
2.30
uur.
strijkorkest van Johan Rolvers verwerkt. Daar
deze jonge componist mede aan het initiatief
van den Nederlandschen Omroep te danken
heeft, dat zijn werk onder de aandacht van
het publiek is gekomen, heeft deze muzikale
overigens gefingeerde
omlijsting van de
handeling ook een zekere actualiteit gekregen.
Om half vijf hebben ir. W. L. Z. van de Vegte,
Ernst Voorhoeve en Max r'okzljl over den zender Hilversum I een gedachtenwisseling over
de cultureele taak van den omroep. „Wat zouV.K.
Heden
Slotk.
den wij zonder radio zijn" Is de titel van hun A. K. b.
146
146.4
gesprek en wij meenen, dat de luisteraar, die Philips
288
240
zich zelf ook wel eens deze vraag heeft gesteld,
Untlever
136
138
een bevredigend antwoord zal ontvangen. Wat
Olie
202
201
de radio voor leder van ons in het dagelijksche
61
duidelijk
Vorstenlanden
62
zal
hem
klaar
en
60.i
leven beteekent
dan
198
196
H. V. A.
196
voor oogen staan.
In aansluiting hierop hoort u om 19.20 uur N. I. S, U.
144
146
over beide zenders in den „Spiegel van den om- Dcli Batavi» Tabak 113
11..
roep" een reportage, waarin de cultureele taak Dcli Mij.
131
13»
134
van den omroep met feiten wordt belicht. De Senembah
113
114
samensteller van deze reportage, Karel van Holl. Am. Lijn
115
.116
113.4
Heusden, wijst op voortreffelijke scherpe wijze . cheepvaart Unie
1-J
122!.
120.4
op de rol, welke de radio in de Nederlandsche
88
89
87J4
cultuur speelt en laat u tevens hooren wat er lapan Lijn
Koninkl.
Boot
135
140
kultuurgoed,
H4H
gedaan moet worden voordat een
117
lil
zooals bijvoorbeeld een concert, kan worden Amsterdam Rubber
112.4
uitgezonden, welke typische volksche muziek140
lava Cultuur
132
135
uitingen er ln ons land leven, welke nieuwe Calvé
98
102
wegen de radio voor de taal als cultuurgoed v. Berkels Patent
128.4
12-.4
opent en wat vele Jonge kunstenaars aan de
4
Ned.
1940
I
101' i 1.1.
radio te danken hebben.
Dank zij de radio wordt de luisteraar ln staat 4 "f. Ned. 1940 11 x.b. f. 100" m
100' n
gesteld om de cultureele ontwikkeling van ons 4 ..Ned. 1940Hm.b.f. 101'i,
101 "„
volk op den voet te volgen.
4 'V, Nederland 1941 100 H 100' i
Deze interessante re nortage wordt door den 3- 2 o/o Nederland 1941 97 ■
98' i
geheelen reportage-staf van den omroep uitgeNed. 19»7
98'
i
93.*
3%
voerd.
Ned.
1938
96
96 "_
30/0
directeur-generaal
belde
Hierna zal de
over
1937
Ned.
Indië
84
84
»"/,
zenders het woord richten tot alle luisteraars
3
Ned.lndië
1937
a
Bih
-82.4
ln Nederland,

Maar Ilse verhief afwerend de handen.
Waarom moet er hier toch alt_d zoon agressieve toon heersenen? We kunnen toch wel kalm
en verstandig met elkander praten I Maar, Magda
Je hebt vader nog geen antwoord gegeven, waar hij
om vroeg. Zeg hem en ons nu, wat er in dien brief
heeft gestaan.
Wat kan dat Jullie schelen? 't Gaat toch mij
alleen aan! Moeten jullie dan alles weten?
Natuurlijk! natuurlijk! knikte Use beslist.
Eerst dacht Ik er anders over. Maar nu ben ik tot
deze conclusie gekomen: in hoofdzaak leven we
hier zoo afgezonderd om Jou. En we rijn dikwijls
heel, heel bezorgd over jou geweest. Ik zou zeggen:
nu hebben wil ook recht op jouw vertrouwen.
Niet alleen om mij leven we hier zoo stil, verdedigde zich Magda. 't E» niet het minst om Gisela.
die zich liever verstopt, dan de menschen met haar
gezang te verblijden en kapitalen te verdienen.
Aan Gisela's bewegende lippen zag men, dat zij
iets zeide, maar de anderen moesten zich Inspannen om haar te verstaan, zóó zacht sprak zij:
Ik heb tenminste nooit met het denkbeeld van
zelfmoord gespeeld, zooals jij, Magda, en vader en
de anderen daarmee duizend angsten op het lijf
gejaagd. Ik heb er nooit mee gedreigd ln het kanaal te zullen springen.

En luider ging rij voort:
Ik ben verbitterd en menschenschuw, ik wil
het graag bekennen, omdat mijn gezicht en mijn
figuur zoo weinig met elkander harmonlseeren.
Maar dit heb ik altijd geweten en ook ter harte
genomen: het is zonde Je zelf van kant te maken.
Och, had ik maar met eens meer naar dien
brief gevraagd, zuchtte Oerhard Hammerschmidt.
Magda richtte zich op en stond nu zeer slank
en schoon voor haar vader en haar zusters,
Nogmaals, de inhoud van den brief gaat m.
en mij alleen aan, en de zaak is, dat Ik nog niet
weet, hoe Ik daarop antwoorden zal. Ik wou graag
met mijzelf in het reine kom, maar heel alleen, en
zonder door lemand, wie ook, beïnvloed te worden.
En daarom wil ik, tenminste voorloopig, nog niet
vertellen, wat er ln den brief heeft gestaan.
Zij keek haar vader aan:
Ik hoop, dat u dit wilt verontschuldigen, vader. En nu wou ik liever naar boven.
En ofschoon wel eenigszins met onrust antwoordde Hammerschmidt:
Maar natuurlijk, kind. Je kunt doen wat Je
wilt
En Magda verwijderde zich. Maar de vader dacht:
Wat heeft dat toch te bete**' **neri? Er heeft zeker
iets heel gewlchtigs in dien brief gestaan, dat zij

KARDINAAL BOGGIANI OVERLEDEN
In den afgeROME, 26 Febr. (Stefani)
loopen nacht is overleden kardinaal Tommaso
Pio Boggiani, de kanselier van de Roomsche
kerk. Hij Is geboren ln 1863 en ln 1916 door
Paus Benedictus XV tot kardinaal benoemd.
In 1922 werd kardinaal Boggiani benoemd tot
pauselijk afgezant in Mexico. Onder Paus Plus
XI werd hij kanselier van de Roomsche kerk.

—

.

Laatste Berichten
Vele Sovjet-aanvallen
afgeslagen

HET DUITSCHE WEERMACHTSBERICHT VAN VRIJDAG
HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER,
27,Febr. (D.N.8.). Het opperbevel van de
weermacht maakt bekend:
Op de Krlm hebben Duitsche en Rumeensche formaties vijandelijke aanvallen op het front van Sebastopol en op
het schiereiland Kertsj met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Ook
aan de overige fronten mislukkentalrijke
aanvallen van de bolsjewisten als gevolg
van het weerstandsvermogen van onze
troepen, die door sterke luchtstrijdkrachten werden gesteund.
In Noord-Afrika levendige activiteit van
Duitsche en Italiaansche verkenningsstrijdkrachten aan het Cyrenaica-front
In weerwil van het ongunstige weer warden de havenwerken van Tobroek gebombardeerd en gemotoriseerde Britsche
colonnes met bommen en de boordwapens aangevallen. Andere luchtaanvallen
waren gericht op Britsche vliegvelden op

het eiland Malta.

De vijand viel ook ln den afgeloopen
nacht enkele plaatsen ln het Noord-Duitsche kustgebied aan. Twee Britsche bommenwerpers werden neergeschoten.

STEINWEG.

DE FILM „KLEUR EN GLORIE VAN ONZE
KOLONIËN TERUG
LUTHERSCHEKERK
Op het bureau „gevonden voorkerpen" van
De dienst van de Luthersche kerk zal Zon- de Nederlandsche spoorwegen Is een koffertje
dagmorgen worden gehouden ln „De Vereeni- met een merkwaardigen inhoud afgeleverd.
ging", Ingang aan de zijde van de St. AnnaHet bleek te bevatten de enkele weken gelestraat De dienst, die om half elf begint, staat den zoek geraakte film „Kleur en glorie van
onze koloniën" van de maatschappij Nederland.
onder leiding van ds. Pel.
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mag je niet zeggen

Drie dagen cabaret
Kort geleden hebben honderden in De Vereeniging" tijdens de jaarlijksche uitvoering
van de Nijmeegsche Postharmonie kennis gemaakt met het O & B ensemble, dat een cabaret-revue onder den titel „Dat mag je niet
zeggen" te genieten gaf. Dit ensemble bleek
bijzonder in den smaak te vallen en zoo is het
geenszins verwonderlijk, dat het thans terugkomt om zelf eenige avonden te verzorgen.
Ook deze worden gegeven in „De Vereeniging"
en wel Maandag, Dinsdag en Woensdag van
de volgende week. Men krijgt dus ruimschoots
gelegenheid, het gezelschap ln actie te zien.
Het is inderdaad genoegelrjk, wat hier geboden
wordt Dat is duidelijk genoeg gebleken bij
de voorstelling voor de vrienden van de Postharmonie. Het ensemble bestaat uit Paul
Ostra, Harry en Beppie Boda, Clara Fischer,
de bekende accordeon-virtuozen de Hodlars,
Les deux cheries en de 6 Straatzangers. Het
programma is vol afwisseling en het wordt
in een vlot tempo ten tooneele gebracht. Het
zou ons niet verbazen, als heel velen de volgende week een prettlgen avond met dit O & B
SCHAATSENRIJDEN
ensemble door ging brengen. Men zie ook de
AKE SEYFFARTH KAMPIOEN VAN ZWEDEN advertenties in dit blad.
Dat Ake Seyffarth na zijn prachtige prestaFRONT VAN NERING EN AMBACHT
ties in Davos, waar hij eenige weken geleden
Vakgroepleider kruideniers
nieuwe wereldrecords vestigde, niet veel moeite
zou hebben om ook het kampioenschap van
Door het Front van Nering en Ambacht Is
Zweden in de wacht te sleepen was al eenigs- benoemd tot pi. vakgroeplelder kruideniers de
zins te voorzien. Deze kampioenschappen wer- heer J. H. Achterkamp, Bloemerstraat 160.
den In het stadion van Zlnkensdam bij Stock- Kruideniers en comestibles handelaren, die
holm gehouden. Seyffarth was ook nu in uit- zich in bovensteanden vakgroep georganiseerd
stekenden vorm. Op drie van de vier verplichte wenschen te zien, kunnen zich vervoegen bij
afstanden werd hij eerste, namelijk op den den vakgroeplelder van Nijmegen, telefoon
1500 meter in 2.20.9 min. op den 5000 meter in 21845.
8.43.7 min. (zijn nieuwe wereldrecord Is 8.13.7
min.), waarna hij de 10.000 aflegde in 17.42.6
min. Deze tijden op den 1500 en 10.000 meter
beteekenèn tevens nieuwe Zweedsche records.
Kultuurgemeenschap
Alleen op den 500 meter moest hij ln Harry
Jansson een beteren sprinter erkennen. Deze
Helene Werth hedenavond als soliste
maakte den tijd van 44.7 sec. voor Seyffarth
Het bestuur van de Nederlandsch-Duitsche
en Blomqvist. die beiden 45.8 sec. noteerden. Kultuurgemeenschap deelt ons mede, dat er
De einduitslag was: 1. Seyffarth, 2. Goete Hedln het programma van het concert, dat het
lund, 3. C. Fried en 4. G. Hallqvist
Münchener N.S. Symphonle-orkest 0.1.v. Franz
Adam hedenavond in „De Vereeniging" zal
geven, een wijziging is gebracht aangezien In
'plaats van den violist Michaël Schmld de zangeres Helene Werth solistisch medewerkt. Het
programma bevat nu de volgende werken:
HERIJK
1. Oberon, ouverture van C. M. von Weber;
De BURGEMEESTER der gemeeente NIJ2. Arle der Agathe uit der Frelschütz van C.
MEGEN, de taak van Burgemeester en WetM. von Weber; 3.
van Fr. Schuhouders waarnemend, maakt bekend, dat voor bert; 4. OuvertureUnvollendete
Tannhauser van R. Wag(namen
ijkplichtigen,
ges.achtsnamen
wier
de
ner; 5. Die Hallenarie uit Tannhauser van R.
van firma's als geslachtsnamen te beschou- Wagner; 6. Les Préludes van
Fr. Liszt; 7. Kaiwen) beginnen niet een der letters Q tot en
afloop van het
van
Joh.
Strauss.
Na
serwalzer
met We, in hotel „Valkhof", Valkhof 14, gelegenheid bestaat hun maten en gewichten te concert zullen trams voor de bezoekers gereed
staan.
laten herijken op de volgende dagen:
De soliste mevrouw Helene Werth, sopraan,
op
2 Maart e k.
Q en R
is
verbonden aan de Staatsopera te Hamburg.
6a, Sc, Se, Sh, Si, Sj, Sk, SI, Sm, Sn, So en Sp
op 3 Maart e.k.
6t, Su, Sw, Srj, Sz en T op 4 Maart e.k.
U. Va, Ve, Vi en VI op 5 Maart ek.
Vo, Vr, Vu, Vij, Wa en We op 6 Maart ej_
telkens van 9—12 en I—4 uur.
SPOORBOOMEN TE LAAT GESLOTEN
Verdere bijzonderheden komen op de offi26 Febr.
GRONINGEN,
De rechtbank te
cieele bekendmaking voor.
veroordeelde
den overwegWachter
Groningen
Burgemeester
De
voornoemd, der Nederlandsche Spoorwegen H. D., aan
STEINWEG.
wiens schuld het te wijten was, dat de chaufDe Secretaris,
feur
van een vrachtauto A. J., op 6 October
MXESSEN.
J.L op den bewaakten overweg aan den Pljzer»
Nijmegen, 27 Februari 1942.
weg te Groningen, door een trein werd gegreen gedood, doordat hij den overweg te
pen
VERORDENING OP DE KEURING
laat had gesloten, tot honderd gulden boete,
VAN WAREN
subs. vijftig dagen hechtenis. De eisch was
De BURGEMEESTER der gemeente NIJ- een maand hechtenis.

Gelet op artikel 6 der Warenwet;
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er zoo geheimzinnig mee is. Je ziet het duidelijk:
is er geheel van vervuld.
Gisela sloeg ln arren moede haar oogen omhoog.
't Was toch veel eenvoudiger, ais Magda ons
gewoon vertelde, wat er gaande is. Nu kunnen we
ons de gekste en ergste voorstellingen maken.
zy drukte haar beide handpalmen vast tegen
elkaar als lag daar iets tusschen wat zij vermorzelen wilde.
Als lk~ er zoo uitzag als Magda, dan mocht
Peter von Alten voor mijn part naar den duivel
loopen. Dan zou Ik mijn leven genieten met volle
teugen
dan zou ik de menschen den hemel of
een afgrond lozingen, al naar mijn stemming
was.... Want door mijn gezang heb ik macht, een
verheffende, zoowel als een vernielende macht,
Ik weet het, Ik besef het, hoe alom gevierd en rljk
en beroemd en gelukkig ik sou kunnen zijn door
de gay, die ik van God ontving
en die me nu
dikwijls, in plaats van een zegen, een la_t toeschijnt
omdat ik altijd en in alles gehandicapt
ben door m.n gebrek.... O! als ik dit niet overal
met me meeslepen moest
en zt) tikte forsch op
haar rechterschouder, hoe ar.d?ri zou alles zijnl....
Magda

—
—

—

(Wordt

vervolgd)
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Oom,

het Brood van
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de Hoogwelgeboren Heer
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JONKHEER FREDERIK HERMAN HENDRIK
BOSCH VAN OUD-AME~.iSW_.E__D

STERK
is waarlijk een lijm
boterham en 't laat
zich pr.ttig snijden
Neemt U eens proef
met 'nklein mikje!

Weduwnaar van Vrouwe
LEDWINA BERNARDINA MARIA DIEPENBROCK
Zeist:

Jhr. Dr. W. L

G. M. BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD.
J. BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD—LAST.
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TE KOOP

De plechtige Uitvaartdienst, voorafgegaan door stille H.H
Missen te 7, 73. en 8 uur, wordt gehouden Zaterdag 28 Februari om 9.45 uur ln de St. Canlsiuskerk, Molenstraat te
Nijmegen, waarna om pl.m. 13.30 uur de Bijzetting in het
Familiegraf op de RJC. Begraafplaats a. d. Biltstraat te

*

-

na een kortstondige ziekte, in
den ouderdom van 76 jaren,
zijn ziel den Schepper weer.

Gaarne wordt verzocht hem
in Uwe gebeden te gedenken.

Uit aller naam:
C. B. H. MERTEN
Nijmegen

_

t. o.

Volgnummers 9791 9840
5.» f. p»pi«i in gepast geld medebiengen

Veer directe indisntttr.ding givraigd:

1 Linieerder
2 Boekbinders
2 Letterzetters
2 Boekdrukkers
ROB. GERECKE, Apolda (Dld.)

Haaltje
in dit Blad 11

„Waaltjes" zijn populair. ledereen

feest ze en dat

geeft altijd succes

Afdeeling „Waaltjes "

Prov. Geld. en NQm. Courant

v. Broeckhuystnstraat 64

.

Een avontuurlijke spannende film, sterke sensaties grappige
situaties. Een film vol afwissel ng, een echte ontspannlngsfilm II
Toegang alle leeftijden.
Afwisselend bijprocramma
Voorverkoop en plaatsbespreken Zaterdag en Zondag van
2 3 uur aan de zaal.

UITGELOOT en AFLOSBAAR gesteld a pari per 1 APRIL
1942 de 4 % PANDBRIEVEN van Serie M genummerd
Coupures van f 1000.—
3906 t/m 6500
„
6776 t/m 7065
„f 500^„
„ t 100
-7281 t/m 7320
, voor zoover niet eerder aflosbaar gesteld.
Gedurende de maand MAART 1942 kunnen deze uitgelote stukken, voorzien van coupons 1 Juli 1942 e.v. en
talon, met behoud van 4 % rente tot ultimo Maart 1942,
verwisseld worden in
VA % uitlootbare pandbrieven van Serie P
tegen. beurskoers.
VRIJWILLIGE CONVERSIE van alle nog in omloop zijnde niet-uitgelote 4 % pandbrieven van Serie M, voorzien
van coupons 1 Juli 1942 e.v. en talon, is tot nadere aankondiging mogelijk in
3J_ % uitlootbare pandbrieven van Serie P
tegen 1/4 % beneden beurskoers en met
behoud van 4 % rente tot 1 Juni a_.
De verwisseling kan geschieden tèn kantore der Bank,
bij H.H. Bankiers en Effectenhandelaren en b. de Correspondenten der Bank, terwijl de uitbetaling .van de niet
verwisselde uitgelote stukken eveneens bij deze kantoren
kan plaats vinden van af 1 April 1942.De Bank geeft tot nadere aankondiging uit in stukken
van f 1000.—, f 500— en f 100— met Jan./Juli coupons
3)_ % uitlootbare pandbrieven van Serie P
tegen beurskoers.
De Directie:
B. W. HOPPERUS BUMA.
Mr. L. H. J. J. MAZEL.

«WAALTJES»
gevraagd:
FUnk 2e Meisje, v.g.g.v.,
voor heele dagen voor
direct of later gevr;,
wegens ziekte.
Groesbeekschew. 238.

Te huur
gevraagd:
Ongemenbileerde Wo- >
ning* of Gemeubileerde Kamers, met gebr.

van keuken, voor di-

rect te huur gevraagd

boschr_ke
omgeving Utrecht of
Gelderland. Br..onder
No. 808, Adv. Bureau
Keuzenkamp, Rochussenstraat 3818, Rotterdam.

in

rustige,

Gevraagd:
en Cellisten
gevraagd door NUm.
Salonorkest Aanm.:
H. H. de Vries, Dominlcanenstraat 54.
A. van Mourik, St. Annastraat 206,
yiolisten

.

H I _f ___**-

g,

voor het tweemaal per
week, n.l. des Woensdags en des Zaterdags
verschijnend blad :

„De Betuwe"
Uitgave der:
N.V. PROV. GELDERSCHE EN
NIJMEEGSCHE CCURANT
worden gaarne
wacht aan onze

II

inge-

Bureaux :
Van Broeckhuysenstraat 46 te
Nijmegen, telef. 20164
en aan het Hoofdkantoor voor
de Betuwe te Eist:

FIRMA J. HERBERTS,
Telefoon 317
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op pri^s stellen iuist in dezen
'
tijd, U van dienst
te -jijn.

en

US

<,

door hem is overgenomen en op denzelfden voet en
onder denzelfden naam zal worden voortgezet.
Het kantoor blijft gevestigd :

Maart 1942
Maart 1942
Maart 1942
9 Maart 1942
10 Maart 1942
11 Maart 1942

te gaan en ook nief hun oude luistervergunningen op
te zenden, want deze vergunninghouders krijgen t.z.t.
hun nieuwe vergunning over de post toegezonden.

Betaal daarom uw luisterbijdrage bij voorkeur osde giro in vier of twee termijnen, of beter i
ineens voor hel geheele jaar op nr. .00200 \
het Staatsbedrijf der P.T.T. te 's-Gravenhage.

.
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Koopt W onze Adverteerders

■■^________-~»^_—__—!
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„DeVereenigino'
Tekfoon

Barbarossastraat 3 Nijmegen -Tel. 25915
Kantooruren: 9-12' 2 /2-6.

Maart 1942

Luistervergunningen) te 's-Gravenhage.
Zij, die de geheele luisterbijdrage 1941 over de giro
hebben betaald, behoeven niet naar een postinrichting

het nUuwt W.A.Sctu/tut puxAuct!

Adverteeren
doet verkoopen!

4
5
6
7

wier namen

Is de inwisseling op de postlnrichtingen geëindigd. Wie de luisterbijdrage 1941 geheei of gedeeltelijk door het plakken van zegels heeft betaald,
"naar vóór 12 Maart 1942 niet aan zijn verplichting
tot inwisseling der oude luistervergunning heeft voldaan, is in overtreding. De gevolgen daarvan kunnen
nog voorkomen worden door de luistervergunning
1941, met alle bewijzen van betaling, vóór 1 April
1942 op te zenden aan het Hoofdbestuur van het
Staatsbedrijf der P.T.T., afdeeling 3 (administratie der

Cliöunuma
■

de beurt,

Hiermede

*"*

Kt. W. A. JCHO-T-KS AA~fMP~fI.M_~FABR~~EN

aan

beginnen met de letter(s):
t/m Verbo op Woensdag
U
Ver-r t/m Visser J. op Donderdag
Visser K. t/m Vrien op Vrijdag
Vriep t/m Web op Zaterdag
t/m Wies
op Maandag
Wee
Wiet tot einde W op Dinsdag
op Woensdag
U en Z

nu kip èn ei vervangen
pro<^uct -I*3**""
00 'S nu
wensch en haar verlangen.

wb«!?__

31

Houders van een radio-ontvangtoestel, die hun luister»
bijdrage over 1941 door het plakken van zegels
hebben voldaan (ook al is een gedeelte per giro
betaald) moeten vóór 12 Maart 1942 hun oude vergunning inwisselen tegen een nieuwe.
Zij moeten zich daartoe op een bepaalden dag begeven naar * een postinrichting (geen postagentschap), volgens onderstaanden alfabetischen rooster.
leder wordt in zijn eigen belang aangeraden zich
stipt aan dezen rooster te houden.

kookt en braadt, te doen.
Maar ALBUMONA kan

ui* j_ r\V
f w\
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INWISSELING VAN
LUISTERVERGUNNINGEN

me* PenSoen»
Daarmee heeft elke vrouw, die
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en Sportzaak
ï^
1" RiJwiel"
Mmfb
van Nijmegen zal het

In de maand Maart zijn zij

/oj^/

vm

u~~ml

Om uit ie knippen

"V-^~S__i

T^m^l
1W
J^fVJ

—i mii
l

,

_.

*-*--_-___i____j

9fla*

.«

■

>I.

Wat kijk
JÜ siP-

De kip is „afgelegd"

P»

- Hertogstraat

I*^^

B

Och kip/

i

(voUotnés vwr
__Wita~~: N. V. Noutypharme, Divtnttr

tfOuktrs

L. GELINK

Telefoon 25735

,|

...

i

De Volksche Boekftandel
van Welderenstraat 5
■

gaan één eetlepel Vivo-mel,
dan kunnen zé er weer teU zult zien, de
gen) En
kinderen zijn er dol opl
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pent hen tegen onze gure,
zonlooze winter, Vivo-mèl
maakt 1 hen: „winterhard"!
Geeft hen daarom eiken
morgen voor het naar school

voedt en versterkt!
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WQ ontvingen het boekje met de voorspellingen van Nostradamui,
gedaan in het jaar 15n8. Prijs 1090.
Bovendien ontvingen wij een \
aantal Boa' atlassen en woordenboeken in de moderne talon,
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Dat is een goede gewoonte
moutextract,
veredeld
voedzaam,
Vivo-mèl is
met een extra groote'hoeveelheid vitamine 8..
De krachtig versterkende, gezondheidbescnermende bijvoeding, die de
kinderen juist nu zoo broodnoodig hebben I Vivo-mèl
schenkt hen weerstandsvermogen tegen griep en
verkoudheid, Vivo-mèl wa-
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Hoe eindigt deze oorlog?

Het Mikelaarskailoor 1.C. W. Siegnend Sr.
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Ondergeteekende geeft hiermede kennis, dat

Personeel
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voor 42-47 cent per '/«kg (opbon)
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▼ersch vleesch

Misschien zoekt U een eenvoudige
Slaapkamer of Zit-Slaapkamer ? ?
Misschien zoekt U een goede
ongemeubileerde of gemeubileerde
Kamer al of niet met pension ? ?
Misschien zoekt U een eenvoudig
goed Kosthuis ? ?
Dit alles vindt U direct met een

SS

gevraagd

De laatste minuut

Zaterdag 28 Februari om 10 uur
aan het Slachthuis verkoop .van:
voorwaardelijk goedgekeurd

Hoekt U ktmeesf
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Vanaf Zaterdag 28 Februari brengen wij U
de sensationeele film:
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Het kan -o~rkomen, dat de „Santé" jn sommige
me' is te krijgen, doordat de vraag naat
dit voortreffelijk vervangmiddei zóó groot is. dat
de voorraden in de winkels zijn opgeruimd
Maak U dan niet ongerust, de „Santé-fabriek
werkt op volle kracht en stelt alles in het werk
om de winkelvoorraden tijdig aan te vullen Er
zal voldoende „Santé"- zijn om V he» gemis van
de échte thee met zoo zeer te doen gcvocien!
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winkels
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Brieven met omschrijving etc. onder no. 319, bur. v. d. blad

Postweg 63
Begraafplaats „Rustoord"
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BIOSCOOP CONCERTGEBOUW DRUTEN

Telefoon 24739
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tegen goede prijs door particulier

J. W. Snodere Zonen
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Oud Schilderij

GRAFMONUMENTEN
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ook van Particulieren. Broerstraat 36, Nijmegen

Schiedam, 25 Februari 1942
Huize „St. Liduina"
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SPOED!

Ledige Pakkisten

Voor
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Te koop gevraagd:

BENEDICTUS MERTEN

II
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Geb., Dnitfls", Talkhof, P menen

GERARDUS JOHANNES

I

Xp

Partij café, bioscoop- en tuinstoekasten, banken, spiegels,
piano's, overgordijnen, verduisteringsborden, ladders, tooneelcoulissen, schijnwerpers enz. Vrijdag en
Zaterdag van 10 6 uur.

Eenige en algemeene kennisgeving.

Heden gaf mijn Vader,
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bloemen. - Gaarne gebeden
- Geen
en H.H. Missen.
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Groesbeekscheweg No. 24.
Corr.-adres: Utrechtscheweg 17, Zeist.

Geen bezoek.
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L. Hezelstraat 17
Teleioon 22298
Nijmegen

Nijmegen, 25 Februari 1942.
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Een reeks
tevreden klanten

Heden overleed na een langdurig geduldig gedragen
lijden, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, ln
den ouderdom van 80 jaren, onze beste Oom en Behuwd-
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Hoogachtend, TH. VERMEULEN

Officieele Pnblicatie van het departement van Landbouw en VisscheriJ
UITREIKING VAN VETTOEWIJZL.GEN AAN GROSSIERS
Aangezien gebleken is, dat vele grossiers nog in
het bezit zyn van
toewijzingen voor boter of margarine, terwyi, in
verband met het^beschlkbaar stellen van bak- en braadvet op de vetkaart, by hun afnemers
vraag naar baU en braadvet bestaat. Is bepaald, dat dé grossiers met
ingang van Vrydag 27 Februari 1942 ln de gelegenheid worden gesteld,
de ln hun bezit _jnde botertoewijzlngen en margarinetoew.zingen b_ de
plaatselijke dlstributledlensten om te wisselen voor vettocwU-~g.ii.
Dit geld*, zoowel voor de toew_zingen, welke zy van hun afnemers
hebben ontvangen, a_ voor de op hun eigen codenummer afgegeven
verzameltoewljzingen.

Offic. Publ. van het Departement van Handel,

Nijverheid en Scheepvaart
RIJKSBUREAU VOOR PAPIER
De Directeur van het Ryksbureau voor Papier maakt bekend, dat
tot nadere aankondiging, met ingang van heden, het Ryksbureau voor
Papier des Zaterdags en des Maandags den geheelen dag gesloten
zal zyn

iederen avond 7.30 u.
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