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Verbitterde gevechten gaande in
het Oosten.

Weer een scherp artikel van
de „Prawda”.

Februari des
krachtig door jagers beschermd boven
een kruiser.
berlrijven
Bij Cassino duurde de verbitterde West-Duitsehland en zetten hun terreuraanvallen
op
plaatsen
verscheidene
voort.
onver,
ook
steling
gisteren
woi
met
Door het lukraak neerwerpen van bomminderde hevigheid voort. De pant. men ontstonden vooral in woonwijken
die wekenlang in van de steden Frankfort a. Mam en Ludsol-grenadiers,
van
haide afweergevechten zijn gewik- wigshafen schade en verliezen onder de
keld, sloegen daarbij krachtige vijan. bevolking. Onze luchtverdedigingsstrijdknichten beletten den vijand opnieuw
tieüjke aanvallen af en zuiverden geconcentreerde aanvallen te ondernemen
De Italiaansche ministerraad heeft
tijdens
succesvolle tegenaanvallen en vernietigden volgens de nog onvolv< tscheidene haarden van verzet aan ledige rapporten 26 vijandelijke vlieg- Znterdag onder voorzitterschap van,
in diens hoofdkwartier in
den noordrand van de stad. In deze tuigen.
In den afgeloopen nacht vlogen enkele c'.en Duce
gevechten onderscheidde zich bijzon. vijandelijke storingsvliegtuigen boven het aanwezigheid van alle leden van het
kabinet en van partijsecretaris Pa.
West- en Noordwest-Duitsche gebied.
Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vie- volini een decreet goedgekeurd in.
len in den afgeloopen nacht doelen in
zake de socialisatie van ondernemin.
Zuidoost-Engeland aan".
gen. Het decreet behandelt in drie

Italiaansche

gesocialiseerd.
den
Belangrijke besluiten
ministerraad.

deelen en 4. artikelen:

1)
De Stockholmsche bladen melden, datl
Bepalingen omtrent aan den
Zaterdagavond een of twee vreemde staat verleende bevoegdheden tot
vliegtuigen hoven het gebied van Haparamla ra over Tornea eenige brisant- het overnemen van in politieke of
en brandbommen hebben uitgegooid. Er economisch opzicht voor den staat
zijn geen slachtoffers gevallen en tot nu belangrijke ondernemingen. Schado. ■
toe is slechts schade van weinig betee- loopstelling
van de eigenaren van
kenis geconstateerd. De Zweedsche luchtonder,
doelartillerie heeft het vuur geopend. Er door den staat overgenomen
wordt een onderzoek ingesteld naar de nemingen vindt plaats door crediet.
herkomst van de bommen.
rrieven van een op te richten „lei.

No. 13896,

Wnd. Hoo£d-red.: G. Roede, A'doorn

DE POOLSCHE KWESTIE.

der het grenadiei regiment 211 onder
leiding van majoor Knuth.
De „Prawda.", het officieele comIn den afgeloopen nacht wierpen
eenige vijandelijke vliegtuigen bom. munistische orgaan in Moskou, puHOOFDKWARTIER VAN DEN men op plaatsen in West.Duitsch- bliceeide Zaterdag eer. artikel, dat
de Poolsche uitgeweken regeering in
ÏÜHRER. 13 Febr. (DNB). Het op. land.
op nog scherper toon aanvalt
Londen
van
de
Snelle
Duitsche
gevechtsvliegtuiweermacht
deelt
feroevel
dan
tot
dusver door de bolsjewisondernamen
gen
storingsaanvallen
mede:
op Zuidoost-Ungeland en Londen. tische pers werd aangeslagen, zoo
■ In het Zuidelijk deel van het Oostelijk front bevochten onze divisies Eujtsche motortorpedobooten bracli. meldt de Britsohe Berichtendienst
Eer. slagzin der
Moskou.
ten Zuidoosten van Kriwoi Rog, ton ten tijdens een nachtelijken aanval uit
Westen van Tsjerkassy en ten Oos- ep de Engelsche kust aan den mond „Prawda"
luidt:
De vijandige
ten van Sjasjkof onder afweer van van de Hutnber een Britsch bewa. machinaties der uitgeweken Poolsche
legeering gecamoufleerd door valainhoudende vijandelijke ontlasting.s), kingsvaartuig tot zinken.
sche woorden van vriendschap". Het
en tegenaanvallen in verbitterde geHOOFDKWARTIER van den FtiHRER,
verwijt de Poolsche emigranvechten nieuwe successen.
12 Febr. (DNB). Het opperbevel van de artikel
gevechten
zware
zijn
Bij Doebno
tenregeering in Londen,
die die
weermacht deelt mede:
aan den gang met mobiele sovjet., Bij geringere gevechtsactiviteit dan de iederen zir. voor de werkelijkheid
lussische gevechtsgroepen. Er wer- vorige dagen ontstonden gisteren slechts heeft verloren.
in enkele sectoren van het Oostelijke
den 16 vijandelijke pantserwagens front
Dit 3000 woorden omvattende
tamelijk omvangrijke gevechtshanstukgeschoten.
delingen. Zoo behaalden onze troepen ten artikel heeft, naar het genoemde beBij Witebsk verijdelden onze dap- Zuidoosten van Krlwoirog, in het gebied richt tenslotte zegt, in Moskou overal
pere grenadiers, op doeltreffende ten Westen van Tsjerkassy en ten Oos- de aandacht getrokken.
wijze gesteund door artillerie en ten van Sjasjkof in hevige aanvals- en
Geallieerde waarnemers in Moskou
successen. Hierbij werslagvliegtuigen, ook gisteren hevige afweergevechten
den alleen ten Oosten van Sjasjkof 52 zijn var. meening, dat dit artikel de
doorbraakpogingen der bolsjewisten vijandelijke pantserwagens vernietigd.
voorbode is van nieuwe gebeurtenisen vernietigden zij 49 vijandelijke Bij Witebsk alsmede tusschen het Il- sen in de houding der Sovjet-regeewerden
In deze afweer- menmeer en de Finsche Golf
r&ntserwagens.
nieuwe
aanvallen der bolsjewisten ring tegenover de Poolsche kwestie
gevechten hebben zich het grenadier, deels inhevige
gevechten van man tegen man
regiment 529 onder leiding van dpn afgeslagen. Tusschen Loega en het PeiBriefwisseling tusschen Churehill en
th-ager van het oikenloof luitenant, pus-meer werden de bolsjewisten door
Stalin.
aanvallen
van
onze
formaties
teruggeslakolonel Kicsling en het artillerie, gen. De gevechten duren hier nog voort.
correspondent
De
diplomatieke
regiment 299
onder leiding van In den afweerslag bij Witebsk heeft zich
verstaan, dat
te
geeft
van
Reuter
luitenantkolonel Reinking bijzonder het pionierbataljon 6 van een velddivisie
van de luchtmacht onder bevel van den tusschen Churehill en Stalin brieven
co derschoiden.
luitenant ZurmUhlen bijzonder zijn
gewisseld inzake de PoolschTen Noorden van Newel, alsmede eersten
onderschelden.
tusschen Ilmenmeer en Finsche Golf, In den Noordelijken sector van het Oos- Russische kwestie. Weiswaar is
den inhoud nog niets bekend,
hebben zich de Rn'nsch- ovar
Versterkte de vijand zijn druk. Ter. telijke front 227ste
infanteriedivisie ondoch men neemt aan, dat het antwiil in enkele sectoren hevige vijan- Westfaalsche
der bevel van luitenant-generaal Berlin woord van Stalin op het persoonlijk
delijke aanvallen werden afgeslagen, en de artillerie van
het leger onder bevel
dat de
hadden
op verscheidene plaatsen van den drager van het eikenloof luite- schrijven van Churehill,
eigen tegenaanvallen een succesvol nant-generaal Tomaschki schitterend ge- Britsche ambassadeur te Moskou
houden.
medegenomen
toen hij naar
verloop. Ook in den sector van
Aan de Italiaansche fronten stortten in heeft
Narwa zijn hevige gevechten aan het landingshoofd van Nettuno hevige zijn post terugkeerde, aan de uitgedoor pantserwagens gesteunde aanvallen weken Poolsche regeering is overden gang.
de nieuwe Duitsche linies bij Aprilia handigd. Een of ander officieel comAan de Italiaansche fronten mis. op
in het vernietigingsvuur van de Duitsche
lukte op het landingshoofd van Net. artillerie ineen. Hierbü werden
17 vijan- .auniqué is voorloopig niet te vertuno een
vijandelijke aanval op delijke pantserwagens stukgeschoten. De wachten.
Aprilia onder het geconcentreerde bloedige verliezen van den aanvaller waDeze mededeeling van het Reuterin het flankeerende vuur van de
vuur van alle wapens. Zware artil- ren
interesseert Berlijn in zooDuitsche
imfanteriewa,pens
bijzonder bureau
lerie van het leger, gevechts. en zwaar. Batterijen verdragend geschut be- verre, daar men de geheele wijze
slagvliegtuigen vielen dag en nacht schoten met goede uitwerking concen- van behandeld en vooral uit het
ontschepingen en scheepsbewegingen traties van schepen In de haven van Net- feit, dat het antwoord var. Stalin niet
tunu en een vliegveld in het landingsvan den vijand bij Nettuno en Anzio hoofd.
Ten Noordoosten van Castelforte sepubliceerd wordt, conclusies meent
san. Eei: vijandelijk landingsvaar- werd een vijandelijke
penetratie ver- te kunnen trekken wat betreft den
tuig werd tot zinken gebracht, een kleind, een heuvel werd stormerderhand
dit antwoord. Politieke
vijand
den
op
veroverd. Ten Noordwes- inhoud van
groote benzine.opslagplaats vernle.
van Cassino heerschte den geheelen kringen te Berlijn zijr. van meening,
tigd en verscheidene schepen werden ten
dag levendige geveohtsacttviteit.
Verdat het antwoord van Stalin wel
gedwongen koers te wijzigen. Kustschillende zware aanvallen van Amerizoodanig
zal zijn. dat de Britsche
der marine beschoten kaansche formaties werden In verbitterfcalterijen
regeering
publicatie hiervan niet
gevechten
de
een
afgeslagen.
vijandelijke scheepsdoelen in de Golf Formaties Amerikaansche
bommenwerraadzaam
zal achter..
bepaald
van Gasta en plaatsten treffers op pers vlogen op 11
middags

Worsteling bij Cassino
duurt voort.
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Burgemeester van Hilversum
geïnstalleerd.

Onder zeer groote belangstelling'
heeft Zaterdagmiddag in de zalen
van Grand.hotel
Gooiland" de of.
ficieele instaUatie.piechtigheid plaats
gevonden van don nieuwen burgemeester dezer gemeente, den heer O.
J H. Fijn. Onder de talrijke gasten
die

deze

plechtigheid

bijwoonden,

bevonden zich o.a. de Beauftragte
van den Rijkscommissaris, dr. Schrö.
der,

de

secretaris.generaal van de

N.5.8., ir. Hujgcn, de gewestelijk
gemachtigde
Leider,
van
den

S. Plekktr, vertegenwoordigers
den Wehrmaciitsbefehlshaber en
N.S..D.A.P. en N.5.8., alsmede
hcoge functionarissen van deze
weging,

vele

burgemeesters,

van

van
vel*
bc.
bc.

sitmirsraden der provincies, de direc,
teur.generaal van den Ned. Radio,
Omroep, dr. ing. W. A. Herweijer,
de Ortskomrnandant van Hilversurü
en zeer vele andeien.
Zaterdagavond werd in de Karse.
tcom een kameraadschapsavond ge.
houden van de N.S.B, .waarin ver.
FChillcnde functionarissen dezer bc.
weging den nieuwen burgemeester
complimenteerden. In den loop van
den avond bezocht ook de Leider als
deze bijeenkomst. Hij
verrassing
wensente den kring Het Gooi met
dezen nieuwen functionaris geluk en
ppoorcie allen aan, juist in dezen tijd
eensgezind en vol idealisme het
ualionaal.soclalisme uit te dragen.

OUD STAATSRAAD HASSELMAN
OVERLEDEN.
Te Wassenaar, waar hij veapleegd
werd, is op 82-jarigen leeftijd overleden de heer C. J. Hasselman, oud
lid van der. Raad van State.
WIJZIGING EN AANVULLING
VAN DE VOGELWET 1936 EN VAN
HET VOGELBESLUIT 1937.
De Staatscourant van 11 dezer bevat een tweetal besluiten van den
secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap

Cultuui bescherming inzake eer.
en aanvulling van de
Vogelwet 1936 en van het Vogelbesluit 1937. Beide besluiten die op 1
Mei 194-1 in werking treden, beteekenen eer. belangrijke verbetering
van de terzake geldende wettelijke
voorschriften.

en

wijziging

EEN KWART EEUW SPOORWEG-

RECHERCHE.

Dinsdag 15 Februari herdenkt de
heer W. C. Veltkamp, chef van de

spoorweg-recherche, den dag, waarop
hij voor 25 jaar in dienst trad bij de
Ned. Spoorwegen en wel als eerste

inspecteur van de in 1919 opgerichte
spoorwegrecherche.
o

Naar uit Buenos Aires wordt gemeld,
is de spoorwegverbinding tusschen Argentinië en Bollvle door een aardverschuiving bij El Volcan, volkomen verbroken. Eerst over ongeveer acht dagen
zal de verbinding primitief hersteld kunnen worden, daar de aardverschuiving
ook overstroomingen heeft veroorzaakt.

Te Berlijn is op 66-jarigon leeftijd
Kamraers&nger Prof. I.udwig He*» overleden. Als zanger van liederen en oratoria
heeft hij grootcn naam gemaakt, vooral
in de werken van Max Reger en Hugo
Wolf. Ook als muziekpaedagoog en componist genoot hij bekendheid

Het ballet „Prinzessin Durandot" van dings. en financieringsinstituut van
den 26-jarigen Berlijnschen componist don staat".
Gottfried von Kinein is voor de eerste
2) Aandeel in de zuivere winst
maal te Dresden met groot succes uitge- voor het personeel van elke onder.
voerd.
neming tot ten hoogste dertig pro.
De zangeres T.ma Cavalieri, is tijdens cent van het jaarlijksche salaris.
een bombardement te Florence, gedood.
3) Fundamenteel, herziening van
Zij begon haar loopbaan te Napels in
handelsrecht, waarbij een per.
het
1901 met de rol van Mimi in
l.a Vie
de Bohème". Verbonden aan de Opera soonlijke verantwoordelijkheid van
van Parijs, vertolkte zij „Thais" en den
bedrijfsleider tegenover den
„Saberia".
staat voor productieleiding en nako.

De drager van de briljanten, Rauptmann Nowotny, met de soldaten van
een eskader tijdens een vakkundig
gesprek in een vliegtuigfabriek. Een
Oberfeldwebel, die zelf werkbaas was.
bekijkt met veel kennis van zaken de
werkstukken van een van zijn kameraden aan de draaibank.
Op den
u'b'crgrand in het midden Hauptmann Nowotny.
PK Vieth/H H/St/P

—

de sociale wetten en
Een van de meest bekende generaals ming van
uit den wereldoorlog, generaal Blbard, richtlijnen van den staat, alsmede
is te ]>e Vigan in den ouderdom van 82 rechtstreeksche deelneming van de
jaar overleden.
leden
bepersoneel

van het

In het waterrijke Friesland worden
overal weer de bekende eendenkorven
aangebracht.
CNF/Folkers/Pax m

aan de

Te RUdersdorf is op 57-jarigen leeftijd drijfsleiding in alle ondernemingen,
de blijspelschrijver T.othar Sachs over- die meer dan honderd arbeiders in
leden. Zijn „Vitamin L", dat hij tezamen dienst hebben, of ever een bedrijfsmet Leo Lenz heeft geschreven, wordt
thans op een tournee voor de Weer- kapitaal van een millioen lire bemacht gespeeld.
schikken, worden vastgelegd.

y

Werp geen „scherp fus
schen t/e aardappelschillen

j

Volewijckers en Heracles kampioen

Het

Westelijk elftal gewijzigd.

Daan de Jongh middenvoor.
Het Westelijk elftal, dat op den
Be Quick wat een kampioen betaamt: de technischen dag op 5 Maart a.s. in
Zutphenaren wonnen met s—l van KOUA
Nijmegen zal
in Deventer. Robur et Velocitis kreeg het Goffertstadion te
een 3—l nederlaag te slikken van AZC, uitkomen tegen het Oosten, is als
maar de ploeg heeft zich dapp-T ge- volgt samengesteld:
■IWÏsWsPT TiTTifiTVr ifnffHSßßssT^t^sis'
mÊtW^WmrmmgSrtmm^i-^rs^mm
i. beter dan op eigen veld waar niet
Doel: Kraak (Stormvogels).
grooter verschil werd verloren. !:in veel
Achter: Caldenhove (DWS) en v.
u behoeven de Apeldoorn» ra zich
WAARDE HEER...
niet te maken, want de hekkesluiter d. Heyde (Feyenoord).
Zutphania moest ook het onderspit del(Hermen
Midden: Van Buitenen
Achter Uw rug dreig' hot gevao»
ven en wel met 6—2 tegen S.illandia.
DVS), Kuppen (Feyenoord) en De
van etn verkoudheid. Tegen ver*
In de derde klasse E heeft Gelria de Vroe t (Feyen oord).
toudheid, griep, iprt «I rheuma helpl
moeilijke klip Falto met succes omzeild.
Fischer (Ajax), v. d. Vegt
Voor:
zegevierden
Velpsehe
Met 3—l
de
kamDe Jongh (De Volewijpioen' n en nu is he^ wachten .naar op (HBS),
de uitspraak van de protestcommtsste. ckers), Smit i'HBC) en De Harder
Wordt het protest van Albatross afgewe(VUC).
zen, dan grijpen de Apeldoornsche Boys
Reserves zijn: Brits (HVC), De
er naast. In het andere geval kunnen
onze plaatsgenooten,
door van RXHVV Vries (VSV) en Stolk (HDVS).
te winnen, gelijk met de kampioenen einVergeleken bij het elftal, dat met
digen, zoodat dan een beslissingsweds—o5—0 van het Zuiden won, is deze
strijd noodzakelijk is
(Ingezonden mtededeeicngi*
WSV heeft op Albatross revanche ge- ploeg sterk gewijzigd. In de achternomen voor de in Ugchelen geleden sma- hoede is Wilders vervangen door
Bew.: NV,
delijke nederlaag. De zwarthemden wonAbattoir.
in de middenlinie Arnhem Ma., Do.
Welling.
Nieuwenen met 5—4 en hebben zich door deze Van der Heyde,
kraan 29, Arnlu m,
veilig gesteld. Ook Albatross is den nemen van Buitenen en Kuppen de
dans ontsprongen, want het blijkt thans, plaats in van Pou.us (HDVS) en de Doetlnchem Di., Do. Gebr. v. Zadelhoff,
Bew: NV Gebr van
dat de Dierenscbe Boys, die éen punt Vries (VSV) en in de voorhoede
Zadelhoff,
Doetinplaatselijke
minder hebben dan onze
in
de
Jongh
cheui.
spelen Fischer en De
clubs, reeds uitgespeeld zijn
Welling,
Engr.
si.
In de vierde klasse D kwam geen en- plaats van Drager en Dumortier.
Borculo Ma., Woe.,

V.U.C. LIET ZIJN KANS GLIPPEN.
Willem II zal zijn titel niet
prolongeeren.
de drie beslissingen, die
gisteren mogelijk waren, zij o
er twee gevallen: Volewijckers werd
kampioen van West I en HeracliS
legde beslag op den Oostelijken titel.
De beslissing, die ten voordeele van
VUC had kunnen vallen, is niet ge.
komen, omdat de Haagsche ploeg
het tegen Feyenoord niet verder
dan een gelijk spel kon brengen.

VAN

Bcrtus de Harder en zijn volgelingen
hebben het districtskampioenschap van
West II anders voor het grijpen gehad,
want tot ongeveer een kwartier voor het
einde hadden zij nog een voorsprong van
3—l, welken zij echter jammerlijk teniet
zagen gaan.
Door een 2—l overwinning op het Haagsche HBS behaalden De Volewijckers
hun eerste kampioenschap in de eerste
klasse. Een unieke prestatie in de Nederlandsche voetbalwereld is daarmede door
hen volbracht. Binnen drie jaar rukten zij
spits van
op van de deril.
een der Westelijke eerste klassen en
thans hehooren
canoor het landskampioenschap. De
mms in de eerste klasse NVB hebben waarlijk iets grootsch verricht.
Heracles werd voor de zesde maal
kampioen in hit Ooi
> dit kam-

_

,-ASMRIW

Vrij.
Bew: NV Welling,
kel.- Apeldoornsche ploeg in actie.
Het
Borculo
tweede elftal van AGOVV won na een
Nijmegen Ma., Woe. Abattoir. Bew.: Fa.
spannenden wedstrijd met 3—2 van Go
Kaal p.a. Abattoir,
Ahead 11. waardoor het zijn kampioens- te kort gehouden attaques van de gasten.
Niin-.'
van AGOVV. -wier kansen nog beter Hel bleek reeds na drie minuten, toen
Beverwijk
en
SI.
En de derde elf';
Herman Koopman, in het nauw gedreven, Nijkerk Ma, Do
ii-tt werd.
Douma. Bew. 1
oekschop veroorzaakte. Door Ribbers
danken 'zij ook aan de medewerking van kwamen zegevierend uit den strijd tegen
en
'1'
verwijk'
Boys. die de PEC 111 in Zwolle (4—l). Het werd dus werd de bal keurig voor het doel geAGOVV en Ki.
een puike dag voor AGOW!
Niikerker-.
plaatst en door Zoetbrood onhoudbaar in-i-renten Go Ahead i
C Moll,
Barneveld Di., Vrij. Slachterij
gekopt (2—0). Doch Go Ahead is ei
a te slikken gaven. Zelf behaalden
Bew.: C Moll. B v,
een
achterstand
bij
■ i tuigende s—o
ploeg niet naar om
de -.
topvorm van twee doelpunten den moed al oj
Nagelstr. 69. Baine*
op Tubantia. Heracles was over alle
zield door strijdvuur viel zij
linies sterker. Opmerkelijk was het. dat
slachterij
Go-Ahead
Voorhoede van
I.
Geldermalsen Di.
aan en had linksbuiten Kolkman !
weer twee veteranen in de voorhoede
dijk Bew.: Gebr. de)
kroeg met peuterig spel met een tweetal fraaie kansen omgespronSchip.-tl. n.l. i-:.
Dcli,
G. lderHeus.
geen kans.
ongetwijfeld zou Veenhuiz.
:>.
links- en rechtsbinnen
malsen.
mocht
echter
i.
Go
Ahead
daardoor
moet'
De voorhoede bleek
slachterij C Moll Ede
Dl, Vrij.
O. V. V. heeft er inderdaad van geluk spreken, dat bij sensationeele Ede
aan kracht te hebhen gewonnen. Voi
Bew., C Moll,
■
schoten van Beumer,
rust doelpuntten Jaarsma
I simis
het zijne toe bijgedragen, dat doelworstelingen
:g na de hervatth
Heracles reeds gisteren in het be.T't Ribbers en Loois geen doel trol
toir Bew.
Tiel
Do.
ler defensie voor de derde
fle H
gekomen van den Oostelijkcn
tl het was we<
--n en is
kte Willemink
sermalsen,
1I, die het doelpunt op zijn naam Wilp Ma, Woe, Vrij
vlak
einde scoorde Schipper het eeretitel. Ten aan>:chouwe van circa
Fabr
Vleeschw.
Hij
lirt
tweetal
tegenstanders
'-. die 8.000
it.
een
Linthorst, Wil]
toeschouwers wonnen onze
en
met
een
steengaf
hielen
zien
zijn
in 1927 en 1941 het land:
NV B Linth<e
p'.aatsgenooten met 3—l, waardoor
hard schot Brand geen schijn van kans.
■'den.
Zn. Wilp
het
laatste
kansje
van
Go-Ahead
om
:n
de
eerste
helft
zoo
fraai
spelende
tegen
nederlaag
'2—l
de I
Zutphen Ma., Do. Abattoir Bew
In Enschede werd NEC van de derde hals werd gebracht en tevens wraak Go Ahead stond met 3—o hopeloos ai
Vos,
Lii
de roodgelen wilden althans de eer Winterswijk
door AGOVV.
Het werd genomen voor de destijds in
Bew Coöp.
Ma.
redden en inderdaad slaagden zij daar in.
Win»
Is'rijd Was
Landb.
Bond.
—2-nederlaag.
Deventer
5
geleden
Onmiddellijk na AGOVV's
deirhoede der thuisclub was
wrik
punt
kregen de Deventernaren hij een
geheele Apeldoornsche ploeg
aarlijker en dat gaf ten- De
De levering moet geschieden tui
lag. Vijf minuten voor het heeft zich
een vuur in den strijd duel tusschen v. d. Bosch en Kerdijk 8 en 13 uur door erkende markthal)
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Plaatselijk Nieuws.
QUICK's CARARET-REVUE.

—

Het amateurisme in Apeldoorn
de laatste maanden wel hoogtij! Zorgde het C. K. O. onlangs
voor een serie verantwoorde revuede
opvoeringen,
Apeldoornsche
Lawn Tennisver. „Quick" vergastte
een volle Tivoll-zaal Zaterdagavond
op een caD.tret-programma, dat
daarvoor weinig behoefde onder te
doen. De arrangeerende feestcommissie kan met volle tevredenheid
op haar omvangrijk werk terugzien
en de uitvoerenden hebben hun
op een enkele uitgroote succes
zondering na
inderdaad verdiend.

Viert

—

laat

ik

—dan

allereerst (' e e s
Schilperoort noemen, die o.a. in
zijn hoedanigheid van conferencier v
lijk d e man van den avond was. eimeer recht dan twee jaar gel'
gelegenheid van een uitvoering door Inchrijstituut Groote
kan ik
i" een conferencier is. die
„beroeps" niet behoeft onder te
doen; zooais hij ons Zaterdagavond In
bijzonder
verzorgde, geestige taal en
dictie van het eene nummer naai- In-t
En

—

ukken beter
andere vo<
dan menige berorps-van-tegenwoordig. En
hoe lijntjes, vermakelijk
h
was zijn spel in de
tooneelsohets ..De Schoonheidskoningin".
Samen met .1 o p i e H e y werd hic :
zeer behoorlijk stukje tooneel te zien ge-

—

—

Uit het binnenland

HET LEVEN HER BIJEN.
De 'heer Roosdorp uit Deventer
was Donderdagavond opnieuw naar
Apeldoorn geroepen voor het afdraaien van de prachtige bijenfilm.
Ditmaal voor de plaatselijke afdeelinger. van de Natuurhistorische Vereeniging en de Nederlandsche Vereeniging voor Tuinbouw en Plantkunde. De zaal van „La Bordelaise"
was tot in de uithoeken bezet door
leder, met hunne huisgcnooten en
introducé's. De heer E. M. van Zinderen Bakker heette de dames en
heeren hartelijk welkom en het deed
ap'. genoegen zooveel belangstelling
voor deze film te mogen constateerden. Bij voorbaat dankte hij den
heer Verhoeven voor zijn bereidwilligheid de beelden nader toe te
lichten. Een paar volle uien hebben
de aanwezigen genoten van de buitengewoon mooie film.
NOG EEN OPVOERING VAN
„JOOP TERHEUL”.

Wegens de groote belangstelling
en de goede ontvangst bij de opvoering van „Joop Terheul" door A.O.T.
is besloten nog een opvoering te
geven en wel op Dinsdag 29 Febr. in
de bovenzaal van „De Poort van
Kleef".

er

Quick had voor deze gelegcr
waardevolle fijlen op
Jan Bleeker,
Is terecht werd opgemerkt,

VERTELAVOND STRINAAMSCHE
ZENDING.
aantal belangstel).
groot
Voor een

BIJZONDER ONGEVALLENFONDS.
Het bestuur der Rijksverzekeri, e^,l
LOONEN EN ARBEIDSVOORbank heeft met betrekking tot iiefit
WAARDEN BOUWWERKEN
Bijzonder Ongevallenfonds het beHUITSCHE WEERMACHT.
drag der voorloopige bijdrage over
Daar het den Gemachtigde voor het boekjaar 3944 vastgesteld op f*
den Arbeid wenschelijk is gebleken, pro mille van het over 1944 ingezijn beschikking dd. 31 Mei 1943 in- volge de Ongevallenwet 1921, onzake regeling van loonen en andere derscheidenlijk de Land- en Titnarbeidsvoorwaarden voor Nederlan- bouwongevallenwet 1922, verzeker»!
ders en in Nederland gevestigde loonbedrag.
Rijksduitsche personeelsleden van
bouwondernemingen, die op bouw- DE TARIEVEN VAN CHEMISCHE
WASSCHERIJEN EN
plaatsen van
de Duitsche weerVERVERIJEN.

.

macht (leger, luchtwapen, marine,
In afwachting van een algemeeneorganisatie Todt enz.)
en bij net
Duitsche burgerlijke bestuur zijn te regeling van de tariever. van chemi-.„

werk gesteld, redactioneel te herzien en te verduidelijken, heeft hij,
blijkens een publicaie in de Staatscourant van 8 dezer, de bestaande
regeling ingetrokken en een nieuwe
beschikking uitgevaardigd, waaruit
echter geen wijzigingen van materieelen aard voortvloeien.

ONDER!'REKENING VAN
KINDERBIJSLAGLIJSTEN.
De centrale persdienst van hef
Nederlandscht Arbeidsfront meldt:
Zooais bekend moeten de arbeiders
om in het bezit van kinderbijslag te
komen, aan het einde van ieder
kwartaal hun kinderbijslaglijst inleveren bij een Raad van Arbeid of
een
bij
bedrijfsvereeniging.
De
naam der instelling staat op de lijdt
vermeld.
De werkers dienen de lijst nauwkeurig in te vullen en door den
werkgever te laten onderteekenen.
Het komt namelijk nog al eens \
dat zij
geheel te goeder trouw
zelf
hun handteekening op de lijst
zetten.
Een ernstige waarschuwing is
hier zeker op haar plaats. Het is al
voorgekomen, dat een gemakzuchtige verzekerde strafrechtelijk werd
vervolgt en tot eenige maanden gevangenisstraf werd veroordeeld. Nog
maals zij er dus op gewezen, dat de
werkgever en niet de arbeiders of
zijn echtgenoote de 'ijst moet onderteekenen.

sche wasscherijen en ververijen, isv
door middel van een prijsvaststel-.
ling een regeling getroffen, waardo3lM
deze tatieven voorshands op het ge^
biuikelijke peil worden gehouden. Da
gevestigde en te goeder raam er*
faam bekend staande bedrijven kunnen op grond hiervan de prijzen blijven berekenen, die zjj voor of op 9
Mei 1940 berekenden, eventueel ver-»
mearderd met eer. goedgekeuide verhooging. De chemische wasschenjen
en ververijen die eerst na dien datumi
hun werkzaamheden zijn begonnen,
mogen daarentegen slechst die ta»
lieven berekenen, welke in de prijsstelling zijr. genoemd.

.
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ten In Nederland is het
lijk tekort bestaat aanw
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„De Vibrato:
ten van kerken, scholen, internaten enz.
Ikter dispos
altviool hebl
houding van ■
Na gewezen te hebben op het verval der
aangevangen viool-,
de oorspronkelijk
len met bloed doordrenkstudie te vervangen door die voor alt-i^k
i en op den op het land li;:
junior e ti. enz.
den vloek en herinnerd te
Daar het in de bedoeling ligt, de studieEr waren ook enkele minder
voor altviool in het algemeen o
Invoering van vreemde werkkrai !
onderdeelen, zooais de danse
MARKT
GEZAANDAMSCHE
een
waardoor voor de zending
nieuw.
omstandigheden, voorloopig
beetje gefon
i
SLOTEN.
opkwam, eindigde spr. met ei
ng van het rijk te doen ge
karakter droeg. Het prof
van den arbeid onder de Boschm
brengt een verandering van studie ut
was echter van Beer
Daar
door ambtenaren van de principehalte en gezien ook de vele moeite die er die de zending te staan kwam op 220
voor den betroli&ene geen kostere
e allen het leven er bij ln- prijsbeheersching grove overtredinrich mede.
aan gespandeerd werd. is het jammer, zendel
iten en van de Indianen, die de beste gen werden geconstateerd, is de
Als voorwaarden voor een dergelijkeh
dat het slechts één uitvoering beschoren
Christengemeenten ter wereld vormden markt te Zaandam, die iedere w?ek studie worden gesteld, dat de desbetref-41
schijnt.
Aan het slot van den avond waren er en die door de Blanken totaal zijn uitge- op Donderdag en Zaterdag gehou- fende leerling zich verbindt later eert.
plaats in een der orkesten te zullen
woorden van dank en stoffelijke blijken moord.
Na den heer Legêne sprak de heer W. den werd, voorloopig ges'.oten.
innemen en dat hij voor de aan te vanvan hulde.
gen studie de capaciteiten bezit.
(Theo van Bergen) Kok, die uiteenzette dat de Suriname
zending recht heeft op onze belangstel- NIJMEGEN BOVEN DE 100.000
Gegadigden wordt verzocht zich schrif- *"
ling, op onze kennisneming en op ons getelijk bij de conservatoria of bij de
IMTSEI.S VARIéTé IN „TIVOI.I".
INWONERS.
Vroeger was het een uitzondering als bed en offer. Na de pauze werden eed
afd. Muziek van het departement van
er een Hollandsch nummer op
aantal landtaarnplaatjes vertoond, die een
Volgene de officieele opgave telde Volksvoorlichting en Kunsten, Dr. Kuyperstraat
variété-programma stond, maar tegen- beeld gaven van den arbeid der Britsen- Nijmegen op 31 Dec.
's-Gravenhage, voor een
1942. 99.708 eventueele 3,verandering
van hun studie
woordig blijkt het geen bezwaar om
Indische emigranten op Suriname.
geheel
Hollandsch
inwoners en op 31 Dec. 1943, 101.425. aan te melden.
variété-programma
samen te stellen. Het «ai gisteravond
Brandkast. II van Timmeren,
FLINKE BELOONING
tenminste de derde Zondag, dat we een
Leangestraat 52. Amsterdam.
dergelijk programma voorgezet kregen.
voor diegene, die actetasch.
T.lr-f.
47719
■
gisteravond
Dat van
was niet van grootwelke Vrijdag in de stadsDUS
40 jaar. alg.
sche allure, maar het was toch het aan- Kantoorbediende,
bleef liggen, terug bezorgt of
ontwikkeld en administratief
inlichtingen kan geven' bij A.
zien wel waard. Een van de beste
Apeldoorn,
num- onderlegd. kan spoedig in
mers was wel dat van de vier zwer- dienst treden Br. fr. lett. L 81 3 Heerpnfietsen a f (15 en iwcc Peer. Asselschestraat 245
Regentesselaan 17«
vers, die allen behoorlijk zongen, met als Bureau NAC.
D -fietsen f 60 en f 80.
Wageningen,
uitblinker een mooie bas en die voor de
v Vlieit. Parallelweg 72. VERLOREN:
■
vermoedelijk
Marktstraat 17.
Zondagavond,
pauze op muzikale wijze Zuid-Afrikaan| Jan Jaarsma baardje f 55. —. Minerva-Thi ater,
sche liedjes brachten, In plaats van den
UW
ADRES
voor:
Mulderjj. Bartc-lswe g 31.
goochelaar kwamen er twee acrobaten, Sportfondsenbad
gouden ring
vraagt voor
Controle en verzorging
7
f
30
Zgan
elast.
kous
maat
belooning
(aandenken
vader en zoon. die mooie staaltjes acroTegen
1
voor
flinke werksters
i.
boekhouding en adminigebr. elast. kous m 7 f 5 terug te bezorgen
batiek len beste gaven. De confere
Minten, van
's morgens, 's middags of des en
Woltman. Jachtlaan 48.
Joh. v. d. Broek was goed en zong avonds. Aanmelding MaandagH'-utzlaan 2.
stratie, Balansen, Belas*
bovendien nog eenige aardige liedjes en
Zgan groote hondenmand f 25 25 GULDEN BELOONING.
i en Dinsdagmorgen
tingzaken, Opgaven Rijka,
er was nog de accordeonist (Jas Rus.
twee vogelkooien f 15. fietsVermist: zwart-wltte
bureaux verplichtingen,
Na de pauze zagen we nog een heel goed Monteur en 2 leerling mon- zitje f 5. Nijhof. 2e Worrnenlangharige Setter,
gymnastenpaar, de Wdburys. In ieder teurs Garage Kruysaen; Nieuw- scheweg 52.
Prijsscalculaties,
geval had hte programma wel wat meer st raat 57.
pl.ni. 40 cm hoog L,uistert n.
mantel
Bemiddelingen.
35,
Vulkaeliri
f
zwarte
afwisseling van artisten kunnen brei
Nettp werkster 2 a 3 middagen zgan f 40, een p:ertij eikenhout naam Bobby Onderkaak staat
administratie-ervaring
Onze
pl.rn.
terug.
Meijerr.
de
2
cm
C
week. Mariastraat 63.
voor meubelmaker f 40, een Waterlooscheweg 230. Tel 3679
APELDOORN, 14 Febr Kippen f 1.10 in
is voor U tijd en geldbep. kg; kippen van f 4.50—6.50; kippen Voor direel aank. winkrljuffr. jonge geit wordt met April een
sparing.
(jonge) van f 5,00—9,00; hanen van f 2.30 Liefst eenigszins op de hooj-i' jaar A J Karman, DeventerWEGGELOOPEN:
rtraal 425,
—4.80; hanen (jonge) van f 1.75—3.75: met de manufacturen. A
klein
bruin
hondje,
konijnen van f250—9.00; konijnen (wilde)
Dijkman's Manufaet.-handel, Wasililafrl mi-t stel f 45 —.
pootjes st.
83
van f 1.10—1.80; eenden van f 1.70—2 30Hoofdstraat
Aanmelden mah tafel f 60.—, id tafeltje witte borat, witte
oortjes, naam Tippie Tegen
Wij koopen reeds 25 jaar.
-kalveren van f 12—24: wortelen, roode tusschen 5—7 uur, ing, .-teeg. f 10, bureaustoel
f 40,
terug te bezorgen
kool. groene kool. savoye kool en witte Nette bediende. Kolk Heeren- schemerlamp f 50, bonheur belooning
al Uw overcomplete goebij A. v. d Beek.
kool: 13 cent p. kg.
f 150. eik kastje- 1 25. mol m.
kapper. Mariastraat 1.
Zwolsc-heweg 107. deren, als fornuizen, meu50,
Korkraag f 50. vosbont f
VAASSEN.
Zaterdagmiddag j.l. werd Waachlndustrie ..Astni" vraagt vinus. .Soere-risc In-weg 17.
belen, beddegoed, zolderin de zaal van 't stations-koffiehuis van jongens en meisjes
voor alle ï'rima M-rspeeiKl'j tabaksplanopnuiming en geheele en,
den heer H. Vos alhier. Herman Smits. afdeelingen Aanmelden:
no
25
Maas
en
kunnen
voor
L'w
Wij
ten
Waalsche
Deventer, poppenspel vertoond. Een tweegedeeltelijke inboedels,
Hoe-ndi-i-parkweg 12. Ir
Slits. Levertijd half Mei.
honderd kinderen keken en luisterden
kinderen
de hoogste waarde,
tegen
Mnzerastgestelde
prijzen.
vol aandacht naar de vertooning van het
r.-'s Zaadteelt, Zaadhaiwlel,
H. PEETERS,
sprookje:
„Sneeuwwitje en de tevn
n L.
18.
Molenstraat
dwergen". ..Jan Klaassen", enz.
met stookt
met naam, geboortedatum
Kamer»
't Was aardig en de jeugd had een Adres
'2 peis eiken «asehkast met
te bevragen bur NACI
en adres leveren.
zeer prettigen middag. Zaterdag 2(3 dezer
marmeren opzet en spiegel,
NOG VOORRADIG:
wordt „Plet, de leugenaar", vertoond.
oude kw f 140. Ti zi"n Mevr. Er zijn gaatjes ingeboord, zooeen paar nieuwe ploegzeelen
koordje
aan
dal
ii
can Heulen. Sophiapark 5
knoopsgat schouderbandje of een paar nieuwe bruin lemoet
Plano «f orgel. Er- met opgaaf O kw kinderwagen f 75, ■/.>.>- aan collier bevestigd kunnen
deren poneytuigjt'S, geheel
prijs aan H. van
nantel o kw f 75. Era
van hedenavond 17.45 uur tot van me rk enBurg.
worden Model in HoofdstraatleidBuul Sr
de Raadtn.ialakkeiweg 11.
étalage. Levertijd ca 4 weken. compleet met leeren
morgenochtend B.— uur.
sin.gt-1 23 b. Dordrecht.
geboortedatum en adres sels; een paar zware
Naam
Maan op hedenavond 23.25 uur Kinderwagen, goe-d onderh.. o.
in bloeletters geschreven s.v.p. 1-paardstuigen;
1 «weep,
en onder morgenochtend 10.3S kwal., liefst donkerblauw.
ma neme n bij bestelling
van
(Dresdner).
Pleegouders voor nn-isje
Trckweg
Roiiwcnhorst
60.
oude
kwaliteit
uur.
L, 80 bur
DRIENDIJK,
Een P. -schoenen zgan maat 42 NACt.r. Br fr lett
kaatste kwartier: 16 Januari.
m
Hoofdstraat bij liet Raadhuis
spikes
41
p.
Sumatralaan 99.
Apeldoorn.
Bleijeive-ld. Valkrnweg 91. Sen paar- zwarte damesschoeG. Roede: wnd. hoofdredacteur, buiten- Ben groote en een kl. brand- nen, 38 ruilen voor 39—40. H.
en bronchitis:
land en plaatselijk nieuws,
Breng ons Uw vergunning Tegen hoestBONNEMA,
Jachtlaan 40
kast. Fa A. Frost Gzn.,
SIROOP
Th. Ch. P. van Bergen: binnenland, disvoor DEKENS, GORDIJNSt.-)t:o!i siraat. B-ome. VERLOREN:
tributie, opmaak, foto's.
BEMA THIJMSIROOP.
KARPETTEN,
H. W. Mulder, sport
1 of 2 Pei-z. tafelkleeden, enkele Zaterdag op perron, komende STOFFEN,
Optiek
B. G. Neeb, advertenties.
enz. Wij zorgen er voor. N.V. Drogisterij
kle-ii.
Perz kleed uit Zutphen
Allen te Apeldoorn.
van 2.90 x 3.50 uitsl. v part
wollen br. want.
J. A. Stern Jr., Zandvocrt: Raagsch re Aanbied.: Rietberg!, EuscbiusTeg. bel ter te bez.:
dacteur en speciale correspondent. K49 plein 32. Arnhem,
Tel. 2140.
Hoofik tr. 159, Apeldoorn. Hooidstr. 159
ding,
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worden:
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|Te koop gevraagd |

Diversen
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Fa. J. W. v. d. MEIJ,

DE MEUBELHAL,

SumaUalaan 121..

—

C. BLONK

—

wü kenMet blijdschap gevenvan
onzen
nis van de geboorte
Zoon en Br»

LAMBERT

GROENEVELD.
GROENEVELD—

L.
J

Apeldoorn, 9 Febr. 1944

Molendwarsstraat 22-111

;ikëi iï broertje
HiINK RENEE

Vandaa - '

JANTJE VAN EMST.
Leeuwerikweg 18
Moeder is met broertje in het
Sprengenweg.

WIM HENSTRA
TETTY LEMENAAR

hebbeu de eer U kennis te
geven van hun voorjenomen
Huwelijk waarvan de voltrekking Ü.V. zal plaats hebben op
Donderdag 24 Febr. a.s
Kerkelijke inzegening namidd
2.Sj uur in de Ned. Herv Kerk
te. Harliirgen door den WelDs, Burger dijk.
eerw. He er Brinkhorstweg
5.
Apeldoorn
Kl Ereedeplaats 13
Harling.
1

..Februari

1944.

24 Febr. van 5.30—6
uur. Klein' Breedeplaats 13.
Toekomstig adres:
Jachtlaan 50 Apeldoorn
Inplaats van kaarten.

Receepiie

EGB'RT EIKENDAL

JANNETJE VERMASEN

hebben de eer U kennis te
geven van hun voorgenomen

waarvan de voltrekplaats hebben op
Woensdag 5 April a.s. 10.30 u

huwelijk,
king zal

door den
de
Heer Ds. A
Meijere om 12 uur in de N.H.
Beekbergen
Kerk té
Toekomstig adres:
Tullekensmolenweg 10

Huwelijksinzegening

Weleerw.

>g>os^>t«D«>4DSD«>iPSoeM
den 20en Febr. hopen 5
tS Op
onze g-liefde Ouders. Be- SE
Groot- en Pleeg- ¥
X huw-1
m
y ouders

*

£

Willem Frederik
Stoltenborg

8

ü

Johanna Albertha
Stoltenborg

ö

O

®

f?

*2"
*
W

S,

D

g

»

0

fl

—Kluin, fi
hunne 10-jarige echtver- 7}
¥
ee-nif,ing te herdenken.
Dat ze nog lang voor ons fl
gespaard mogen blijven, fö
g
Is de- wensch van
Hunne dankbare
Kinderen. Behuwd-, T
a:
TC'.i-i- en Pleeegkinderen. Q
O
Apeldoorn, Febr 1944.
Zwolscheweg 438.
gi

Helen

«irh,

Heer

nam de

onze:

innig

Moeeder. Behuwdmo<

tot

geliefde
en Groot-

Hendrika Zweekhorst

Kehtge-noote van wijlen den
Heer A Riphagen in den
ouderdom van 68 jaar.
B GERRlTS—Riphagen
G W GERRITS

Donderdag 17
de begraafplaats aan den Soerenschewe-g. Vertrek van hel sterf-

op

huis 2 uur.

overleed

Vrouw,

Moeder.

diepe- droefheid

tot

AFWEZIG

Vrijdag 18 Februari

J. DE HART,
Soerenscheweg

74,

Assuradeur.
Firma J. D. NIESSINK,
Zaadhandel

Asselschestraat 41

Wij verzoeken deze zoo spoedig
mogelijk af te willen halen.
Nieuwe bestellingen kunnen
thans direct uitgevoerd en
mede genomen worden. Alle
zaden zijn nop vrijwel voorr.
Bruine boonen en oapucijners

op bestelbon.

64

Boende.

G. V VELDHUIZEN
Zeist:
J DIJKHORST—
v Veldhuizen
J. DIJKHORST
Hoenderloo:
R. VAN VELDHUIZEN
A VAN VELDHUIZEN—
Aartsen.
Eerbeee-k :
J J EENINKWINKEL—
v Veldhuizen.
H EENINKWINKEL
Hoenderloo:
G VAN VELDHUIZEN
B J VAN VELDHUIZEN—
Van Ark.
E ESSENSTAM—
van Veldhuizen
B ESSENSTAM
A VAN VELDHUIZEN
G VAN VELDHUIZEN—

PEN en BRILJANTEN.

Bijvoegingen van uitsluitend prima kwaliteit dagelijks var.
10—4 uur tot uiterlijk Donterdag 24 Februari, uitsluitend

IN HET OPENBAAR!
Ook U kunt een goed
redenaar worden. Vraagt
piosp.: Instituut Reuseh,
Wagenweg 9, Haarlem.

-

Fa. L. C. BRANDS,
Zaadhandel,
Telef. 713,
Zutphen,
deelt mede, dat wegens

drukte haa.
overgroote
winkel voorloopig tot *n
met 31 Maart op Maandag,
Woensdag en Vrijdag den
geheelen dag GESLOTEN is

Aangeboden:

Om carrier

te bestellen, even

SCHEURS EXPEDITIE

„v. d. Scheur"

Telefoon 5012, na 6 uur Telefoon 3410.

opbellen

Tel. 3109.

POOTAARDAPPELEN

DEMONSTRATIE

Bestel nu: Noordeling, BeveRocdstar,
landers,
Furore.
Eigenh gele en blauwe Bin.
tjes Muizen enz.

met

—

per 100.
Maisplanten f 2.
Tabaksplanten f 4.- p. 100.
Vroegtijdige bestelling
gewenscht
Wederverkoopers gebruikelijke kol ting.
Het Hoogeland, Beekbergen
RUBBERZOLEN
voor huisprmtoffels, heerenmaat f 0.95, dames f 0.75,
kaartjes gp.ren, bruin 10 at.
Oude zooistukken voor de
klompen, stukjes leder, veters, zwart, bruin en blauw
stootplaten, led-er beslag,
enz. Bij alle artikelen ruim
voldoende spijkertjes.
P.S. Geen reparatie.

soort TROSBESSEN.
f 0.40
Roode of witte
Zwarte Goliath
0.35
0.50
Kruiabeoser.
Rozim. Dahlia's, Tuin- en
Bloemzaden, franco op aan-

--

vraag.

Fa WERFF, Deventerstraat 17.

HOFSTRAAT 17

BONTVEILING, Arnhem,
op 24 en 25 Februari a.s.
Voor bovengenoemde veilinf
kunnen bij ons nog alle soorten

Van Uw eigen stof kan op onze ateliers een

gekleede of sportieve japon

bontwerken worden ingebrae-ht
tot en met 18 Februari.
Voll. inlicht.: Fa C. Brouwer.
Hoofdstraat 63, Apeldoorn

gemaakt worden.
Keuze uit verschillende Mantelhuis-modeüVn.
Zie onze etalages.
4—6 weken.

—'t MANTELHUIS

SPOED!

Be-stel vroegtijdig Uw

KACHELBLOKKEN

ASSELSCHESTRAAT 6—B

voor kachels en haarden en
centrale verwarming bij
T. J. HOFMAN,
Ilertenlaan 17.

in

de

bekende

tegen de hoogste prijs.
Zend briefkaart of bel 5434
Asselschestraat 58.
LEESBD3LIOTHEEK.
7 et. p. w. p. d.

nuchtere kalveren
Apeldoorn.
Eiken Woensdag worden
nuchtere kalveren door ons
ontvangen ot het abat'onte Apeldoorn, 's mol gens
van 9—12 uur.
B. LINTHORST & ZONEN,

WILP.

DEKKLEEDEN,

donsohkleeden, paardedekken, alléén op vergunning,

van oude kwaliteit.
Dekkleeden, smeer- en

Veldhuizen

en Kleinkinderen.
Hoenderloo, 12 Febr 1944.

Michelenbergweg 61.
De begrafenis zal plaats
hebben op Woensdag 16
Febr. te Hoenderloo Vertrek van 't sterfhuis' 1 uur

BOEKEN

reparatiewerk.

STEENBERGEN,
Zeilmakerij, Kw, Enkweg 28

I

P. DETHMERS, huidarts,

WIJ BETALEN
voor

grijze papegaaien
f 160.—, groene f 60.—,
kaketoe's f 70.—.
Vogels worden aan huis afgehaald.
„Kleine Artis"
Korvel 46, Tilburg.

§

- Levertyd

APELDOORN

LECTORI SALUTUM.

Telef. 3 77 0

Wij kunnen U van dienst zijn met LUXE KALENDERS,

WEEKKALENDERS en ZAKAGENDA'S 1944. Met Luxe
doozen POSTPAPIER, SNELPOST en mapjes POST
van 15 et.
Tevens voorradig: PAPERCLIPS, PAK-

Vuurmakers

—

kwaliteit,

wij weer in voorraad
GREVESTUK,
Drogisterij
Hoofdstr. 115 naast De Duif
Assel.str. 132, Dev.str. 74.
hebber,

PANKO en ROEROM

op DINSDAG 15 FEBR. 1944 v.m. 10.30—12.30
en nam. 2 tot 5 uur bij:

AARDAPPELHANDEL,

SPOED!

-

J

f

goederen wil laten halen of bestellen,
wordt met open armen verwacht
in MARKTSTRAAT 8.

BLOEMENDAL'»

BEKENDMAKING.

Veilingzaal ..Concordia". Mariënburg 19. Nijmegen.
KIJKDAGEN: Concertgebouw
de Vereeniging" Zaterdag?
26 en Zondag 27 Februari 10—4 uur
INLICHTINGEN: te Nijmegen. Mariënburg 19, Veilingzaal
..Concordia". Makelaar M. Gansenkolk; te Utrecht:
Drift 5 bis telef. K 3400—19220 en te Eist bij den
deurwaarder, telef. K 8809—354.

WIE ZIJN RIJWIEL WIL LATEN STALLEN,

PAPIER en TOUW.

Het adres voor al Uw Kantoor-, Schooien Schrijfbehoeften

Kantoorboekhandel B. G. B.

Solo-viool P. R. BENDER
v/h

Symphontele
violist
Orkest, St. o L, geeft onderricht in Viool- en ensemblelessen
Korte Nieuwstraat 9
Spreekuur van 12—1 uur.

HOOFDSTRAAT 166-3

—

TELEF. 3052

VUURAANMAKERS

Waterdichte zolen
krijgt U met Soltit

die U het aanmaken van Uw kachels vergemakkelijken, verkoopt

50 ets. per flacon.
A. KAMPHORST,
Asselschestraat 145.

/—^o-3|

I

(.

een

Wij repareeren

en veranderen
voor U alle Dames-, Heeren. en Kinder- boven- en
onderkleeding (ook Tricotgoederen, onderjurken, overhemden, enz.) en zijn hiervoor speciaal ingericht.

WELKOME

/; WARME
DRANK-TI

Het oudste speciaal adres
voor

stoppen,

onzichtbaar

ajouren,

cordonneerenr

festonneeren, knoopsgaten, hestelgaten, stofknoopen,

gespen, vlaggen, insignes, enz.
Doe geen oude kleeding weg, doch wendt U tot ons, wij
kunnen er zeer waarschijnlijk nog iets voor U van maken.
Rokken plisseeren wederom alle modellen.
Borduur- en Stoppage-Inrichting P. A. LINSSEN

VANNELLE'S"
KOFFIESUQROGMT

Kinsbergenstraat

Ontvangplaats

Hijwegen.

ioudt Dinsdagmiddag
GEEN spreekuur.

LOOPERS en KLEEDJES,
3. kostbare GOUDEN- en ZUA'EREN VOORWER-

koopt alle soorten

VELDHUIZEN
geb. Maassen,

Beekbergen:
T BONHOF—v
D. BONHOF

TELS, BONTCAPES, VOSSEN, COLLIERS enz
2. een groote partij OOSTERSCHE TAPIJTEN,

DE BOEKENBEURS

Behuwd-

van

Op Maandag 28 Februari 1944 v.m. 10.80 uur in het
Concertgebouw „De Vereeniging" te Nijmegen, zal
Deurwaarder J. S. VAN DEN HOF te Eist, publiek
a contant verkoopen:
1. een groote en prachtvolle cellectie BONTMAN-

Vlot spreken

Vlijtscheweg 32,

PERZISCHEV,

Veiling van BONT,

TAPIJTEN, BRIUANT, GOUD en ZILVER.

Asselschestraat 17.

HILLEGOM.

TEUNISJE VAN
rdom

j^Nijmeegsche

JOHs. BOKS

Tel. HflUI

AUe bestellingen zijn
thans gereeed.

onze

onze lieve

Grootmoeder

e> el

tot

UW

Een versleten loopvl. of slecht
canvas? Losse of gebroken
draden? Wij maken 't weer
prima in orde Binnen- en buiVoorradig
tenbanden gevraagd.
prima solution. Gevraagd pr.
H.-rijwiel met of zonder banden. Genegen te ruilen met z.
ÉToedc buitenbanden 28 x 2,
28 x 1% en 28 en 1%.

Papendrecht & Co.,

Tle-el n

jaar

Veldhuis-straat 40.

lste

hebben

in eie-n

van der Veen

Brinklaan 27.

Apeldoorn, 13 Febr. 1944.
Wicsselseheweg 18
De teraardebestelling zal

e-ir

ons 40-jarip
huwelijksfeest onzen hartelijken
dank.
M. J. STORK
H. STORK—

FOURNITURENHANDEL

jantj:

plaats

Voor de zeer vele blijken van

VAN KLEEF,

J H VAN BRINK-Riphagen
j van 13rtnk

Februari

slechts 15 dagen oud.
W. J. VAN ZEIST.
E. V E. VAN ZEIST—
Robart
Apeldoorn, 13 Febr. 1914
le Wormenscheweg 252

belangstelling bij

Apeldoorn, 14 F'-hr 1911

AAN

BUITENBANDEN.
NU NOG MET 8 DAGEN
KLAAR!

ASTRID YVONNE,

Bijlsma.

Ziekenhuis

REPARATDSS

nog onverwachts van ons weggenomen ons lief dochtertje

werd

Heden

Donde-rdag tus ehen 11

en 1

i ii-ii'-

Franco huis.

65.

Stationsstraat

Leverancier :
LAMB. VEENSTRA, Wolfkuilscheweg 34, Nijmegen.
Agent voor Apeldoorn en omstreken: C. J. BOGERD,
2c Sluisweg 27, Apeldoorn.

BEKENDMAKING VAN HET
GEMEENTEBESTUUR.

UITREIKING NIEUWE
DISTRIBUTIESTAMKAARTEN.

Zij.

die- opgeroepen

zijn

CHEMISCHE WASSCHERIJ EN STOOMERIJ
„KLEIN STEENBEEK".

tot

het afhalen van een nieuwe
distributiestamkaart met inlegvel, worden dringend ver-

zocht,

Telefoon 2802.

Neemt eens een proef van ons prima smakend TAAI-TAAI
Groote plakken a lVi rantsoen
22 cenr.
Kleine Taaikoekjes 100 gram op 1 mts. f 1,60 per kg-.

u.

dames-vulpenhouder
bel. terug te bezorgen:

Barcnds,

17.

H.H. WINKELIERS.

VERLOREN:

Tepre-71

Fa. Dames Wagenaar.

oude

WESTENENKERWEG 91 b.d. Eendrachtstraat

emk het trouwboekje me-eie' te brengen,
Tevens wordt er -ei' gewezen,
dat zieken, Invaliden en ouden
van dagen de distributiestamkaart kunnen doen afhalen
door ce-n gemachtigde. Met nadruk wordl e-r evenwel de
aan iaeht op gevestigd, dat de
htigde in 11«-1 bezit moet

Stoomen, Trïkohleeren, Model persen

behoudens

distributiestamkaart
Persoonsbewijs,

zijn mui

de

en

het

Doe als velen

iaat bij ons Uw kleeding chemisch
reinigen en persen. U ontvang! Uw goederen
prompt met 8 dagen terug
Onze geroutineerde vakkunde waarborgt Uw

kleeding Het adres waarvan U niet verandert
Goederen vóór Woensdag gebracht, binnen 3 dagen

een doktersattest, een
gestelde en
onder-

eenvoudig

teekende machtiging, het Persoonsbewijs en het door
belanghcbb: .id,>
onderteekende
ontvangstbewijs

| Speciaal voor Zaterdag ierug.
chemisch reinigen
I

'

Pe'eeld aarbevelerd,

J. v. d. Heli Jr.

