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DONDERDAG 11 MEI 1944

HET JONGMAATSGILDE

Führer feliciteert Mussert

Uitreiking nieuwe bonkaarten

's GRAVENHAGE, 11 Mei
De plaatselijke distributiediensten reiken van 14 Mei
Vijandelijke aanvallen bij
ineengestort
tot en met 10 Juni 1944 tegen overlegging
Hoofdkwartier van den Führer 11 Mei Sterke formaties gevechtsvliegtuigen vie- van de oude distributiestamkaarten en het
(D.N.8.)
Het opperbevel van de weer- len in dien afgeloopen nacht de stations Sje- daarbij behooiende vcrvolginlegvel de volmacht deelt mede:
petowka en Proskoerof met succes aan. Er gende bonka.arten voor voedingsmiddelen
„In het gebied ten Westen van Sebasto- ontstonden zware branden en vernielingen. uit. Aan houders van een inlegvel XIV
pol sloegen onze troepen gisteren tezamen Het onder bevel van majoor Antjrup staan- een bonkaart KA 407, aan houders van een
met bataljons Roemeensche bergjagers de gevechtseskader heeft zich in den strijd inlegvel K2V'een bonkaart KB 407, aan
verbitterde aanvallen van sterke vijande- aan het Oostelijke front bijzonder onder- I houders van een inlegvel K 3V een bonlyke strijdkrachten af. Twintig Sovjet- scheiden.
i kaart XC 407, aan houders van een inlegIn het landingshoofd van Nettuno stort- vel K 4Veen bonkaart KD 407 of een bonpantserwagens werden vernietigd.
Aan den Beneden-Dnjestr braken onze ten verscheidens vhandelijke aanvallen in kaart XE 407 naar gel.ang zij geboren zijn
divisies, door Duitsche en Roemeensche het geconcentreerde afweervuur toeen. In tusschen 12 Juni 1940 en 11 Juni 1942, dan
slagvliegtuigen doeltreffend gesteund, door de gevechten van da laatste dagen heeft wel na 11 Juni 1842. Zij, die geboren zyn
tusschen 14 Mei en 10 Juni van de jaren
"en vyandehjke bruggehoofdstelling op den zich hier de 10e comoagnie van het BrainHg
geen
1923, 1930 en 1940, dienen hun vervolginlegWestelyken oever van de rivier heen, dron- denburgsche gxenadierregiment {mot.) ongen diep in de artilleriestellingen door en der leiding, van eerste luitenant Thiehnann ; vel te ruilen vóór het in ontvangst nemen
met
onderscheiden.
j van hun bescheiden. Men kan zijn kaarten
ruimden het geheele bruggehoofd op. De bijzonder
was
hij „een sloome
Vroeger
Gewapende
veerbooten
bij
van de marine uitsluitend afhalen
den distributiedienst
bolsjewisten leden zware, bloedige verliezen
duikelaar", die met zichzelf
on verloren meer dan 500 gevangenen, 163 hebben in den nacht van 9 op 10 Mei ten der gemeente waar men in het bevolkingsgeen raad wist. Dikwijls keek
Zuid-Oosten
vijanvan
register
ingeschreven.
uitzondering
alshet
eiland
Elba
een
is
EAi
geschut
granaatwerpers,
stukken
en
met jaloersche blikken naar
delijke
hij
motor
getorpedoboot
tot
zinken
wordt
gemaakt
schippers,
voor
woonwawapens.
talrijke
mede
andere
bracht en verscheidene andere zwaar be- genbewoners (voor zoover zij zyn opgenodieflinke kerels in de Waffen H.
schadigd.
men in het centraal bevolkingsregister),
Toen deed hij de groote stap van
De ontruiming van Sebastopol
Sterke formaties gevechtsvliegtuigen on- gedetacheerde marechaussees, de vaste
zfjn leven en meldde zich als
Het ver- dernamen in den afgeloopen nacht een bevolking van kostscholen e.d, en voor hen,
BERLIJN, 10 Mei (D.N.8.)
vrijwilliger. Nu had hij een doel
voer van de Duitsche en Roemeensche for- aanval op. het vijandelijke eilandsteunpunt die teugevolge van oorlogsomstandigheden
in zijn leven, zyn lamlendigmaties uit Sebastopol naar het Duitsch- Lissa, waardoor in het havengebied ont- tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking
heid was verdwenen.
ploffingen
talrije
en
branden ontstonden. der. bonkaarten voedingsmiddelen wordt
Roemeensche vasteland is volledig gelukt
als hij. Meldt U voor éë_
Doe
vrij
zwakke formatie vijandelijke j bon 20 van het vervolginlegvel ingenomen.
en kan reeds thans een tactisch evenals Een
der keuringen, dieiedere maand
technisch opmerkeiyke prestatie genoemd bommenwerpers viel in- den afgeloopen Tevens wordt naast het vakje S 7 van de
plaatsvinden en in de dagworden, aldus begint de militaire corres- nacht het stadsgebied van Budapest aan. stamkaart een diagonaal kruisje geplaatst.
bladen bekend worden gemaakt.
pondent van het D.N.8., Martin Hallens- Door de aanvallen van Amerikaansche Bij het in ontvangst nemen der kaarten
U krijgt daar alle inlichtingen.
leben, zijn beschouwing over de militaire bommenwerpers op Zuidoost-Duitsehiand ga men .terstond na, of men alle bescheiden
Nèustadt waarop men recht 'heeft, ontvangen heeft.
situatie van heden. Hy schrijft verder: Nu ontstonden vooral in Wieher bevolking.
en verliezen ond,er de
Latere reclames worden niet in behandede ontruiming van de stad en haven van schade
Hierbij alsmede bij aanvallen op plaatsen ling genomen.
Sebastopol door de Duitschers en .RoemeNAAM
in
de
gebieden
bezette
in het Westen wernen is voltrokken, kan openiyk gesproken
worden over de rol, die de Krim in den den 69 vijandelijke vliegtuigen, voor het
ADRES
loop van de laatste maanden ten deel ge- meerendeel viermotorige bommenwerpers, ciale verzekering is thans 'n lappendeken.
veranderen; Een
is
meer
te
vernietigd.
Daarin
niets
vallen was in het bestek van de Duitsche
WOONPLAATS
Andere Britsche vliegtuigen wierpen in boom, die krom gegroeid is, kan men niet
oorlogvoering. In den loop Van het geheel
buigen.
meer
recht
Men
zou
den
moeboom
verzoekt toezending eener brochure
der operaties was reeds maanden geleden den afgeloopen nacht bommen neer op
over de Watten Hten omkappen en dat zou verkeerd zyn,
duidelijk geworden, dat de Duitschers van Zuidwest-Duitsch gebied."
want de vruchten die deze boom draagt,
Uitknippen en inzenden «ta
plan waren bij vertragenden tegenstand
Ersatz-kommando Niederlande.
jn het Oosten de laatste hand te leggen TELEGRAM VAN HITLER AAN KONING kunnen niet worden gemist, ook niet tyKorte ViJTerberg *5, Den Ha*»
delijk. Verandering in het systeem van uitaan de voorbereidingen van de groote ac- MICHAEL en MAARSCHALK ANTONESCU voering
mijn
is naar
meening uitgesloten.
ties van 1944. Het was opvallend, dat zij BERLIJN, 10 Mei (DNB). Ds Pührer heeft
heeft Talma zeer grooten invloed geuit de toen reeds zichtbaar wordende con- naar aanleidiir? van den Roemeenschen Toch
had op het sociale leven in ons land. In de
centratie van krachten op alle gebieden nationalen feestdag den Koning van RoeRaden van Arbeid vindt mAi voor het eerst
van hun oorlogvoering geen omyangrijk menië en den leid-er van den staat, maar- publiekrechtelijk
georganiseerde aamenpotentieel afzonderden voor de toen woe- schalk Antonescu, gelukwensohtelegirammen werking
werkgevers en arbeiders onvan
veldslagen,
dende
maar het weerstandsver- gezonden, die in hartelijke bewoordingen
KLOOSTERGEBOUW LEED SCHADE
der leiding van een vertegenwoordiger van
mogen hunner, formaties in het Oosten gesteld waren.
CUYK, 11 Mei. Dinsdagavond omstreeks
de overheid. Aan de Raden van Arbeid gaf
kennende en terecht daarop vertrouwende,
zeven
uur is door onbekende oorzaak brand
Talma'
allereerst uitvoering der sociale
hun leger geleidelyk terugleidden naar de LUCHTAANVAL OP VALENCIENNES verzekeringswetten
in de kloosterkerk van het moodor.
en naar hij gehoopt ontstaan
Proeth. Toen men van Duitsche zijde de
EN TOURS
huis de-r orde van het Heilig Kruis te
had
in
de
toekomst
ook
die
van
andere
komende ontwikkeling koel en berekenend
VALENCIENNES, 10.. Mei (Ofi)
En- sociale wetten. Voor de uitvoering van St. Agatha-Cuyk.
onder oogen zag, trok men
ten gunste gelsch-Amerik. bombardementsvliegtuigen
Ds brand nam spoedig een grooten omverzekeringswetten, dat zijn wetten,
van de veiligstelling van het militaire eind- hebben gisteren Valenciennes aangevallen. sociale
vang
aan en de vlammen sloegen van het
succes, waarvan men op grond der plannen Dit bombardement heeft in het bijzonder die van het allerhoogste belang zijn voor
naar het aangrenzende deel der kerk.
dak_
geheele
volk,
het
Nederlandsche
was
de
1944
zeker
is
volstrekt
nuchter de het centrum van de stad geteisterd, waarvoor
hulp van de omwonenden werden
door Talma gekozen figuur *— samenwer- MeTde
eenig mogelijke consequentie en schreef de bij de
waarde,
kostbaarheden
van
Stt Gery en St. Nicolaas king van werkgevers en
alle
kerken
van
arbeiders onder voor zoover dat mogelijkhistorische
Krirn als waardefactor af. Men ging der- ernstig beschadigd werden. Bommen zyn
was,
uit
het geleiding
van een vertegenwoordiger der
halve successievelijk over tot een vermin- gevallen op een bewaarschool en een bio-gehaald en in veiligheid gebracht. Het
bouw
dering van dë daar achtergelaten strijd- scoop. De menigte die in de kerk van St. overheid, volkomen juist. Daardoor werd koor stortte spoedig met donderend geweld
een sociale uitvoering dier wetten verzekrachten, waarby men zorg droeg voor Nicolaas de begrafenisplechtlgheid bijwoonde gewelven en daarmede was het lot
kerd. Naar tl is sociale uitvoering hebben door
camouflage dezer actie, en haalde aller- de van tien slachtoffers van een voorgaandar fceink bezegeld. Alles wat brandbaar was,
altijd
gestreefd
zij
de Raden
en
hebben dit
eerst de omvangrijke voorbaden oorlogsden
werd door paniek aangegre- doel bereikt, voor zoover Zij daarin niet werd een prooi der vaimnien, zooals de drie
materiaal naar Roemenië. Vervolgens ging pen. aanval,
altaren, de fraai gebeelhouwde koorbank
Tegen den avond waren zes dooden
waren door een keurslijf van van 1856, preekstoel, vele beelden, lampen
men er toe over de bevolking van de Krim, en 15 gewonden onder de puinhoopen van- verhinderd
D
wetsbepalingen.
verenigingvan
G
zy
Raden
zich onder Duitsche be- daan gehaald.
voor zoover
kandelabres. Het meest te betreuren is
is rcens spoedig een onmisbaar e^
scherming Kad geplaatst, tezamen met de
van. Arbeid
verwoesting van de bei-oernde CaJvairiede
TOURS, 10 Mei (Ofi)
Tijdens de laat- orgaan
geworden. Zij geeft leidinir aan de groep uit het oxaal,
indertijd voor de 'bolsjewisten gevluchte ste aanvallen op de streek van Tours en
een' kunstwerk uit de
uitvoering der sociale verzekeringswetten, veertiende eeuw.
Kaukasiërs te redden. Er "Waren voldoende omgeving door de Engelsch-Amcrikaansche
geschiedt
die
de
Raden
zoover
door
De brandweer uit Cuyk en die uit Boxvaartuigen aanwezig om dit omvangrijke,
en meer in het bijzonder tij- voor
van Arbeid. Zij is ook betrokken bij de : meer, Mill en Nijmegen, bestreden het vuur.
transport uit te voeren. Dag en nacht voe- luchtmacht
dens een aanval in den nacht van 7 óp 8 wetgeving.
I Het kloosteirgebouw tyleef gespaard, maar
ren schepen, reeds in den tyd, toen bij Mei, heeft het ontploffen van de bommen
Perekop en Kertsj de Duitsch-Roemeen- de kathedrale kerk van
St. Gratiën te Tours
sche versperringsgrendel nog niet was weg- ernstig beschadigd. Ook andere kerken,
geschoven. Ook de daarop volgende troe- meer in het bijzonder St. Julien, St. Pieters
penverschepingen verliepen vlot.
en die van Christus-Koning
van
Er kan thans gezegd worden, dat er in deze bombardementen te lijdenhebben
gehad.
„Grootste ooit door menschenhanden gebouwde watervesting der
da oorlogsgeschiedenis slechts weinig voorwereldgeschiedenis"
beelden *ijn geweest voor de ontruiming
- van e«n bijna geheel door het water omRaden van Arbeid 25 jaar
Een Duitsch oorlcigsversl^igsver, die blijft- gië rioht, en klaarblykeiyk alles in het werk
spoelde landstreek, welke zoo geringe verstelt om in die gebieden het verkeersnet,
Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat de "bc.arr gielegranheid heeft gehad de verdediliezen van de ontruimers en verhoudings- Talma-wetten
gingswerken in Nederland in oogenischouw "dat voor de verdediging uit den aard der
werking
in
traden.
In
Mei
gewijs aoo zware verliezen van de bezette nemen, noemt het complex der Duitsche zaak van giroot belang is, te vernielen of
*van de
~ ters heeft geëischt. De hardnekkige en 1919 warden de eerste Voorzitters
fortificaties in: onze kustprovincies de althans onbruikbaar te maken, terwyi deas
Deze
Raden
van
Arbeid
benoemd.
feiten
taaie verdediging door de troepen, die het
„grootste -ooit door menschenhanden ge- luchtactiviteit zich niet uitstrekt over Negegeven,
het A.N.P. aanleiding
over
wegvoeren moesten dekken, heeft tactisch hebben
derland. Maar desondanks zyn toch ook
';et afgeloopen 25-jafig tijdvak het 'oordeel bouwde watervesting der wereldgsschiedeills", bod meldt de Eerlynsche corresponeen gunstige uitwerking gehad op den irï te winnen
langs de Nederlandsche Noordzeekust milidr.
B.
F.
baron
van
E.
F.
Duitschen Zuidelijken vleugel op hét vastevan
Ds Telegraaf" aan zyn blad. taire versterkingen aangebracht en zijn in
van Hoogland, die van den aan- dentinundatiemaatregelen,
welke, door de de provinciën Noord- en ZuM-Holland en
land. Toen de toestand 'op den Duitsch-' Wittert
vang af als voorzitter van den Raad van Ds
legerleiding -zijn getroffen, bieRoemeenschen rechtervleugel geconsoli- Arbeid te 's Gravenhage (sedert
Duitsche
een aantal polders onder watei
kort in den volgens zyn meening, een vrijwel ab- Zeeland
deerd was, was het tydstip gekomen voor
gezet.
gelijke
Eunctie
te
Utrecht)
en
als
voorzitsoluten waarbeng voor het mislukken van
een ontruiming van .Sebastopol.
De oorlogscorrespondent ie er van overter van de vereeniging van Raden'v-'n
invasiepeging, welke ds Anglo-Ameri- tuigd, dat de tegenstand van het Nederelke
Arbeid zich met deze wetten heeft bezig kanen aan de Nederlandsche kust zouden landsche leger in Mei 1940 aanmerkelijk
Churchill's laatste kaart
gehouden. Wanneer men
aldus de lieer ondernemen.
langer zou hebben geduurd, en dat de DuitBERLIJN, 10 Mei (D.N.8.)
In een Wittert van Hoogland
een kwart eeuw
In Duitsche militaire kringen huldigt men schers heel wat meer moeite met de bezetdoor de National-Sozialistische Parteikor- sociale verzekeringswetgeving wil herden- wel is waar over het a'gemeen de opvatting, ting
van ons land zouden hebben gehad, als
respondenz geplubliceerd artikel „Chur- ken, dan moet men beginnen met een eere- dat de Nedarlandsche kust voor een evende inundatie beter had gefunetoenmaals
chills laatste kaart", houdt Helmut Siln- saluut aan dèn grooten baanbreker op dat tüeele landing uiterst ongunstig is en ge- tioniniserd. Vier jaren na den inval in Nedermann, de plaatsvervangende perschef gebied: Talma. Deze staatsman was in zijn looft men nauwelijkSj dat ds tegenstander derland is de Duitsche legenleiding er toe
der Duitsche ryksregeering zich bezig met denkbeelden zijn tijd ver vooruit. Ook ons lazid zou uitkiezen voor een operatie. overgegaan van deze inundatiemogelijkhehet onderwerp: De invasie in het oorlogs- daarom heeft 't parlement hem niet kunnen Men wordt in deae rneeniug nog versterkt den gebruik te maken voor haar eigen verplan onzer vyanden.
volgen. Het heeft zijn werk, zijn grootsch éoo% het feit, dat het Engelsch-Amerikaandedigingsplannen. Terwyl de NederlandReeds sedert het begin van den oorlog, ontwerp, door klein politiek gedoe onher- sche luchiwapen zich in de laatste weken sche kust zelf en de duinervgordel er achter
aldus Sündermann, heeft 't woord „tweede stelbaar verknoeid. De uitvoering der so- vocamrnelij-k tegen Noord-Frankrijk en Belen
met behulp van stellingen, batteryen zyn
front" in het vocabularium van den vijand
in staat van verdediging
kazematten
een bijzondere rol gespeeld en met wissegebracht, en de voornaamste havens zijn
lende beteekenls spookt het sindsdien door
herschapen in vestingen, die niet alleen
alle phasen van den oorlog. De inhoud van
naar de zeezijde, maar ook landinwaarts
den eisch, die eerst betrekking had op de
zyn gericht, is het gebied achter deze kustNoorsche onderneming, daarna op den
linie over uitgest-rekte gebieden onder water
Putsch van Simowitsj te Belgrado, vervolgezet.
gens op de invasie in Zuid-Italië en tenDeze overstroomingszones zijn zoo geKeuringen
Waffen 44,
Wachtbataillon, Landstorm Nederland,
slotte op den aanval op den Atlantikwall,
trokken, dat zij zoowel de eerste verdediKriegsmarine, Germaansche 44 in Nederland
is echter steeds hetzelfde gebleven: het
gingslinie langs de kust tegen eventüeele
zoeken en vinden van een nieuwen weg,
gevaren van de landzüde beschermen, als
waarlangs het in weerwil van het mislukook de overige verdedigingslinies en verken van vroegere plannen mogeiyk zou
sterkte punten in een practisch ononderzyn, Duitschland te overwinnen.
broken verband omgeven. Daarmede hoopt
Toen Polen was gevallen, wilde de vij- ]
men aan Duitsche zijde te bereiken, dat
luchtlandingstroepen, dié in het vlakke
and in Noorwegen een nieuwe springplank
tegen Duitschland vinden. Toen het planbinnenland, waar het overstroomingsnet
Noorwegen mislukte, moest een inval in'
wat dun Is, zouden optreden, slechts geBelgië en Nederland het Ruhrgebied trefringe
vrijheid van beweging zouden hebonze Vrijwilfen. Toen Frankrijk was uitgeschakeld,! By
tevens vertrouwt men dat
Maar
ben.
ligers
Onze
moeilijke
hinrichtten de oorlogsaanstichters hun blikken i mannen bediede waffrsperring een
naar het Zuidoosten van Europa. Pas toen j
dernis zal beteekenen voor troepen, die
zware
nen de
de Sovjets openlyk aan den oorlog deelaan de kust aan land gezet zouden kunnen
die aoo'n
worden De smalle landstrook tusschen de
namen, werd het stiller in de kliek van j tanks,
aandeel
groot
zee en de watervlakte der geinundeerde
Churchill. Daarentegen werd het in Moshebben geluid
duidelijk
polders
Toen
het
:
*
zou den tegenstander geen gelerumoeriger.
veel
kou
in den heldengenheid bieden een bruggehoofd te vorwerd, dat de Duitsche en Europeesche geom Kowel.
men. Het water stelt de Duitsche legervechtskracht ook door den kolos in het strfód
leiding in staat, van den aanleg van stelOosten niet overwonnen kan worden, nam (« PKm)Krauslingen en versterkingen af te zien en
de belangstelling der oorlogsdrijvers, die. O-H-P
slechts een gering aantal troepen voor de
intusschen nog een serie nederlagen in \
bewaking en eventüeele verdediging in dit
Oost-Azié' moesten incasseeren, weer toe.
gebied te stationneeren.
Eerst probeerde men het nogmaals met
dé hoop op een moreele ineenstorting van
Al deze berekeningen, zoo schrijft de
oorlogsverslaggever verder, gaan natuurlijk
het Dujtsche volk: de terreur-luchtoorlog
alleen maar op, als het onder water gewerd oorlogsrecept no, één. Dit bleek een
zette land inderdaad voor den tegenstander
misrekening. Tegeiy'kertijd kwam Churonbegaanbaar is. Alle proeven en oefeninchills speculatie op het „weeke onder-lijf"
gen dienaangaande, die inmiddels ziin gevan Europa naar voren, dat reeds bij Cas- Het ff-Ersatzkommando deelt mede:
daan en gehouden hebben volgens hem
sino zeer verhard bleek te-* zyn.
Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande formaties: aangetoond, dat de doorweekte bodem door
Van Noorwegen tot Cassino
niets dan
Café Royal.
12 Mei B—l2unr
Arnhem.
geen enkel soort voertuig berijdbaar is en
mislukkingen. Thans, in deny zomer van
Zwolle
Hotel Gijtenbeek.
12 Mei 15—18 uur
dat ook infanterie zich door het kunstmatig
1944, vijf jaar na de Londensche oorlogsGroningen
13 Mei B—l2uur
Heerestraat 46.
moeras niet kan voortbewegen, aangezien
verklaring, staat, als wij geloof willen
13 Mei 15—17 uur
Leeuwarden
Huize Schaaf, Breedstraat.
het door honderden onzichtbare slooten en
hechten aan de luidruchtige verzekeringen
15
Mei
B—l
3
uur
Amsterdam
Dam
4.
vaarten wordt doorsneden, die een pracexperider Anglo-Amerikanen, een nieuw
16 Mei B—l 2uurUtrecht
NV. Huis. Oudegracht 245.
tisch onoverkomelijk beletsel vormen.
ment voor de deur, het grootste van alle,
16 Mei 15—17 uur
Amersfoort
Andere proeven hebben aangetoond, dat
ff Wachtbataillon 3, Leusderweg.
een aanval op onze sedert jaren versterkte
ook cavalerie in dit gebied niet opereeren
Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verstelling in het Westen.
kan. Bootjes en sloepen van eenigen diepIndien deze invasie mislukt
en zij zal zorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc.
Personen tusschen 19—35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, gang blyven eveneens steken, omdat de
mislukken, aangezien de strijd daartegen
een Europeesche levenskwestie is teekent kannen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewaterstand voor hen te gering is. Het
werkstelling vrijgesteld.
eenige vaartuig, dat, in dit gebied gebruikt
zich voor onze vijanden geen verdere mogelijkheid af om Duitschland te vernietiOfficier in de Waffen-ff kan ieder wor,-len, die na minstens een jaar diensttijd zou kunnen worden is de rubberboot.
Maar ook voor deze eventualiteit zijn
zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet
gen en Europa te onderwerpen. Als de invasie ten einde is, is ook de laatste knart doorslaggevend.
overal onder water byzondere hindernissen
Gratis reisbiljetten voor de heen-en terugreis zijn verkrijgbaar bvi de navolgende aangebracht. Ook daar waar straten met
ven ChUrcMll uitgespeeld. Zoo zal wellicht
juist door de invasie de dag op beslissende Nebenstcilen der Waffen-ff: Amsterdam Dr.m 4; Alkmaar Langestraat 56; Heerlen een vast wegdek onder het water een evenwijze naderen, wraron het oordeel Wordt Saroleastraat 25; Groningen Heerenstraat 46; Enschede Heng-eloschestraat 30 en tueel gegaanbaren dam zouden vormerf,
Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegszijn allerlei speciale hindernissen en vervoltrokken a^.n de misdadigers, die licht- eveneens bij het Ersatzkommando, Korte
sperringen aangelegd. De oorlogscorreszinnig den oorlog hebben gewild, die hun marine Annahmestelle West, Utrecht Plompetorengracht 24.
die den omvang van de tegenpondent,
nieuwe
avonturen
steeds
dreven
volken.in
oorlog te redden, en die
KORTE BERICHTEN
heeft James Porrestal tot minister van woordige inundatie in Nederland grooter
alleen om d^zrn bloedigste
van hun daden
Een Britsche onderscheiding. Het „groot-i Marino benoemd, zoo meldt de Britsche benoemt dan zij ooit in de geschiedenis van
tenslotte door dewegvegen van
de
struis
tribune
uit
het land is geweest, komt ten slotte tot
Washington.
ryk",
van
het
Britsche
is
door
Korichtendienst
Parrestal
is
zullen
zichzelf
lüig Geosge verleend aan den chef van der. hiec-m-de de opvolger geworden van den de conclusie, dat het onder water zetten
der menschheid,
reneralen staf der Sovjet-Unie, maarschalk ovcr:::!ei> kol. Frank Knox.
van de Nederlandsche polders, s dit gedeelte
uur, Maan Mexand-ar Wasilewska zoo meldt de BritVERDUISTEREN: 21.15
""andhi's toestand. Naai".ssociated van de Europeesche Westlcust tot een van
heden onder 8.12 uur, Vrijdag op 0.50 uur. sche berichtendienst uit Moskou.
Pk s" uit New-Delhi meldt, is Gandhi's de sterkste sectoren van den Atlantischen
Opvolger van Knox. President Kooscvell toestand weer „.echter gewoaxien.
L.K. 15 Mei.
wal heeft gemaakt.

—
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De Führer
De Nationale Jeugdstorrri voert een proheeft den Leider het volgende telegram paganöa-actie
op groote schaal onder de
gezonden:
strijdieiizie „Jeugd vooraain". Een belangryk
Ter gedeeltevan de sympatiiiekgestemde jeugd
Den heer A, A. Mussert, Utrecht.
gelegenheid van uw vijftigsten verjaardag is echter niet in staat tot den Jeugdstorm
bied ik u mijn oprechte gelukwenschen toe te treden door tegenwerkiiig van ouders,
een verplicht
aan. Dt voeg hieraan mijn beste wenschen opvoeders of anderen. Vanjeugd
kan geen
voor de heele
toe voor uw verderen succesvollen strijd lidmaatschap
sprake zyn, zoo schrijft „De Stormvlag".
voor de verwezenlijking van de doelstellin- Niet alleen aou dat organisatorisch begen van het nationaal-socialisme.
ziKiariyk zijn, maar de Jeugdstorm moet
(w.g.) Adolf mtler. een beweging blyven van jougtsren, die zich'
vol besef vam de nation-r.alVoorts heeft Reichslelter Bormann tele- vrywillig en inidealen
onder haar vanen
grafisch de gelukwenschen van de NSDAP socialistische
geschaard. Voor de velen, die met'
hebben
partijkanselarij
aangeboden.
van
Het
er.
de
den Jeugdstorm sympathiseeren, maar die
telegram luidt: Namens de NationaalrSogeen hd kunnen worden, heeft het stafcialistische Duitsche Arbeiderspartij en als
kwartier
thans het Jongmaatsgilde in het
leider van de partijkanselary bied ik u op
geroepen. Dit gilde wil, zoo zegt „De
uw vyftigsten verjaardag mijn harteiyke leven
Stormvlag", een hechten band scheppen
gelukwenschen aan. Tevens zend ik u mijn tusschen
de nat.-soc. en de daarmee sterk
beste persooniyke wenschen.
sympathiseerende jeugd. Het lidmaatschap
kan voor laatstgenoemde groep van jonMUSSERT ALS INGENIEUR
geren geen enkel bezwaar opleveren, omdat
's-GRAVENHAGE, 10 Mei. Ter gedegen- de leden van het Jongmaatsgilde noch een
heid van* den vyftigsten verjaardag van uniform, noch een insigne dragen. Men
ir A. A. Mussert, den Leider dsr Nationaai- dient hen ongeveer te beschouwen als bsSoci-aiistische Beweging der Nederlanden en i gunstigende leden van den Jeugdstorm, d:e
Leider vam het Nedarlaixische volk, op 11 I echter niet alleen en uitsluitend hun fiMsi, verschijnt dien dag by de uitgeverij [ nancieele verplichtingen hebben, doch ook
Nenasu te Uirecht een boekwerk onder den regelmatig onder leiding by elkaar komen
titel „Mussort ais ingenieur", dat door ir. J. en dan politieke scholing ontvangen. BovenRoman van dsr Heide, oud-di/recteur van dien genieten zij -vrij wel alle tegemoetkohet departement 8.0.W. in Nederlandsch- mingen, die ook voor de stormsters en sstorIndië en oud-directeur van^te ingenieurs- mers gelden. Het ligt niet in de bedoeling
mij. „Eigen Beheer", in samenwerking met. dit Jongmaatsgilde in alle plaatsen van het
den secretaris-penningmeester van het land gelyktydig op te richten. Men wil inTechnische Gilde, den heer J. M. Pigee, is tegendeel langzaam deze organisatie opgeschreven.
I bouwen.
Op een persconferentie is dit initiatief
BEHANDELING
O.T.-AANGELEGENHEDEN
van het Jsugdstormstafkwartier toegelicht.
's-GRAVENHAGE, 10 Mei. Alle aange- De Nederlandsche Jeugd ziet men aldus verlegenheden der 0.T.-arbeiders en hun ge- deeld: 1. De jongeren,/he positief meewerzinnen worden behandeld op de 0.T.-Leit- ken aan de nieuwe orde. 2. De jongeren,
stelle, Amersfoort, Utrechtscheweg 247. die geneigd zijn om mee te werken, maar
Persoonlijke of sohrlftelüke mededeelingen die dit niet kunnen door tegenwerking van
dienen aan bovenstaand adres te worden ouders of anderen uit hun omgeving. 3. De
jongeren, die niets van de nieuwe orde wügericht.
'len weten. In het Jongmaatsgilde denkt
men nu de jongeren van groep 2 de gelegenheid te geven tot medewerking, zonder dat
dit naar buiten blykt. De 14- tot 18-jarigen,
die met deh Jeugdstorm sympathiseeren,
kunnen
dus ais begunstiger onopvallend
grodte
schade door overhaaste ontleed
meewerken, zelfs zon-der dat hun ouder3
ruiming.
De verwoeste kerk dateerde, wat het hiervan op de hoogte zijn. Hiermee wordt
punt aangeraakt. Komt hier.
voorste gsdiselte betreft, van 137Ï. Het ach- zeker een, teer
door niet het ouderlyk gezag, een der pyterste gedeelte werd in 1610 gebouwd.
De toestand van het bedehuis is thans lers van» het gezinsleven, in het gedrang?
ongeveer als in 1610, toen het, na dertig Bovendien, wordt zoodoende niet een zekere
jaren in Spaansche handen te zijn geweest achterbaksheid bevorderd? Men ziet het in
Jeugdstorm anders. Men acht dezen
en verwoest werd, weer in het bezit kwam den
opzet voor het Jongmaatsgilde gerechtvan de Kruishe-eren.
Ds Kruisheerenkerk maakte deel uit van vaardigd, omdat men meent, dat de nood
het 1371 gestichte Kruisheerenklooster, dat van ons voHc zoo groot is, dat het werk
in 1584 door Maarten Schenck werd geplun- voor zyn toekomst gesteld moet worden
derd en verwoest. Later is het herbouwd en boven gehoorzaamheid aan de ouders. Het
meermalen verbouwd, tot het in 1906 voor wordt dringend noodzakelijk" geacht, alle
een groot deel gesloopt is. Nog over waren nationaal-socialistisch gezinde jongeren sade in de tweede, helft der 15e eeuw ge- men te bundelen, teneinde hun activiteit in
belang van ons volk en zyn toekomst
bouwds kapel, verder een kruisgang en de hetverhocgen.
Dat jongeren in het geheim
kloosterpoort, die uit 1600 dateert. De kerk te
zyn, beschouwt men tevens als
bevatte fraaie gebrandschilderde ruiten uit lid kunnen
een tegemoetkoming aan hun zin voor het
de 17e eeuw.

—
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De Duitsche afweermaatregelen in Nederland

„

"

-

avontuurlijke. '
Tegenover deze opvatting zullen zeker
velen van meendng blijven, dat het doel niet
alle middelen heiligt. Het argument der
aantasting van het gezinsverband weegt

RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL
's-GRAVENHAGE, " 10 Mei. Max Blokzyl
spreekt in ds serie brandende kwesties, uit
te zenden op Donderdag 11 Mei 1944 over
Hliversum 1 om 18.45 uur. De titel van dit
praatje is: „Wat is er gaande in Brabant?"

zwaar. Men moet echter wel willen zien, hoe
het met dien gezinsband in vele gevallen
eigenlijk staat. Talloos zyn de gevallen,
waarin jongeren van 14 tot 18 jaar hun
eigen weg gaan aander zich van de opvattingen der ouders veel aan te trekken. In
veel gezinnen i*#het ouderlijk gezag verminderd, omdat by de kinderen door bepaalde gedragingen hunner oudere, waarvoor zy juist op dezen leeftyd een scherp
oog beginnen te kry-gen, het respect, dat
immers de basis vormt van de.gezagsverhouding, is afgenomen. De „verwildering" by
de jeugd ligt voor een groot deel aan de
ouders zelf. Is de verstandhouding jn een
gezin gezond, dan zal geen kind ccii, sts.p
vaii beteekemis doen zonder overleg met d*ï
ook, dat
ouders. Zulke ouders weten echter
eigen
op
recht
een
leven
en
heeft
het kiiid
dat het langzamerhand onderscheid heeft
leeren maken. Om bepaalde redenen, mogelyk om hun ouders onaangenaamheden met
zullen wellicht
de buitenwereld te besparen,
zulke jongeren, als zy met den Jeugdstorm

NEDERLANDSCHE JONGENS

OPGELET!
's GRAVENHAGE, 11 Mei. Donderdag
18 Mei zal in Den Haag op Plein 1813 no. 3
nog een keuring worden gehouden voor de
eerstvolgende
weersportkampen. ledere
Nederlandsche jongen heeft gelegenheid
om tezamen met kameraden uit andere
Germaansche landen vier mooie voorjaarsweken door te brengen. Ook dezen keer
zijn hieraan geen onkosten verbonden, zoodat ook minder bedeelde jongens van deze
gelegenheid kunnen profiteerén. Het bureau voor weersportkampen is geopend van
9 tot 14.00 uur.

— —-

—

sympathiseeren, in het Jongmaatsgilde
gaan. Toch lijkt ons dit eerder uitzondering
dan regel te zullen zijn. De groote massa
van de jongmaten zal dit worden zonder de
ouders er in te kennen. Hoeft in een aantal
gevallen het argument der aantasting van
net ouderlijk gezag minder zwaar te wegen,
dan men over het algemeen rerondersteït,
toch valt niet weg te praten, dat een zekere
mate van achterbaksheid als 't ware gesanctiDnneerd wordt. 'Wij zien graag een
jeugd, die recht door zee gaat. Ongetwijfeld
denkt men er by den Jeugdstorm net zoo
over. Staat men echter iemand eerst een
omweg toe, dan zal het moeiiyk zijn hem
later steeds rechtuit te doen gaan. Of overigens menschen, die lid kunnen worden,
omdat zy niet rond daar voor uit hoeven
te komen, de stevigste pylers zullen büjken
voor de toekomst, is ook wel een vraag, die
overweging verdient.

Flinke kerels melden zich voor den strijd
tegen het bolsjewisme
44

—

—
—

—

-

,

Houdt een vluchtkoffer gereed, waarin u
waardepapieren, sieraden, toilet-artikelen
en voor elk van de huisgenooten een stel
onderkleeren hebt gepakt.

Achter het ijzervlechtwerk van een enormen bunker aan dekust van de Middellandsche Zee spijkeren OT-arbeiders de houtbekisting.
('M PK Rose-We-CNF-P m)

STAD EN OMGEVING

dat het zelfs eenige dagen langer bleef dan
oorspronkelijk in de bedoeling lag. Dit
RIJKSPOSTSPAARBANK
Nederlandsche circus zal dus in onze stad
In den loop der maand April 1944 werd wel prettige herinneringen hebben achtergelaten, zoodat velen de terugkomst ongeop spaarbankboekjes aan kantoor en resmet vreugde begroeten.
jtwyfeld
Nymegen
ingelegd
sort
f 794.813.35 en te-«
rugbetaald i 200.859.88. Het aantal nieuw
JONGEN STAL AARDAPPELEN
uitgegeven boekjes bedroeg 500.
De 18-jarige B. T. uit Nymegen had zich
DES LEVENS WIJN
in September 1942 laten overhalen om op
Men schrift ons: De NS Frauenschaft r.ardappeldiefstal uit te gaan. Tydens het
had de zangeres mevr. Elisabeth Ide en vervoer van de piepers was hy echter tegen
den pianist Jakma, beiden van den Ned. de lamp geloopen. Hij werd door den ecoveroordeeld
omroep, uitgenoodigd Dinsdag een concert nomischen rechter te 's Bosch Thans
stond
te geven. Met een Chaconne van Friede- tot drie maanden tuchtschool.
beroep terecht voor het econ.
mann Bach opende de heer Jakma het T. in hooger
hof te Nijmegen. „Het is met jou lang niet
programma. Mevr. Ide zong dan
„Dank sei Dir Herr". Verder hqprden wij in orde," oordeelde de president. „Je hebt
nog al wat processen-verbaal achter den
van haar de liederen „Von ewiger
„Auf dem Sec" en „Komm baid" van Joh* rug." In zijn requisitoir wees de proc.-gen.
Brahms, alsmede de volksliederen „Die er op, dat hy wilde aannemen, dat T. op
Sonne scheint nicht mehr so jschön", „Da aanstichting van anderen is meegegaan
gappen, maar hij kon
unten im Tale lauft's Wasser'so trüb" en om aardappelen te houding
niet goedkeu„Mem Madel hat einen Rosenmund", van verdachte's slappe
hem moet er een sterke rem
Franz Schubert „Die linden Liifte sind ren. Volgens
Aangezien T. juist 18 jaar is geerwacht", „Das Gretchen am Spinnrad", volgen.
„Die Forelle" en „Ich schnitt es gern in worden, kan geen tuchthuisstraf worden
daarom gevangenisalle Rinden e|n", van Edward Grieg „Ich opgelegd. Hij vroeg
straf met dien verstande, dat dê tijdsduur
hebe Dich" en „An das Vaterland" en ten r-ou
worden verlaagd tot drie weken. Mr.
slotte van Hugo Wolf „Keiniweh". Van
de Kort uit Nijmegen wees op de
den heer Jakma hoorden wij de „Romanze" J. F. J.hoedanigheden
van zijn cliënt, die
goede
van Joh. Brahms, „Novelette" uit „Frauengeleden
zijn
kort
ouders
heeft verloren en
liebe und Leben" van Robert Schumann. op zijn gunstig gedrag
sedert het gepleegde
Des levens v/ijn noemde KreisfrauenschaftsK-j vroeg daarom geldboete. Uitspraak
leiterin mevr. Lenzner de muziek in haar f-^it.
23 Mei a.s.
inleiding en zoo werden zij ook door de
zangeres voorgedragen, die het karakter NIJMEEGSCHE HONDEN BEHAALDEN
van elk der liederen liet uitkomen. Deopheer
PRIJZEN
Jakma begeleidde de kunstenares
de
De
Kynologenclub
Nijmegen en Omstrepiano in volle harmonie en zijn soli speelde ' ken „Noviomagum" boekte
op
bewonderenswaardige
hij met 'n
techniek. de winner-tentoonstelling te successen
Amsterdam
Veel applaus en bloemen vertolkten den op Zaterdag en Zondag j.l. Deze belangdank.
ryke gebeurtenis op kynologisch gebied
CIRCUS MANDERA
had een record aantal inschrijvingen van
Circus Mandeia, het circus dat niet in | ruim 800 honden. Nijmegen liet zich niet
een tent, maar in een zaal speelt, begint onbetuigd en verscheen met een belangVrydag een reeks voorstellingen te Nijme- ryke inzending van het kort geleden ergen in „De Vereeniging". Men zal zich kende Nederlandsche jac'.ithondenras, de
misschien herinneren, dat verleden jaar Drentsche patrijshond. Al deze exemplaren
het, optreden van circus Mahdera te Ny- waren fokproducten van mevr. C. J. G. de
megen zeer veel belangstelling-«trok, zoo- Lange-Hopster, die buitendien met haar

.

tiandels
Liebe"^

Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons
Zoontje PIET, die bij het H.
Doopsel

de namen

t

ontving

van:
PETRUS JOHANNES

vrij plotseling doch nog

van het H.
Oliesel, onze innig geliefde Vader, Behuwden Grootvader, de hetr

Verloofd:
ANNI SMITS en
JOHAN KOKKE
NUmegen. 13 Mei 1944
O. Nonnendaalscheweg 172
Genestetlaan 59

Weduwnaar van Mevr.
Wilhelmina Petronella
Peters
in den ouderdom v. 66 j.

voorzien

Hermans

W, J. Th. Teunissen
Hermans
>
Th. Teunissen
en Kinderen
Doetlnchem:
J. J. M. Derks-Hermans
G. H. M. Derks
Best:
en Kinderen

IJ

J.

E.

|>

S

"j?

Marlanne," Gerard,

Nijmegen:
C. A. F. Hermans

en Verloofde

Xümegen 9 Mei 1944

Marterstraat 10

Rozenkransgebed
avonds 6 uur in

2

|

ft

{§

des

de Pa-

rochiekerk a.d. Groenestraat alwaar Zaterdag
a.s. te 9.45 uur de H.

—

Uitvaartdienst zal plaats

v. d. Veen en R@
Anna ▼. d. Veen—
*■ mttrt

|

Hermans
en

Oosterbeek:
Prater Gulielmus

§}
2 Ouders
«$ Slmon

-51

en Kinderen

verloofde

Op Zondag 14 Mei a.s. m
hopen
onze geliefde Cf

f"S hun

Hermfns—Leen ders

C. J. ,W.

i»

Tonnie

C. W. Hermans

'
Nijmegen:

jf
ra

Ria, Hans.

—

Nijmegen:

hebben waarna
fenis.

begra-

30-Jarige Echtver- (& Voor de zeer talrijke bewijVerverij en Chem. Reiniging
9 eeniging te herdenken. 9 zen van deelneming, onder- .vraagt voor spoedige in£ Dat God hen nog lang S vonden bij het overlijden alensttreding
JUFFROUW
moge sparen,
is de
van onzen innig geliefden ln staat expeditie te .regelen
ah wensch van hun dank- 9 Zoon, Broer en Verloofde, en toezicht te houden op ca.
w bare kinderen en kleinbetuigen wij aan allen onzen 20 man personeel. Brlej/en
met opgaaf verlangd salaris
ktnd
oprechten dank.
Wieger v. d. Veen
vorige
werkkring, leeftijd
A. J. PETERS,
etc. tevens recente foto. die
Annie v. d. Veen
Jan v. Goyenstraat 19
v. Dam en kind r»
%
MARGOTH STAARINK niet wordt teruggezonden
Annie v. d. Veen g
Berg en Dalschew. 326 onder no. 1469.

_S?

— )§,

M
i»

.

a

en Verloofde 9

d

Nijmegen.

pD Ganzenheuvel 4

®

9

9

g Op 17
9 onze

a.s. hopen

Mei

Voor de vele bewijzen van KEURIG MEISJE gevraagd
belangstelling,
ondervonden voor.opleiding coiffeuse.
bij ons huwelijk, betuigen Périne. St. Annastraat 223
wij. óók namens wederzijdCASSIÈRE yoor direct gesche ouders, onzen hartelij- vraagd. Br. onder no. 1393.
ken dank.
Beschaafde, ontwikkelde
W. H. VERHEVEN
E. T. VERHEYEN—t>iy JONGEDAME gevraagd ter
assistentie in TandartsprakNijmegen, .
tljk. Brieven onder no. 1268.
St. Stephanusstraat IS3
Gevraagd
WASSCHERIJ.
,Voor de vele Wijken van be- wasscherijbèdrijf
van
niet te
langstelling, ondervonden bij grooten omvang,
ons huwelijk, zeggen wij, ook lig waar gelegen enonverschilvoor uitnamen-s wederzijdsche fami- breiding vatbaar. Br.
onder
lie hartelijk dank.
lett. R.S.M, aan Nijgh & van
P. NOEVERS
Rotterdam.
T. NOEVERS—Corbeek Ditmar.
LEERLING KAPSTER of
VERLOREN Maandagmorgen gevorderde gevraagd. H. S.
witte handschoen bij tram- van Hulst, v. Schevichavenhuisje of Hazenkampscheweg straat 4, Nijmegen.
v. ml. of aanw. HazenkampFLINK DAGMEISJE en
scheweg 103.
WERKSTER gevraagd. Ruys,
VERLOREN: grijs beige re- Groesbeekscheweg 67, Nijm.
genmantel, gaande van Loogevraagd, 1 dag
veer, Hulssen naar Wester- WERKSTER
per week goed loon. NAS.
voort. Bel. v. ml. of aanw.
Nijmegen.
aan Adv.-bureau Janssen te Vermeerstraat 2.
NETTE WERKSTER gevr.
Gendt.
voor Zaterdag of DinsdagGoede belooning voor het middag. Fa. Eekhoff, Smeversch. v. ml. of aanw. be- tlusstraat 15. Nijmegen.
treffende een stalen Pontlac MEDELEERLING-gevra agd

jg>

Ouders ff
G. Sehnnrs en
g>
S
3, M. Schaars—

i

geliefde

.

--

Swartjes (fe

hun 40-Jarige Echtver- jg
2 eeniging te herdenken. S
S Dat
God hen nog lang <<?
9 moge sparen, is de S>
£ wensch van hun dank- JÏ
8 bare kineteren en klein- fe
Sj kinderen.
re
«9 De H. Mis uit
J heid zal worden opge- w
2j dragen om half 9 ta de «
3 Rectorale Kerk te Brak- (f--S kensteln.
9

8

dankbaar-Jl

|j

;£
g

Nijmegen,

«S St. Annastraat 574

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden bij
het smartelijk verlies van
onzen lieven Man en zorgzamen Vader betuigen wij heeren-artmbandhorloge met
langs dezen weg aan allen stalen band
dat Zondagavond
onzen hartelijken dank.
7 Mei werd verloren: Café
Wed. W. VERAART—
Atlanta. Burchtstraat, Berg
v. d. VEN en Dalscheweg, HeydenrijckADRI en COR straat, Mozartstraat. KOPP,
Nijmegen. Mei 1944
Mozartstraat 17 (2 x bellen)
g MEISJE gevraagd van 9—12
Hofdilkstraat 38
Voor de vele bewijzen van uur. Meerdere hulp aanwebelangstelling, ondervonden zig.
Goed loon. Aanmelbij ons huwelijk, betuigen den: Mevr. Lens, Javastraat
wij onzen oprechten dank.
58 bij voorkeur 's av. 7-8 u.
A. W. DE BRUYN
KINDERJUFFROÜW v terW. H. DE BRUYN—
stond gevraagd bij 3 kleine
v. OOYEN kinderen. Dienstmeisje aanNijmegen,
wezig. Mevrouw Sprengers,

v.

privé-les opleiding Ntiverheidsakte N I. N IV en N V
Theorethische vakken worden gegeven door doctor wisen natuurkunde. Practische
vakken door ingenieur. Br.

onder ho. 1405;_bur. blad.
JONGEDAME, 22~j.. v. nette
huize, zag zich gaarne geplaatst in een R.K. Banketzaak, intern. Ans v. Zwaay,
De la Reystraat 10, Arnhem.
R.K. MEISJE uit Tilburg b.
Z.a. als KINDERJUFFROUW
of als hulp in de huishouding, liefst omgeving Berg
Jjn_Dalscheweg. Br. no. 1407.

en
Franschestraat 26.
„Kaat",
Brak
eveneens
een eigen
Kleine
SPORT EN SPEL
fokproduct, groote belangstelling genoot.
Van de Drentsche patrijshonden werd die
van den heer P. G. A. Suurenbroek als AVOND VOOR JONGE VOETBALLERS
beste aangewezen. Bij de Cockers was het
Op initiatief der juniorescommissie der
succes voor den heer P. J. M. Roelofsen, Nijmeegsche N.V.8.-afdeeling zal Zaterdag
Sleepy"
met
„Wagtails
zijn
die
vermaarde
de bovenzaal van „De Vereeniging" een
den eersten prijs en de hoogste qualificatie in
behaalde. De heer S. Swanborn zorgde avond gehouden worden voor de juniores
voor de eer van Nijmegen met zijn Afgha- van de bij den N.V.B. aangesloten vereeninen, terwijl de heer J. G. N. van Hout zulks
gingen. De heer Frits van Veen, een bedeed bij de Schotsche en Irish Kerry Blue kende jeugdleider op voetbalgebied te AmTerriërs. Verder oogstten nog succes mevr. sterdam, zal de jongens toespreken. De
Daelman-Heck met haar Malthezer, de heer Gerrit
Maalsen is van plan op den
heer G. F. Mintje» met zijn Fransche Bulvroolijke noot te zorgen,
avond
voor
een
Bruijn
zijn
met
Pull en
dog, de heer De
Kleine Brak en de heer W. de Kluljs bij terwijl het Quick-strijkje voor muzikale
afwisseling zal zorgen.
de Drentsche patrijshonden.
Dalscheweg 4

Berg

VOETBALDAG VOOR DE JEUGD
De juniorescommissie van de N. V. 8.-afdeeling Nijmegen is van plan op Tweeden
Pinksterdag, 29 Mei, op het veld van NEC
een voetbaldag te organiseeren voor de
jeugd. Uit de juniores zullen vertegenwoordigende elftallen gevormd worden, die tegen elkaar spelen.

WnUffKE

Br**
FABER
EBERHARD
KBnca. mn

I

«aus, i»«

t«»ki»

S.C.H.—OVERMAAS
schrijft ons: Zondag a.s. heeft de
vriendschappelijke voetbalwedstrijd plaats,
waarvoor veel belangstelling schijnt te be-

Men

1

staan. De reden daarvan zal wel schuilen
in de omstandigheid, dat de SCH-supporters al enkele weken de werkzaamheden
van trainer Halpem gade hebben geslagen
en dat ze met belangstelling de resultaten
daarvan tegemoet zien. Ze hopen, dat mede
door zijn bekwaamheid de blauwe „jungskes" beginnen zullen met de reeks overwinningen, die volgend seizoen voortgezet
dient te worden, want de oéfenmeester wil
SCH naar hoogere regionen brengen. Het
elftal voor Zondag bestaat uit: Spanjaard;
Schipper en Ribbers; Heesbeen, H. Janssen en De Haard; L. Koen, v. Es. Lootjschelder, Tassenaar en H. v. Embden.

STERKER DAN DE HAAT
9) „U

wilt hem

waarschijnlijk

confron-

teeren mè\ liet lijk." „Ind-erdaad, doch op
een bijzondere wij'se. Bovendien moet ü niet
ver-gaten,"

zoo

vervolgde inspecteur

Hoek-

stra, „dat de man geen gewetenlooze misdadiger is. HU lieeft waa,rschijnilijik. in een
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Ir. Van Sissen,

Chemicus-Uitvindér,
drinkt rijn thee zóó:

....

Maar
A# drinkt Santé I
,^-*Sp_S»fSPJf»«»SM«-S«---«

vlaag van "dro—kenschap, ve-rstandsvarbijstering of woede zlj-n vriend gedood. Het is een
gewoon, helaas nogal v-aak voorkomend,

MULCTa en B

PLASMA

pHQENENMAQAZUN

(vloeibaar

eiwit

z.b.)

den Bakker dienen,
dat doet van Tienen

BELHAMEL

Johannes Gerardus

13 Mei 1944 hopen onze 9
% geliefde
Ouders
Antonius
»
Hendrikus Cl
C
Jansen en
% Marie Johanna Jansen— 9
Ê
Brink
g hun 25-Jarig huwelijks- <S
5 feest te herdenken. Dat y
S God hen nog vele jaren «,
2 moge schenken is de >&,
3 wensen van hun kinde- ij>

if

Bij vonnis der ArrondisseOLYMPIA-THEATER
ments-Rechtbank te Arnhem
PROLONGEERT
d.d. 4 Mei 1944 is verklaard
van Vrijdag t.m. Woensdag
in staat van faillisemênt:
wegens het groote succes
Th. P. JANSSEN, van beroep
HEINZ RÜHMANN
DIENSTBODE v.d.e.n tevens los-arbeider, wonende le Nijin
megen
aan
den
Heyendaalflinke WERKSTER. Aanmelscheweg
196
DE
benoeming
n>e*J
den Mevr. Droge. v. Oldenvan Jhr. Mr. G. W. Molleru.*?.
(Die FeuerzangenboWle)
barneveldtstraat 73. Nijm.
lid dezer. Rechtbank,
tot
Terra-film
Gevraagd voor direct nette Rechter-Commissaris
en van
R.K. HEERENKAPPER of ondergeteekende tot curator. Bespreekt
een dag te voren
gevorderde, intern. L. WolDe curator:
Uw plaatsen van 10—13 uur
ters, Grootestr. A 117. Cuyk
Mr. J. f. J. DE KORT Voorstell. 2 en 7.30 uur. ZonWegens ziekte der tegenMariënburg 60 dag drie voorstell. 2, 4.30 en
Kantoor
woordige, wordt in klein ge7.30 uur
Nijmegen.
9 Mei 1944
zin tijdelijk HULP gevraagd
Toegang 18 Jaar
paar
morgens
voor een
uur 's
Tegen bovenstaande faillietof enkele uren per week. verklaring is door mij naLUXOR-THEATER
Zich te vervoegen bij Mevr. mens Th. P. JANSSEN ver- \'ertoont vanaf Vrijdag 12
Deinum, Java'straat 144
let ingesteld bij de Arr.Mei 1944
Zoo spoedig mogelijk gevr. Rechtbank te Arnhem.
HET
KLEINE
'n net R.K. DIENSTMEISJE
Mr. P. D. M. LEM,
GRENSVERKEER
voor dag of dag en nacht,
procureur
(Der kleine Grenzverkehr)
v.g.g.v. in kl. gezin. Schrüfen reiskosten worden ver- NET R.K. MEISJE b.z.a. v.
Een Ufa-film met
hulp in de huishouding, leefgoed. Mevr. Remmers, KasWILLY FRITSCH
tijd
jaar
sp.
23
z.
m. in de
tanjelaan 42a, Arnhem.
HANS RICHTER
Ewijk
gemeenten
of Druten.
HERTHA FFJLER
Mevr, Dr. Wubbe vraagt v. Brieven
bur,
blad.
no. 1390,
HILDE SESSAK
haar gezin van 2 pers. een
zeer genoeglijke en verJUFFROUW plm. 25 jaar v. JUFFROUW, 29 j., P.G. b.z.a. Een
warrende komische geschiegoeden huize, voor hulp in als Huishoudster in klein gedenis.
de huishouding. Hulp voor zin. Br. no. 105251, BOLREK.
ruw werk aanw. Leeuwen- Koningsplein 1, Amsterdam.
aanvang
Avondvoorstelling
steinpleln, Vught.
Technisch Bur. vraagt voor 7.30 uur. Zondag doorl. voorHerstellingsoord te Loenen zijn kantoor in Nijmegen een stelling aanv. 2.30, 5,
7.30 uur
(Veluwe), verbonden aan een
Woensdag matinee aanv. 2 u.
bekwaam
Boekhouder
reeds lang bestaande groote
Hemelvaartsdag doorl. voorBrieven onde, no. 1468.
industrieele onderneming,
«telling aanv. 2.30. 5 en 7.30 u.
vraagt 2 KAMERMEISJES,
alleen op
SCHOONMAAKSTERS Plaatsbespreken
niet jonger dan 16 jaar. inwerkdagen
10—12 uur
van
Aanmelden tustern, tegen goed loon, vrije gevraagd.
Toegang 18 Jaar
schen
9
en
—12
2—5
uur.
kost en inwoning. Brieven te
zenden aan het adres: „De
THEATER EL VERDING
.iCEMSTO"
te Loenen Barbarossastraat 23,
Schansenberg"
Nijm Oude Stadsgracht, Nijmegen
(Veluwe).

nisius-Ziekenhuis

CORNELIUS
P. J. K. SMIT
M. M. C. SMIT—v. MEUftS
Nijmegen, 9 Mei 1944
Weezeniaan 151

ren.

WERKMAN-CHAUFFEUR

gevraagd. Kolenhandel Thr
Wattcnberg,
Floraweg 73,'
Nijmegen.
Direct gevraagd flinke,- nette

Heden overleed tot
onze diepe droefheid in het St. Ca-

DE RUYTERSTRAAT 49
TELEFOON 23523
nnotV-.wr. tcl*-_,*-.*.„;-,a +» vwr
-Klif* u vrveqtQfiq at H Sprch.r.>~
Broeckhuysenstraat 22
Nijmegen

W—n»

v.

F.V.GRONINGEN
OPTICIEN
VALKHOF 2
NIJMEGEN

—

ja. Zaterdag 13 Mei
jEÈ van 10—1 u. koopt Tevens een nette LEERLEVG

im
HF
■Op

J

CORSTENS-

ofaank. bediende gevraagd,

VERSCHUREN

,

KANARIES
■

en betaalt voor
mannen, f 18.00,

kleurmannen, Putters, Kneuen Sijstbastaarden f IJ.—,

HEROPENING
van de bekende Melkzaak,
Boter, Kaas en Kruidenierswaren op Vrijdag 12 Mei a.s.
3 uur namiddags.
Beleefd aanbevelend,

P. H. v. ZWAM
Fort straat 10

Popjes f 2.50. Vogels brengen
Café Cornelissen, Molenstraat 51, Nijmegen.
Een goed soort geeft
en goede oogst!

TABAKSPLANTEN

Beleefd aanbevelend,

—

Zaadtee't
Zaadhandel
MEERSSEN (L.)
Een vertrouwd adres I

"POSTZIGELS-zoekt

verzamelaars om te ruilen.
THEO V. HEUMEN
Jan v. Galenstraat 55, Nijm.
Limburg vraagt

een

.

—

Wri

f!É

' Mijn

kruidenier is:

Fa. Th. Hendriks Pzn.

St.

IMook

AMSTEROAMSCH CONSERVATORIUM

HM FISSHIf

------------———-——

tt&tësg.
het orkest van KLAAS
van beek.

SMETIUSSTRAAT 9
_—, emammtt

A

U kunt Uw verscholen en gescheurde behang
vervangen door een frissche en mooie wandbedekking. Koop Wenzo's ..Kwastbehang"....
de gebruiksaanwijzing vertelt U de rest Verkrijgbaar bij schilders, behangers en drogisten.

BELANGRIJKE VEILING
in de zaal van de TheeschenkeriJ „De Boerderij", Park
Sonsbeek ad. Parkweg te ARNHEM op DINSDAG 23 MEI
a.s. t.o.v. Deurwaarder B. Siebe'ink.
Voor deze veiling
kunnen tot uiterlijk Woensdag 17 Mei a„. goederen worden toegevoegd. Aanbiedingen dagelijks van 10—i uur aan
de zaal.
De Auctiönaris: C. DE JONG

—

PROMOTIEWEDSTRIJD

weer op dfe boot-naar Indië. Maar een. paar
mensohelijk drama geweest, waarvan één weken later vertrok de mail naar Indië
geworden. zondar hem! Toen de boot gemeerd ,was,
mensohenïeven het slachtoffer ismensch,
Maar of de nog overlevende
in stond de politieauto klaar om van der Velde
casu de dader, zich nadien erg prettig heeft over te brengen naar Oegstgeest. Inspecgevoeld, staat, volgens mij althans, te beteur Hoekstra wachtte hem reeds op in het
politiebureau, verwelkomde hem op hoffezien. Het feit, dat hij halsoverkop zijn studies beëindigde en naar Indië vertrok, zijn lijke wijze en verontschuldigde het feit, dat
symptomen, die daarop wijzen. Hij had gsen hem de boeien waren aangedaan gedurende
rust- meer in hetaelfde land, waar zijn de. reis van Amsterdam naar Oegstgeest.
„Da palitie moet nu eemnaai zekere voorislachtoffer in de aarde rustte en kon onmogelijk lm de onmiddellijke nabijheid blijzargsmaatregelen nemen, mijnheer van der
ven wonen. Vandaar dat hij zijn kosthuis, Velde en dat is voor de betrokkenen vaak
enkele dagen na de eerste van de maand, onpteizierig, maar daaraan kunnen wij selfs
onmiddellijk verliet. Dat is, volgens mij, een niets veranderen. Maar gaat u eens zitten,
bewijs, dat hij niet slecht is. Natuurlijk, het dan kunnen wy rustig met elkaar praten.
feit, dat hij het slachtoffer in den grond Mag ik u een sigaar presentearei}? Dat zal
heeft gestopt, is niet bepaald een edele ongetwijfeld, na zoon lange reis, smaken."
Zoo werd van der Velde op zijn gemak
menschelijke daad, doch deze daad spruitte
voort uit de angst voor de gevolgen: een gezet. Rustig begon de inspecteur over een
langdurige gevangeniisstraf. HIJ heeft zich paar onbeteekenende dingen te praten, tot
aan de handen van het gerecht wiUen ont- hij eensklaps vroeg: „Apropos, mijnheer
trekken en wellicht had er nooit een haan van der Velde, hebt u vroeger, niet in Ijeiden
naar gekraaid, wanneer niet die jonge vrouw gestudeerd?" „Inderdaad." „Maar niet gehet in haar hoofd had gekregen een vijver promoveerd?" „Neen, ik heb mijn studie,
te laten graven in den tuin. Misschien was ongeveer twee jaar geleden, onderbroken en
over tien. twintig of derttj jaar door in d?n ben terug^l-^rd^naar Indië"
tuin spelende kinderen het skelet en war,
.(Wordt vervolgd)
I andere bee-deren naar boven gekomen,
s

—

—

"BEZOEKT ZONDAG 14~MËl A.S. DË~~
OPENINGS-WEDSTRIJD
OP WIELERBAAN GROENEWOCD
Qmnium-wedstrijd der Profs. Sprlnt-achtervolging en 50 km
koppel-wedstrijd
Prijzen der plaatsen: Tribune f 2.

——

-—

Staanplaatsen tegenover finish f 1.25. Staan-Tribune f 1.
Staanplaatsen 2e rang f 0.75. Kaarten nu reeds verkrijgbaar
bij A. H. H. Pfeil. Groenestraat 193.
Gaat alle» naar deze openingswedstrijden rien !

if
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I

1
gg

88

Doe nooit breiwerk of
andere scherpe voor»
werpen in Uw tasch! .

Jo#ta

ft» goede raad tornt na wan pas,
ft striHs... een prachtJollta-tascM

„As-je-me-nou!" riep pa ontsteld uit,
dien avond de krant inkeek. Daar
stond zoowaar een bericht van een kolom
lang- over inbraak, gepleegd bij oom Klaas.
„Ofschoon de onverlaten alles vernield en
toen hij

beschadigd hebben, wordt er niets anders
vermist dan een gebraden kip en eenig
levend pluimgedierte," stond er, „terwijl

een der dieven zn pijp heeft achtergelaten.
Van de daders is geen spoor te vinden."
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BETUWSCHE HANDELS DRUKKERIJ

aantal leverbaar. Grootere kwantums, prijs op aanvraag.

Wat mist hij?
De prima kaas
de Edah
mist hij. Zijn moeder moet
snel mei haar bonnen naar de
Edah Ook de 20* is bij Edah
nog iels heel bijzonders.

&&**&&**„ ZORGT

—

—

VERPLICHTINGEN ONDERNEMERS SIERTEELT
BIJ het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten geregistreerde bedrtjfsgenooten ztjn verplicht binnen
céa week na het Intreden van elke wijziging aan
het Bedrijfschap op te ge*en: a. Voor zoover het
betreft vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen: elke wijziging ln de personeele samenstelling der beheeKnde vennooten; b.
Voor zoover het betreft rechtspersonen (N.V.'s
enz.): Elke wijziging ln de personeele samenstelling
dergenen, die met de leiding ln het bedrijf zijn belast; c. Voor zoover het betreft groepen van natuurlijke personen, die gezamenlijk een bedrijf uitoefenen: Elke wijziging ln de personeels «amenstelling vi>n de leden der groep,* d. Ten opzichte
van alle bedrijven (ook eenmansbedrijven): Elke
wijziging ln den rechtsvorm (b.v. omzetting van
N.V. in firma, van eenmansbedrijf ln firma of in
N.V., enz.) en elke naamsverandering, daar de vergunning in zoodanige gevallen ten name van het
nieuwe bedrijf dient te worden gesteld. Het niet
nakomen van de onder a, o en c bedoelde verplichtingen kan rechtstreeks tuchtrechtelijke vervolging tengevolge hebben; het nlet-verstrekken van
de onder d bedoelde opgaven veroorzaakt, dat handelingen, waarvoor een vergunning Is verelscht, door
het nieuwe bedrijf worden verricht zonder de vereischte vergunning, hetwelk eveneens tuchtrechtelijke vervolging tengevolge kan hebber.. ■
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DE PRIJS VAN ZELFRIJZEND BAKMEEL
Bericht no. 298
De prils, waarvoor zelfrvjzend bakmeel ten hoogste aan den consument mag worden verk*
draagt:

.

Per pak van 490 gr.
Per pak van 420 gr.
per pak van 280 gr.
Per pak van 210 gr.

netto
netto
netto
netto

f 0.24
f 0.21
f 0.15
f 0.12

Rectificatie
bekendmaking maximum grossiers, en detallllstenprtjzen voor groenten en fruit d.d. 10 Mei
1944, staat vermeld: Bloemkool, sorteering II van
16 tot 20 cm over den kop gemeten! grossiersprli»
f2O per 100 stuks, deUillistenprljs f 0.28 per stuk.
Dit moet zijn: Grosslersprijs f 25.50 per 100 stuks,
detalillstenprlji 1 0.32 per stuk;.

Inde

(
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Kijk cm U heen en zie welk eed
omvang de electrificaiie neemt. Naar
eiectroiechnisch geschoolde vakmenschen I» steeds veel vraag. Kies
een vak met toekomst, studeer
ELECTROTECHNIEK. Onze
schriftelijke vakcursussen telden U
op voor tik beroep. Vraag gratie
■
toezending van ons „Algeaieen*
*
\ Prospectus".
E
N.V.
BOERENBEDRIJF

I

DE ARBEIDERSPERS
Afd. Vakcursussen
' Amsterdam
—"

*^S Hekeiveid tS

REIKHALZEND ZIET 2IJ U1T....

"»*«ri^^^<*^**Jr-r"_
Juffrouw tuiv.'ogsii xi»t riilhalzSnd wit noot
moment waarop {ij aan dtn tlog kort
toon Z_ópicr**aoricftr't i» etn van d« Qrootir»
"nu.(lijkheden, waarmede) e*n proper* hui**
vrofcw (ham l« kampen hteft. KLOKPOEOER
rtintgt h*t huis van birtn*n «n vort buiten.
rt_t
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TRICHT bij Geldermalsen
GIRO Nr. 21728
Wij kunnen U nog leveren:
200 KEURIGE, GOED BESCHRIJFBARE
GELINIEERDE VOUWBRIEVEN bedrukt met naam.
adres, telefoon- en gironummer. FRANCO HUIS, voor den
prijs van f 5.10. Stort dit bedrag op onze girorekening en
vermeld op het strookje, Naam, adres; plaats en eventueel
telefoon- en gironummer in blö-kletters en U ontvangt 200
keurige vouwbrieven. Stort direct. Slechts een beperkt

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN

23.

klas

2e

UNION-W.A.V.V.
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Tribune f 0.90, lerangf 0.60,2erang f 0.35, jongensrangf 0.12
Leden en begunstigers van N.E.C hebben geen vrije toegang.
Voorverkoop aan de bekende adressen.-

Annastr. 38-60, Tel. 21062 Camman, Oranjesingel 16.
vrouw, hulpbesteller PTT, P&uwelstraat 3, naar
UNION—W.A.V.V.
slecht staan. WAW is echter een uiterst en
üemmel, —oostraat 276
J.R. Kóeratjes, machiMen schrijft ons: Door de overwinning taal elftal! Doesburg ziet toe, hoe Wijhe nist, JL.ompenkr.gas 3, haar Arnhem. Beekstr. 91
van WAW op Gelria is de spanning in tegen Eerbeeksche Boys speelt, waarbij <J. J.. Merttens en gez., assuradeur, Oranjesingel 13,
deze kleine, doch belangrijke competitie tot zij zelf de beslissing in handen houdt voor naar Arnhem, Vo^cnstraat 34 Wed. J. Kamondteen maximum gestegen. Union en WAW promotie naar de 3de klasse. Zeddam moet Stam, z.ï>., J. Catsstraat 8, naar Valourg, TielF.K. Vreede en vrouw, z.b., Kiohebben evenveel punten, zoodat de winnaar naar Renkum, dat al van ESCA verloor. senestraat 12 lb,
naar -wolle, v. N.*ihuy..plein 8
van a.s. Zondag tweede klasser zal zijn. Het wordt niettemin een zware partij. In nenburgersingel
A.J.M. Reitb, onderwijzeres, Tlmorstr. 38, naar
spelen
Montagnards
Constantia
en
zijn?
Zullen de Unionisten dit
Na het minZuid
lJongen, Hooge Ham 25
M. de Haan, commies
een promotiewedstrijd om de 3de klasse, PTT, Javastraat 101, naar Doorn, Citlopark
der hoopvolle begin hebben de rood-zwar3
ten zich door twee overwinningen in twee waarbij het ook-zal spannen.
J.IC.M. v. Lieshout, onderwijzeres, St. Annastraat
203, naar Groesbeek, Nijm.baan 49
uitwedstrijden prachtig hersteld. Zij hebTh.H. Peters
en gezin, kantoorbed., J. 'Canlsstraat 71, naar ArnCROONEN STAYERT NIET MEER
ben in Nijmegen hun 4—2 nederlaag goed
hem, Haagdoornstraat 12
G.A. L.enzner en gez.,
te maken. Onmogelijk is een overwinning
De prof-renner Croonen, die tijdens de koopman, P. Brugmanstr. 32, naar Arnhem, Bageenszins. Won Union in Wageningen niet Paaschdagen te Nijmegen niet onverdienkenoergscheweg 23
E.J.M. Smulders, DJr, tricomet 2—o. De wedstrijd zal voor hen heusch stelijk deputeerde als stayer, zal dit jaar ta'gefaor., v. Sllohtenhorststraat 3, "naar 's Grageen gemakkelijke partij zijn, want ook niet meer achter den motor uitkomen.
venhage, Nieuwe Uitleg 25
Wed. J.A. MtchelsGlelen, z.b., v.d. Havestraat 105, naar Goirle, OranWAW zal trachten, het fel begeerde 2e
Baghus,
z.b.,
jeplein
33
J.F.
Piersoastr. 6, naar
klasserschap te veroveren. Deze promotieVERTREK
J; Serre en vr.,
Roermond, Mgr. Dlessertstraat 7
wedstrijd, die ln verband met de groote beVertrokken ln het tvjdva,: van 21 April tot en met
St. Annastraat 228, naar Amersfoort,
sportleider,
langstelling op het NEC-terreln wordt ge- 4 Mei 1944: N. van den Heuvel en vrouw, damesBalistraat 31
A.G. v.d. Hoogen-v.d. ( Broek en
speeld, belooft uitermate spannend te kapper, Houtstraat 23a, naar Hulssen (Gld.), Hoe-iezin, z.b., Voerweg 20, naar Heumen,' D 45 *—
venschestraat F 20
Wed. M. v. Trlenen-Tomas,
worden.
Wed. H. Knoop-GlJsbers, z.b., Obrechtstraat 34,
z.b., Frederlkstraat 10, naar Gorlnchem, Westwanaar Valburg, Zetten, Vvoerdschestraat 6
Wed.
DE COMPETITIE-WEDSTRIJDEN
genstraat 13
Echtg. J.F. Baghus-Blankensteln,
Th. Schonenberg-v. _utjk, z.b., A. Valburg 16-16,
te
Deventer
maakt
het
z.b,,
8,
Gorlnchem,
Oost-Zuid
welisPiersoDstraat
naar
Haarstraat
naar Tiel, St. Walburgkerkpad 7
CA. Renalda,
waar onmogelijk voor een paar clubs om S«
Wed. A. PUnacker HordlJk-de Ridder, z.b.,
meubelmaker, Bloemerstraat 33, naar Rotterdam,
naar
2,
Joansplaats
Übbergen,
St.
B
410
N.A.N.
Wed. C. NlUenssen-v. Apclvoor competitie of beker te spelen, maar
Brederostraat 43
Brekel, RUkslnsp. Luchtbesch., Drlebuizerweg
'dorn, z.b., O. VarkenemaTkt 28, naar 's Bosch,
toch is er nóg een omvangrijk programma v.d.
145,
Eindhoven, Koekoeklaan 12
A.M. v.
v. R. v. Kessellaan 7»
Th.C.J. v. Driel, bouwaf te werken. Voor 't landskampioenschap RaaU,naar
z.b-, Domlnlc.straat 129, naar Utrecht, Blois
kundige,
St. Annastraat 161a, naar Oegstgeest,
spelen de Volewijckers in Amsterdam teTreslongstr.
v.
2bls
Wed. D. de Vroomen-van
13
P. Aalders-Lamers, i.b., Hazenk.
gen Longa en VUC in Den Haag tegen Ztjderveld, z.b., Grootestr. 41, naar Ophemert. p.a. Oranjelaan
weg 114, naar Übbergen, U 23
M.J. BoekmanPapo
bouwkundige,
v.
R.Th,
Rossum,
Heerenveen. Winnen de Amsterdammers Wed. M.
Wlllemsen, z.b-, Ds. ter Haarstraat 15, naar Arnnaar
Rijswijk
<Z.H.),
Llndelaan
58,
van de Tilburgers, dan zijn zij kampioen HermelUnstr.
W.G.M. Rooswiakel,
hem, Weerajesstraat 141
140
H. Versteegen en gez., z.b-, Krayenholflaan
leerares M.0., Thereslaweg 2, naar Grubbenvorst,
van Nederland, hetgeen wel te verwachten 152,
Nijm.baan 30
naar
Groesbeek.
A.M.A.
HenA 150
G. de Vries en gez., betonvlechter, N.
is. Voor de promotie naar de le klasse spedriks, z.b., HertdelUnstraat 8, naar Hilversum, Gabr.
Normend-weg 68, naar Vtrecht, Seringenstraat 32
len Borne en Be Quick tegen elkaar. Wint Metsulaan 22
M. Vermeulen en vrouw, cazêh.,
Bocnk,
procuratiehouder, Franschestr. 1, aaar
A.
_. Hezelstraat 114-116, naar Wvjchen, A 387a
Be Quick, dan promoveeren de JÜtphenaZalhem
A
1»8
J.G. Rlbher» en gez., arbeider,
164,
ren, anders hangê veel af van Vitesse—
B. Goris.en gez., smid, Bloemerstraat
naar O. Heesschelaan 236, naar Hengelo (O.), MargaVught,
Zonneheuvelslngel
Monhemlus,
5
W.E.P.
Borne. DOS kan Utrecht weer een le klasrethastraat 5
J.H.R. ter Vrugt en gez., brandz.b., G. Noodtstr. 1, naar Groesbeek, Ullenputweg 10 wacht, Spleghelstraat
40, jaar Geleen, Maurltslaan
ser bezorgen, tenzij OSV met heel groote —;
Wetters-Budding,
z.b.,
15,*
Wed. I>.
Rldderstr.
113
H. v.d. Berg en gez., koopman, Grult'berg
cijfers wint. VW—Limburgia brengt in
>
Kesteren,
naar
Nederelndschestr. K 116
J.A. v.
25, naar Übbergen, U 5
Totaal 45 opgaven.
Zuid practisch de beslissing. De Venlonaars d. Hooft, huishoudster, Marienb.straat IS, naar Amschijnen wat van de kook te zijn. Zou LimCP. Penning, hulssterdam, Vrollkstraat 3S7hs
burgia dus toch met de eer gaan strijken? houdster, Hermeltjßstraat 53, haar Renkum, WolfDistributienieuws
J.M. Thus, z.b., W. Pynnontsingel
Union en WAVV moeten in Nijmegen op hezerweg 45
_._. Keiler
het NEC-terrein beslissen, wie promoveert. 63, naar Bergs (G.), Wijnbergen 84
NA-UITBREIKING
De Unionisten begonnen slecht, maar herVAN LEVENSMIDDELEKAARTEN
il*x>idred. en Buitenland, i. van der Wilt. stads- en
zich
fraai,
plaats,
stelden
zoodat hun kansen niet
nieuws ca sport; G. Plantema. Binnenland:
Degenen, die de levensmiddelenkaarten
J. W. Jongedtjk. Verantwoordelijk voor de advert.6e
periode 1944 nog niet hebben afgehaald,
Draaysma,
Nijmegen.
allen te
naar niemand had dan nogkunnen zeggen: rubrtek: J. A. R.
kunnen deze alsnog in ontvangst nemen
Haagsen redact.: G. Vesema, Dordrecht.
Zie, dat is het lijk van den gedooden stu12 en Zaterdag 13 Mei a.s. ten kandent Bosch van Drakensteta."
den Dienst, Heirsteeg 48. De kaartore
van
op
En zoo dacht Antoon van der Velde
PLUIS
EN
JANTJE
JOPPE
PIETJE
zullen
worden uitgereikt op vertoon
ten
den morgen, toen de boot over het IJ voer,
deor O, TH. ROTMAN
van de distributiestamkaarten en de daarer eveneens over. Hij ging zelfs nog verder
bij behoorende vervolginlegvellen.
en dacht: Laten, ze me maar eens bewijzen,
Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30
dat ik hem gedood heb. Zoolang ik volhoud,
en van 13 tot 16.30 uur. Zaterdag van
uur
weet,
nergens
dat ik
van
kunnen ze me niks
8.30 töt 11 uur.
maken en* zit ik binnen een paar weken
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„KWASTBEHANG"

»»n da WENZO-VERFFABRIEK
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Zondag a.s. 2 uur, terrein N.E.C.

ftißlrmP/r
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klapt uit de keuken !
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■
■
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MaakZglF
nieuw behang

.....mei „Kwastbehang".

É^.
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Te koop gevraagd GROOT
ORGEL, één of twee klavieren met of zonder pedaal of
kleiner Orgel en Piano of
Vleugel,
benevens eenige
snaarinstrumenten. Brieven
met prijs enz. D. P. Visser,
Middelhorst la, Haren (Gr.)
Te koop' gevraagd te Beek,
Berg en. Dal, Groesbeek of
een perceel BOUWTERREIN, groot of klein. Br.

*’f_M

Postzegelverzamelaar

DUITSCHE RIJKSINSTELLING in

8ril»**

/ «7
€V

C. J. SCHOOT

bal'agekosten.

MAZEREEUW's

—

kT«

A.S. DINSDAG 18 MEI

Slits. Levertijd: Eind Mei—
5 Juni. Per 100 stuks f 2.50,
verhoogd met porti- en em-

met 40 paarden w.o. 8 Fr iesche Hengsten, 6 Ponys
Vrij heidsdressuur
Voor de mattnée's kinderen half geld (behalve Zondag)
Toegangsprijzen: f 2.50. f 2.—, f 1.50 en f I.—. Kaartverkoop en plaatsbespreking op de dagen der voorstellingen
vanaf 9 uur.
Aandeelhouders moeten telkens op den
voorafgaanden werkdag opgeven of zij van hun plaatsen
gebruik wenschen te maken. Ruilen van 11.30 tot 12 uur
lederen middag van 1 tot 4 uur gelegenheid de stal te
bezichtigen a 30 cent.

:{:_H_l

DE STATIONSKAPPER
HEROPENT

No. 25 Maas- en Waalsche, Ir.

—

Hillegom.

te Nijmegen

SCHITTEREND CIRCUSPROGRAMMA

op het. o-Ce. adres

vr'**4tttjk

uur.

Vrijdag 12 tot en met Woensdag 17 Mei, 7.30
Zaterdag 13, Zondag 14 en Woensdag 17 Mei
Famille-raat.'née's 2 uur in het

CONCERTGEBOUW „DE VEREENIGING"

"heropend

Vanaf Vrijdag 12 Mei tot en
met Donderdag 18 Mei ledeBEKWAAM TUINMAN
(en aanv. B en bep. ULOdiploma) in 3. 2 of 1 jaar. ren avond half acht. MaanPersoonlijke aanmelding in t gebouw „Exaten" te Baexem
Boeken in huur.
Schrift. dag en Woensdag 2 uur. Zon- (bij Roermond)
Reiskosten worden vergoed.
Cursus „MUC", Zwijndrecht. dag en Hemelvaartsdag drie
voorste'!. 2. 4.30 en 7.30 uur.
INWONING aangeboden aan
(ft Pi» 1 PPWieODl' als 00' t vervoer Der rouwauto ter
dame of heer met of zonder
cre-~a'-*ie- onder beh_eer van de
ar L/lllUUU! Diakenen
UU'.-£ll
der Ned Hervormde Gepension Vossenlaan 108.
VARIéTé
meente, worden uitgevoerd geheel
met
o.a.
gezocht
KOSTHUIS
door een
ten voordeel e hunner armen. Inlicht en Tarieven bij den
WILLY ALBERTI
nette jongeman. Br. no. 1402
Hoofdambtenaar:
jongste tenor
Neerlands
Jongeman zoekt gezellige
H. J. DE JAGER, Berg en Dalscheweg 61. Telefoon 25571
RUDI CARRÉ
ZIT-SLAAPKAMER m. penen partnerin, jongleurs
sion in prettig, vlot milieu.
HET HOLBORN TRIO
Brieven onder no. 1415.
Acrobaten met o.a. Doodensprong door een hoepel
publiek
R.K. Dame zoekt een ZITwerkdag,
Op
lederen
van
18
tot
4
uur
Algemeene
Zonen
met
SLAAPKAMER
stookREXIS
Christelijke feestdagen van 12 tot 4 uur. Inlichtingen en
gelegenheid en aparte kooken.
partner, de fenomenale Tarieven Kantoor OUDE
STADSGRACHT 19.
gelegenheid (in bezit van
muzikale clown
gascomfoor). Br. no. HU.
Op
.begraafplaats
de
Is
thans ook gelegenheid tot het
DE TWEE KARLOFFS
PLAATSEN VAN URNEN in den daarvoor bestemden UrnenDanspaar
Aangeboden ruime zonnige
kelder.
Tarieven zijn biervoor op het Kantoor, Oude
TONQUES
ZIT-SLAAPKAMER, gestoff.
Stadsgracht 19, verkrijgbaar.
partnerin,
Equilibrist
en
gem.
of
op goeden stand. Br.
DUO VAN ZWOL
onder no. 1413.
DUITSCHE RIJKSINSTELLING in Limburg vraagt
Hollandsche duettlsten
ANTIEK BROODKASTJE
FRED en FLIP
HUISPERSONEEL (vrl.)
of oude kist te koop ge2 vroolijke jongens met
vraagd door particulier. 'P.
Keukenmeisjes, Werkmeisjes enz. Bovendien een bekwaam
een
ladder
Haaring, Goeverneuriaan 29,
% ■
STRIJKSTER
Den Haag. (D.H. 2544)
Prijzen der plaatsen: Avondprettige
huisvesting met goede verzorverdiensten,
voorstelling
van f 0.60 tot Goede
BONTMANTEL te koop.
vrijen tijd. Schrift, soil. onder no. 642
Scheidingsweg 221 C, lange f 2.50. Middagvoorstelling v. ging en gerese'denBergweg
353, Rotterdam.
Seal-bisam-mantel in z.g.st. f 0.40 tot f 1.50. Plaatsbespre- Adv.-Bur. D.N.A.,
ken van 10—12 uur
maat 46, prijs f 3300.—. Fa.
Toegang 14 jaar
Hendriksen, Bissch. HamerNijmegen.
2,
straat
H.H. ROOKERS
Te koop mijn prachtige, ras- Plant zelf Uw tabak, wij lezuivere PEKINGEES, reu, veren 100 prima tabaksplanTES-aT?
directeur ï Willem Ancneoen
j
8 mnd. f 200.—. Alleen voor ten Ir. Slits'no. 25, voor sigagoed
zeer
tehuis. A. J. Chris- ret, pijp of te pruimen voor
Hjjjfl TC Aanmelding nieuwen cursus v-éór 1 juni /
tiaans, Druten.
slechts f 2.50 franco huis,
INDISCHE PAKKEN te koop levering binnen 14 dagen.
gevraagd. Beets, Z. Polder-' Zend. remb. of storting op
postgiro 150243. Remb f 0.20
straat 32, Haarlem.
meer. H. SIJSENAAR Jr.,
Kweckcrij „De Popelenburg"

ELVERbING't

CIRCUS MANDERA
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VOOB BABY!

Op Uw toiicuecpbon kunt
U nog f\<MwKindcmep
krijgen van

°ai*^\k
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♦n ADELAAR-PRODUCT = PRIMA!

