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143ste JAARGANG

Het nieuwe Duikboot-succes

Sterke bolsjewistische aanvallen

—

BERLIJN, 5 Mei (D.N.8.)
In aanvulling op het weermachtsbericht vtn» heden,
verneemt het D.N;fi., dat het opmerkeiyk
is, dat er zich onder de in het weermachtsbericht genoemde tot zinken gebrachteschepen enkele bevonden, die in ballast
voeren en op den ter.ugweg naar Amerika
waren. Na een pauze, die gelegenheid bood
töt hergroepeering der Duitsche duikbooten, werden twee convooien in het midden
van het Noordelijk deel van den Atlantisehen Oceaan ontdekt en aangevallen. Het
eene van 't Noordoosten komende convooi
was op weg terug naar de Vereenigde Staten, het andere, geladen met oorlogsmateriaal en goederen van allerlei soort, voer
raar de Britsche eilanden. Blijkbaar had
dit -varen van twee convooien door hetzelfde zeegebied afleiding en versplintering,
van de duikbooten in het Noorden van den
Atlantisehen Oceaan ten doel. Deze pogjng
van den vyand is mislukt. Elk der beide
convfiöien werd door een groep duikbooten ontdekt en aangevallen. Wederom had

afgeslagen
De luchtmacht in Tunis in actie

andelijke
psmtserwagens . aan, waarvan
eenige tientallen in brand werden geschoten en vernietigd. Zeven Engelsclf-Amerikaansche vliegtuigen werden door Duitsche
jagers in luchtgevechten vernield. Boven

van den Pühi-er
de weermacht maakt bekend:
Aan het Oostelijke front van het Koeban-bruggehoofd viel de vijand gisteren de Straat van Sicilië schoten' Italiaansche
bevel van ' luitenaht Amadeo
den geheelen dag met sterke strijdkrachten jagers onder
Bologne, die een konvooi door de
uit
Quidi
aan. Alle aanvallen werden afgeslagen. en lucht escorteerden, neger! Curtiss machines
daarbij talrijke pantserwagens vernietigd.
in
na een koTten en hevigen strijd met
Van het overige deel van het Oostelijke eenzee,
formatie. Van de operaties
ftont worden met uitzondering van den af- der vyandelyke
laatste twee dagen zijn zes van onze
weer van. plaatselijke vijandelijke aanval- vliegtuigen
niet teruggekeerd.
len ten Zuiden van £et Ilmenjnee., geen
gevechtshandelingen jran beteekenis gemeld.
In Tunis werden 'verscheidene vijandelijke aanvallen op den Noordelijken en
centralen frontsector afgeslagen. Daarbü
werden ten Oosten van Matuur van 24 aaijvallende pantserwagens 13 "stukgeschoten.
de vyand zeer krachtige beschermingsDuitsche en Italiaansche formaties vliegstrijdkrachten mee gei^pnden, die de duiktuigen vernietigden bü .duikaapvallen een
booten moesten afdrijven en verhinderen
vrü groot aantal voertuigen en verscheidene
te schieten. Ofschoon behalve torpedo japantserwagens. Zware gevechtsvliegtuigen
corvetten en andere begers,
vielen In den afgeloopen nacht havenwerveijigingsvaartuigen ook vliegtuigen voor
Algerijnsche
kust aan.
ken aan de
verkenning op den langen afstand en beIn de ochtenduren' van 6 Mei brachten
waking werden gebruikt, mislukte dit
Duitsche strüdkraohten der küstbeschereveneens. De vliegtuigen werden van
mihg voor de Bretonsche kust. zonder zelf
groote koopvaardyvaartuigen gelanceerd
verliezen te lüden. een Britsche motortoren cirkelden aan alle kanten j-ond de conpedoboot tot zinken er beschadigden drie
vooien. IJeze sterke concentratie van alle
ernstig.
andere booten
afweerkrachten van den vüand stelde de
hoogste eischen aan het kunnen der DuitZware defensieve gevechten
sche onderzeebootcommandanten .en hun
bemanningen. Zy slaagden er in zoo lang
ROME, 6 Mei (Stefani)
In zün weeronopgemerkt te blüven tot zich de gelemachtsbericht no. 1076 maakt het ItaliaanUit het

hoofdkwartier

(DNB). Het opperbevel vaoti

■
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—

sche opperbevel het volgende bekend:
In den Westehjken sector van het front
van Tunis hielden de ifkliaansche en Duitsche troepen' ook gisteren de zware defensieve gevechten op ■ doeltreffende wüze vol. Den Italiaanschen korvèttenkapitein Carlo
Tydens een geslaagde verrassende actie Fecia di Cossato, die als commandant van
vielen onze jagers en bommenwerpers yijduikboot op den Atlantisehen Oceaan
meer dan 100.000 ton aan vijandelijke
scheepsruimte tot zinken bracht, werd door
Italië zal naar Afrika terugkeeren. den opperbevelhebber der Duitsche oorlogsGróotadmlraal Dönitz, het ridderTOESPRAAK VAN DEN DUCE marine.
kruis uitgereikt.
PK Meis-Atl-H-P m
" ROME, 5 Mei (D.N.8.). Hedenavond heeft
op

—

de Ptaïsza Venezia een groote demon-

stratie van het Ital^ansche volk voor den
Duce plaatsgevonden. Na de'ontvangst van
alle hoogwaardigheidsbekleeders der fascististlie partij uit de verschillende provincies duor den nieuwen partijsecretaris, minister Scorza, verzamelde zich op het groote plein voor het Palazzo Venezia een groote menigte. Toen de Duce op het balcon
verscheen, hrak een stormachtig gejubel
los. Met den fascistischen groet, het geroep „Duce. Duce" en luid gejuich begroette de bevolkingvan Rome den Duce. die
vervolgens een "'korte toespraak hield.
„Negen jaar' geleden", zoo zeide de, Duce. „is-van deze plaats het einde van de
campagne in Afrika en de vorming van
het Italiaansche imoeriurp medegedeeld.
Deze ontwikkeling is thans geenszins afgesloten. Wanneer de gebeurtenissen van den
laatsten tüd tot den huidigpn toestand hebben geleid, dan beteekent 'dit slechts'een.
pat&e en niet het einde van eén ontwikke'-'ng. Italië moet en zal naar Afrika terupkeeren". Toen de Duce nog eenmaal,
terk'aarde wü 'zullen naar afrika terugkeeren", ontstond een stormachtige bijval.
die geen einde scheen te w"ien nemen.
Vervolgens zeide de Ducé: „Vele millioenen Italianen lijden thans aan de Afrikazièkte. Hun geheele verlangen en. strevengaat er naar uit naar Afrika terug te keeren en aldaar de historische missie- voort
ts - ïetteii, die Italië op het Afrikaansebe
vasteland op zich hteft genomen. God is
,rechtvaardig. Ita'ië is onsterfeiük. Wij
zqi'en overwinnen. Wü. moeten den frontstrijders» eer 'bewijzen en alle verraders,
alle lafaards en zwavv-^mgen wegzenden.
Den verraders van al'e-1 ei soort komt de
kogel toe. Voor de m'Hioenen Italianen,
die thans aan de Afrikariekte Inden is er
slechts een geneesmiddel: De terugkeer.
..En wü zu'len terugkeren" zoo rieo de
Duce met stemverheffing van het balkon
van bet. Paiazzn Ve^e-ia de menigte toe.
BERLIJN. 5 Mei .(DNRV ne dininmatieke
corresoondent van het DNB schrijft, dat de
toesoraak. door Musso'ini «ehouden. in
haar. kernachtige formuleerina een even
ond"bbe'zinnig als waardig antwoord ls
on a"e snecu'aties on iets a's een inwend'"o ineenstorting
van Tta'ië. Juist nu de
v
strüd in Neord-Afr,'Va' zün hoogtemmt nadert, meent de vijand doe- "een combinatie
van terreur en nronag^nda-a'-tie een bres
te ktinnen s'aan in de houding van het
It,ni.'oflnscV>p vo'k en daarmede 'n het front
der-mogendheden va" het pact van. drie
'■Oe "astHec'oten verVaring van'd^n Duce
'en de stormachtige hüval van de d"!-°ndko->"ige rn^nigtp bewü'en. dat rte wil van
Ita'ië, zich in te snannen voor' den gemeenscbann^üi'en strüd om een gerne^"schanno'ük doel. nog slechts vaßtho-a^orverwordt. Het Ita'iaans'-he vo""- Ketildt daarmede het nropramnna. dat Hij de' laatste
samenkomst tusschen Adoif Hitter en
M"aso'ini al*'* werd omsebrnven: .D"
Führer en de TVtce gaven oon'euw uitin"
aan hun onvriV-baar
en dat Van
hun voiVen. den- 00-^ot door de totale inSp»*"i'ng van a"e k-achten voort te zetten +r>t de eindoverwinning en tot de vol+i«*;ng ypn ek toet^om^tig geled ïrye
vaar dat het Kurfme^s'-^-Af-it—.«-vsoh geb'e'' van bet westen en het on"ten "it bedre'gt.
De gemeens'-v>w-ip,ii'-e dno'en.
«ar de Rni'm'wpTi^KA^pn pt-/,.,0-( ter
verdediging van de Enrooeesche beschaving
"en "onr het recht dor vrf^en oo "rüe onten Barn-^nwerking. tverden opnieuw hevest'pd. De nverVnning r»e-n mogendheden. dfe denr hetnact van drie verbonden ziJn. moet Et'roba een vrede verzekeren, de de patnonwerking vatv a'le volken op den gnv^-'ag van hun garneen-

.

■
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Japansche troepen veroveren
Tohoesjen

TOKIO, 5 Mei (D.N.8.). Japansche strijdkrachten hebben, naar Domei van het front
in China meldt, na intensieve zuiveringsacties tegen de overblijfselen van Tsjoengkineesche troepen in den sector die grenst
aan de provincies Sjansi-Honan de strategische plaats Tohoesjen bezet. Deze plaats
werd door de overblijfselen van het 37ste

Tsjoengkineesche leger gebruikt als basis
voor zijn operaties.

Gunstiger Duitsche-stellingen
in Tunis

BERLIJN, 5 Mei (D.N.8,). De door de
Duitsche troepen, in den noordelijken sector van het front van Tunis betrokken
nieuwe stellingen zün door gebruik temaken van de groote meren ten noorden Van
Mateur werkelük korter en gemakkelüker

dan de vroegere. stellingen.
stellingen loopen dicht ten
oosten van Mateur. Door het betrekken
der nieuwe linie is als-voordf el voor den
komenden strüd ontstaan, dat de stellingen beter dag tot dusver kunnen steunen
op de veczorgingsbases en vooral dat den
vijahd.de vopr den aanval noodige ruimte
is ontnomen, terwüV de Duitsche troepen
over een diep geëchflonneerde verdedigingslfuimte beschikken. Het eerste succes
van deze geslaagde bewegingen is reeds
gebleken. Dè aanvallende vijand viel eerst
in een ledige-ruirivle en "moest zich vervolgens door het met münen bezaaide gevechtsterrein uiterst voorzichtig eh zonder
zijn zware wapens terstond te kunnen
te verdedigen
huidige

De

naar de nieuwe.., stellingen opmoeïïükë aanvalsvoorbereidtngen nutteloos werden en een
nieuwe tiidroovende opmarsen voor hem,
noodzakelük werd.
aanvoeren,

trekken,

zoódat zijn

Ontmoeting

_

GENèVE 5 Mei (DNB). UU New-York
wordt geme'd: Joseph Davies. die zooals

gemeld, als, büzondere vertegenwpordiger
president Roósevèlt bij Staun naar

van

Moskou zal vertrél&en, heeft, naar de
New Vork Times in offieieele krijgen
vernomen, heeft, o.a. tot taak. een uitnoodiging van RooseveU aan Stalin over te
brengen, volgens weke Stalin met Roosevelt een ontmoeting zou hebben vóór
een bijzondere bespreking. Naar voorts
verluidt, zou deze uitnoodigfng we'ücht
ook tot Churchill. worden uitgebreid. Het
blad verneemt verder, dat ftooseve't met
Stalin op rieze'fde wüze wenscht te confereeren. a's bü in Casab'anca onderhandeld heeft met Churchill. Het staat echter
nog niet vast. of de ambassadeur der Ver.
Staten in Moskou, admiraal Standlev. aan
deze he'nreking zal dee'nemen en of Stalin bij deze hesnreking in ge~e'schan zat
zün van Litwinof. die zich se'iikMldig naar
Mo «kon heeft begeven. De Brits-he ambassadeur in de Ver. Staden, lord H«'ifax. dfe
aan het noenmaal de gast van Roosevelt
was in het
Huis. is daar. naar men
aanneemt, on de .hoogte gesteld van alle
bijzonderheden der opdracht van Davies.
teneinde zün regeering te verwittigen.

Kardinaal Schuster waarschuwt.

MILAAN. 5 Mei (D N,B). Ter gelegenvaft den SOOsten sterfdag van den H.
Bernhard van Siena (20 Mei 1443) heeft
kardtnaal-aartsbisschon Schuster te Milaan
aan zijn diocees een herderliiken brief gewaarin hü met klem waarschuwt
richt,
wparfootsst
en
een
be'anapn
schaonetü^e
rechtvaardige verdeelipg van de ecónomi- voor het bolsjewistische gevaar. Het bolsjewistische
heid

communisme verspreidt zich
zoo zegt hij in den herderlijken
TOENEMTWTI ANTT-REWTETTSME IN brief, als éen pest onder de staten van
Europa en dreigt deze in een nog omvangVEPEENTOJW STATEN
„Folkets- rijker oorlog almede in een algemeene
STOCKHOLM, 5 Mei (D.N.8.)
dagbladet" publiceert een uit Washington anarchistische revolutie te storten.
gedagteekend artikel qjptrent toenemend
anti-semietisme in Amerika. Volgens een
Slowakije In den strijd
in „New Vork World Telegram" gepubliPRESBURG, 5 Mei <D;N.B.). In het kaHer
ceerde officieele statistiek- is sedert het
uitbreken van den oorlog het aantal Joden van een. indrukwekkende plechtigheid, die
in New Vork van 1.760.000 tot 2.206.000 ge- werd bügewoönd door de leden der regeestegen. Dit beteekent dat een op de vüf ring. door den leider van de Duitsche valksNew Yorkers Jood ia De naar een ander gróep, den aan de Slowaaksche ministerie
geloof overgegane of niet tot het Jootische van defensie toegevoegden Duitschen gekerkgenootschap behoorende Jo.den zün in neraal, de Slowaaksche generaliteit en taldeze statistiek niet begrepen. < Volgens de rijke eeregasten, is vandaag de derdeklas„New Vork World Telegram" is de oorzaak se van de Slowaaksche militaire academie
Van het groote aantal Joden in New Vork afgezwaaid. President dr. Tiso heeft in zün
zoowel de groote immigratie uit Europa, kwaliteit van oppersten bevelhebber der
als die uit de landeiyke gebieden van Ame- Slowaaksche weermacht een rede gehourika. Het is niet onwaarschüniyk, dat het den, waarin h'ü zeide, dat het Slowaaksche
toenemende anti-semietisme in de staten leger door deel te nemen aan den huidivan Nieuw Engeland en 't midden-westen gen strüd voor volk en staat een dienst
voor de aldaar wonende Joden aanleiding van waarlijk historische beteekenis verwas naar New *"ork te trekken, waar rij richt. De bolsjewistische plannen inzake
niet alleen zeer groot in aantal zün, doch een hegemonie over Europa hebben iedeook de sleutelposities van het staatkun- ren Slowaak de oogen geopend voor de
dige en economische leven controlteeren vooruitzichten van zün volk. In dezen strüd
Doch zelfs in New Vork begint een sterk gaat het derhalve om het l?ven van het
anti-semietisme merkbaar te worden zoo Slowaaksche volk. Opgenomen als zelfmeldt „Folketsdagbladet".' Geheime orga- standige staat onder de overige Europeenisaties verspreiden anti-semietisehe v!ugT sche volken,' eischte de eer als rechtsgeschriften. In een daarvan wordt het Ame- lijke factor zich te voegen bü het strü denrikaansche volk er opmerkzaam op ge- de front ter bescherming en redding van
maakt, dat het Amerikaansche New Vork de Europeche cultuur en de Christelüke
een Joo-isch New Vork begint te woqden. beschaving tegen het barbaarsche bolsjeVan tyd tot tüd worden personen wegens wisme. Door deel te nemen aan den strüd
anü-semietische actie gearresteerd,; doch heeft het Slowaaksche volk echter ook de
over het geheel genomen stnan de autori- gelegenheid de smaad en de schande vah
teiten machteloos tegenover bet toenemen- het bo'sjewi"t>"he sadisme ,in zün helsche
beestachtigheid te leeren kennen.
de anti-semietisme.

■ sche góéderen

der wereld tot star)d brengt.

—

behalve op Zon- en Feestdagen
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Nederlandsche krijgsgevangenen— in Osaka.

'*s GRAVENHAGE,
Mei
Het informatie-bureau van 't Nederl. Roode Kruis,
Korte Voorhout 14 te 's Gravenhage, ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krügsgevangenen in Osaka. Wegens
het ontbreken van adressen en verminking
der namen, kon omtrent de ondervolgende
personen nog geen bericht aan de familie

worden

gezonden.»
Leger: infanterie soldaten g beth pen
braspot jan geeraros dj aspeling lm poppe
sh vansitteren re lemaire j rosenguist,
artillerie sgtmaj a gillet sergeanten wc
fisher 1 klaare ep scheepers ro bursemeestre as ,nywit soldaten eft kloek jw
rudolph If bethbeder p veerman lf kraag
kw meijer aj eysink ah schiffer h rudolhh
jh bilderbeek cah .barkmeyer ha gorhis ha
kretzschmar jb convens dj werner sergeanten wem grosfeld gh burghart Boldaten

1 barbier dirk bouwer fl faintuch martinus
saffrie custaaf vangumst^j? donald sieinfort aa vandalen pi gissot sergeanten e de
graaff hw roozen jkh hotea<ppet soldaten

jca siau jac hesselUck, genie korpls aa
smith k ecaubert rj jut sergeanten, g ernst
ffw mijnlieff v sietering hec baier wj kolle
gerrlt hazenberg hl remeus soldaten h vankempen j coppen ca jacobs n vandemberg
fa daniel wy beyiigers jd allart g wijnschenk b deweerd ne coenraad jf kanters
wa mathlener ahc huiskes al karels- h pelk
fh hejmen, burgerambt e bos, transportsérv sgtmaj ah- zink sergeanten jf kaneldik ca hayes bj bosdyk soldaten petacw
leeghburghauwers- maurits vermeeren ferdinand lebert, mèdsei-v medoff ï indori
korpl ep de laanooü. private je be^;, storekeepers sergeant jpm wakkers korpl mm
beek, airforcé w/o 1 slothouwer sgtmaj ah
kluge 1. silopy 'sergeanten eg mooien me
wernicke w vanpolanen ar rookens nep
bettinger g middleton korpls r haasjes, hr
vanswieten b wassuer t niland jj paaver
soldaten th baars fw wardenaar fwgp steinert w klop mm debats jj herman.
Marine: mineserv corpora! ml pottger
sailors gcj vuurpyl pc'muller cj lefeu mw
kóritke stokers paul muller ja demey olieman wh wunschmann patrolserv corporal
mj dervies sailors wl beer carlos morbeck
earf vongerhardt f.w vonhugo stokers *mp
dehaas gr macgjllavrij torpedoserv sailors
willem jackson hf meeng pf denhaan oilmans jw schepèns cma post fa kramer

Twentsche prijsknoeiers

STAD EN OMGEVING

ontmaskerd

—

HENGELO, 5 Mei

Opsporingsambtenaren van de prüsbeheersching ontdekten
in Twente een uitgebreide prüsopdrijvingsaffaire, met als middelpunt den meubeliiandelaar Hoevels, in de grensplaats Denekamp, die met behulp van - agenten
werkte. Zyn leveranties leverden hem in
een kort tijdsbestek meer dan een halve
ton aan extra winst. Het waren de menoelfabrikant Venekamp te Enschede e.n de
gebroeders Broekhuis te Almelo, dié hun
goederen tegen normalen prys factureerden, doch hun afnemers te Denekamp een
.zwarte" woekerwinst van ongeveer 22.000
gulden lieten betalen. Dan de landbouwer
Wolters te Denekamp, een tusschenhandelaar, die tot grove prüsopdrijiang overging bü den handel in textielproducten, die
hij weer betrok van den manufacturier De
Lange--te Borne. Molton, schortebont en
tafellakens verkocht De Lange clandestien
net enorme winst. Op een lap vsn 340 m
stof maakte hü büv. een winst ,van f 1700.
iemand uit Almelo leverde karpetten en
dekens, iemand uit Oldènzaal mantels en
mantelpakjes. Alle betrokkenen legden een
volledige bekentenis af. Bij Wolters werd
een tweetal büzonder geraffineerd verborgen bergplaatsen ontdekt, n.l. in een hoop
steenen, staande op zü van een hoop takkenbossen. achter een schuur. Beide geheime magazüntjes waren uit de schuur
gemakkeiyk te bereiken. Bü Hoevels werd
een geheime bergplaats ontdekt onder den
vloer van een meubelopslagplaarts.

„COSI FAN TUTTE" VAN MOZART

Reeds na de eerste uitvoeringen van deze
groote komische opera door de Nederlandsche Kameropera heeft zich ,de Nedersche pers enthousiast geuit over de muzikale en tooneeltechnische prestaties van
dit ensemble. Zoo schryft M. Wolters in
de „Arbeiderspers": j.Dateen dergelyke ensemblekunst nog bij geen enkel operagezelschap in Nederland ooit getoond is", ,45e
Nw. Rotterdammer" schryft, geteekend R»
F. Suermondt: „Zoo hebben wij dan een
die
zeer knappe vertooning bygewoond, gaf
solisten, dirigent en orkest gelegenheid
hun belangi'ü'ke prestaties te demonstreeren. De belangrüke rol, die in deze opéra
de ensembles spelen, gaf by ukstek den
uitvoerenden gelegenheid hun pryzenswaardige vastheid en slagvaardigheid te
toonen; zooals juist deze ensembles „klopten", komt waariyk bü grootere operacorporaties niet altyd voor". „De Resi„Nelly Smit, Lidy v.
dentiebode"
d. Veen, Tops v. d. Berg, Chris Taverne,
Anton Eldering en Anton van Heyningen
hebben zoovvef in vocaal opzicht als wat
hun spei betreft, zich in hun rollen gedragen als Mozart-zangers van aristokratischen huize". De uitvoering van deze opera
heeft te Nümegen Zondag 9 Mei te 14.30
uur in „De Vereeniging" plaats.

NAAR DEN LANGSTEN DAG
De dagen gaan snel voorby. Hoe kort
ïykt het nog maar geleden dat wy vroeg
moesten verduisteren, om dan 's morgens
VERPLAATSINQ HOOFDINSPECTIE
te trefbü het opstaan nog dohkerte aan Morgens
BRANDWEERWEDEN
fen. Nu is het reeds lang dag. Ss
's GRAVENHAGE, 6 Mei
De „hoofdverschünt de zon vroeg boven den horizon,
inspectie van het brandweerwezen bes avonds kunnen we tot over negenen zongenheid voordeed met goed gerichte tordat het bureau met ingang van 10 der lamplicht lezen. We gaan in vlug temricht,
pedoschoten den aanval te openen. De
Mei a.s. verplaatst zal worden van Koninpo naar den zomer en daarmee naar den
st*ijd duurde verscheidene dagen en had
ginnegracht 50 naar de Ie v. d. Bojchiangsten dag. Deze lente-maand Mei geeft
tot "resultaat, dat 16 schepen van tezamen
straat 2 te 's Gravenhage. Op dien datum nog een niet onbelangrijke winst aan dag102.000 brt. tot zinken werden gebracht en
zal van 14 uur ai het nieuwe telefoonnum- licht Daarna gaat het langzamer. Op 30
vier beschadigd.
mer luiden- 720155.
April kwam de zon op te 6.13 uur, op 31
Mei verschijnt de dagvorstin om 5.27 uur.
Deensche verkiezingen
De tijden van ondergang zün: 30 April te
KOPENHAGEN' 6 Mei (D.N.8.) —Bü do
21.02 uur, 31 Mei "te 21.49 uur. Daaruit
gisteren gehouden verkiezingen voor
blykt dns, dat we deze maand 93 minuten
de
daglicht winnen. Nu het zoo lang licht is,
provinciale vertegenwoordigingen, di* plaat!
speelt de maan een veel kleinere rol dan
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die pa'ing is ook van toenassing op
Op 24 Nov. 1942. heeft op den Drielschen
werd beantwoord door 223 patiënten,, af- en pandbrieven. zoowel voorzoover zii of- voorwaarde het hout speciaal daarvoor is dyk onder Elden in het schemerdonker een
komstig uit 144 gezinnen. Er «zyn ongetwijongeval plaats gehad, dat ernstige gevolgen
ficieel genoteerd a's voorzoover zii niet bestemd.
feld meer gevallen geweest dan de 331, die officieel genoteerd zün met mtTond^ring
had. De expeditietfr H. T uit Heteren kwam
Beursmaatregelen
Nieuwe
met zün vrachtauto met afgeschermde kopoorspronkeiyk waren aangemeld. Het resul- vari Nederlandfche en Neder 1 andscb-TndiAMSTERDAM, 6 Mei
taat dezer enquête is tnans door dr. v. sche sts.ntsobHgaiiën en met uit,7ond°rtng
Door de ver- lampen met een vracht van 4000 kilo aanEekelen. dr. Den Hartog en dr. v. d. Laan van ob'igatiën van' oremieteeningen en lo- schillende b.eursvoorschriften, niet het ryden, volgens hemzelf niet een snelheid
in het Ned. Tüdschr. v. Geneesk. bekend ten. De 'stopkoersen zün. voorznover van minst het vaststellen van een koershoogte- van hoogsten 25 km per uur, toen hü plotgemaakt. Hier volgt, zeer in 't kort, het be- deze fondsen de rentebeWng rege 1 matig grens voor tal van fondsen, is het effecten- seling voor zich zag een paard en wagen,
"
ü'^ste er van.
plaats vindt: vnorroover de ob'igat'ën en bedryf in hooge mate beïnvloed. In de omwaarmee de landbouwer £" J- D. bezig was
Zooals gewoonlük bij vergiften, .bleek nandbrieven 3 1/2 «Ct. .of een lagere rente raming van de algemeene prijsbeheersching bieten te laden. De. bieten lagen op een
ook hier de persoonlüke gevoeligheid zeer dragen: 1021/4 nCt.; behoudens even*nee'e moeten déze maatregelen nuttig worden hoop en.namen een meter van df breedte
verschillend te zün. Er kwamen- meer ge- uitzonderingen voo Romm'gf" n;et officieel geacht, maar dit neemt niet weg, dat de van den weg in beslag. Daarnaast stond
beurshandel toch op een dood spoor is ge- het gespan- links van den weg. Toen D. de
vallen voor bü ouderen dan bü jóngeren genoteerde obHgatiën en pandbrieven
paard en
en meer bü vrouwen dan bü mannen. Het voorzoover de ob'igatiën en panHh'-'e'-pn raakt. Iri" groVe trekken komen de nieuwe auto hoorde aankomen wilde hy
maakt geen verschil, of de nootjes van een hoogce rente dragen van 31/2 nCt: maatregelen hierop neer, dat de hoeklieden wagen naar* (den rechterkant brengen. De
den groenen of van den bruinen beuk af- indien de koers, totstand goknmen bi d" de-door hen ontvangen orders in chrono- chauffeur zag het" gespan, dat geen verkomstig zijn. Ze zün ook zonder zaadhuid 'aatste no*eer!na of verb^ndaiing vóór ji logische volgorde in hun orderboeken op- lichting had, te laat. doch om een botsing
giftig. Door verhitting wordt het gif niet Maart 1943 JO2J/4 nCt of ?ag«"- dan 1021/4 schrijven en dat de aangeboden stukken na te vermüden gooide T. het. stuur naar
vernietigd. Er bestaat geen constant ver- nCt. was: 102 1/4 nCt : indiende koes. tot volgorde van inschrijving in de orderboe- rechts om. De auto vloog den berin op
band tusschen het aantal, der gebruikte stand gekomen bii de laatste nntee>-ing of ken worden toegewezen, in dier voege, dat tegen eenige palen aan. maar greep ook de
nootjes en den ernst der vergiftigingsver- verhande'ing vóór 11 Maart. 1943. honge- op eiken kooporder één (resp. meer, maar gehuwde vrouw Wa. Tha. J.—P., die daar
schünselen; ook een gering aantal kan bü dan 1021/4 nCt. was: de koers, tot stand iedere kooper. evenveel stukken) wordt toe- met haar 11-jarig dochtertje Willemien aan
zeer gevoelige personen stoornissen ver- Bekomen bii de laatste nnt<*pring of ver- gewezen. De langst bestaande kooporders het wandelen was. De aanrüding had het
oorzaken. De symptomen zün in hoofd- handeling vóór 11 Maart 1043. Vonrzoover komen dus het eerst éan "bod. In verband rampzalige gevolg dat het linkerbeen der
zaak: onpasselijkheid (event gepaard met van deze fondsen de rent.eb°tf>';ng niet remet practjsche bezwaren is de nieuwe re- vrouw verbrijzeld werd en geamputeerd
«vergeven), een verlammend gevoel, hoofdge'matig plaats vindt, zijn de stopko<"-se n geling nog niet toepasselük op die fondmoest worden. Deze zaak diende voor de
pün, duizeligheid (in drie gevallen zelfs de koersen, tot stand gekomen bü d» Hat- sen, waarvoor reed» vóór 3 Maart 1943 Arnhemsche rechtbank, waarbij zoowel aan
stopkoersen
bewusteloosheid),
maagpürt. buikpün en ste jioteering of verhandeling vóór 6 Mei
bestonden, zooals de Ned. Ind. den chauffeur T. als aan den landbouwer
cultuurfondsen en ander Indische aandeelen D. grove- schuld, zwaar lichamelijk letsel
diarrhee. In büna alle gevallen traden de 1943.
,■
en bepaalde petroleum- en scheepvaart- ten gevolge hebbend, ten laste was gelegd.
vers^hünselen spoedig, n.l. binnen -twqe
uur. na 'het gebruik der nootjes ;op. De
Verduisteren: 21.15—6.00. Maan heden aandeelen. Hiervoor gelden dus nog de Het slachtoffer, haar dochtertje, de verbaziekte was van korten duur: meestal niet onder 23.20, Vrgdag op 8.16. E.K. 12 Mei. daarvoor bestaande voorschriften. Wanneer lisant en nog eenige personen werden als
langer dan een etmaal. De groote meeren zóodra de omstandigheden dit mogehjk getuigen gehoord, waarna de officier van
maken, zullen echter de nieuwe bepalingen justitie concludeerde dat beide verdachten
derheid der gevallen kwam vanzelf weer
ook op 4eze aandeelen toepasselük worden schuld aan' het ongeluk hadden. Hü verin orde.
verklaard. ■ De nieuwe regeling is eveneens weet dpn chauffeur een te. groote snelheid
De bovengenoemde artsen onderzoeken
van kracht voor obligatiën en pandbrie- en het verzuim van het gebruik der remthans het- gif en zijn eigenschapoen. Hopen wü, dat zü ons daarover vóór den nieuven. .met uitzondering van Nederlandsche men en aan D. de fout van het zonder
wen oogst een en ander zullen kunnen
en Ned.-Indische obligatiën en van obliga- licht een gespan op den weg neerzetten een
tiën in premieleeningen. Om nu te voprmeedcelen.
uur na zonsondergang en het onvoorzichtig
komen, dat particulieren hun aankoopor- oversteken van den weg. De officier bevond
Een noodzakelijke waarschuwing
ders 'in aandeelen; waarvan de vraag het D- meer schuldig dan T. en requireerde
a«nbpd overtreft, majoreeren, dus meer tegen eerstgenoemde 1 week hechtenis en
"s GRAVENHAGE, 6 Mei
Hedenavond
stukken voor aankoop opgeven dan feite- tegen den expediteur f4O boete of 1 week
om 18.45 uur zal'-Max Blokzyi, via Hilverlük in de bedoeling ligt, ls een provisie- hechtenis. Op 18 Mei uitspraak.
sum 11, in de serie brandende quaestieß,
regeling getroffen, waarbü alleen reeds
spreken over „Een noodzakelijke waarvoor het opgeven van de orders dezelfde
Huisvrouw stal boter. Op 27 November
schuwing". Vrüdagnysrgeh om kwart ovfer
rekening
provisie
gebracht,
in
wordtals
i
de. 53-jarige huisvrouw B. M. B —R.
heeft
herhaling
acht wordt een
van deze radidr
uit den winkel van Buys een pakje
causerie, gegeven.
voor het aankoopen of verkoopen dezer te Eiden
fondsen' is' verschuldigd. Deze provisiever- boter gestolen. Een geldboete van f 40 subs.
DEPUTATIE NAAR BEGRAFENIS
meerdering vormt dus in ieder geval een 40 dagen hecht, was de eisch Mr Plogch
STABSCHEF LUTZE
rem voor het opgeven van té groote orders. de raadsman, van de vrouw wees op èè*
*s GRAVENHAGE, 6 Mei
Het-kabinet
Het plaatsen van dfagorders wordt hiermede verleiding. #aaxin verdachte Was gegelegenbelemmerd, zoo niet verhinderd. bracht toen de boer voor het grijpen lag.
deelt
den
Leider
mede:
Te^
tevens
van
Deze. provisieregeling is echter niet toe- Vonnis: f3O boete subs. 15 dagen hecht.
heid van de begrafenis' van den Stabschef
passelük op het opgeven van orders voor
der S.A., Viktor Lut2e, heeft de leider-de
De spoorwegdiefstallen. Het gerechtshof
obligatiën en pandbrieven. .Afgewacht moet
navolgende deputatie naar Berlijn !doen
thans worden, of deze nieuwe maatregelen te Arnhem heeft hedenmorgen uitspraak
afvaardigen: de plaatsvervangend leider
in de practük een gunstig effect zullen gedaan m enkele spoorwegdtefstallen, dievan Geelkerken, de commandant der W.A,
sorteeren. Om te beginnen schuilt een in of njby Eist zün gepleegd. J. A. P.,
Zondervan, de Voorman der Germaansche
geliggen
Groote
hoeveelheden
brandstof
moeilükheid hierin, of het voor de hoekS.S. in Nederland Feldmeyer, de gemach-H. P. van N.,
te lieden in eenzelfde fonds moge!''"- zal zyn schoenmaker te Eist, en D.
tigde van den leider voor Duitschland,' de reed, om naar het front getransporteerd
Eist,
betonwerker
eveneens
te
zün beden
i. Maar veroordeeld tot VA jaar gevangenisstraf.
Jager Meezenbroek, de gemachtigde van. worden, speciaal naar den bijna dagelijks om tot overeenstemming te ko
;
-strüdieder
genoemden
geval
in
is
hier een errtr' ■> poging De veroordeeling van de rechtbank bedroeg
den hoofdstormerr voor den Jeugdstorm in het weermachtsbericht
de Ju 52; gedaan' om de moeiiykheden w?ïke
Gerlings, de heerbanleider Damhof, S.S. sector aan de K"?ban, waarheen
den VA jaar vobr ieder. De koopman J. W. G.
beursha-del in den weg staan, zoo goed te Eist kreeg 2
terwijl zün vonnis
Untersturmïührer Feese Binkhorst adju» voortdurend met materiaal starten.
m , mogelijk te ondervangen.
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J. CORNELISSEN.
F. CORNELISSEN—

N.V. Maatschappy tot
Exploitatie v. Sportterreinen

v. d Berg
geven met vreugde kennis s Buiteng. vergadering
van de geboorte -hunner p van Aandeelhouders
Dochter, die bü het Heilii
Doopsel de namen ontving i Deze vergadering, zal thans voor de bezorging van de
van
worden gehouden op
Prov. Qeld. en Nijmeegsche

>$4£. .40*3 t^-^é/eéi-^. ?

personen

—

Josephina

Francisca Maria
Nümegen, 4 Mei 1943
Ruisdaelstraat 31
Geven met groote vreugde
kennis van de geboorte van _"
onzen Zoon
"

Aanmelden van
ZATERDAG 15 MEI 1943 Courant.
9—12 uur v. Broeckhuysenmiddags

's
'te 3 uur in het
.. kampscheweg
clubhuis van „Quick", Hazen78 te Nümegen.
nog

BONNT
Th. J. BARTEN
C. E. BARTEN—MOL
Nümegen, 4 Mei 1943
Koolemans Beünenstraat 90

Verloofd:
RIET OVEREEM
en
LIEK NAUTA
Nijmegen, 9 Mei '43
Maasplein 10
Eilbrachtstraat 2
Getrouwd:
GUUS BEVORT
MIES MILTENBURG
die mede namens wederzüdsche familie hartelük dank
zeggen voor de belangstelling
bü hun huwelük ondervonden
Nümegen, 6 Mei

.

straat 46, Nijmegen.

100 grootbloemlge Gladiolen
in 10 prachtsoorten, franco
huis, voor slechts f 3.75

tot en
Aandeelen kunnen
mét Woensdag 12 Mei 1943
worden gedeponeerd bij de

OKKO DERKSEMA

Twentsche Bank N.V, te Nümegen.
.Het Bestuur.

Zaadhandrl " Scheemda
Telefoon 79

ste

onder-

denstandsbank,

straat lp.

v. Weideren-

-

ik mün hartelüken dank.
"
D. M. ROMElN—Snüder

WEDN., 33 jaar, z.k., in bezit
huls en inboedel, zoekt kennismaking met net Meisje of

¥AWTOOft

Weduwe

zje., om na wederzijdsch goedvinden een huwelijk aan te gaan. Br. het
liefst met foto, welke wordt
teruggezonden, onder no. 3153

L. 2ÏOMI

Wee^enl.

ZELFSTANDIG WERKENDE
KOK en 2 RESTAITRANTKELLNERS gevraagd van 1
Jnni tot 1 September. BadHotel de Plasmolen Mook
TWEEDE MEISJE gevraagd,
tevens voor direct WERKVR.
en VERSTELNAAISTER.
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CONCERTGEBOUW

Nümegen

PROLONGEERT

VOOR DE 3E WEEK

ZARAti LiiANDER

„De mooiste oogen

""

van

de wereld",
worden verzocht deze vóór
Zaterdag 8 Mei op ons kan"KINDERMEISJE gevraagd. toor in te leveren. Na dien
Goed voor kinderen! Kun- datum zijn de kaarten ongelnende naaien en verstellen. dig.
Br. no. 3166. Bur. d. Crt.

in

Het Verleden
(DAMAL&)

Ufa-F«m

EN TOCH...

of liefst vroeger, een

NET, FUNK MEISJE
v.d.e.n. Zelfst. kunn. werken
en eenv. koken. V.g.g.v. Goed
loon. Gr. wasch buitenshuis
Br. aan Mevr. RoëU, Rijksweg 1, Laren (N.H.)

Bespreekt een dag tevoren
uw plaatsen van 10 tot 12 u.

EEN PERMANENT-WAVE
van
"

DAGELIJKS 2 uur en 4.30 n.
Toegang

MAISON „LIA"

Telefoon 2.2.2.2.5

Wintersoord 3

18

jaar

Boeken, encyclopaedleen, standaardwerken, ook losse deelen,
te koop gevraagd. Brieven m.
omschr. «n prijs Jan Bloemsma,
Bechkade 13, Groningen.

Nijmegen

IS BETER

"■

.

Gevraagd

il

P J .

IMI

I

"■!■■■

Nederlandsche Spepiaal Ind. J.B.
Jansen, Evertsenstr. 21. fabricage rijwielen en handel
;n rijwielen, rijwiel, en auto-onderdeelen.' fabric.
van en verkoop vanriiwielaanhangwagens E.' J.B.
Singer-MU, N.V. (F). Vau BrocckJanssen (HV).
hsysenstr. 38. handel ia en rep. van naaim.. motoren,
apparaten en aanverw art. Het te Nijmegen. Van
Broeckhuysenstr. 38 zevestigd F. is opgeheven.
N.V. Uitgevers-Mij. De Gelderlander. Lange HezeMr.
21 en Hessenberg 18. uitgaaf van het Nlim. R.K.
Dagblad De Gelderlander en de exploitatie van een
boeK- en handelsdrukkerij. Overl. comm.-.' G.J.-M.
van Campen. Benoemd comm.: Mr. J.Ph.M. van
Campea.
JH.V. Concertgebouw d« Vereeniging"
OraniesingePl. expl, concertgebouw m. bnifet. Jaar.
gedep ingevolge art. 42c W. v. K.
Drukkerij & Reclamebureau H-G. Deckers. Van
Siichtenhorststraat 10. Dc handelsnaam is gewilzig.'
in: Reclamebureau H.G. Deckers. E.: H.G. Deckers.
Het uitgeoei. bedr.. dat thans alleen reclamebureau
omvat, is stilgelegd, in verband met de oorlogsomstandigheden.
N.V. Handel MU. v.h. J.A. van Olfien (F.). Hertogstr. 72. likeurstokerij en wijnhandel
Benoemd F"r«c.-Bedrilfsleider van F.: A.G^ Tromp.
N.V. Hollandsche manu'acturenhandei Van iet
Werif en Co.. Molenstraat 4. handel in mannfaci.
meubelen en aanverwante artikelen, handel in galanterieën, speelgoed en huishoudelijke artikelen.
Benoemd, comm.: U.H.J. van der Werfl.
Ambtshalve doorgehaalde Inschrijvingen: MU. voor
Administratie. Belegging en Assurantiën in Neder
land N.V. (F.), Graafscheweg 121. bez<yg«n van
assurantiën, voeren van administraties, beleggen
van gelden en waarden en het bezorgen van hypoThiecke-Nannings ,Agen
thecaire geldleeningen.
tuur en Commissiehandel, Groesbeekscheweg 51. en'
levensmiddelen en panier waren.
N.V. Waaisteenk „De Kleverberg'" in llq.. Batavierenweg 62.
en handel h, steen en aanverwante artikelen.
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Hoofdred. en buitenland: I. van der Wilt: Stads-«n
pi. nieuws en spolt: G. Plantetna
biniftnland
de Adv
J. W JongedOk. Verantwoordelijk voor NUmegen

-

fubrlek: J. A. R Oraaysma. allen te
Haagsch redact.: P. E. H. M. Verberne. VGravenh

Je liggeld room

ver

(Nedruk
boden)

Broehl-Dlhaese

—

Boos? Op mij?, vraagt Braubach,
zich oprichtend, terwijl hij zich tegelijkertijd weer tot een glimlach dwingt. —" U
hebt me den onnoozelsten tafelheer gegeyen, die in het heele gezelschap te vinden
was. zegt ze pruilend.
Daar ben ik toch
heusch onschuldig aan, m'n b%ste Gitta. Ik
had je oorspronkelijk een zeer interessanten jongeman toegedacht, iemand, van
wien we wel spoedig meer zullen hooren:
En
den pas ontdekten architect Kyber.
afgezegd!
"waar 'blijft hij? —Hü heeft
" Gitta Menschlin ls'zoo verrast, dét ze een
oogenblik vergeet haar mond tel sluiten.
—.Heeft hü afgezegd, die kleine Kyber?
vfaagt ze. alsof ze hem niet goed verstaan
heeft.
Ja. hü heeft afgezegd, Gitta. Overigens ..klein' 'is hö nu niet bepaald!
Ze'moest zich bedwingen om niet met
haar voet te stampei. z°^ verontwaardigd
Wat voor excuus heeft hij dan
is 2e

—

— —

NEDERLAND-FINLAND

Een degelijke schoen
sterke
rubber of kernleereh zool.

ko-

. Vloer-

*n Tafelkleed te koop gevraagd. ' " B. Roelof*, Oerardsweg
20, Brakkensteln.

KINDERFIETS voor leeftijd 7
koop gevraagd. " TerHngen,
Pater Brugmanstraat 34,
0 2-PERS. KANO, Zeilkano of
Wherry, te koop gevraagd. S. J.
SchSnberger. v. Sllchtenhoretetraat
59, NUmegen.
HANG- OF LEGKAST, In floeen staat, gevraagd. " H. J, Hurkman»,'"v. Péltlaan 197.
0 KINDERWAGEN-Bert,ter ovgrnam* gevraagd.
Breede«traat 22.
GEHOORAPPARAAT t* koop
0
gevraagd.
v. Bllderbe«k, Hazenkampscheweg 103.
KINDERWAGEN te koop ge0
vraagd,
CastelUh, Leeuwstr. 11»

0

Jaar te

-

ft

-

-

-

Te koop aangeboden

-

Leeuw,
f6O.
0 DIVAN te koop,
BilderdUkstraat 90.
f 65, 8 Schilde0 VLOERKLEED
Rikken, Bllkoop,
f 10,

rijen

te

derdUkstraat 104.

Sij

talf

f|

-

t

-

voorloopige

—

-

COSI FAN TUTTE

-

'

Het geval Styx

City-Theater Vereeniging 810 Lnxor Theater

-

hechtenis.

—

aan de Illustratie van het boek van JohanEn
ne Gahl ..De Grond der vaderen".
zegt hü daarvoor af? Gitta Menschlin beeft
■yan ingehouden woede: Vindt u dat niet
een heel sterk staaltje van zoon nul?
Braubach lacht.. Gitta Menschlin vindt

—

dnt hü een zeer irriteerende manier, van
lachen heeft. En hü wacht zoolang, voor
hü haar' antwoord geeft.
Of vindt u niet,
dat het, zachter gezegd, wel zeldzaam
onhebbelük van hem is om voor dergelüke
pietluttigheden 'uw uitnoodiging van de
hand te wijzen?, herhaalt ze haar vraag,
wanneer hü nog steeds bluft zwügen.
Nee. dat vind ik niet, Gitta'tje. laat Braubach haar nu niet langer in het onzekere.
Integendeel, ik bewonder dien jongeman,
omdat hü fün werk voorop stelt. Het bedanken zal hem zeker niet gemakkelük zün

—

—
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's Avonds op
de Heide
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u.

groote

volle opdracht van het

PROLONGEERT:

De Gooden Stad

Heisses Bint

menschen.

—

verlangen een
grond en
losgewerkten

Tomaten

Tomaten
voedzamen, goed

een zonnig, beschutte plek" in den tuin. De tweede helft
van Mei is het tijdstip, waarop de tomatenplanten buitan worden uitgeplant. Men
neemt hiervoor gezonde, normaal ontwikkelde en goed bewortelde planten van rassen, die voor den vollen grond In aanmerking komen, o.m. van het ras „Vahle Leader". Planten met potkluit groeien spoediger dan die zonder potkluit.
Op de rij komen de planten op een onderling enafstand van 50 cm. Indien er meer
rijen worden geplant, komen deze. tenminste 70 cm uit elkaar. Bij elke plant
wordt-een stevige stok gestoken, die boven
den grond ten minste 1 meter --lang is en
wordt opgewaaraan de plant naderhand
of z.g. diefjes, die
bonden- De zij-scheuten gaan
ontwikkelen.^
zich in de bladokselsverwijderd.
moeten steeds worden
Nadat zich achtereenvolgens vier bloemtrossen aan de. plant hebben ontwikkeld,
wordt de top er uit genepen. De eerste
ondervruchten ontwikkelen zicli aan den
sten tros, de laatste aan den boyensten.
Hoe zonniger en warmer de zomer is, das
te beter en sneller rijpen de tomaten en
des te lekkerder is de smaak.

De ezel van mijnheer Pimpelmans
Door G TH. ROTMAN

(Nadrok verb.)

moeten nemen.

v

BEROEPINGSWERK.

'■■■

■

1

"■

■

'"'f

-

*

,

-

?|

-

?(

-

-

*

ft

-

Si

-

-

(boven).

donkerblauwe NnDamesschoen (molière), gaan.
de van Bloemerstraat naar Spoor"traat, Degene, die Inl. kan verSpoor.
schaf len. wordt beloond,
straat 2b.
17.30 Öperette17.00 Voor jeusd
16.45 BNO
18.00 BNO
18.15 Bresser-kwartet
Iragmenten
19.00 Chansons
19.15 Dit*
18.4? Voor vrouw
19.45 BNO
Wiüebrandts
19.55 Wenken aan
20.00 BNO
onze volkstuinders
Voor R.-C:
20.15 Voordr.
ouvertures van Franz von Suppé
20.35 Gram.muiiek r— 20.45 Viool «1
met muziek
piano
21.15 Sympltonie-orkest en vrouwenkoor
21.43 BNO
22.05 Avondw.
-22.15-240» Zit
Hilv. I.

—
—

0 VERLOREN:
'ker

.

——— — — — — —
—
—
—
— ——
—
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BEURS VAN 5 HEI 1943
zün de vorige koersen, de tortelt
openingskoersen, de derde slotkoersen- ontbreent
een dezer koersen, dan vindt men daarvoor aanDe eerste

Beroepen te Ooltgensplaat ds. J. Lek-

Diversen
0 GOED LOOPEND HORLOGE,
loopt' op 20 steenen. rullen voor
Konijnen.
Kamp, Willemsweg 66,
WIE RUILT mijn ruim Beneden0
hul*, met v£4r- en achtertuin, om.
geving Stijn Buysstraat, tegen een
vrij Huisje, liefst met tuin, onverschillig waar? " Br. No. 3098.
RUILT prima Heeren Zakf'WIE
of Alpina Polshorloge? " Brieven
No. 3110.
TENNISCLUB gezocht door
ame en Heer; eenige ballen aanwezig.
Br. No. 3109,
TE RUIL Damesschoenen maat
0
36 en 40 voor Heerenschoenen 1 41
en 42. Gradissen, Stollenberg 420,
Berg en Dal.
RUIL aangeboden peau-da0 TE Overgordijnen,
pêche
zeer groots
maaL " Van Reenen, Berg e» Dalscheweg 129.
WIE RUILT m(|n lage zwart*
0
Damesschoenen m. 40 met Ingebouwden 'Steunzool voor dito 42?
'
Nleraatraat 88.
VERLOREN; Zondag X Mei té.
0
gen acht uur. gaarde van Scheldemakersga* over de Groote Markt
door da VUfrtngengaa, Korenmarkt
en door de Pepergas naar de
Grootestraat; een grijze Egyptisch*
Ceintuur. " Belooning voor Inlichtingen of aanwijzingen; Groote.
"traat 37.
0 VERLOREN; gaand* van Oroeabeekscheweg «3 tot 49. zwarte drledeelige Bontkraag. Beiöonlng voor
het verschaffen van Inlichtingen of
aanwijzingen: Groesbeekscheweg 49

cijfers

kerkerker te Oud-Beüerland.
gegeven het teelren —.
Bedankt voor Schoonhoven ds. J. de
Staatsleningen: 4 pCt. Nederland 1941 102. —%
Lange te Wilsurn.
103 1/8; 4 pCt. Nedertand t?4O r 104 5/10. —. —J
Ned. 1940 II z*.f. 103 5/8. —, 102%: 4 pCL
Ger. kerken. Aangenomen naar Rijsoord 4 pCt.1940
II m.b.i 104, —, 103 7/8; 3>A pCt. Ned.
ds. A. Dercksen te Feijenoord. Bedankt Ned.
1941 100%; 100 3/16, 1003/16- 3V, pCt. Ned. 194J
voor Almelo ds. D. van Enk te Veenendaal. 100 7/32. 100 3/16, -; 3 pCt. Nederland 1937 96 7/8.
Chr. Geref. kerk. Beroepen te Amster- 96 7/8. —; 3-3% Nederland 1938 99 1/16. 99. 991/16;
3 pCt. Ned.-Indië 1937 94%, —. 94%.
dam-O ds. W. F. Laman te Haarlem.
Aandeelen: Koloniale Bank 195,
197- Alsem,
Hersteld Verband. Ds. P. van der Vloed, Kunstz.
187, —, —; Van Berkei's Patent
linie
predikant
Geref.
in
Verband te 1633/4,
1633/4: Calvé Cert. v. aand. 191."
-»
Zandvoort, heeft zijn Hersteld
ambt neergelegd en —: Centr. Sttlker Mü- 295. —.
: Fokte Vliegt.,
is overgegaan tot. de Nederlandsche Her- fabr. 322, —. —; Lever Br. & Unil. Cert. 296. -,
vormde kerk. Als consulent van Zandvoort —; Ned. Ford Fabriek 380, —.- 380- Philips Gem.
Bezit 369. —, —: id. Cum. Pref. w.d. aan.
treedt op ds. G. W. van Deth van Haar194, —, —.
lem.
"
Ned. Hsrv. Kerk: Beroepen te Katwijk aan den
OFFICIEELS MEDEDEELINGEN
RUn ds. J. J. H. van der Ree te Vianeo. Aangenomen naar Varik (toez.) cand. M. J. KnioscÜeer.
AFLEVERING VAN BATTERIJEN
hulpprediker te Zeist. Bedankt voor Hulzen (toez
In aansluiting aan de circulaire van 18 Maart 1943.
vacatare ds. Koolhaas) ds. J. W. van der Linden M. 693/394. wordt bekend gemaakt, dat (aankanten
te Kootwük. voor Nieuw-Vennep d». M. H. Knliff van en handelaren in batterijen voor hand- ui zakte Ophetnert.
lantaarns In de vierde periode, van 1 .Md tm 31
Juli
1943. dezelfde hoeveelheden en aan dezelfde
OVERLEDEN
mogen affeveren als jn de derde aeriods
In den ouderdom van 65 jaar is *e Oegstgeest ainemers
(van
13 Maart tot 30 April 1943). De leveranties,
overleden dr. D. J. van Katwijk, emerltus-predikant
die in de derde periode zl)« gedaan op grond van
tfsr Geref. kerken.

—.
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(Wordt vervolgd)

NAAR DE BEROEPSKLASSE

Naar wy vernemen, heeft de Ryksgevolmachtigde voor de Sport bepaald, dat met
ingang van 1 Mei Nederlandsche amateurboksers, die over wenschen te gaan naar de
beroepsklasse, één jaaj wachttijd In acht

—
—
—

—

nul" ls.

GEEN

—

—
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RADIOPROGRAMMA VRIJDAG 7 MEI 194
Hilversum I, 414.4 ra: 6.45 Gram.muziek
7.00
130 Muziek in ochtendBNO
7.10 Gymnastiek
8.15
stond'- -7.35 Progr.-overz. .—- 6.00 BNO
9.00 Herdenking geboortedag
Amusementsorkest
van
den
Spiegel
Brahms
van Johannes
9JO-9.37
10.45 Voordr.
dag
10.15 Orkest Malaudo
11.30 Sopraan, alt en
11.00 Orkest Malando
piano
K.OO Almanak
12.05 Promenade-concert
door Harmonie-orkest
12.45 BNO - H.OO Tus■Babesschen bedrijven
15.00 Fotoreportage «'t
16 45 BNO
berg
16.00 Melodieën uit het donker
17.30 Clavecimbe voor.
17.00 Vaudeville-orkest
18.30 BNO
dracht -18.00 Otto Hendriks
18.45 Otto Heftdriks
19.00
18.40 Voor kleuters
Wekelijksche
sportDuitsche taalcursus ■*- 19.25
20.15
Vroonraa-le
19.45 Amusementsorkest
21.10 BNO'- 21.15 Vroolüke klanlijke klanken

—

—

II -I«IU
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Dr. van Katwilt tferd In 1912 koopvergunningen, voorzieu van den opdruk ..SpePilnackcr. stond vervolgens te Zwamzooals in genoemde cirmerdam. Schipluiden. Oegstgeest en Veisen. Sinds ciale Toewijzing", mogen
culaire ls vermeld, niet worden herhaald.
1 Mei 1939 was hii emeritus.'
Op 67-iarlgen leeftüd is. te Goes overleden ds. P.
Steinz. emeritus-predikant der Ned. Herv. kerk
J.
van Goes. Voorheen stond ds. Steinz te Stavenisse
en Goes. Per 1 October 1941 ging hii met emeritaat.

gevallen.

—

II
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EENIGE HITTE- EN PAARDETUIGEN en Ponytulg, van f 80 tot
f 226, te koop. Wouters- Berg en
Dar..
breed,
055ZONNESCHERM, meterf 20,
te
f
e groot* Poppenwagen
koop. > De Vries, Evertsenstr. 81.
koop
0 HUISKAMERLAMP te
aangeboden f 20, Fietsband 28 bU
12 f 10, Straalkacheltje 220 Volt
f 20, te koop. " Mientjes, Gerard
Noodtstraat 28.
9 X 12, Reflex,
0 FOTOTOESTEL
lens (-3, te koop, f 25, Leljgraaf,
Grtafseheweg 16S, na 8 uur.
ELECTR. HAWAIIAN QUIAAR met versterker t* -koop,
f 200. Ook genegen te ruilen voor
prima Studie-plano, " Relndera, teq
Kateotraat 8.
(Inlald) te
0 16 M2LINOLEUM
koop, f 7».
J. de Haan, ten Ho*t.
straat 89.
In goeden
0 , KINDERWAGEN,
staaf zijnde, te koop, f EO. Botman,
Achter Valburg 14, Garner 35. "
HEERENFIETS m. banden f 88.
tofzulger f 82,50 en Klnderledlkantje f 25, te koop. " Kregtlng,
Gorisstraat 32.
PAAR BRUINE DAMESSCHOB.
0
NEN m. 38 f 10, Markies 1.50 r»
f 30. Rolgordijn 2.35 m f 30, ♦"
koop.
Terllngen, Pater Brugman*
straat 34.
0 BUITEN KOZIJN met Glasdwr,
compleet, z.g.awi-, te koop, f 27. 1
De Jager, ThlJmatraat 135.
met
0 GROOTE POPPENWAGEN
toebehooren en Wagen (kap besetia*
digd). te koop. Samen f 16.90.
Wolbeer, Groenewoudecheweg 119.
LEDIKANT m. Spiraal
0 1-PERS.
te koop, f 30. ■ v. Raaij. Domlnt»
eanenatraat No. 129.
f 12.96: Klnd«r.
0 POTTENREK
ledikant met Bedje f 45; Buffet, 4
Stoelen, 2 A'rm*toel*n, Theekastje,
Tafel f 400, te koop.
" Llnssett*
Graafscheweg 237.
PARTIJTJE GLOEILAMPEN,
30 en 220 V„ te koop. f 11,—.
Geen optcoopers. O. Roelofs, Burg»
hardt v. d. Berghstr. 57.
VLOTTE MEISJESREQENMAN»
EL, z.g.a.n., vóOroorl, stof, met
Capuchon, te koopT f 80. Liefst
rullen voor grooteren. Verhoeven,
"
Grootestraat 8.

predikant te

"

Hü is toch ook .jong en levensIk zou hem nooit ~meer'vragen,
lustig.
als ik u was, zegt Gitta, die er nu wat verslagen bü staat, maar Braubach beeft geen
Integendeel, ik
medelijden met haar.
hoop hem steeds weer opnieuw uit te noodigen, Gitta en het zal mü buitengewoon
genoegen doen, als hü nog eens in de gelegenheid is mün invitatie te accepteesen.
Ik begrijp u niet, zegt ze geërgerd, tegelükertüd trachtend langs hem heen te
komen.
Hü houdt haar met een vaderlük gebaar
Je bent nog
bij haar schouders terug.
maar een kind, Gitta en daarom weet je
nóg niet. dat het er bü een man in^ de eerste plaats op aankomt, hoe hü zün beroep
opvat.
En daarbü ols vergeet, antwoordt
Gitta, zich noode onderwerpend aan de
manier, waarop hü haar dwingt hem aan
te hooren.
Dat doet een echte man stellig niet. Maar alle mannen, bü wie het genoegen vóór den plicht komt, zün. vlegels.
waarde'ooze vlege's. Dat Kyber anders
handelt, bewust, dat "hü meer dan „een

BOKSEN
OVERGANG

VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN

.IU
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Voor het

Hij moet werken. De'eergemeentebestuur
dwingt hem zijn beste beentje voor te zetten. Hij is bovendien verder gaan studeeren en volgt dagelijks na zijn" diensturen
n.og colleges aan de Technische Hoogeschool. Daarbij heeft hij zijn handen vol
aangevoerd?

+

*

-
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Zander. (Westland, Amsterdam). In dezen
aarde'
jaar 1943 is een regeling tot stand gekomen oorlog, die'vrijwel alle landen terweinigede
een
van
omvat,
is
Zwitserland
inzake het handelsverkeer tusschen Nederuitzonderingen, waar nog vrede heerscht
land en Finland.
zooverre de. bewoners van
zijn
o.a. Vrede dan, Inmet
Voor den invoer uit Finland
de wapens aan den strijd
land niet
voor de volgende met name genoemde pro- dit
deelnemen. Maar Alfred Zander. toont in
ducten contingenten vastgesteld: houtpapier, zijn
beschouwing over den toestand aldaar,
bouwplaten, celluloise en lucifers. Daarde ideologische oorlog er wel degelijk
dat
invoermobeperkte
naast bestaat nog een
is. Daarbü staan dezelfde parontbrand
gelijkheid voor andere producten. In ruil
elkaar, die elders op leven
tegenover
tijen
zal Nederland o.a. bloembollen, chemicaslagvelden strijd voeren:
de
op
dood
liën, pharmaceutische producten, zout, en
Eenerzijds de krachten, die streven naar
radiotoestellen, machines en electrotechna,t.-socialistisch
nisch materiaal leveren. Levering van de den opbouw van een kapitalistisch-bolbetrokken machines' en electrotechnisch Europa, anderzijds de
materiaal kan geschieden op basis van de sjewistische coalitie. Alfred Zander stelt
de keus, wijst er op, dat
bestaande grondstoffenregeling, waarvoor Zwitserland voor
het nu geen tijd ls om afzijdig te blijven.
de centrale dienst voor In- en uitvoer de Daarbij
wijst hij uitvoerig op den oorvereischte vergunning geeft.
'spronkelijkeri vorm van het eedgenootVoor importeurs zal het voorts aanbeveling verdienen, dat zij zich, alvorens zij schap, dat geenszins een'democratisch verzich wenden tot het devlezenlnstituut, bond was.
verstaan met de bevoegde rijksbureau*,,
„De drie Idezelsteenen". Een sprookje
resp. monopoliehoudsters, ter verkrjjgtng voor groote
menschen. is uitgegeven bü
contingentstoewijzing.
van een
Amsterdam, 't Is het sprookje
Westland
te
Wat den uitvoer betreft dienen aanvrasteenen, die werden uitgestrooid
gen voor industrieele producten op de van,drie
wereldwijzen en die opgeraapt
door
de
drie
gebruikelijke wijze te" worden gericht tot
werden door drie' jongens. Voor elk van
inen
uitvoer
dienst
voor
den centralen
htn beteekent het^berit ér van het werkeen voor agrarische producten tot de belükheid worden van zün wenschen. En
trokken monopoliehoudsters.zoO wordt de een koning van den handel,
de tweede koning van de scheepvaart, de
HAAR ZUSJE GEDOOD
derde koning van den arbeid. Hieruit spint
De dienstbode G. H. W. van B. uit Arnverhaal voort, tot het een parallel
het
hem, die voor de rechtbank aldaar wegens trekt met den tüd van heden. Niet de
rijkdommen van deze aarde «ün het, die
moord op haar zusje tot 8 jaar ge^ngenisstraf was veroordeeld, is door het Gerechtshet geluk brehgen, maar het is de arbeidhof veroordeeld tot 6 jaar met aftrek van Dat ls de les van dit sprookjesboek voor
's.GRAVENHAGE, 6 Mei

de

■

■■SSlll.f

SLAAPK.-AMEUBLEMENT met
0
goed onderhouden, en
Spiraal,

-

.

■'

in teer

-

*

"'

gellagers, te koop gevraagd. " v.d.
Rijt, Rozenstraat 59, NUmegen.

Stoelen en Ulttrektafel en 4 Clubjes
ZIT-SLAAPKAMER voor stu- met ronde' Tafel, alles vóór.oorlogs
Jongen
meisje,
eerend*
of
met of bekleed, te koop gevraagd. J. H.
zonder pension, aangeboden.
Br. de Raef, Palestrlnastraat 5.
No. 3104.
JONGENSPAKJE, leeftijd ca. 9
0
Jaar, In toeden staat zijnd; MeiaJesmantel, leeftijd S Jaar; Keukenmat lxln.lt koop gevraagd. "
0 2 ONGEM. KAMERS met keu- Aanbieding
I L. v. d. Spoel, Distelken te huur gevraagd door man
en vrouw. ..Brieven: Marlalaan 63. straat 5, NUmegen.
gevraagd.
v, d.
0 GEM. KAMERS met gebruik 0 HUTKOFFER
van keuken te huur gevraagd door venne. Groesbeekscheweg 188. NUechtpaar
Jong
zonder kinderen. " megen.
Br. No. 3097.
0 VET BLACHTKONIJN te koop
HUISJE,
vrUe Etage ef Kamer*, gevraagd. " Opgave prUs an ge0
ongemeublleerd, te huur gevraagd wicht: Jansen, Heiweg 43, Nijdoor Jong gehuwden, liefst Omge- megen.
ving Beek of Berg en Dal.
Br. 0 GLADHARIQ WAAKHONDJE
No. Sll5.
en een Koffergramofoon t* koop
Pronker, ÜbbergscheSLAAPKAMER voor Heer-alleen, gevraagd.
0
Adres: Ruls- veldweg 81. '
te huur gevraagd.
daelstraat 10, 2 x bellen.
0 VITRAGE te koop gevraagd. "
GOED PENSION, geh. verzor. A. P. Lourant, Leemptstraat 18.
0
ging, onverschillig waar, door ge- 0 2 STEL OVERGORDIJNEN, in
zond Heer gevraagd. " Br. No. 3095 goeden staat (mag ook verschilCOMPL. NETTE GEM. ZIT- EN lend) te' koop- of tfe ruil gevraagd.
LAAPKAMER, met vrije of gebr. v. d. Stelt, Weezenlaan 243.
van keuken en berging, op netten
LANGE BRUIDSJAPON, maat
stand v. beseh. echtp. gevraagd.
-42, liefst blauw, te koop gevr.
Br. No. 3107.
J. Albers, Breedestraat 171, Hees.
0 KOSTHUIS & flO per week, 0 KINDERWAGEN, z. g. a. li., te
m«t hulselUk verkeer, gezocht dobr koop gevraagd. Hartog, O. Nonouden Heer, gepen*. " Br. No. 3101. nendaalscheweg 81.

-

''

vöSroorlog0 KINDERWAGEN,
0
goeden staat, op
sche,

STOFZUIGER, z.g.a.n., nieuwe
0
motor, te koop, f 135. " Top, Brederostra.it 17,
0 EIGENGEMAAKTE KINDERmet
SPEELGOED KRUIWAGEN (groot
en sterk) te koop, f 10, " Vonk,
Broerweg 59.
0 RACKET.PRAME (aantal snaren gesprongen), In prima staat,
f 10.
Pres, te koop Aangeboden
Bevragen: v. d. Wilt,. Groesbeekscheweg 332, Tel. 23684.
4 Stoelen,
0 2 ARMSTOELEN.
f 125; Theekast (elkenh.)
KEIZER KARELPLEIN NUMEGEN " TELEFOON" 21028 fz.g.a.n.,
46; Tafel en Kleed f 36; GrasMODE-SCHOENEN
'■.
Berends,
ZONDAG 9 MEI 2.30 UUR
machine f 30, te koop.
Verl. Groenestraat 23.
0 VOORSTUK KEUKENKAST,
houten Schoorsteenmantel, 60 Sier*
tegal*, te koop. Prijs totaal f 20.
te geven door
O. Gerritsen, Ettenscheweg 583,
Kamer-Opera
De
«.l.v. JAAP KOOL
Ulft.
ook vervoer "**rouwauto **r
mrt goede
0 HEERENRIJWIEL
banden f 95, Hl* Matter* Volc*
der Ned. Hervormde GePick-up
Pathefoon met
f 75, luxe
meente, worden uitgevoerd geheel
Koffergramofoon met nieuwe pikBaar*, Vonten voordeelt hunner armen. Inlicht en Tarieven bij den
ten f 125,'te koop.
Komische Opera in 2 bedrijven van W. A- MOZART
delstraat 45.
Hoofdambtenaar:
TUINSTEL te koop.
0 PITRIET
H. JT. DE JAGER. Berg en* Dalscheweg 61, Telefoon 25371
In de ensceneerlng van Dr. Hans Strohbach
f65. -Duit*, Oude Molenweg 130.
WASCHKETEL f 8; KonijnenMedewerkenden: Nelli Smit, Lidy v. d. Veen, Tops v. d. 0
Berg, Antöp Eldering, Chris Taverne, Anton v. Heyningen hok. Lamp, Boekenrek f 10 p. stuk;
zwart Damescomplet f 46, t» koop.
Orkest der Kamer-Opera 0.1.v. Wim Quispel
Hommels, Vondelstraat 17.
publiek
GROOT STERK KINDERLEDIiederen werkdag van 10 tot 4 uur. Op Zon- en Algemeene Koor: De Nederlandsche Sanghersconste 0.1.v. Jef Somers 0
KANT met prima keurige Bedden,
Christelijke feestdagen van 12 tot 4 uur. Inlichtingen en Prijzen
der plaatsen f 3.50, t 3.—, t 2.50. f £.— en t 1.50 (rJ.) te koopr f 90. " Wolf, BarbarottaTarieven: Kantoor OUDE STADSGRACHT 19.
ttraat 43,
Plaatsbespreking
Zaterdag 8 Mei uitsluitend voor de leden 0 ZWAAR EIKENHOUT SLAAPOp de begraafplaats is thans ook gelegenheid tot het
t* koop,
PLAATSEN VAN URNEN "in den daarvoor bestemden Urnen- van de N.D.K. en Weermacht. Zondag 4 Mei van 10 tot .12 u. KAMERAMEUBLEMENT
f"1250.
Te bez.: Qerrlts, Barba«onder loting
kelder.
Tarieven zijn hiervoor op het Kantoor. Oude
rossartraat 53,
Stadsgracht 19, verkrijgbaar.
f 96, paar Da■■■■■■■■BHHHBHBHHMaHHBSnBBgBaBHnBI 0 PRIMA HAARD
messchoenen m. 40 f 10, Divan
z.g.a.n, f 85, Kinderlaarsje* m. 28
f 3.50, prima Engelsch Ledikant
met 1-persoons Auplng-splraal f 65,
Kleerkast f 75, te koop. " v. Hoof,
Nijmegen
267,
Krayenhoffiaan
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Keizer Karelpl'.
2-PERS. HOUTEN. GESCHILD.
0
preses toert
LEDIKANT met 3-deellge KapokVanaf Vrijdag 7 Mei presenVanaf Vrijdag 7 Mei tot en
matras f 60; moderne dubbele Hooiteeren wij L' de vlotte,
vanaf Vrijdag 7 Met
kist f 20; z.g.a.n. Braadsiee f 8;
Woensdag 12 Mei iederen
met
charmante Tobls-film
Marlka RSkk en Hans Stüwe
2 paar Schoenen m. 40-38 f 12 (of
avond 6.30 mqr vertoonen wij
rullen voor m. 39), te koop. " Blokin de vlot gespeelde Ufa-fllm
hulzen, Stlchtlngadwarsweg 22.
een genoegelijk filmwerk
Kristin» Sö.derbaum
GROOT GEVERFD DROOGEugen Klöpfer
EK, z.g.a.n., te koop, f 6. Peters,
(Die Sache mit STYX)
Annie Rosar
Daalschedwarsweg 29, NUmegen.
Paul Kllnger '
Met VIKTOR DE KOWA,
BINNENDEUR KOZIJN . met
dag" 2 voorstellingen
lederen
,
Kurt
Melsel
lasdeur, 'z. g. a. n., f,60; groote
MARGIT STMO
Aanvang 2 uur en 6 uur
Rndolf Prack
maat Kinderledikant f 20; sterke
LAURA SOLARI Zondag doorl. voorstelling
koop. Janssen,
ovale Tafel f 15,
middag
lederen
2 voorstell. Elzenstraat 37. te
Een geheel aparte film, vol
(Am Abend auf der Helde)
en
Aanvang
2,
4
6
uur.
Aanvang
2 en 4.30 u.
RESERVOIR,
spannende scènes, afgewis0 NACHTSTROOM
eiken werkdag ,80,
'100 of 150 liter,- te koop geseld door vroolijke muziek Toegang voor jong en'oud Met MAGDA SCHNEIDER Plaatsbespr.
vraagd.
"an 10—12 uur
Electrd Technisch Bureau
en pittige dansen
HEINZ ENGELMANN
J. Jacobs, Aeaclastraat 6, Tel*;
Toegang 18 jaar
Zondags,
dag,
ook des
lederen
foon 26120.
WIE RUILT huis met souster*»**^mt—*.
Toegang 18 jaar '
twee voorstellingen, om 2u. rain in de Burgh. v/d Bergh.GESCHIKTE
GEBRUIKS0
KOEIEN, volbl. of rtamb., t.b.cen 4.30
straat, * 7 kamers, met heel
Een Tobis-fllm
EIT-SLAAPKAMER
stal,
»
koop.
te
H. Broekgevraagd met pension door vrUe
Plaatsbespr. dagelijks v. 10-12 Huisjfe, omtrek Station of in
hulzen Rzn., Koekange M 390, TeGewone prijzen
Dame. Br. no. 3142.
Toegang boven 18 jaar
de stad. Br. no. 3134.
lefoon 237.

VAN
DEBOEKENPLANK
„Zwitserland voor de keuze", door Alfred

HANDELSVERKEER

HANDELSREGISTER

_

TEL. 21358

Wie nu nog Swift krijgt op
bon heeft vooreerst geen zorg.
Swift is nog altijd het beste dat orvder de gegeven omstandigheden

nmui/MH.

Olympia

VEREENIGING
Zü. die nog In het bezit zyn
van ■ entréekaarten voor
Theo Uden Masman
of de abonnementsvoorstell.
" „DE

der no. 3158.

—

-

-

HUISKAMERAMEU.BLEMENT,
0
best. uit Dressoir, 2 Crapauds, 4

Aangeboden

ft

"

,.

DOUWE EGBERTS

—

vraagd met volle kost. Zondags vrij. Hatertscheweg 12.

45)

VAN GISTEREN

■,

werd toegepast. Vandaar
dat FAMA *oo to trek to»

"

NET R. K. DAGMEISJE ge-

Roman
vanChristel

uIY^KD K.
WM^Mt
m^mmmm»mw

merken naaimachines.
INKOOP van gebruikte naaimachines,
desnoods defect.

HQIDFUffi "Jlüïflfli" Ss-ss'S

KOFFIESURROGAAT

zoekt

—

"^^'

■

3136, Bur. dezer Courant.

—

Éatff

_f

—spt—mmmm

(

koffie-surrogaat, vindt sijn
oorzaak in de speciale Wijxe
van branden die vroeger ook
voor dc heste koffiesoorten

«

-

***
OliOn Al IjillöUJull Dienen

«portieve Vriendin, middenst..
leeftijd .27 tot 32 jaar. Br. no.

Wijzigingen:

Donwe Egberts, FAMA

\j£g*__y**^

-

Personeel b.i.a.

DtPdilTNiQQyiti

in Gelderland. J. Rol. Kerstendal. Berg en Dal.

Gevraagd te Laren (Gooi) in
gezin van 4 pers. tegen 1 Juli

-

BUITENGEWONE OPERA-MIDDAG

WED., 38 jaar. P.G.. met kind.
11 jaar. zoekt plaatsing als
Huishoudster in klein gezin

(M. oi Vr.). Brieven met uitvoerige inlichtingen en opgave van verlangd salaris on-

REPARATIES aan alle soorten en

%jk

Flinke BAKKEKSBEDIENDF
gevraagd of LOOPEH.
J. Daalderop, Heiweg'26.

Jongste Bediende

Si

CONCERTGEBOUW „DE VEREENIGING"

Blieven no. 3141. Bur. d. Crt.

Gevraagd op Handelskantoor
te Nijmegen voor spoedige indiensttreding:

-

.

Handelsavond-

MEISJE

Hg

yAy
Naalmachineßandel
'tf^Oni

M

Typen en Steno, zoekt
plaatsing op kantoor.

NET R. K.

WÊ

Oudste Nijmeegsche

qm

fÉI
't;\

K. KANTOORBEDIENDE,
21 jaar, op de hoogte met
boekh. en in het bezit van

Mulo

D

■ir- UiuTiiveeiïMtuitfM
zn Mi

et—————mam ——■——^i——m

r— -*-

-

-

geeft op onderlinge basis dekking tegen materieele
schaden (ook glasschaden) door oorlog, onlusten,
oproer, diefstal en plundering tijdens evacuatie.
Vraagt inlichtingen vn onze Assurantie-afdeeüng.

———

ft

fl

ATOCSTnqfIT A-J
Ifi
2l *"Jl\tlH{N
| P-JaJ

K.

dipl.

Oplossingen dienen vóór 15 Mei a.*. voorm.
12 uur, op een briefkaart geschreven, In het
bezit te zijn van Oe Nederlandsch* Omroep.
Postbui 2 te Hllveruim.

ARKSTEESTRAAT 15

Aanmelden Mevr. VoorhoeveWev'e, Berg en Dalschew. 128

school.

I

PIANO-S

ii ?. * t ogsschadererzekeriug

VERLOREN, 28 April jl., t" kleuren potlood met inscriptie

60, Nflraegen.

MVMEttM

Te koop gevraagd

-

Jk. Ueutstüe Btudt HJ/."

Nümegen, Mei 1943

-

'"

-

Het speciaal adres voor vervaardigen v. Dames-, Bruidsen Kinderkleding, ook aan

verder 10 prijzen van f 10.— en 30 van f 2JSO

Tel. 64

te koop gevraagd. Eenige
goede Duitsche piano's tegen
hoogen prijs è contant.
3. A. DDTY
Franschestraat 42 Nümegen

Dames

f.100.-.F.75.-,F.SÖr

HerwendaalscUeweg 16

Groesbeek

vraagd.

-

le. 2e en 3e prijs respectievelijk

I

BLOEMISTERIJ BöGELS

huis.
VRIJDAG A.S. van o—l 2 u.
Voor de deelneming, mü betoond, bü het overlijden van Mej. B. Smulders
Coupeuse zün aan de beurt de volg" 48
nummers: 9801 t.m. 10.050
mün geliefde Zuster, betuig
Franschestraat

.loond. Rompelaar,

M

GEEFT BLOEMEN

pand, ruime overwaarde.
Aanbieding met condities aan
P Suurbroeck, Dir. Kantoor Nümegen Nederl. Mid-

H

in het herkennen van bekenda radio-stemmen.

9

GEVRAAGD op eer’3OOOO
hypotheek, prima

. Il'

NET R.K. DAGMEISJE geMevrouw v. d. Zand,
Betouwstraat 38.
KAPPERSBEDIENDE zoo spoeACCORDEON en Studle-vlool te
Iq mogelijk gevraagd wegens ziek* 0
S. Relchgelt, van
koop gevraagd.
Zelfstandig
te. Intern.
kunnende Wetderenstraat 59, NUmegen.
werken. * J. Scheepers, Kapper, 0 SPORTCOSTUUM voor leeftijd
Molenstraat 110, Ose.
pl.m. 19 jaar, ta koop gevraagd. "
NET MEISJE voor halv* of Qlepmana, StUn Buysstraat -45.
0
heele dagen of Werkster gevraagd.
te koop gevraagd.
0 LIGSTOEL
Veen, Delistraat 1, hoek GroesbeekLange Koningstraat 36.
Kuppeveld,
scheweg.
KINDERSCHOENEN, In goeden
JONGE WERKSTER gevraagd, 0
Jtaat, maten at-at en 30-31, 'ter
Zwlebel,
oog loon. " Kronenburgersingel 17, overname, gevraagd.
2 x bellen.
.* Dorpsstraat 7, Hen.
MEISJE gevraagd voor de morEN ZAKHORLOQES (ook
0
0 POLS- Wekkers,
Qroenewoud»cheweg 169. defecte),
Vulpennen» Fogenuren.
FLINKE HUISNAAISTER ge- totoestellen. Verrekijkers, Passer0
vraagd, die ook goed kan verandedooxen, gevraagd. Hooge prijzen.
Westfrlsla, Stlkke Hezelstraat 38.
ren. " Br. No. 3093.
R.K. MEISJE, 15 t 18 Jaar, 0 GROOTE OF KLEINE KAATS0
gevraagd voor hulp In de hulshouBALLEN te koop gevraagd. "
ding.
L. Knulman, Woezlksehe- Klappe, Schoolstraat 27.
straat 98, WUchen.
te koop gevraagd met
0 PIANO
HUISNAAISTER gevraagd.
opgaaf van prijs en merk door P.
"
roesbeekscheweg 222-, Nijmegen. Hermans, 'e-Hertogenboseh,' Hlnthamerstraat 90.
ORGELS tn 4 Plano'* voor
0
studie gevraagd. A contant. " Br.
0 JUFFROUW-HUISHOUDSTER, aan
H. Bosstad, Trekweg 39, Apel35 jaar, zelfstandig, b.z.a.. Intern,
goed kunnende koken en naaien, doorn.
b(J heer, dame of klein gezin.
0 MOOI HUISORGEL, liefst met
veel register* of Plano, gevraagd te
Brieven No. 3116.
0 R.K. BUITENMEISJE, v.g.g.v., Nijmegen of omgeving. Br. met
zoekt betrekking voor d, en n., prijs aan J. Hoefnagel, Brinklaan
liefst Arnhem of omgeving. " Br. i 140, Apeldoorn.
Agent van dit blad, Weurt.
0 MOOI WANDELWAQENTJE te
JONGE HUISHOUDSTER b.ï.a. koop gevraagd. Voratenbos, Stlch0
bij R.K. Heer of moederloos gezin. tingsdwarsweg 20.
*
breed 3 m, te
Br, No. 3122.
0 ZONNESCHERM,
v. Til, et. HezelPERSOON, SO Jaar, b.z.a. koop gevraagd.
NET
0
Alle werkzaamheden. Br. No. 3123. straat 16.

0

De voortreffelijke smaak

van

Personeel gevraagd_

1 GROOTEN
1
1 LUISTERWEDSTRUD I

-

1943

1931 + 1941. Degene die ml.
kan verschaffen wordt be-

3H

TE KOOP GFVRAAGD van
TUINMEUBELEN
particulieren: Hulzen en winkeipanden. Spoed. Aanbiedin- Solide
Modern " Goedkoop
gen met opgave van ligging,
KOETS,
W.
F.
Groenestr. 273
huuropbrengst, vaste lasten
Telefoon 21334
enz. ulterlük Zaterdag 8 Mei
onder no. 3157.
MEI MOEDERDAG

.

Luitter op ZATERDAG 8 MEI t.%. om
lé.'lS uur over den zender H'tum tl naar den

met, of met gebruik
te huur gevraagd door
menschen zonder kinderen, met
vaste positie. Huurprijs 4 tot 5
gulden per week. " Br, No. 3099.

KAMERS
0 2 keuken,

WAALTJES

GKVRAAGD:
Nette, actieve

Op den hoek van de straat waren Jonas
de gemeentewerkman en Janus de aanplakker in een diepzinnig gesprek gewikkeld. Ze hadden 't öve'r de politiek en daar
kom je niet gauw over uitgepraat. „Ja, ja,'

36.

zei Jonas met 'n gewichtig gezicht, „als je
't mij vraagt, geloof ik, dat er groote veranderingen op til rijn! Er komt een groote
ommekeer, wat Ik Je smoes!

ken
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22.00 Eerste Peer Gynt-Suite, Grieg

—-

-

—

—

_
_

22.15

23.30-24.00 Dansmuziek.
Orkestconcert 11. 301.5
ra: 6.45-8.15 Zie Hilv. I
Hilversum
8.30 Voor binnenschip8.15 Brandend* quaesties

8.45 Oclttendklanken
9.13-9.20 Voor huis10.30 Orgel
.10.00 Godsd. uitz.
11.00
Voor kleuters
11.20-Matrozenkoor
11.30 Willy
Kok
12.30 Veehouders opgelet I
12.45 BNO
13.00 Kamerorkest „Ars Nova et Antigua"
14.00
Godsd. uitz.
14.30 Omroeporkest
15 30 Voor
vrouw
16.00 Haajsch trio
16.33 Zang en pian
pers

vrouw

- -

Steek

'/inger
eens

f&2#
r^ïk
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Wie gebruiken dr allemaal
ROER-OM?2iètU?oöveelvingers?
Mina Bakgraag ook! Zóó populair
ajn die pakjes ROER-OM gewor«,

den. Verwondert het U soms?,
Mina niet!

MëRsM&'

