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BIJKANTOREN:

van het front aan
de Donets heerschte over het algemeen rust.

In den sector aan de Midden-Donets en
aan de Oskol duurt de groote af weerslag met
toenemende felheid voort.
Ten zuiden va— het Ladogameer zijn wederom sterke, met steun van artillerie en
tanks uitgevoerde aanvallen voor de voor-

De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt
ojn.:

Ten aanzien van den strijd ten zuiden van
Ladogameer verklaart men te JBerlijn,
dat de boïsjewisten hier afgezien van de

het

moerassige

en

vrijwel

blieJ. een toonbeeld van

— —
— — -—
Mussolini vervangt

AATS VAN ONTMOETING :
ATLANTISCHE OCEAAN.
De rubberboot is uitgezet, waarmee de commandant van het andere vaartuig langszij

komt.

(Foto

P.K.

Grams

H.)

O.

graai Ciano.
—

waardélooze oever-

strook, ondanks de felheid hunner aanvallen
geen terreinwinst hebben kunnen behalen.
TURIJNGEBOMBARDEERD.
naamste Duitsche gevechtslinies onder zwa(Stefani.) —Het9B6ste
ROME,
5
Fehruari
ROME, 5 Februari. (D.N.8.1.
Officieel
inetngestort.
re verliezen
communiqué
van
het
Italiaansche hoofd- is zoo juist de volgende wijziging in de Itagevechten
van
In Noord-Afrika en Tunis
kwartier luidt:
plaatselijke beteekenis.
gemaakt:
In het westen van Tripolitanië heeft onze liaansche regeering bekend
De poging van een formatie Amerikaanbij
van
De
functie
onderstaatssecretaris
tegenstand
geboden
achterhoede met succes
sche bommenwerpers, om overdag onder be- aan
minister-president wordt
het
bureau
van
den
verkenning6bedrijvigheid
versterkte
van
scherming van de wolkenlaag West-Duitsch
overgenomen door den nationalen raad Amilgebied aan te vallen, is mislukt. De formatie den vijand, die talrijke auto's verloor.
In Tunesië plaatselijke botsingen, waarbij care Rossi, voorzitter van den bond van
werd door de jagers en luchtafweergeschut
uiteengedreven en over zee teruggedreven. eenige lichte pantserwagens door afdeelin- frontstrijders, die generaal Luigi Russo opvolgt.
Daarbij verloor de vijand acht viermotorige gen der spiltroepen werden buitgemaakt.
Het aantal gevangenen, gemaakt tijdens
Het ministerie van buitenlandshe zaken
vliegtuigen. Door blindelings uitgeworpen
waarvan het weermachtsbericht wordt door den Duce overgenomen. Giuseppe
bommen in 't kustgebied ontstond onaan- de operatie,
bedraagt
maakte,
van 2 Februari gewag
zienlijke schade.
Bastianini blijft onderstaatssecretaris in dat
In den nacht van Donderdag op Vrijdag meen- dan 1000. Tijdens gevechten boven Tuministerie.
jagers
hebben
Italiaansche
en
Duitsche
hebben afzonderlijke vijandelijke bommen- nesië
Graaf Ciano wordt voor drie jaar benoemd
neergeschoten.
vliegtuigen
werpers zonder effect storingsaanvallen op 15
Zee
heeft
een
sterJin
de
Middellandsche
tot
üd van den Grooten Raad van het Fasondernomen.
West-JDuitschland
bommenwerpers cisme.
Tijdens zware afweergevechten tusschen ke formatie tweemotorige
Don en Donets hebben zich de Westfaalsche zonder eenig succes onze konvooien aange26ste en de Silezische 320ste divisies infan- valen. Een der vijandelijke vliegtuigen werd
bijzonder

door het vliegtuigescorte vernield.

onderscheiden.

DE STRIJD TEN ZUIDEN VAN
ROSTOW.
In aanvulling op het weermachtsbericht
verneemt het D.N.B, o.a. het volgende:
Reeds sedert weken vieren de boïsjewisten aan het Kaukasus-front goedkoope overiigeaJUet-Xle z.g. verovering vau steden.
die dooi* de Duitsche troepen in sedert lang
voorbereide en dikwijls dagenlang voor die
plaatselijke bolsjewistische leiding verborgen

Winterhulp Nederland.

Donderdagavond laat hebben vijandelijke
vliegtuigen in opeenvolgende golven Turijn

en

omgieving aangevallen. Talrijke gebouwen

werden getroffen. Het aantal
slachtoffers
staat nog niet vast. Andere vliegtuigen drongen door tot het gebied van Spezia. Zij lieten
bommen vallen, die geen ernstige schade
veroorzaakten. Óok T*apftni was he-r
werp van nachtelijke aanvallen. Bij Bonagia
vs een vijandelijk vliegtuig brandend neergestort.

lerland onder sterken druk?

Maurice Webb, de speciale correspondent
van de Daily Herald" te DubtJin, meldt, aldus een S.P.T.-bericht in „De Tijd", dat „zich
in lerland in de komende weken gebeurtenisvoor hun minderbedeelde volksgenooten. sen van wereldbelang zullen afspelen". Webb
Winterhulp zal weer zorgen, dat deze mooie zou dit hebben afgeleid uit medede-dingen.
som komt in die gezinnen aan welke de hand die hijHijuit zeer bevoegde bron had ontvankon hierover echter geen nadere
gen.
gereikt dient te worden.
Veel is evenwel noodig. JMoge daarom dit mededeelingen doen.
aldus Webb
Het sohijnt
dat de Vermooie bedrag een aansporing zijn voor allen,
op het oogenblik op Eire een
eenigde-Staten
met
milde
te
offeom
hand en warm hart
ren voor onze eigen, minder bedeelde volks- sterken druk uitoefenen.
Vorige week werd ruim 162.000 gulden
bijeen gebracht.
De vorige week hebben onze volksgenooten
een bedrag van f 162.350.30 bijeengebracht

—

—

genooten.

VERKOOP EN VERVOER VAN
VERSCHBROOD.

Bommen

op

Fransche stad.

De Fiansche bladen bericnien, dat BritVan officieele zijde wordt ui herinnering sche bammeniwerpers Woensdagmiddag een
gebracht, dat, in gevolge een bepaling van de
reeds eerder geteisterde Fransche stad hebArbeidswet 1919, met uitzondering van de Zaben aangevallen en van zeer groote noogte
geen
terdagen, tot 15 Maart 1943 vóór 9 uur
bommen hebben laten vallen, die geen miliversch brood mag worden vervoerd en niet tair doel troffen. In een week heeft men tot
vóór 10 uur aan het publiek mag worden verdusverre 21 dooden en 60 gewonden geteld.
kocht en afgeleverd.
Tegen overtreding zal
poiiüe
dooi* de
streng worden opgetreden
TIENDUIZENDEN KILO'S ZEEP IN

BESLAG GENOMEN.

MAATREGELEN TEGEN TE HOOGE
Scherp toezicht op de prijzen voor
BLOEMENFKIJZEN.
schoenreparaties.
De ongemotiveerde prijzen, welke den laatDe
ambtenaren
van de prijsbeheersching
tijd
gevraagd,
voor
bloemen
werden
sten
hebben den gemachtigde voor de prijzen hebben zich de laatste maanden duchtig geaanleiding gegeven, hier maximumprijzen te weerd op verschillend terrein. Zoo werden
doen vaststellen. Reeds zijn talrijke proces- van een zeepproduct. waarvoor de fabrikant
f 23,50 per 100 kilogram rekende en dat door
sen-verbaal opgemaakt.
den winkelier voor 90 gulden werd verkocht,
eenige tienduizenden kilo's in beslag genogevaar.
men. Een afvalhandelaar verkocht vet voor
technische doeleinden, waarvan de waarde
6 cent per kg. bedroeg, voor 22 gulden per kg
Ook de prijïien voor schoenreparaties werden onder dé loupe genomen. Hoewel niet
alle verstelwerk, om den schoen „levensvatbaar" te houden, is na te gaan, kon toch in
vele gevallen prijsopdrijving worden vast-

Ook Nederland in

gesteld.

-

GEALLIEERDE VLIEGTUIG
VERLIEZEN.
De Engelsohe luchtmacht heeft in Januari in het Westen en boven Duitsch gebied 238 vliegtuigen verloren. In het Middellandsche Zee-gebied hebben de Engelschen
en de Amerikanen in hetzelfde tijdvak 292
vliegtuigen verloren.

Ot greep van het

-

bolsjewisme.
istuitzkopf
Pax.)

VENLO

Wat Uw vraag betreft, hoe het publiek
bij de groote bombardementen gereageerd
heeft, dit is ,eheei verschillend, antwoordde mr. van Leeuwen.
Eenerzijds geschiedde het, dat het pu-

—

bolsjewieken afgeslagen.
In het zuidelijke deel

wordt

V.(Skot.)

—

Aanvallen der
Mislukte bolsjewistische landingspoging;n bij Noworossiisk.
Sovjets in het mondingsgebied van den Don en aan den Koeban faalden.
Acht Amerikaansche viermotorige bommenwerpers boven WestDuitschland neergeschoten.
u-ansportbewegingen volgens de
Hoofdkwartier van den Führer, 5 Februari gebleven zijn
plannen
ontruimd. De hieraan deelneHet
der
weermacht
opperbevel
(D.N.8.)
mende troepen ,in het bijzonder een Duitsch
maakt bekend:
onder bevel van zijn commanLandingspogingen va» vrij sterke bolsje- pantsercorps
generaal der pantsertroepen Kirchner,
dant,
van
gebied
strijdkrachten
in het
wistische
hobben tijdens sneeuwstormen en dikwijls
Noworossiisk zijn door terstond ingezette te- metersnooge sneeuw
hun taak met slechts
genaanvallen van Duitsche en Roemeensche
zeer geringe verliezen aan materieel en perGelande bataljons soneel
troepen uiteengeslagen.
schitterend uitgevoerd.
zijn Ingesloten en gaan hun vernietiging tekrachtige
ÏÖfip van inheemsche forMet
gemoet. Negentien landingsbooten werden m maties,
onder wie verscheidene eskadrons
den grond geboord.
vrijwilligers, werd het grootste deel der burSterke vijandelijke aanvallen in het mongerbevolking bijtijds voor de bolsjewistische
dingsgebied van den Dan en aan den Koecommissarissen in veiligheid gebracht.
baii werden onder zware verliezen voor de
AAN HET LANDOGAMEER.

Incasso

SITTARD. ROERMOND.

Reacties van het publiek.

Toenemende felheid van den afweerslag.

terie

Adv., kol. 47 m.m.. geheele opl.
1-10 m.m. f 2,20. elke m.m. meer
22 c; advert. van plaatselijken
aard uit Limb. uitsluitend dagblad-uitgave resp.
/ 1.90 ca
19 cent. Reclames dubbel tariel
Staatwerk 3 c. per. m.m. extra.
berekend.
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ZATERDAG 6 FEBRUARI 1943

eensgezindheid

en

hulpvaardigheid ten toon spreidde, dat één
ziel en één hart zich over alle ongelukkigen en getroffenen ontfermden. Anderzijds
is het voorgekomen, dat het publiek de
ramp als een kijkspel aangegrepen heeftmet cynische koudheid en hardheid zich
onthield van actief helpen en veeleer m dea
weg liep, zich, in één woord, schandalig gedroeg. Wat de reden daarvan kan zijn geweest, is mij een volledig raadsel. Men aou
zoo menschelijkerwijs verwachten, dat tegenover een dergelijk smartelijk ' gebeuren
all- menschelijke tegenstellingen van naat
komen weg te vallen. Als een volk zoover
gezakt is, dat het niet eens meer op de
puinhoopen van zijn woonsteden
eensgezind en hulpvaardig is, dan is het m.i. reddeloos verloren. We zullen dan ook moeten
aannemen, dat dit een uitzondering i6.
U vraagt ook, of er nog zg. puin-schuimers aan het werk waren. Dit was gelukkig, voor zoover mij bekend, in het Zuiden
niet het geval. Geruchten
dienaangaande
hebben de ronde gedaan, maar bij onderzoek werden die niet bevestigd.
Dit stemt in ieder geval tot tevredenheid:
want een lafhartiger misdaad dan dengene te bestelen, die zwaar getroffen is en
juist de meeste hulp noodig heeft, is bijna
niet denkbaar. Deze misdaden worden dan
ook voor de Duitsche gerechten gebracht en
worden niet anders bestraft dan met den
kogel.
Hiermede heb ik een globaal overzicht
gegeven van de moeilijkheden, die zich nog
voordoen op l.ït zoo belangrijke en zoo uitgebreide gebied der luchtbescherming. De
praktijk heeft aangetoond, dat we er nog
niet zijn. Nog veel zal er geoefend moeten

worden, wil het apparaat naar behooren
functionneeren. Het is te hopen, dat we bevrijd blijven van erge luchtrampen en bombardementen, maar wel staat vast, dat deze wel het voordeel hebben dat de hiaten

en fouten komen bloot te liggen. De organisatie van den L.8.D., wil zij in de beslissende oogenblikken kunnen beantwoorden
De versterkte inzet van arbeidskrachten
aan haar taak. zal goed doordacht moeten
zijn; zij zal moeten kunnen rekenen op de
uit de bezette gebieden in het Westen.
medewerking en den volledigen inzet en opIn een dienstbespreking voor de presidenlandelijke
in
van allen, die er bij inarbeidsbureaux
het offeringsgezindheid
ten der
geschakeld zijn. Zij zal dan in staat zijn.
Groot-Du itsche Rijk, zeide de algemeen ge- talrijke
kostbare menschenlevens te redvolmachtigde voor den arbei<
den en belangrijke schade aan goederen en
dat de *S*erkzaaimheden der
JBoven alles zal echer uitsluitend op gericht moeten zijn, dat gebouwen te beperken.
aan de Duitsche oorlogsindustrie zooveel mo- ter ook noodig zijn, dat de bevolking zich
in volkomen tucht en gehoorzaamheid
gelijk de gewenschte werkkrachten worden danbeschikking
stelt van den L.B.D.
toegevoegd, dat alle reserves hiervoor totaal ter
Maar boven alles staat de noodzakelijkmoeten worden uitgeput, dat rekening dient
gehouden te worden met den lichamelljken heid, dat het publiek gaat meeleven en zijn
begrijpt. Een LJB.D., die een eigen
en geestelijken weerstand van de bevolking taak
bestaan
leidt op zich zelf, los van het gewetten
volgens
en dat de arbeidskrachten
de
volk. is een doodgevan t beste gebruik moeten worden ingezet. heele Nederlandsche zijn
en zal
werk nooit goed
Voorts werd vooral gewezen op den ver- boren kind
hij over nóg zulsterkten inzet van arbeidskrachten uit de kunnen doen, al beschikt hulpmiddelen
ke
technische
en
prachtige
gebieden
bezette
in het Westen.
organisatievormen
Er zal een innige wisselwerking moeten
bestaan tusschen publiek en L.B.D. Het puWELKE WINKELS IN DUITSSCHLAND bliek zal geheel moeten meeleven en den
GESLOTEN WORDEN.
LB.D. als zijn eigen zaak moeten aanvoeDe A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt len en beschouwen. De L.B.D. is de eenige
0.m.:
organisatie, die in staat is, bij en na luchtVan de door het Rij'ksmmisterie van eco- aanvallen ieder in nood geraakten burger
nomische zaken uitgevaardigde verordening te helpen Vandaar ook het geweldig belang
tot mobilisatie van de volkskracht is de van een intensieve voorlichting.
meest ingrijpende wel die, weke de sluiting
gelast van alle winkels, die voor de voorziening in de levensbehoeften der bevolking
KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS
EN HET LEGIOEN.
niet absoluut noodzakelijk zijn. Hieronder

De totale oorlog.

vallen in de eerste plaats zaken, welke luxeartikelen verkoopen: juwelierszaken, postzegelhandels, chocoladewinkels e.d. Van andere zaken, zooals die welke meubelen, antiquiteiten, boeken, tabaksartikelen e.d. verkoopen, zal een deel worden gesloten. Ook
wordt de mogelijkheid overwogen, dergelijke
zaken samen te voegen. In plaatsen, waar
zich verschillende warenhuizen bevinden,

Het SS-Ersatzkommando deelt mede:
Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen '.ich op onderstaande data bij
de genoemde adressen vervoegen, ten einde
gekeurd te worden
Tevens wordt er de aandacht op gevestigd
en wel voor hen, die er beiwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om
wordt een dcci hiervan stilgelegd.
Hoeveel zaken onder de verordening vallen, dienst te nemen in een speciaal wachtbatalNederland plaats,
is moeilijk te zeggen, doch het zal zeker een jon. De opleiding vindt in
bataljon ook ln Neterwijl
de
van
dit
inzet
cijfers
zijn.
getal van zes
derland zal blijven.
Tijdens deze keuringen kunnen zich oolc
diegenen melden die tot de GermaanscheSS in Nederland willen toetreden.
Amsterdam. 9 uur, school lepenBoodschap van president Ineunoe aan den 7.243 weg 13.
Engelschen koning,
Engelsche
De
nieuws8.2.'43 Utrecht, 10 uur, Mariapl.. Wehr-

KORTE BERICHTEN

—

dienst meldt.' dat de Turksche ambassadeur
te Londen den Engelschen koning een boodschap van president Ineounoe heeft overhandigd.

—

Britsche vliegtuigen boven Zwitserland.
In den nacht van Donderdag op Vrijdag
hebben Britsche vliegtuigen wederom boven

Zwitsersch

gebied gevlogen.

machtsheim.
9.2.'43 Amersfoort. 10 uur. Dienstgebouw,
Leusderweg
10.2.-43 Den Haag 9 uur. café Den Hout,
Bezuidenhoutscheweg

—

Dezer
Arnold Wagenaar zeventte jaar.
dagen heeft Arnold Wagenaar. bekend koorleider en toonkunstenaar te Arnhem, en
componist van menig werk, zijn zeventigsten
verjaardag gevierd.

—

Vermoedehik
Van een zolder gevaUen.
viel
doordat een luik niet goed gesloten was,
de 66-jarige bakkersknecht J. v. d. B. te Put-H)
ten (Z
van den zolder boven de bakkerij. De man overleed weldra aan de be-

komen verwondingen.
De Fmsche
Finsch minister ln Zweden.
VRIENDJES VAN STALIN OP VRIJE minister van sociale zaken vertoeft in Zwe-de
den Hij zal een feestrede houden voor
VOETEN.
organisatie „Zweden—Finland" en deelnemen
De Britsche berichtendienst meldt uit Alaan besprekingen over het verbüjf van Fingiers dat 27 communistische afgevaardigden sche kinderen in Zweden.
der Fransche Kamer, die sedert de ineenoverleVoorzitter der verzekeringskamer
storting van Frankrijk in Noord-Afrika in den
In den ouderdom van bijna 65 jaar
arrest zaten Donderdag op bevel van gene- is tê Bussurn overleden de heer P. C. v. d.
raal Giraud zijn vrijgelaten.
Hiel. voorzitter "van de Verzekeringskamer.

—

—

BU ONZE VRIJWILLIGERS.
toriseerde troepen.
(SS.

-

P.K,

—

Gemo-

- Baumann - Atl. - H.>

GEWESTELIJK NIEUWS
HET WORDENDE GERMAANSCHE RIJK.
Op de eerste vergadeMAASTRICHT.
ring van het Economisch Front van Urnburg, welke Vrijdagmiddag in de Redoutezaal
alhier is gehouden, sprak mr. Rost van Tonningen, Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën en President van de
Nederlandsche Bank, voor een talrijk gehoor
van leden en genoodigden over het groote
probleem van productie en transport in
Europa, en over de taak, welke daarbij aan
het Nederlandsche Volk in het Economisch
Front is toebedeeld.
De Duitschers hebben direct achter het
strijdend Oostfront, terwijl daar de gevechten nog woeden, reeds pionierswerk verricht
ten einde er in economisch en technisch opzicht de taak van toevoer naar de fronten te
verlichten. Maar daarnaast is de Duitsche
ondernemingsgeest reeds druk en in fel tempo bezig aan den wederopbouw van dit rijke
land met zijn vele industrieele en agrarische
mogelijkheden. Mr. Rost van Tonningen, die
ln (fit gebied eenige reizen heeft gemaakt,
vertelde levendig en met onverbloemde waardeering over hetgeen de Duitsche techniek
ca organisatie hier in wonderlijk korten tijd
hadden weten te herstellen en op gang te
brengen. De Oekraine krijgt onder de Duitsche leiding nieuwe mogelijkheden op allerlei terrein: na dezen oorlog zal dat aan de

—

geheele Europeesche
ten goede komen.

volkerengemeenschap

In dat herstel, dien wederopbouw, die uit-

breiding van productie op landbouwkundig cc
Industrieel gebied, heeft ons Nederlandsche
volk een ruim aandeel gekregen; de Nederlandsche pioniers zullen daar in het Oostland een gelijkberechtigde plaats innemen,
naast hun Duitsche kameraden. Mr. Jftosi
van Tonningen betoogde, dat Nederland deze
onderscheiding moet verdienen; het Economisch Front zette zich voor deze taak met
groote voortvarendheid en geestdrift in. Er
waren vele, zeer vele moeilijkheden te overwinnen, er waren problemen van Duitschen
en Nederlandschen kant op te lossen, maar
gesteund en gesterkt door wederzijdsch begrip voor den goeden wil, is in korten tyd
veel tot stand gebracht. De Oostcompagnie
heeft niet alleen groepen boeren en arbeiders naar het Oostfront laten gaan. waar
ze reeds vruchtbaar, voortreffelijk werk leveren, den Nederlandschen naam waardig.
maar ook individueele werkers en geheele
industrieën trekken naar het Oostland als
pioniers van den nieuwen tijd.
Mr. Rost van Tonningen schetste de mogelijkheden, welke zich in de Oekraine en in
net verdere gebied van dit Oostland voordoen; de bodem-rijkdom van Oost-Europa
zal productief gemaakt worden ten bate van
het geheele continent. Want juist na den
komenden vrede zal een groote levensruimte
van Europa, zonder economische grenzen en
belemmeringen, alleen volledig worden dooide verbondenheid van het heele gebied van
ons werelddeel, van de Noordzee tot aan de
oost-grenzen van het "Europeesche vasteland.
Met een overzicht van de inderdaad groot-

JUBILEA IN DE A.S. WEEK.
Zondag 7 Februari.
-Zilveren dienstjubileum bij
ELSLOO.
de Staatsmijnen vam dhr. P. Smets. houwer
d.d. stutter op Staatsmijn Maurits. wonende

—

—

Koeweide 6.
Zilveren dienstjubileum bi.i
JMAASNIEL
de Staatsmijnen van dhr. C. J. Sieher, houwer d.d stutter op Staatsmijn Maurits. wonende Gebroek C 491.
BUNDE
Zilveren dienstubüeum bi] de
Staatsmijnen van dhr H J Huijtens. houwer
op Staatsmijn Maurits. wonende Cazen 25.

—

Februari.

Maanda8g.

—
—

Gouden huwelijksfeest

MAASTRICHT.
de echtelieden Chr. Vink-Caris. wanende
van Antoniusplein
4.
St
Zilveren dienstiublHOENSBROEK.
leum bij de Staatsmijnen van dhr M. H
Weustenraad. schudgootJmeestcr op Staatsmijn Emma. wonende Ridder Hoenstraat 169

—

Dinsdag.

9 Febr.

Gouden huwelijksfeest
SLENAKEN
van de echtelieden Linkens-Muijkens. wonende te Hei jenrath.
Donderdag 11 Februari

GELEEN

—

Zilveren

dienstjubileum

dij

de Staatsmijnen van dhr. W. H. Kuiper,
Maurits. wonende
Eindsti-aat 63.
houwer op Staatsmijn

12 Februari.
bij
HEERLEN.
Zoveren dienstjubileum
de Staatsmijnen van dhr. R. Leerling, handlanger op Staatsmijn Wilhelmina, wonende
Potgietersfcra«t 25.
Vrijdae.

—

—

Zaterdag.

KERKRADE.

Meterik; Jan P.H., m., J.M.M.J. TackenJenniskens, Meterik; Gertruda P., vr. P.M.
J. Bouten-Hesen, Hegelsum; Maria A., vr.,
W. M.A. Hofmans-Hendriks, Griendtsveen;
Gerardus C.A., m., AC. van Stratum-Litjens, Hegelsum; Pieter H. G., m.f M. J. J.
Vlssers-Derks, America; Paul P., m.. K. v. d.
Beele-Cuijpers. Herstraat; Hendrikus J.,
m„ G. Lemmen-Hoeijmakers,
Oostenrijk,
Gertruda H.C, vr., P.A.Th. Cox-van den
Berg, Jacob Merlostraat; Hendrikus Th. M.,
m., A.M.H. Emonts-Arts. America; Louisa
A, vr. J.H. Lucassen-Verheijen, Oostenrijk;
Franciscus H. J., m., W. J. J. LucassenSchreuders, Schoolstraat; Jacobus P., m.,
Kempen-Camps B. R., Oude Peeldyk.
Overleden : Verbeeten M. Th. Th., vr., 2
de Bruyn J. H., 69 j.,
mnd.. Stationsstraat;
z.b., overleden St. Antoniusgesticht; Kleuskens J.J.H.. 5 j, m., America; Gerards J
H.L., 5 j, m.. Meterik: Vullings A.G.J., 39
jr., echtg. v. Heidens J.L. W., Eikelenbosch;
Oomen P.. 82 jr.. z.b.. wed. He uwen Christiaan, Melderslo.
Huwelijken : Stevens Christiaan, 38 jaar.
landbouwer en Van Oijen Huberta H., 24 jr
z.b., beiden wonende te Horst, Eikelenbosch.
GENNEP.
De filiaalhouVerboden betaalmiddel.
der G J V. en de kleermaker H.M F beiden
van hier werden Woenfafcg door den Economischen Rechter der Roermondsche Rechtbank iederbijmet f 150.— beboet, aangezien V.
voor een
P. betrokken costuum had betaald met botc i-bonnen

—

MIDDEN-LIMBURG

13 Februari.

Gouden

—

huweUjksJcest

ROERMOND.

wonende
van de echtelieden Rossel-Dassen.
Niemand nooit graag
Zoo de waard Is
Veldfcuilstraat fviering Maandag 15 Febr.) het spreekwoord: „zoo de waard is, zoo vertrouwt hij zijn gasten" op zichzelf van toepassing brengen Toch is er thans iemand
DISTRIBUTIEDIENST VENLO.
in Roermond, die daar blijkbaar geen bezwaar
Voor het afhalen der bonkaarten voor voe- tegen
hebben, daar hii heel demonstradingsmiddelen
zijn
Maandag .uitsluitend tief eenzal
vertrouwen üi anderen aan den
aangewezen de letters A—B. Uitreikingslok. dag legtgroot
vertrouwen van den
moet hetheerlijkheden
Maaskade 37. Geopend van 9.00—12.00 uur winkelier, Of
die
allerlei
in zijn
4234 uitstalkast zonder vensterruit zoo maar
en van 13.00—16.00 uur.
voor
't «rijpen langs de straat neerlegt, soms vermetel genoemd worden?
NOORD-LIMBURG
Waiineer meu thans door de Hamstraat
wandelt passeert men een winkel met veelbede
VENLO geerde etenswaren in de etalage, terwiil En
Tengevolge van de ruit al sinds ruim een week ontbreekt
„Dorp in onrast"
deze „waard" demonstreert hiermede zooveel
bevolen 'ijdeliike s^iting van schouwburgen vertrouwen
te hebben in liet winkelende puen bioscopen, kon de première van „Dorp in bliek,
dat
hii
niet beangst toont, dat de
Onrust" Vrijdagavond niet doorgaan. Spie- een of ander zich
in het voarbifiaan een greep
Het nieuwe tooneelsUik van Kees
naar de uitgestalde heer'iikheden zal «oen.
rings wordt, thans op 20 Februari a.s. in het
Vooral thans is dit wel opmerkelijk, daar
Noordconcertgebouw
het,
De Prins" door
zelfs
de meest gewone dingen voor velen r.iet
opgevoerd.
Hollandsch Tooneel
veilig meer blijken.
De arbeider H. V.
Bonbons zonder bon.
Benoemd
Bii
van den Secretavan lüer. die was betrapt bii een bonloczen ris-Generaal van hetbesluit
Departement van Jusbonbons,
in
voor
exhij
die
bovendien
handel
Maart a.s bevorderd tot
ziin ingaande 1ten
port had bestemd werd deswege door den titie
schrijver
klasse
Parkette van de Aar.
Roermondschen JEconomischen "Rechter ver- Rechtbank2ete Roermond de heeren L M. H.
oordeeld tot f 60 boete of 30 d h De leve- Trautmann en B. Verheyen. thans als marancier der bons, de filiaalhouder G. J. V. uit chineschrijvers werkzaam ten voormelden
Gennep werd met f 100 boete bedeeld
Parkette.
De 48-jarige A.
Zwarihandel in textiel
Tegenslag.
33-jarige F. S van hier
G hvr Salje van hier had sinds bijna een was onlangs metDe
garen en band den hoer op
jaar een zwarthandcl in textiel gedreven, tus- geweest en had tegen inruiling hiervan
de
sche perspectieven in die toekomst, besloot schen Eindhoven, alwaar zij haar Inkoopen
hand weten te legeen op een heele verzamegoezij
bij
zekeren
L.
mr. Rost van Tonningen zijn indrukwekkend deed en Arcen. alwaar
ling distributiebonnen. Onderweg viel hii echdeze ter in
betoog, dat met groote belangstelling werd den afzet vond. Zooals zoovele van
handen der politie. Hij werd niet alleen
ten
slotte
handelsbedrijven
strandde
ook
deze
gevolgd.
bonnen kwijt maar kreeg Woensdag bode
ingrijpen
politie
opsporingsdoor
van
en
Drs. Leijsen, secretaris der Limburgsche
vendien van den Economischen Rechter nog
JKamer van Koophandel, die de bijeenkomst dienst en vond zijn einde voor den Economimet een boete van f 60 toebedeeld
leidde, heeft aan het einde der vergadering schen Rechter, die de balans afsloot
Geboren; Sopnie H.
Burgerlijke Stand.
f 75 boete en verbeurdverklaring van den
allpr dank en waardeering vertolkt.
Delnooz-Va-Ik; Johannes
J
d
van
Ch
M.
J
zwarten
handelsvoorraad.
Onder de aanwezigen in de drukbezochte
H. z'
J H Q Bongers-de Wüde; Pierre
De Venlosche H J. van
vergadering, bevonden zich o.a. de heeren
Inval bii een rijwieldief.
P C. J Spee-Heitzer; JolianH.
z.
gedaan
in dn wo- nes H P z van
Brauner. Vertrefer van den Beauftragte des recherche heeft een inval
H J. Janssen-Knabben: Jovan
ning
van een zekeren B. aan de van Bom- seohiria C. H d van H. Döreiiberg-Wei.itens;
Reichskommissars für Urnburg, W. QuaedEr
namelijk
melstiaat
was
een vermoeden Ferdinand Oh M. van J J. H. Sprenkelsvlieg. als vertegenwoordiger van den ComB 7,ich aan -rijwiel- Visser: Comelis L z.
missaris der Provincie, de waarn. burgemees- gerezen dat de zoon van gemaakt
B z van C. H. Zeevenhoschuldig
diefstallen
had
ter van Maastricht, dr. Th. Copray en de
ven-Moonen: Peter A G. z. van G. H. Korbleek,
Zooals
weldra
was
dit
vermoeden
in
president van de Rechtbank, mr. F. A.J. eeenen deele ongegrond, want de huiszoeking ten-Geenen: Maria A P. d. van P. van der
Marrps
Voort-Geraedts- Joliannes H. H. z van G.
leverde een waarlijk verbijsterend resultaat van de Beek-Sevenich
op Op allerlei plaatsen in de woning verborHuweliiksafkondigingen:
L. Th. Verheggen werden rijwielen
DE VERDUISTERING
en rijwielonderdeelen
gen te Maasnie! en G. M A Kuiipers alhier:
afgesloten
schuurtje
ontdekt Ook een
achter K Ch. J. W de Vries té Venlo en J J E.
de woning van B bleek als bergplaats voor de Dèhue
Zaterdag ( Februari. Zon onder 17.33 out.
„
alhier.
afkomstige
karretjes
van
diefstal
en onderGehuwd: — J. A. Ch. H Schonen en C. A.
Zondag 1 Februari. Zon op 8.13 uur.
deelen
te
Uit
de
vondsten
kon
wordienen.
Joris beiden alhier.
Zondag 7 Februari. Zon onder 17.35 uur.
den vastgesteld, dat merken werden verwijOverleden: —AM Collard vr oud 78 jaMaandag 8 Februari. Zon op 8.12 uur.
verwisseld,
derd
onderdeelen
de
en
teneinde
ren
wede van J. H L. Dahmen; M. E van
Zaterdag 6 Februari. Maan op B.SB uur.
gestolen rijwielen onherkenbaar te maken.
M.
Zaterdag 6 Februari. Maan onder 19.45 uur.
Sintliet
oud 90 iaren wede. van Hjaren
Ook in de woning van v. L aan den Kalden- Bae-Ajou; vr
69
m
oud
M
B
H
van
Eek
Zondag 7 Februari. Maan op 9.28 uur.
kerkerweg werd huiszoeking verricht. Daar echt. van S. Schippers; A. E. M. Noman oud
Zondag 7 Februari. Maan onder 21.03 uur.
werd een heerenrijwiel in beslag genomen.
2 weken d van P Th. Noman-Oellers: M E.
Vrijdag 12 Februari. Eerste Kwartier.
Hoewel het ondei'zoek nog in vollen gang is, Janssen vr oud 55 jaren echte van H G. H.
vastgesteld
kan thans reeds worden
dat de Hawinkels; M. W Pijpers oud 1 maand z.
politie een buitengewone vangst heeft ge- van P. M Pijpers-Westbroek;
L Hermans
maakt
oud 1 maand d. van N. P Hermans-Hei! igers;
Een eoede vangst.
Als resultaat van een L. M Beurskens oud U 'maand z. VU J M.
tweetal huiszoekingen bevinden zich oo het P Burskens-Jakobs: JH van-Geleen vr.J.oud
VOOR HUID- EN GESLACHTSZIEKTEN
H.
Klaarenbeekpolitiebureau tal van rijwielen en onderdeelen. 65 iaren echte van
Spreekuur 3—6
LAMBERTUSLAAN 12 waarvan de eigenaars onbekend zijn In het Bongers oud 5 d. z. van J. H. Q. -BongersMAASTRICHT (Villapark) Telefoon 2281 belang van het onderzoek, wordt ieder, die de Wüde.
GRATHEM,
hierover inlichtingen kan verstrekken, co het
van 1
politie-bureau. afd recherche uitgenoodgd.
Huisslacbtintren. 1 Over het tijdvak
(Heel -adv no 8444)
1942 tot
Februari 1943 werden
Hieronder volgt het lijstje der in beslas geno- Novembergemeente
in deze
niet minder dan 280 varMORGEN HALF DRIE
men goederen: een A S 8.-rijwiel, zoo goed kens
geslacht Nu de slachtperiode tot 1
als nieuw: nummer weggevijid. Voorts een
Simplex en een Gazelle-rijwiel. Twee ver- April is verlengd, zal dit aantal nog een aanchroomde wielvelgen, voorzien van zoo go?d merkelijke verhooging ondergaan
als nieuwe banden: een bagagedrager voor
Burgerlijke Stand.
Geboren: Joannes J.
transportfiets. merk Standaard: 2 transoortL. z. van
Constant H. en van Cleut(een spekband en een zwarte jens AnnaFnuiken
buitenbanden
L
G.
Johan
M.. z van Luiiton,
I/>KETTEN OPEN HALF TWEE. band) merk Cvrus Super Transport en Trans- Matheus J Mj
Oomelia M.
H
en
van
Simons
port
Carrier; verschillende buitenbanden zon(Recl.-adv. no. 4259)
Huwelijksaangifte en afkondiging:
Boder merk. waaronder verschillende gevuleani- vend'eerdt. Hermanus J Th., oud 27 jr., landexemplaren:
seerde
een bruin lederen
bouwer, wonende te Weert en Kranen. Anna
merk Hulshoff; een dauies-terry-zadel. merk M. G„ oud 27 jaar, z.b. wonende alhier.
dames-zadel,
Lepper-ElasBrito en een
merk
Overleden:
Bours M. C. 90 jr., z.b.. on?eh
co: twee bruine lederen zadels: een groote
WEERT.
linnen tasch voor bagagedrager; twee rijStand. — Geboren: Gerarda
wieltasschen- een bagagedrager: tal van wie- MBurgerlijke
Gefaets-Gijsen,
te Heijthuijsen; JacoC.
len zonder banden en verschillende meiken
bus M. Mennen-Janssen, Altweerterheide 35:
dynamo's en koplampen.
TungelVeuskens-Kessels,
TEGELEN Margaretha A M.
roij 81a; Annemarie Smeets-Raming deRuijBurgerlijke Stand.
Geboorten: Hendrikus W. P.. z. van P. J. tersingel 47: Henrica J. Steijvers-Koken, BosEen strenge winter Kuiipers-Biei-mans;
Maria C G.. d. van N. hoverbeek 59.
Gehuwd: Geraidus M. Bergs. 22 J. te BuJ. H. de Bitter-Swinkels; rierwicus L W
z van W. G. Doesborgh-Laumans; Johannes del en Anna C. Biesmans. 21 jaar.
Overleden: H. C. A. van Dalen. 74 j. wed
A. G.. z. van J. P. H van den Berg-Vaas;
Louisa M. M. P.. d. van H. G. C. van Horck- van Lodewijk Paber: A. C. Vaes. 15 j.. te
Nederweeri; J. M. Peeters. 70 j., echtg. van
van Bergen
Huwelijksaangiften: P W. H Smits, 26 J. M. C. H. Lamers: Ca. H. W. Rutjens, 3 W.;
en M. L. J. Latiers. 19 J.
P. J. Jacobs. Tl j., ongehuwd.
Htfwehjksvoltrekkuigeii- P. van Kampen.
NEDERWFTT
-iLlGA'Kindervoe- 34 j. en A. P. J. Jentjens, 3*3 j.
HuwelijksafkondiginBurgerlijke Stand.
HORST. gen: öonreurs Ci.
il j. te Roggei en
Burgerlijke stand.
Geboren : Wilhelmus Strijbos M. P., 20 W..
j., te Nederweert; StulP. J. m., Th H. Willemsen-Nabben, EikelenP. G H.. 55 j.. weduwn van Van den
bosch; Johannes B.H.M, m., J.S. Friesenurefc J. M. C, en Houtoen M 5*3 j., te
jansen, America; Hendrik H.A.M., m., P.J. Weert,
weduwe van Kirkels J. M.
M. Jenniskens-Engels, Meterik; Gerard B..
Geboorten: Maria D. E., d. van Moonen
m.,-J. M. Hesen-Driessen, Meterik: Johannes P. en van Reijnen
M. H.; Peter A., z. van
H.L. P., m.. J. L. Vullings-Hanssen, Broek; Reemei-s L.
en van Niessen A. M H.:
Wilhelmus H., m., G. Linders-Hovens, Mel- Antonetta B. A.
P., d. van Janssen A. P. H. en
derslo; Johanna M.A., vr., P.A.C. Jakobs- van Stroeks M. C.
H.; Matheus A., z. van
Peeters. Steenstraat; Leo A., m., P. M. L. Scheffers J. H. en van Huijerjans A. M. I.:
Hegelsum; Jozef Chr. P., Joannes H.. z. van Franssen F. J. W. M en
V ¥{* M KINOERVOEDING Derix-Kellenaers,
m., J. J. Janssen-Steeghs, America; Henvan Neijnens M. C. E.; Antonius H.. z. van
tmz.
rietta P., vr, J. G. B. Peeters-Schrammen, Clauwers P. M. en van Niessen P H.: Joweg; Petronella J., vr., A. A. L. hamia E. H. R. M. d. van Joosten H. M. en
ge.yitaliieerde voeding. Melderslose
Wijnen-Steeghs. Melderslo; Jacoba A. G., vr. van Sonnemans W. M. H.; Elisabeth M J
J.H. Nabben-Van Helden, Stationsweg: Jo- d. van De Waal P. J. H. e» van Knapen M.
(Recl.-adv. no. 4205) hanna Th.H., vr. W.M. Craenmehr-Alards, J .H.
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Overleden: Meuws M. M.. 73 j-, wed. van
Vaes A. C„ 15 J„ ongehuwd.

Scheepens Th.;

HAELEN

—

Pech.
Toen de wed. Abrahams verleden
week Zaterdag een vet varken had geslacht
en dit buiten op de ladder had hangen, kwam
ze, toen ze het 's avonds binnen wilde ha.en.
tot de ontdekking dat onbevoegden de vetvlieaen er uit hadden gehaald.
Benoemd.
De burgemeester heeft als
ambtenaar ter secretarie in deze gemeente

—
—

benoemd dhr. H.

Veugelers uit Valburg.
Op
Zeldzaam.
het Jachtsoed Sint Hisabeth onder deze gemeente verblijven sinds
geruimen tijd een drietal reeën, hetgeen een

ze!d7aarnheid in deze streken is. De gemeente^veldwachter heeft al verschillende
afgedaan. Er zal streng toezicht
ree-strikken
op worden gehouden, opdat dit wild van den
strop
moge blijven.
gespaard

z.—v

KESSEL.

Geboren: Johannes
P J Timmermans
P J. TimmermansVestjens: Jacobus M. Peeters z- v P. H. Peete rs-Burhenne
J H Simons 14 j.: E A.
Overleden:
Konings 1 j. 3 m, te Kessel
CE Snoeren 23 j.
Huwelijksaangiften.
te Ede en H. M Staaks 23 j te Ede onlangs
te Kessel
L. J. H de Man
Huwelijksafkondicingen:
wed v M C. H Oortjes 75 j te Heel-Panheel, binnen de laatste 6 maanden te Kessel
en J. J Jacobs, wed. v. C H J Dietz 50 j.
te Meerlo.
Dinsdagaond tusschen
Rijwieldiefstal
een oefening van
8i en 9£ uur werd tiidens
gezinscursus
den
in het kerkgebouw een zoo
goed als nieuw rijwiel ontvreemd, toebehoorende aan den landbouwer J. Timmermans
van hier De politie stelt een onderzoek in.
ECHT.
De R. K. VereeniR. K. Groene Kruis.
ging het Groene Kruis hield in het K J V.
haar jaarvergadering.
Bij de opening sprak dhr. Smeets 'n opwekkend, propagandistisch woord. Uit het
verslag van den penningmeester blijkt dat er
nu 1300 leden bii het Groene Kruis zi.in aangesloten, er kwamen nl. 207 nieuwe leden bii
De contributie werd verhoogd tot f 3. Voor
welgestelden werd het donateurschap ingeBurgerlijke Stand

—

—

—

—

—

steld
Besloten werd 'n vergadering te oeleggen
de herren doktoren en de «ismes
tusschen
vroedvrouwen uit de gemeente over de kweetip van de aanstelling
van een kraamverrle^ter.
Dhr Bierlaagh oefende critiek uit op het
bestuur, hij haalde verschillende punten aan,
waarin dit te kort was geschoten. In de rekening-controlecommissip
werden benoemd
dhni van Heek. Bierlaaffi en de Vries Drs.
Opnen
van
hoofdbestuurslid gaf een leerzame
uiteenzetting over het belangrijke en veelomvattende werk van de Groene Kruispvereeniging Het was jammer dat de belangstelling
voor deze lezing zoo gering was.
SWALMEN.
Donderdag 4 FeGouden huwelijksfeest.
bruari il. herdachten de echtelieden VillenKloeters aan den Meestersweg alhier den dag
dat zij voor 50 jaren in deu echt traden.
Voor dezen da<» had zich een buurt comité
dat den gouden echtelieden zeer zeÊevormd,
er een onvergetelijken dag heeft bezorgd
JDe gouden bruidegom, die thans 77 jaar
oud is. is geruimen ijd bedlegerig geweest,
maar was toch in zooverre hersteld dat hij

—

met zijn 71-jarige echtgenoote. in e t n mooi
versierd en opgetuigd rijtuie naar de Hoogmis tot dankzegging gebracht, kon wordtn. Na
deze hoogmis werd door een bruidje uit de
buurt aan de kerk een toepasselijk gedicht
opgezegd, terwiil een ander buuvtibewoonstertje onder het aanbieden van een ruiker
bloemen aan huis het gouden echtpaar wel-

kom heette

Hierna sprak de heer Kneepkens namens
toe en bood
de buurt de gouden jubilarissen gouden
paar
aan
Het
een mooi beschenk
geschenken
ontvangen
mocht verder nog vele
Ten, slotte volgde de receptie, waarvan een
zeer druk gebruik werd gemaakt.
Wegens de tijdsomstandigheden kon dit
feest niet zooals er-b:L>ikr Jijk gevierd werden
en moesten ook de versieringen achterwege
blijven
Toch zullen de feestelingen dezen dag niet
licht vergelen

Politie. — Dhr. Hendrikx miste geregeld
zijn' winkel. Als verdacht van
diefstal hiervan werd H. M. aangehouden.
MAASNIEL
Burgerlijke Stand.
Geboren: Joseph P
M , z. van H. J. Stox-Cox; Joseph H. C. z.
ven H. Schaefer-Burhenne; Joseph Herregodts z. van H. H. C. Herregodts-Deussen;
Hendricus W. Fr z. van Fr. H. GiesbertsHeijinann: Maria S. H.. d. van J. H. Bremmers-Balvors; Andreas Fr. M. z. van P. W.
Nijssen-v
d. Voort; Anna M.. d. van W
H Engelen-LutgenE; Annie W. E., d. van J.
Pauius J..
Fr. Th. v. den Hurk-Helwegen:
z van J. B. Cox-Niessen; Maria. d. van G.
H Die's-Geurts; Cornelia A. M.. d. van W.
H. Claessen-Zeegers; Maria Th. H. d. van
H. W. Reuien-Cox; Gerardus H. W.. z. van
Sanders-Duineveld; Hsnricus H..
H. J. H. Lutgens-Lutjens:
z van R.
Johannes A. M.
G. z van H. H. Steeghs-Leenen; Servatius
Cruchten-Notict.
A. G.. z. van G. J. H. van
56 jaar.
Overleden: Catharina Slijkeiman,Maasniei;
echtgenoote van H. H Cox te
Christina Verheesen 59 jaar. echtgenoote
van J H van Kempen, weduwe van M. H.
Slijpen, 26 jaar. onAelen: Jacobus H H.Slijpen:
Jacobus G. J.
geh zoon van A. H.
Smeets. oud 10 maanden, zoon van J. H. G.
Wi'.lems,
oud 10 j.
Smeets-Keijsers; Anna C.
zonder beroep te Maasniei: J. H Maessen,
70 jaar zonder beroep echteren, van A. C.
Knops; Gerardus J. H. Frencken oud 5 jaar
zoon van J. H. Frencken-van Mol.
Gehuwd: Gerardus Smeman, 25 iaar. drokist te Aalten en Catharina W. P. Knops.
oud 22 jaar, zonder beroep te Maasniei: JPr. A. Nabbe. oud 30 jaar, vertegenwoordiger
te Rotterdam en Maiia C Cox. oud 30 jaar.
zonder beroep te Maasnie'
sigaretten uit

—

UIT OOST-GELDERLAND

—

GROESBEEK.
DonderdagDs. J^ A. Visscher overleden.
nacht is te Groesbeek bii Nijmegen plotseling
overleden de 66iarige ds J. A. Visscher. pre-

dikant van de Ned Herv' Gem.. oud-directeur
van de bekende stichting centrale P. H. wel~
ke verschillende tehuizen voor ouden van dagen, voor kinderen en zwakken van geest exploiteert. De overledene deed ook veel oo het
gebied van sociale charitas.

—

Hoofdredacteur: Hugo van den Broeck,
Maastricht
Provlnelsredacteur: J. H.
P. Jacobs, Maastricht.
Redacteur binnen- en buitenland: A. W. A. van den
Sportredacteur:
Ealaart, Maastricht.
IL W. Duyzlngs, Heer.
<%
Verantwoordelijk voor de advertenties 1
V. O. A. Willems. Maastricht.
*■

—
—

De bestuurstaak van den Leider.
„Ons volk is niet onmondig. Wij gaan niet leven onder een
dictatuur. Voor alle initiatief van onder op is er plaats !"
Booze tongen beweren, dat alle zorgen,
welke
oe oorlogsomstandigheden voortvloeien, het gevolg zouden zijn van üi....
nieuwe ords. Verstandige en goedwillende
menschen weten echter, dat die bewering
onzin en laster is. De nieuwe orde moet nog
komen. Zij wordt georganiseerd. Pas cliarna
zal men iets van de gevolgen kunnen zien.
Zoolang de oorlog duurt en ons volk aan de
gevolgen van het krijgsbedrijf is blootgesteld,
zal de praciische uitwerking van ac nieuwe
orcte uiteraard zéér bescheiden zijn. De goede
dingen,

w^elke aan de nieuwe orde

zijn

te

danken, zullen voorloópig niet kunnen opwegen tegen óz gruwelijke nadïelen van den totalen oorlcg.
Men kan van de voorstanders dier nieuwe
ordb wellicht veel kwaad vertellen, maar wie
de waarheid geen ge-weld wil aandoen, zal dit
ééne volmondig moeten toegeven: zij maken
or. s niets wijs. Zij beloven geen hemel op
aar-os. Ook na dtn oorlcg zal er hard gewerkt
moeten worden. Vooral in Nedsrlanci, dat in
ieder geval verarmd en geslagen uit den oorlog te voorschijn komt. Maar ai vruchten
van onzen arbeid zullen niet langer ten go:de
komen aan emkeJen, die zich ten koste van de
arbeic'uncl3 massa kunnen verrijken. Het arbeidende volk zal zelf genieten van alles wat
het aan goede en schoone dingen produceert.
Dat is het beeld, dat ons in de toe-komst toelacht.
Inmkielels zitten we nog in dan oorlog.
Van de mannen der nieuwe orde kan men
in redelijkheid thans niet meer verlangen, dan
dat zij de tor-komst voorbereiden, dit
zij nu dï organisaties scheppen, die straks het
doorwerken van de nieuwe orde in een vlot
tempo mogelijk

maken.

opeicht hebben we niet te klagen.
Er wordt hard aan gewerkt. En er zit nog
al vaart in. Het gaat eigenlijk zóó snel, dat de
meeste menschen met hun waardeering of
met hun crili. k de ontwikkeling niet meer
kunnen bijhouden.
Le*. bijvoorbe ld maar eens op wat er zooal
in minder dan twee maanden is gebeurd. Op
13 December j.l. werd het elfjarig bestaan ven
de N. S. B. gevierd. Dat was een belangrijke
dag; zonder overd' ij-ving mag men wel zeggen: voor Nederland een historische dag. De
Rijkseomimtssaris heeft toen deze mededeelingen gedaan: Mussert wordt door Ad ulf Hitler
als I'ider van het Nederlandsche volk erkend.
De Nationaal-Socialistische Beweging zal bü
het bestuur van Nederland word-n betrokken.
Straks, als de nieuwe ord? van Europa wordt
vastgelegd zal Hitl:r den leider d.-r N. S. B.
bü zioh roepen om dez? nieuwe orde met, hem
te bespreken. Grondslag bü dit alles is, dat de
Nederlanders door Hitler niet als een overwonnen, maar als een gelijkberechtigd volk
worden behandïld.
T. x s
In cli:

In een artikel: „Het moeilü>ke begin" (Limb.
Koerier van 15 Dec. 1942) liebben wü omtrent
de beteekenis van deze mededeelingen van
den Rüfcscommissaris onder meer het volgend

gezegd:

„Sed.rt Juni 1940 waren de geruchten niet
van de lucht, dat Mussert in Nederland spoedig „aan de macht z»u komen". Telkens werd
opnkuw voorspeld, dat dit op een bepaalden
dag zéér zeker zou gebeuren. Toen bleek, dit
de voorspelling niet uitkwam, waren de tegenstanders van Mussert blükbaar nog meer
teleurgesteld dan zün aanhangers. Dat laat
zich begrüpen. In den kring der antl-menschen hoopte men, dat Mussert spoedig aan
de macht zou komen en vooral, dat hü met
veel macht ineens beladen zou worden, zóó,
dat hü onder de vracht, om het populair u ;
te drukken: „zün nek zou breken".
Men
hoopte zelfs dat zekere Duitsche kringen het
daarheen zouden weten te leiden, dat Mus-

De beteekenis van dit besluit zal niemand
lemand die van groote woorden
houdt zou met eenig recht kunnen zeggen,
dat een onbloedige revolutie zich in enkele
weken in ons land heeft voltrokken. De
wacht wordt nu afgelost. Het oude stelsel
heeft afgedaan. Een nieuwe orde doet langs
wettelijken weg haar intrede in ons vaderland. Het zou niet juist zijn te zeggen, dat
we nu een nieuwe regeering" hebben. Dat
is het staatspolitiek secretariaat van Mussert
nog niet. Het instituut brengt in zeker opzicht iets minder, üi een ander opzicht iets
meer. Het oude. dat verdwijnt, is met het
nieuwe niet te vergelijken, omdat het nieuwe
anders is dan het oude ooit geweest is of
kon zijn.
Bovendien: het nieuwe is als een overgang bedoeld. Nü moet men nog een onderscheid maken tusschen het oestuur van votk
en land aan den eenen kam en de aangelegenheden", waarin onder ue gegeven omstandigheden uiteraard in de eerste plaats
rekening moet worden gehouden met het
standpunt der bezettende macht, aan den
anderen kant. Voor deze laatste aangelegenheden heeft het staatspolitiek secretariaat
geen bevoegdheden, althans niet wat de
eindbeslissing betreft. JDeae eindbeslissing
berust bij den Rijkscommis<saris. Maar al de
rest
en dat is zéér veel
komt als het
ware vrijwel gehee; onder Mussert.
Het staatspolitiek secretariaat deT Beweging wordt niet alken betrokken bij de uitvoering van alle
bes tuursmaatregelen,
doch het krijgt recht van initiatief.
Het zal met voorstellen en ontwerpen kunnen komen.
En hier ligt nog een belangrijk punt: de
voorstellen en ontwerpen moeten „door midontgaan.

—

—

del" van het staatspolitiek secretariaat worden ingediend, maar het initiatief kan ook
van elders uitgaan. Het ligt voor de hand
dat hier in de eerste plaats gedacht is aan
de organisaties op het gebied van de volksgemeenschap: Landstand, Arbeidsfront. de
Gilden van de Kultuurkamer, de Artsenkaincr enz. Maar de formu'cerJng van het decreet van den Rijkscommissaris laat. blijkbaar met opzet, de mogelijkheid open, dat
alle Nederlanders met hun verlangens en hun
voorstellen bij het staatspolitiek secretariaat

kunnen komen.

Ons volk is niet onmondiff. WU gaan niet
leven onder een dictatuur. We worden niet
gelijkgeschakeld. Voor alle initiatief van
onder op is er plaats.

zit vooral hierin, dat het initiatief der volksgenooten niet
zal worden doodgedrukt door den onderllngen naijver van politieke partijen of door de
machtsverhoudingen in het parlement. Als
de Leider voor de gedachte gewonnen kan
worden en de uitvoering ervan is mogelijk,
dan gebeurt het en dan gebeurt bet wellicht
op korten termijn.
Zoo dient men ook de nadere uitwerking
te bezien welke Mussert intusschen aan de
instelling van het staatspolitiek secretariaat
heeft gegeven. Niet als dictator, maar als
leider wil hij het bestuur der Nederlandsche
volksgemeenschap op zich nemen. Hij heeft
met ingang van 1 Februari gemachtigden bc.
nosmd voor het staatsbestuur, maar ook gemachtigden voor zijn contact met de organisch georganiseerde voiksgemeenschap.
Deze opzet lijkt ons voortreffelijk. Als men
deze dingen even nuchter wilde bekijken los
van den oorlog los ook van de oeiangiijke
vraagstukken die de wereld- en levensbeschouwing raken, dan zou men moeten zeggen, dat deze vorm van bestuursorganisatie
de organisclie staatsgodachte, die de katholieken steeds als hun ideaal hebben gepropa
geerd, zeer dicht benadert
Hiermede willen wij natuurlijk niet zeggen, dat de vraagstukken, welke met de wereld- en levensbeschouwing verband houden,
niet van hooger belang zijn dan de vorm
van het bestuursapparaat. Maar in de veronderstelling, dat het bestuursapparaat in
goede handen komt, dus in handen van
mannen, die onze levensbeschouwing kennen en verstaan en er rekening mede houden, dan moet men zeggen, dat de nieuwe
staatkundige structuur onze voorkeur verdient boven alles wat 150 jaar liberalisme en
democratie ln Europa op dit gebied hebben
Het verschil met het oude

sert aan kunstmatige macht en grootheid
spo-dig te gTondï zou gaan
Ook deze speculatie komt niet uit. Het getuigt voor den ernst, waarmede Hitler, de
Rijkscommissaris en zün m aste medewerkers,
onder wie General-kommissar Schmidt, zich
van hun verantwoord:lü;kheid ten opeichte
van het Nederlandsche volk en van de Germaansche samenwerking bewust zün, dat niet
zondïr voortvarendheid, maar tevens met beleid op den nieuwen weg wordt voortgeschreden.
I
Ongeduldige N.5.8.-ers zullen het wellicht
betreuren, dat hun Leider niet méér macht
krügt. Anderen zullen annalen, dat MusseTt
eigenlijk niets te vertellen heeft en dat de
RÜksconunissaris uiteindelijk mèt de verantwoordelijkheid ook de macht behoudt. Op
wat er nu gebeurt is het groote woord, dat vertoond.
„Mussert aan de macht komt" inderdaad niet
De structuur is voortreffelijk. Op het apvan toepassing.
paraat valt bijna niets aan te meiken. Het
Maar men kan er blükbaar zeker va.ii zün, komt nu op de mannen aan.
Van de mannen, die het eerst aan bod zijn,
dat de Rijkscommissaris in opdracht van den
men in dit nummer enkele levensbijvindt
Führtr precies zooveefl van z'jn bestuursbeaonderhecten.
Een lijst van ministers uit den
voegdheden aan Musserts zeggenschap zal democratischen tijd zag er
zakelijk gez.en
delegeeren als noodig is voor de taak, die beien rekening houdend met de vakbekwaamin den regel minder goed uit. Toch
den voor oogen staat: het Nederlandsche volk heid
teleurgete winnen voor het nationaal-socialisme en zullen velen in onzen lezerskring
zijn. Het zijn allemaal we! goede volkssteld
voor het nkuwe Europa."
genooten, doch we hebben geleerd de menTot zoover onze beschouwingen van 15 Deschen ook naar enger verband te beoordeecember J.l. De gebeurtenissen hebben inmid- len. En zóó gezien, valt de lijst voor de kadels onze zienswüze bevestigd. Men lette tholieken tegen. Maar in gemöede: ligt de
slechts op wat er volgde: op 30 Januari JJ. sclïulri daarvan bij Mussert?
verscheen in het verordeningenblad een deHUGO VAN DEN BROECK
creet van den Rijksc commissaris, waarbü een
staatspolitiek secretariaat der Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden werd
ingesteld. Daarby is vastgesteld, dat alle aan VLIEGTUIGEN VERVOERDEN GJEWONDEN EN ZIEKEN UIT STALINGRAD.
den Rükscommissaris ondergeschikte Dudtsohe instanties bü de uibvoering van belangNaar het D.N.B, verneemt, hebben transrijke bestuursmaatregelen, maar vooral ln portvliegtuigen der Duitsche luchtmacht veel
personeelsaangelegenhedsn, overleg dienen te hulp geboden bij Stalingrad. Onder bescherplegen met dn JLeider. Bovendien kan de geming der grenadiers werden gewonden en
noemde Beweging door middel van het staats- zieken in de vliegtuigen
gebracht en overpolitiek secretariaat voorstellen en ontwerpen dag
en des nachts naar de vliegvelden achindienen. In aangelegenheden, waarin onder ter het
front vervoerd, door het bolsjewistide gegeven omstandigheden in de eerste
plaats rekening moet worden gehouden met sche cordon van jagers en afweergeschut
heen. In totaal hebben deze vliegtuigen büna
het standpunt der bezettenxte macht, begewonde en zieke soldaten van het 6de
houdt de Rükscommissaris zich de eindbeslis- 47.000
leger naar de lazaretten overgebracht.
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BUITENLANDSCHEOVERZICHT.

belangstelling

voor dezen

grendel

tusschen

Middellandsche en Zwarte Zee is er te Mo».
kou stellig niet mulder op geworden, sedert
Stalin zich in plaats van de tsaren in het
Kreml heeft genesteld. Op dat geb.ed is ook
in de Sovjet-Unie alles bij het oude. uit den
„tijd der bourgeoisie" gebleven. De Turken
Tusschen Europa en de halfwilde zijn zioh daar terdege van
bewusx. Doch ook
steppe-volken der Sovjet-Unie staat
al zou Churchill dit willen, de Engelschen
alleen het schild
oer U uitbuit- kunnen niet besHssen over de bolsjewistische
weermacht en haar bondtenooten. politiek.
Een lord en een journalist geStalin gaat immers kennelijk zijn eigen
iutk.jc .n
ven onzin ten oesi.e.
weg, waarbij hij een nauw bedwongen minde benauwenis.
Waarom bleef achting voor zijn democratische eu kapitaStalin ver van de wuivende pal- listische „bondgenooten"
aan den dag legt
men te Casablanca'?
Hij laat zich aan Londen en Washington
en zooIn een artikel in „Das Reich" wij6t dr. slechts zoo veel gelegen liggen, als
het in zijn bolsjewistische kraam te
Goebbels er op. dat de heldenstrijd der ver- lang
pas
komt.
dedigers van Staiingrad, die tot de laatste
De bekende besprekingen, welke Roosevelt
patroon stand hielden, om voor het overige
front den schok der aanstormende bolsjewis- en Churchill te Casablanca hebben gevoerd,
tische horden te breken het sprekendste zijn daar een voorbeeld van. Het hartelijke
symbool is van de tegenwoordige worsteling verzoek der beide groot-mogolen uit het geom de toekomst van Europa. De mannen van allieerde kamp aan den bolsjewistischen alleenheersoher, om aan hun besprekingen deel
het zesde leger zullen, schrijft de minister, te
nemen, vond geen gehoor. Niet alleen Stain de geschiedenis door alle tijden heen gelin
zelf verscheen niet: hij zond ook geen
ëerd worden als de voorposten van Europa
vertegenwoordigers. Te Londen en Washingtegen de steppe.
Er zijn velen, die zich nog steeds sleohts ton zit men blijkbaar met het geval nogal
oppervlakkig rekenschap geven, wat er aan verlegen. Toen Roosevelt dezer dagen op een
persconferentie de vraag werd gesteld, of
hot Oostfront gebeurt en wat de inzet is van
de te Casablanca genomen besluiten
den onvergelijkelijken strijd, weike ui de Stalin
goedgekeurd, luidde het
ontwijkende
eindelooze vlakten der Sovjet-Unie op het had
oogenblik gestreden wordt. Wij weten thans, antwoord van den president der Vereemgdedat Stalin er in slaagde, ondanks de groote Staten. dat hij zich niet kon uitlaten omDuitsche offensieven gedurende den afgeloo- trent goedkeuring of afwijzing door Stalin,
pen zomer en de verbitterde worsteling in den daar alle onderhandelingen „uiterst vertrouEn toen de plaatsvervangende
nazomer om het bezit van Stalingrad, zeer welijk" waren.
minJster-president
Attlee DonderBritsche
legere
sterke
in reserve te houden voor het
tegenwoordige bolsjewistische winteroffen- dag j.l. in het Lagerhuis de vraag kreeg te
sief. Terwijl de Sovjet-Unie anderhalf jaar hooren. wat de ware reden is, dat Rusland
oorlog achter den rug heeft en iv dit tijds- geen militaire of diplomatieke vertegenwoorbestek de zwaarste verhezen aan menschen d:gers naar de conferentie te Casablanca
gestuurd heeft, luidde het
nietszeggende
en materiaal heeft ge-eden, beschikt maarantwoord:
Het is de zaak ran de Sovjetschalk Sjoekoff, op het oogenblik de eigen- regeering
en niet die van ons, can daarover
lijke generalissimus aan de zijde der Russen,
nog steeds over voldoende strijdkrachten, om te beslissen.' De afgevaardigde der Britsche
mecdoogenloos telkens nieuwe honderddui- Arbeiderspartij. Shinwell, ging nog verder.
Hij stelde o.m. de vraag: „Waarom werden
zenden im het vuur te zenden. De cijfers. de Russen
niet uitgenoodJgd tot de confeweike de Duitsche legerberichten brengen
met
rentie
de
Turksche regeering. welke, van
gedurende
over het alleen reeds
de laatste
bekeken, zoo belangrijk
weken vernietigde aantal Sovjet-tanks geven Russisch standpunt
Deze belangwekkende, doch onbescheieen beeld van de omvangrijke hoeveelheid was?"
die het zekere
oorlogsmateriaal, waarover de bolsjewieken den vraag werd door Attlee
het onzekere nam
niet beantwoord.
blijkbaar
ondanks alles nog kunnen be- voor
Wellicht, geven echter de komende gebeurschikken
tenissen binnen afzienbaren tijd tóch het
Met deze feiten voor oogen wordt het toch
op de vragen, welke aan den
langzamerhand tijd, dat men het gezonde juiste antwoord
geval opvallend zwijgzamen Roosevelt
in
dit
werking
verstand in
stelt. Wie anders dan
gesteld.
alleen het Duitsche leger en zijn verbonde- en Attlee werden
nen zijn in staat de millioenen-horden van
halfwilde steppe-volken buiten Europa te
houden? Men moet er niet aan denken, wat
er kan gebeuren, als dit schild, dat Muropa
vastberaden dekt, zou worden versplinterd en
de gigantische bolsjewistische stoomwals, met
stemming in
Stalin aan het stuur, vrij baan naar het
Westen zou krijgen. Is men werkelijk zóó
De groote bijeenkomst ter gelegenheid van
naïef om te gelooven, dat de bolsjewieken den 306
ijlings gehoor zullen schenken aan minzame palast ten Januari in het Berlüier Sportademde geheel den geest van de peverzoeken uit Londen of Washington en ln riode vóór
de machtsoverneming door de
Berlijn halt zullen houden, terwijl de Euroschrijft de correspondent te BerN.S.D.A.P..
peesche landen langs de Noord- en de Mid- lijn van
't „ALGEMEEN HANDELSBLAD":
dellandsche Zee als rijke, lokkende buit
Meer
dan
ln
vele vorige vergaderingen
geliggen?
JEn
andere
open
voor hen
in het
heerschten hier het élan, het enthousiasme
val: waar zouden de Engelschen en de Ame- en
verbetenheid,
de
die de vergaderingen van
rikanen de troepen-massa vandaan moeten de N.S.D.A.P. ult den tijd voor 1933 tot politooveren, om deze lawine te keeren? Met den tieke hoogtijdagen maakten en
tot gebeurtenismeesten nadruk mogen hier nog eens de sen, die een onvergetelijken Indruk maakten
woorden uit de Proclamatie van dein Fuelurer op leder, die ze bijwoonde.
van 30 Januari j.l. herhaald worden: „Ofwel De groote zaal was geheel gevuld met Beroude en jonge, hier en daar ook vrouDuitschland. de Duitsche weermacht en de lijnei-s,
wen. Er werden veel uniformen gedragen, zooEuropa,
landen,
verbonden
met ons
en dus
wel van de partij als van de weermacht. Op
zegevieren of er breekt uit het Oosten de het podium hadden verscheidene hooge leden
binnen-Aziatisch-bolsjewistische golf los over van partij en weermacht plaats genomen. De
het oudste cultuurcontinent, even verwoes- rede van dr. Goebbels werd herhaaldelijk door
daverend applaus onderbroken; ook klonken
tend en vernietigend als dit in Rusland aelf herhaaldelijk
kreten van bijval van de tribureeds het geval was"
ne af. Meermalen gaf de tribune spontaan het
XXX
tot een „Sieg Heil!" op den Führer.
Lord Beaverbrook moet in het Engelsche sein
Opmerkingen uit de rede. waarin de Rijkshoogerhuis hebben gezegd, dat elk verstandig minister uiting gaf
aan den strijdgeest
mensch in het Britsche Empire zich zou ver- en de hardheid en offerbereidheid van partij
en volk ln Duitschland, werden geaccentueerd
heugen oves* een overwinning der bolsjewieeen buitengewoon enthousiast applaus.
ken in Europa en de Amerikaansche journa- door kon
aan de gezichtsuitdrukking der duiMen
list Constantine Brown hield in de „Was- zenden,
die met gespannen aandacht de rede
hington Staa*" een pleidooi, om begrip te
volgden, bemerken, dat hier mannen bijeen
veroveringsplannen waren, die op
toonen voor mogelijke
dezelfde wijze als zij vóór 1933
Sovjets
Europa.
in
Doch beide heeren als het moest hun leven op het spel zetten om
der
„bezitten nog op veiligen afstand van het
hun idealen te verwezenlijken, ook thans bedreigde gebied' en wellicht meenen zij zich reid waren om alles op alles te zetten om
daarom te kunnen veroorloven, onzin ten Duitschland de overwinning te doen behalen.
In zooverre was de bijeenkomst van den SOsten
beste te geven.
Januari, ook al was de Führer niet aanwezig,
De Turken, die als naaste huren Stalin en een uiting van
het fanatisme van breede en
zijn trawanten een beetje beter kennen, den- zeer belangrijke lagen
van het Duitsche volk,
vermoedelijk
heel
anders
over.
'S
ken er
Het
waarmee het den strijd doorzet. In zooverre
ongewaagd
veronderstellen,
zijn
gebeurtenissen
niet
te
dat het
de
In het Oosten wellicht
derwerp: Sovjet-RusJand tijdens de bespre- van zeer groot belang, omdat zij het Duitkingen, welke Churchill vorige week met sche volk den schok hebben gegeven om alop alles te zetten, zooals de nederlaag van
Turksche staatslieden heeft gevoerd, ter ta- les
de partij in 1932, waaraan ook minister Goebheeft
Berlijn
men er bels herinnerde, het sein voor de N.S.D.A.P.
fel is gekomen. Ook te
nog eens op gewezen, dat daar niet uit het was om nog eens de tanden opeen te zetten.
oog werd verloren, dat Turkije zach stellig Terwijl de tegenstanders reeds met den ongroote zorgen maakt over de aspiraties van dergang van de partij rekening hielden, aande Sovjet-Unie. Of het Chjurchill gelukt is vaardde zij het volgende Jaar de regeering.
men ook de opmerking van dr.
deze zorgen weg te nemen, is een vraag, wel- Zoo moet verstaan,
Goebbels
dat wanneer Duitschland
ke Stalin mede zou moeten beantwoorden. thans
al zijn krachten gaat inspannen, het einwerd hieraan toegevoegd. Veelzeggend achtte de van den
oorlog wellicht eerder kan komen
men net, dat de Sovjet-Russische bladen het dan velen verwachten.
officieele communiqué over de EngelschTurksche besprekingen te Adana klein en
FINANCIËN
zonder commentaar
als een voor het Sovjet-pubhek bijkomstige gebeurtenis
hebben
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UIT DE PERS.

De

—

—

afgedrukt.
De moeilijke positie, waarin de Turken verkeeren bij hun beleidvol streven, naar alle
kanten eek uiterlijk stricte neutraliteit te
handhaven, ls den allerlaatsten tijd stellig
ndet verbeterd. Men krijgt 200 den indruk,

dat er in dit gedeelte van onze woelige wereld iets broeit. Onlangs werd melding gemaakt van een opvallende militaire bedrij-

vigheid in Syrië, waarbij de Amerikanen op
den voorgrond traden. Ook was ©r een bericht over de aanwezigheid van groote vlooteenheden in het oostelijke bekken van de

Middellandsche Zee. De kortste weg voor het
overbrengen van Amerikaansche en Engelsche wapenzendingen naar de Sovjet-Unie
leidt door de Middellandsche Zee. Hij is echter ndet alleen nog bij Tunis, doch ook door
de Turksche Dardanellen versperd. Om tenslotte in het bezit van de Dardanellen te
zij het dan ook
kunnen geraken heeft
tevergeefs
reeds het tsaristische Rusland eenige oorlogen gevoerd. De begeerige
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—

Duitschland.

INKOMENS EN VERMOGENS
Uit gegevens van het Centraal Bureau voor
de Statistiek blijkt dat het gemiddeld Inkomen der aangeslagenen ln de inkomstenbelasting sinds 1936—'37 zich geleidelijk aan verbeterde. Het ls van 1939—"40 op 1940—'41 zelf»
over het geheele land gestegen. Voor het gemiddeld vermogen per aangeslagene kwam do
strijging ln 1938—'39 vrijwel tot stilstand.
Het hoogste gemiddelde Inkomen per Inwoner kwam ln 1940—'41 voor ln Den Haag en omstreken (f 622) en het Gooi en Oostelijk Utrecht
(f 588). het laagste ln de Drentsche veenstreken (f 160). Het hoogste gemiddelde vermogen kwam eveneens voor ln het Gooi en Oostelük Utrecht (f 3021) en Den Haag en omstreken (f 2852), het laagste ln de Limmijnstreek (f 363).
burgsche
vermogens
Uit de stijging van Inkomens en
toenemende
besluiten
tot
een
mogen
men
zou
welvaart, ware het niet. dat de oorl°S!;-o"»-standigheden de waardeering van deze g«'<">fdragen in goederen moesten doen vermindeieu.
duidelijk.
"e.
Het is immers maar al te productiegelegenderland bij verminderende
held niet rijker worden kan.

<£t

Limburcer

Sprot-Koerier

Wedstrijden van gewicht.
Voor

Roermond en Spektheide.

Limburgs belangstelling gaat vooral uit naar
Noad—Roermond, terwijl uiteraard ook Maurits—Spek'heide, die vandaag gespeeld wordt,

belang is. Voor Roermond staat veel
op het spel.
lengWint men, dan komt men Noad eenige
wordt,
dan
echter,
men
vóór,
verliest
ten
voor MVV ln den
vooral bii nieuwe winst
thuiswedstrijd tegen PSV (waarin MVV 0.1.
inderdaad goede kansen heeft) de zaak voor
onze Roermondenaren nogal penibel.
We weten het: Roermond
De kansen?
maakte Zondag J.l. geen daverende beurt.
Maar men kan er van op aan, dat dhr. Geraedts. RFC's mental-trainer zijn mannen van
de week 'n stuk of wat moreele pillen te slikken heeft gegeven. En blijkt niet het succes
van moreel gesehaaf aan een plotg btj voorkeur in critleke situaties? Kansloos zijn de
Roermondschen dus zeker nietl BW—Longa
laat den Tilburgers, zoo zij winnen, nog 'n.
bescheiden kansje op den titel, 'n Gelijk spel
in dezen wedstrijd zou, gecombineerd aan een
everit. Spek'heide-nederlaag ln Lutterade, wei
zéér bijzonder in de kaarten spelen van Willem 11. dat morgen in Venlo meehelpt, VVV
in de bloemetjes te zetten.
In West I kan de beslissing vallen als Hermes van het uitgeschakelde EDO wint en ADO
bovendien in Dordrecht tegen DFC 'n puntje
achterlaat. Men verwacht echter ook 'n ADOoverwinning. Neemt men aan, dat ADO ook
haar laatsten wedstrijd, tegen Stormvogels tot
'n goed einde brengt, dan spelen we straks
hier nog beslissingswedstrijden.
DE VALK KAMPIOEN ?
In t C hebben de Limburgsche ploegen vrij
af. De Valk kan het kampioenschap behalen
dcor te winnen van Kolping. Tivoll en Nevelo zullen vermoedelijk
moeten onderdoen
voor resp. Helmond en Brabantia.
WINST VOOR SWIFT EN TEGELEN.
In 3 E laat het zich aanzien, dat een spanZondag
nende eindstrijd
te wachten staat.
komen Swift en Tegelen ln het veld en hoewel beide ploegen zwaar werk krijgen tegen
resp. R V V. en Steijl, verwachten we toch
een kleine zege voor het leidende tweetal
plaatselijke Roermondsche wedVooral de
strijd verheugt zich in een groote belangstel-

van groot

ling.

In F kan een overwinning verwacht worden
voor Parmingen en Venl. Boys, die resp. Gennep en RKDEV zullen bekampen.
AFDEELINGLIMBURG
1 A.
Biesl. B. die j.l. Zondag een B—l zege
op Leonidas bevocht, heeft nog goede kansen,
vooral als ze a.s. Zondag bij RKASV wint, wat
niet onmogelijk is. Leonidas zal wel van Geel
81. winnen. RKSVC heeft op eigen grond geen
slechte paoieren, al zullen de Boys ult Maarland zich weren. White Star kan SVME met
klein verschil baas blijven.
IJ.
Hom heeft tegen Swalmen 2 even
goede kansen als haar bezoekers. Laar krijgt
heel wat te stellen met RKAVC',
maar kan
toch wel de punten behouden.
IK.
ivo 2 zal een kleine nederlaag tegen
SVB 3 niet kunnen ontgaan. Meer kans op
succes heeft VIOST. die in Tegelen de MVC'ers
ontmoet. Voor ONI hebben we weinig hoop,
al zijn de Venlonaren tegen Steijl 3 niet geheel en al kansloos.
1 M.
Oostrum kan het bezoekende Walarla
den voet dwars zetten. Voor America ls er,
nu RKDEV 2 op visite is, hoop op een nieuwe
overwinning. Erika—RKLVV kan door de gelukkigste gewonnen worden, doch te Lomm
zullen de p.unten wel voor Tienray zijn.

_
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HOE VAART ONZE
VOETBAL-FAMILIE?

';"
' '
' I
"
is. dat Toon en Albert van Schendel weer dael
uitmaken van de ploeg van France Sport. ZU
Gianello.
Cerini,
Vietto.
hebben dit jaar
Glauna, Galiussi, Pernac, Teissere en Dujaj
zitten er
als ploegmaten. Voor het overige
geen Nederlanders in de Fransche ploegen,
beweerd,
dat Schulte
ook al werd er onlangs
topvorm en volle toeren te draalen. Dat kan weer voor Dilecta zou gaan rijden. Over negen
beste
dlt
seizoen
slechts
pezijn
ploegen verdeeld, komen er
alleen volledig een speler die
riode meemaakt. Zijn bezieling behoeft niet 29 Belgische renners voor Fransche ploegen
bij woorden te blijven. Hij Ran (en hij moet!)
uit.
met daden vóórgaan. Dan dwingt zijn spel het
noodige respect af bij de rest van de ploeg,
dan krijgt hij autoriteit. Het is jammer, dat
NIET:MAURITS—SPEK'HEIDE
TOCH
de laatste Jaren aan de keuze van den aanwij vernemen ' werd aan Maurits
Naar
werd.
zorg
weinig
besteed
dikwijls
voerder
ie eisch gesteld, den wedstrijd Maurits—
werd
De eigenlijke taak van den aanvoerder
Spek'heide, die hedenmiddag zou plaats
daardoor *n beetje onduidelijk. Hier en daar
In
vinden, zonder publiek te spelen.
is het zelfs zoo, dat de taak van den aanverband hiermede
is de wedstrijd nu
voerder niet verder gaat dan het drukken van
uitgesteld en verschoven naar een lascheidsrechtershanden.
leren datum.
Het zal duidelijk zijn, dat die taak eigenlijk
véél verder moet gaan, dat de aanvoerder ook
bulten de lijnen voor de leden van zijn ploeg
SCHAKEN
de „aanvoerder" moet blijven, die hen voorbereidt op den wedstrijd die komen gaat, die
beet
van
zich
af.
Voor
de eerste
M.S.V.
respect afdwingt óók ln het leven van allen
klasse van den Nederl. Schaakbond afd. Limdag. Dan kan zijn werk zéér dankbaar zijn.
burg
Zondag de belangrijke ontmoeting
Overigens: er zijn plaatsen in het elftal, die Sittardwerd
konden
I—M.S.V. II gespeeld.
Er
ter bezetting voor den aanvoerder niet ge- slechts 8 partijen worden beëindigd, waarvan
schikt zijn. Men zou zijn aanvoerder bij voor- het resultaat 4—4 werd. Beide afgebroken parkeur ln halfllnie of achterhoede moeten zoetijen zullen worden gearbitreerd.
ken, niet alleen omdat deze spelers een goed
de tweede klasse Zuid speelde MSV 111
overzicht hebben, doch vooral ook omdat 'n teVoor
Maastricht tegen 't Anker I. Maastricht
achterhoede-speler dikwijls van rustiger, minhier stevig van zich af en behaalde haar
der snel Bewogen, kaliber ls dan spelers ult beet
overwinning.
de voorhoede.
En voor een aanvoerder is eerste
Daniël Noteboom
behaalde te Spekholzerkalmte onder alle omstandigheden soms goud heide
(enkelt
voorloopige overwinning
. kampioenschappen waard ! (Slot volgt). partijeneen
en
, ,
"^
'
worden nog nagespeeld), terwijl van
'
(Recl.-adv. no. 4039)
den wedstrijd Burcht I—Max Euwe geen uitslag binnenkwam.
In 't Noorden is men thans opnieuw aan de
competitie begonnen: Arcen zal hier met drie
van
achttallen optreden tegen Tegelen. Zondag J.l.
Voor een der rechtbanken ln Vlaandevan Tegelen
ren was men bezig, een Ingewikkeld
wist Arcen I reeds te winnen
met 9—3.
moordgeval, dat zich verleden Jaar op
een
BILJARTEN
Zondag vóór Paschen
in
den
Vlaamsch dorpje had afgespeeld, ult te
eigen
Z.-Limburg.
Gewest
materiaal Izijn de hinderlijke verschijnselen van
Zelfs
gepluizen. In dit drama verscheen een
zwakte, prikkelbare en dikwijls ook door
bleek voor Emma 2 geen stimulans om de
tuige, die verklaarde, dat hij den mooreer te redden. Ook Emma I bracht het in f steking aangedane slijmvliezen. Daarom isl
denaar 's morgens om 11.30 uur precies
spel.
Bleijerheide niet verder dan een gelijk
gezien had. „Weet U dat wel zeJcer?",
I het noodig niet alleen de kwaal zelf (e beSBC bleef puntloos bij Gr. Laken. Bocholtz
vroeg de president, ook al omdat met
«strijden, maar tevens een gunstigen invloed opl
nekte
Chespeelde
Sp.'heide.
Union
gelijk
in
van
den
bedeze verklaring het hoofd
Ide slijmvliezen uit le oefenen en deze bestand!
vremont met 6—2. Kets Niet deed vergeefsche
schuldigde zoo ongeveer viel,: „weet U
waar v. Ingen
een
moeite bij Amicitia,
maken legen schadelijke invloeden. Dal
wel zeker,
dat het precies 11.30 uur
(S.)
gaf
O. Ons
moyenne van 22,22 maakte.
was?". „Natuurlijk!" antwoordde de geSilphoscalin, het door geneesheeren aanverloor.
M'geleen,
niet thuis voor
dat met B—o—
8 0
tuige: „leder jaar den Zondag vóór Pamiddel, op probate wijze! Lel op den
I
met
bevolen
2
won
gem.
Laudy
18,18
haalde
O. Br.
schen om 11.30 uur precies arriveert ln
1
naam
en op de groene verpakking.
(T.).
Silphoscalin
6—2 van K.O.T.
ons dorp de karavaan van de Ronde van
De tegenstanders van morgen.
Verkrijgbaar in alle apotheken en drogisterijen
Vlaanderen, op doortocht. Ik stond er
Klasse I: Emma 2—De Burcht; Vr.'schaar— I 80 Tabletten f 2.10. Geïllustreerde brochure
naar te kijken, toen lk den moordenaar
Spekholzerheide.
zag." De president liet bij „Sportwereld"
Voorburg.i
St. l gratis verkrijgbaar. W. Moll
Klasse IV:
H'heide 3—O. Ons 3 (S.);
hoe
het met die
even informeeren
Eendracht
3—
S.B.C.
3.
Hooger
3—Corso;
klopte.
Ronde van Vlaanderen zat. Het
(Recl.-adv. no. 404»,
Zal Emma 2 zich rehabillteeren?
Reeds
I.
De moordenaar werd veroordeeld, en
twee maal moest men ln Burcht met B—o
dat hij nog bepaald enthousiast voor de
de meerdere erkennen. Vr.'schaar overtroefde
wTe'lersport ls, lijkt twijfelachtig 1
Sp.'heide bereids twee keer met 6—2, zoodat
we Spek'heide ook thans niet veel kans geven.
WIELRENNEN
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ONZE RENNERS GAAN TRAINEN

In een vóórcompetitie.
De leden der Bundensche rennersclub „Bergklimmers" worden ook dit seizoen via 'n serie
trainlngsrltten uitstekend op het seizoen voorbereid. Men stak deze training nu in het kader van een competitie, bestaande uit twee
peletonritten en twee persoonlijke ritten.
Aan deze wedstrijden mogen alleen clubleden deelnemen die in het bezit zijn van een
N.W.U.-llcentle. De puntentelling voor de peletonritteo is: 10. 9, 8 enz.; voor persoonlijke
wedstrijden: 5, S, ï, 1. De cyclo-cross van 28
Maart valt buiten deze competitie. In clubverband
wordt het ook ditmaal weer een
heusche wedstrijd.
competitie
begint reeds op 14 Febr. a.s.
De
met een peletonrlt over 30 K.M. voor profs
onafh. en amateurs en een pers. wedstrijd met
3 klassementen over 15 K.M. voor de nieuwelingen. Op 28 Febr. rijden de profs enz. een
pers. wedstrijd over 40 K.M. met 5 klassementen, terwijl dan de nieuwelingen in een
peletonrlt over 20 K.M. aan den slag zijn. Op
14 Maart volgt voor de profs 'n peletonrit over
60 K.M. en voor de nieuwelingen een pers.
wedstrijd over 25 K.M. met 5 klassementen. Na
de cyclo-cross op 28 Maart volgt dan op een
Zondag ln April nog voor de profs een persoonlijke wedstrijd over 80 K.M. in 8 klassementen, terwijl dan de nieuwelingen 'n peletonrit over 30 K.M. verhapstukken. De profs,
onafhankelijken en amateurs rijden samen.
Men overweegt om straks, tot October toe
een seizoens na-competltte te organiseeren.

—

Memoires
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De D.1.5.-r. binnen kwam in den wedstrijd
dat
zoo ongelukkig ten val,
hü een been brak.
D.S.S. 3 sloeg Zondag j.l.
Baarlo met de
lieve kleinigheid van 23—1. Gemiddeld zooiets
van één doelpunt per 3 l-'2 min. I
Servatius,
dat morgen een huldigingswedstrijd tegen SVB speelt, zal straks versterking
krijgen van 8 spelers uit Noordwijk.
Hedenavond houdt dhr. Gielehs voor Willem I de laatste van een reeks lezingen, welke
groote belangstelling trokken.
GEEN TOUR DE FRANCE!
Willem I verloor overigens sedert 1 Juni '42
Frankrijk
zonder etappe-wedstrijden.
reeds 21 leden door vertrek naar elders. Deze
week vertrok o.a. rechtshalf C. Scharis naar
(Eigen bericht)
het buitenland.
BRUSSEL, Februari
De Emma-spelers P. Bernaerts en J. Ruibericht uit FrankEr
kwam
een
sensationeel
vroegen
ters
overschrijving naar V. V. Hoensrijk: kolonel Pascot, de Fransche sportleider,
broek, wier kleuren zij ook vroeger verdeheeft voor dit seizoen het houden van étappedigden.
wedstrUden verboden, daar hl) het onder de
De Palemig-speler H. Quadvlieg vroeg overgegeven omstandigheden niet mogelijk acht,
schrijving aan narr Adveo.
een dcrgclijken wedstrijd op correcte wijze te
Het -rotest
van WH (wedstrijd RKBSV— organiseeren.
WH) werd toegewezen. De uitslag wordt nu
Daarmee vervallen meteen alle plannen voor
o—l.
den Grand Prix du Tour de France, den nieuR.K.A.V.C, experimenteert.
Doelman
Van wen I'Auto-wedstrijd dien men als een soort
Dijck verhuisde naar de r.-binnenplaats, tervan Tour de France-extract beschouwen kon,
wijl oud-doelman Cox nu weer onder de lat het Circuit de France (de surrogaat-Tour!) en
kwam.
de Grand Prix des Pyrenéês.
Daar juist deze drie groote evenementen den
Ook bij R.K.V.V.N. experimenten: hier staal
practisch
Franschen
wegwedstrijdkalender
nu r.-buiten Thomassen onder de lat, terwijl
midvoor Damen het als achterspeler probeerde. overheerschten, schopt dit besluit het heele
wedstrijden-schema in de war en zullen de
Deze wijzigingen bleken verbeteringen.
Fransche organisatoren opnieuw moeten verOp 14 Febr. a.s. herdenkt Weert '08 haar gaderen (op 10 Februari) om een nieuwen
35-jarig bestaan. Onder meer staat 'n receptie wedstrijdkalender samen te stellen.
oj> het programma.
Vermoedelijk ts dlt besluit van kolonel Pascot
een der gevolgen van de gebrekkige organiOok Brevendia. dat mogelijk tevens kampioen wordt, jubileert binnenkort.
Deze club satie waaronder verleden Jaar zoowel het Circuit de France als de renners die er aan deelbestaat 20 jaar.
namen te lijden hadden. Deze organisatie was
Bij Swift bezet Comes nu de spilplaats en
afgezien
onvoldoende en de wedstrijd werd
voldoet daar goed.
dan van het fenomenale rijden van den Luikenaar Neuville
ook sportief verre van een
Buggenum moet midvoor v. Pol, om studieredenen verhinderd, voorloópig missen.
succes.
Daar men de Fransche wielersport waarschijnlijk niet het risico vil laten loopen, dlt
van een
der
op het gebied
seizoen zijn reputatie
volledig
te , grabbel
te
etappe-wedstrijden
De aanvoerder.
gooien, was dit besluit eigenlijk wel te ver(14)
wachten.
Evenals reeds ln België geschiedde, zal de
Hoe wordt men aanvoerder
Pascot,
Er bestaan vele manieren om het tot deze Fransche wielerbond nu, op bevel vanklassieke
de
functie te brengen. Meestal gaat het zoo, dat maatregelen moeten nemen om
tegen de zoogemen vele Jaren iang in een elftal meeloopt en wedstrijden te beschermen
het tenslotte zoo ver brengt,
dat men de naamde „wilde criteria", die ook In Frankrijk aan de belangstelling voor de groote wedmeeste dienstjaren op zijn geweten heeft. Dan strijden
veel afbreuk deden. Verder zal overwordt men aanvoerder
en dlt systeem vind wogen worden
die verof men wedstrijden
lk verre van fraai. Men vergete niet, dat zoon
leden Jaar niet plaats vonden, dit Jaar wel op
aanvoerder in functie komt, op
een oogenDaarmee wordt o.a.
blik. dat hij zijn beste periode zeker reeds den kalender zal plaatsen. wedstrijden
als Brushet doorgaan van nieuwe
eenigen tijd achter den rug heeft.
En ik vraag mij af, of zoon speler die op sel—Parijs, Parijs—Luik en Dyon—Parijs twijzijn retour ls, wel een goed aanvoerder kan felachtig.
VAN SCHENDELS RIJDEN WEER.
zijn. Want een aanvoerder moet leiden, stlmuhebben intusschen
leeren. Hü «noet in staat zijn om, als het eens
De Fransche fabrieken
hard tegen hard gaat, samen met zijn ploeg op reed* haar equipes samengesteld. Interessant
tegen Sevenum

,n.

BUBBELTJE EN KNOR
EN DE S-TEEKENS
door J. Hessel.
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142ste vervolg.
Het wordt een grootsche
hulde. Alle menschen wuiven met bloemen
(Recl.-adv. no. 7904)
en vlaggetjes en onze vrienden kunnen de
groote kransen, welke meneer Paalman hen
ATHLETIEK
geeft nauwelijks dragen. Maar daar blijft het
Bij de opening
De sportpersconferentie.
niet bij Neen, als de muziek is uitgespeeld en van
sportpersconferentte
de ' wekelijksche
de lastige fotografen voorloópig zijn tevreden (waarvan wij gisteren reeds 'n verslagje gaven)
gesteld, klimt meneer Paalman op de duik- heeft de leider dezer bijeenkomst, dhr. Goedboot en houdt een toespraak....! 's Jonge, hart, in het kort de helden van Stalingrad herjonge wat kan dde man mooi praten. Het is dacht. De aanwezigen verhieven zich enkele
geweldig. Onze vrienden weten met hun hou- oogenblikken van hun zetels.
ding ge«i raad. Ze gingen eigenlijk maar het
lief6t naar huis. want van al die gevechten
Sport in Notedopjes.
zijn ze knapjes moe geworden. Daar kan
Kegelen.
komen,
echter voorloópig niets van
want als
Na de 9e en slotronde voor de comp. van
meneer Paalman klaar is, klimt hij van de den isten Bl'heidschen kegelbond
werd ln
boot af en komt de grootste verrassing voor distr. I Poedel A afdeelingskampioen. IL Doronze vrienden: een auto!
scheidt (O. Ons) werd persoonlijk kampioen.
In II waren de titels voor Krantz A en dhr.
T. Duyckers (Ver. Vrienden); ln 111 voor De
hosk ik jollier leere kennen hed-
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Jonge v. d. Dorp A en H. Housen van dezelfde club.
ATHLETIEK
Zaterdag 13 Febr. a.s.
vergadert het distr.
Zuid der N. A. U. te Eindhoven. Tijdens deze
vergadering worden o.a. ook de kampioensen recorddiploma's 1942 uitgereikt.
door vertrek van
Limburgs athletiek leed,
athleten naar elders, verliezen. Zoo verloor
AVON onze prominenten Maar en Lataster,
terwijl RKAVM Leon Meyers en den Jeugdigen
Bemelmans naar 't buitenland zag vertrekken.
BOKSEN

Morgen

! Er
En nóg is het niet afgeloopen
komt nog een autotocht, een feestmaal, en
nog dagenlang staan de kranten vol foto's en

bizonderheden.
Vooi* ons is het hier echter mee afgeloopen.
De boeven zijn gevangen. Bubbeltje en Knor
zijn weer thuis en dus
is 't avontuur ten

EINDE.

bokst, zooals wij reeds meldden, te
Stuttgart, Harry Staal tegen Heuser.
Te Breslau gaat Sys—Muslna in de zwaargewichtcompetitie.
In het bijprogram bokst
Raadschelders tegen den Italiaanschen kampioen Peire. De wedstrijden zullen enkel door
buitenlandsche arbeiders bezocht worden.
TURNEN
De turnsters uit Eygelshoven verloren mei
slechts 71/4 pt. van de ATSV-dames. L. Wlenen (ATSV) won den persoonlijken wedstrijd.
WIELRENNEN
Schulte rijdt op 21 Febr. te Brussel tegen
en
Breuskln
Idéé een omnium. Op 14 Febr.
zijn Schulte en Derksen te Parijs eveneens in
een omnium gewikkeld.
De Zwitsersche wegkampioenschappen gaan
op 4 Juli te Lausanne.
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Winter in Rusland.
(SJ3.
ZwaP.K.
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PAASCHKEBMIS

DANSLESSEN

'Op 15 Pebr. a.s. zal er ge-

Inschrijving voor voorjaars2537
cursus.

TE LIMBBICHT.

"eger.heid zijn tot inschrijving
N A THEWISSEN
*°or attracties van verschil- Statenstraat
11 A Maastricht
{enden aard op de PaaschTelefoon 5298.
*erinis; voor staanplaatsen
""oet zelf gezorgd worden.
Inschrijvingsbiljetten moeten BELASTINGgesloten omslag met opCONSULENT
schriit: inschrijving Paasch- Inlichtingen omtrent (schrift)
*errnis worden ingeleverd ter opleiding, examens en lidêemtente-secretarie op 13 Fe- maatschap bü het Secr.:
wuarl 1943.
NEDERL. COLLEGE VOOR
Inlichtingen zjjn te verkrijgen ter gemeente-secretarie BELASTINGCONSULENTEN
Valkenboschlaan 295,
DEN
Voor 15 Febr. a.s.
4222 HAAG. Tel. 395717.
9104
De Burgemeester van

-

*"

Limbricht,
J. H. FRIJNS.
ijMBRICHT, den 3 Febr. '43.
SCHOOL te HEERLEN.
tot elk bedrag,
Gevraagd tegen 15 Febr. a.s.: vanaf f 50.—
ook zonder borg op sal., pensioen, lijfrente en zakelijke
EEN LEEBAAB
Aflossing 1, 2, 5,
NEDERLANDSCHE TAAL zekerheid
10 jr. le en 2e hyp. en auto(8 lesuren Middelbaar
credieten. Rijksweg Zuid 29,
;ft Nijverheidsonderwijs).
Salaris volgens Rijksregeling. SITTARD
Sollicitaties vóór 15 Febr. ajs. GELD Beschikbaar
richten aan de Directie van
Mijnschool te HEERLEN, Voorschotten vanaf f 100.—.
ververstraat 1.
4218 Beambten en arbeiders in vas-

GELD

BESCHIKBAAR

J*IJN

"*

**
J?
Modevakschool

e. n. s. A.

I. D.

nieuwe cursussen
Maart a.s. Opl. v. huish.
Kebr. Lingerie Costumière,
1

s°upeuse en Leerares. Aanm.
Qagel. van 9—12 en van 2—7 u.
Aanbev., E. VAN KAN,
Gedipl. Coupeuse Leerares,
Groenseikerstraat 27 (boven

- Geleen.
$■■■■■■■■■■■■■■■■■

Distributiekantoor)

T

BOEKHOUDEN f 3.- WEGENS HET 50-JARIG JUBILEUM
schriftelijke opleiVAN ONZE ZAAK,
practijk en diploma

CLICHéS

levert NIEUWE VENLOSCHE Degelijke,
COURANT, VENLO.
4145 ding voor

’

3.— per maand. Boeken zullen ons kantoor, magazijn en winkel op 8 en 9
Febr. a.s.
Vraagt
Staan ten dienste der merriën: gratis in bruikleen.
inlichtingen
bij:
de stamboekhengsten
4149 DEN GEHEELEN DAG GESLOTEN
J. VAN DER WEES
„Ober van Vliekhof"
Leeraar M.O.
K 1936, steeds met de hoogste Oranjeplein 73, 's-Gravenhage Schoenmakerstraat 19—21,
Jezuietenstraat 1, ROERMOND.
onderscheiding bekroond, en
„BENNO" K 2012, meermalen
SCHAESBERG
SCHAESBERG
Beide hengsten VOOR UW VAKONDERWUS OE
bekroond.
komen op verzoek veulenmerriën tegemoet.
4220
HET OFHCIFEU INSTITUUT Oï* SDOffMC Er bestaat nog gelegenheid tot aanmelden voor de nieuwe
JOS. URLINGS
cursus in Costumière, Coupeuse, Leerares-Coupeuse en
KUUÜENIIiRSOPLaCKNC
VLIEKHOF
huishoudelijk gebruik.
ULESTRATEN OVERAI MONDELINGE CURSUSSEN]
1108
Aanvang nieuwe cursus 15 Febr.
Telef. K 4403—227.
DUIZENDEN GESLAAGDEN» Dag- en avondlessen.
EEN VREUGDEVOL EN VRAAGT GRATIS PROSPECTUS A| WED. SCHOUMAKERS, gedipl. leerares. MONTFORTSTR. 5

-

—

TROTS BEZIT

H.H. HOTEL-,

waarin U dagelijks van een
volle en geurige bloemen-

kunt

—

JAC.

-

’’

Land- en Tuinzaden

Schriftelijke Cursus Bijenieell

-

! ■Rafel

-

J

■■ , Goed handschrift geeft ■
J vertrouwen". Wij helpen ■
■

§■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TABAKSAUS
Telers-Amateurs bewerkt Uw

inlandsche tabak, per busje
f 4.10 met gebruiksaanwijzing,
franco rembours (voldoende v.
2r 5 kg. tabak). A. P. DE KOK
Rujjschstr. 20 11, Amsterd.-O.

1

Machinefabriek

in Midden-

Werkmeisje voor halve dagen.

kersbediende. Dorpstraat no. Treebeekpl. 69 Treebeek 4271
82. Brunssum.
4280 Werkster voor 2 halve dagen
Banketbakkerij Wevers. Homin de week 's morg. .de Stad
merterweg 92, Hoensbroek v. Parijs" Saroleastr. 32A Heerlen
direct le en 2e bediende. 4274 Werkvrouw of meisje voor 2
Bakkersleerling.
H. J. Hoof- dagen per week Bekkerweg
I
wijk. Dorpstraat 16. Buchten. no. 67. Heerlen.
4300
I Broek- èn vestenmaker voor p.
Net R.K. dagmeisje 2 dagen
terst H Gelissen, Eindstraat
wk. Br. o. no 4308 Hulpk.
jno 37. Schinveld.
4291 Limburger Koerier. Geieen.
Voor 1 Maart dagmeisje. In
Flinke loopjongen, voor direct. gezin
van 2 pers. SchaesberAdres: P. Tans. Electr. Kofgerweg
fiebranderij, Valkenburg. 4298
no. 148. Heerlen. 1055

—

—

(Erkende PONTSCHOOL)

Maastricht

Sittard

—

Roermond
Nu is het de tijd om Uw VERMAAK- EN VERANDERHOEDEN in orde te laten maken.
Wacht dus niet
tot het seizoen.

—

DE STAD PARIJS
MAASTRICHT, Groote Staat 38 a
HEERLEN, Saroleastraat 32
ROERMOND, Hamstraat 52

—

..

3 dozijn prima linnen boorden
z.g.a.n. f 3.- p. dozijn in 4041-42. Übben, Leonard Stassenstraat 29, Heerlen. 1043H
Vloerkleed 45, divankleed 45.
stel overgordijnen 25, traplooper 15. alles an. W. Genncs.
Eikenderweg 21 o.d. poort,
1049
Heerlen. Tel. 4452.
Haard f 75. kinderwagen f 25,
f 60
dwankl.
m^ kapokmatras
2 pers. ledik.
m. spiraal f 60
21
Eikenderweg
W. Gennes
o.d. poort. Heerien. Tel. 4452
t heerenrijwielen f 60 en 95.
G. Courtens
Bonillonstraat
111
no. 4. Maastricht.

Veulens, 2 merrieveulens. 9 en
10 mnd. oud en 2-jarige hengst
met papieren. Jos Oprey,
'Mheer. T*el. K 4457 213. 4295
vaarskalf HcugemerPrima
weg 267. Heugem.
153

J Korver, JPabriciusstraat no
6, Kerkrade.
1820
1 kinderwagen 40 gld., 1 kachel a.n. 30 gld 1 lampekap
an. 30 gld G. Görz. Ridder132
straat E3. Schimmert.
Wieg f 30. J. C. Pcnnekamp.
1063
Heerlerbaan no. 194
Schansen. H. Hoofwijk, Dorp- ■ Kinderstoel, prijs f 11.-. Menstraat no. 16, Buchten.
1618■ ten M'trichterw. 2b Roermond
Kanaries en tropische vogels, , Kl. houten kinderlodikant fl5
papegaaien
parkieten. Christiaajis. Popul:ereweg no
en
199
51, Limmel
G?br. "Pirson, Brusselschestraat no. 75, Maastricht. 842 j Salontafel f6O en salonpathéBetaal de hoogste waarde v foon met 30 platen f 110. Piemollen, bunsings. marters en . ters. Ruttensingel 85 Maastr
vossenvellen Wordt afgeh P Eiken zitkamer best. uit bufSimons Groenstr. 46 Waubach J fet.
tafel, bank. zes stoelen 350
Goede fretteerhond tgladh. gld. Gerards Gr. Stokstr 24
107
Fox. reu). Chr Vleugels Mols- ■ le étage. Maastricht.
berg no. 10. Simpelveld. 1805 Zitkamer
390 en
vooroorl. fHupkens.
Bazar of andere zaak in luxe : régulateur f 40.en huishoud, art., soeelgorder Tischbeinstr. 3 Wijk-Maastr.
Jederw., parfumerieën en derg Compl lits-jumeaux slaapkaBv. mp't ut-" ml no 4°"-> v> H mer
in e. st fl 300-, Riedel
I Sctrummei-tstr 29 Brpyprheidc
| Prima mahoniehouten huiskamer, best uit kast tafel. 4
Prachtige witte vel.-chiffon
stoelen en sofa f 225.- Johan
bruidsjapon prijs fl 80 Bon77
gaerts. Witte Vrouwenweg 27 Lumev Veld 105. Eoen
2xbellen. Maastricht
139 Mooie nieuwe keuken f 200.
eiken dressoirtie f 70
Waterpas instrument, in goe- modern
2 zware clnbs f 180 mass.
staat,
ronder
statief
met
den
buffet f 140 Ook Zond
equerre f 100 F. v Haaren eiken
Merveil Snrinkstr. 6Margraten
19
1051
Geleenstr.
Heerien.
■
pers.
f 35. A. Wojcie
1/1 viool pl.m. 150 j oud, zeer 6chowski tent
Beersdal
3A. Heerien
goeden staat met kist en 2
strijkstokken. Prijs f 120. A. v Zwarte bessen, treurwilgen en
lerscl Hoogewee 86 Verilo ■ ligustrum. Th Bours Sta
tionstraat 93 Elsloo
4304
Piano fl. 350,-. M. Schaepkens
1000
Adres:
St.
'
schansen.
16
Soek'he'de
Kasoercnstr.
4292
Geertruid no 52
Nieuwe accordeon, chromat.. '
f 100 en drinkwater5 rijen, 132 bassen m. register Handkar
porno 14 m buis f 80. M. MJu
prijs f 600 - bij Jaca Steii4283
vers W. B. 153. Stramproy L. : ris Keerend 88 StemLambijo,
f 25. L.
Hondenkar
h.-horloge
f
40.
d
Verchr.
v.
Heerlerbaan
Brom. Voortstr. 44, Nieuwen- Kleekamosweg 8 pr.
jachthond
1071 Fransche barak
hagen, vóór 1 uur
H de Waai. Winnestraat no
12 wandelstokken w.o. nr. Ma- ' D2l.
4264
Nederweert.
laka
rieten f 10 a 12 p st. en
1 p. lederen beenkappen f 10. Dr. geiten. Adres W. OuaedAdres: Übben. Leonard Stas- ■ vlieg. Heerenweg 338 H'heide
1042H E Dragende en vette konijnen.
sienstraat 29. Heerten.
Stei.jns.
Fototoestel (box) f 15, Gade' t H
St. Hubertus130
Muntstr. 35, Maastricht. 144 E straat E 19 Schimmert.

Wittem aan de Kommestr. Te

Flink degelijk dienstmeisje. 2c Handsch boeken op elk geintern of extern. Adres Gr. bied. Ook groote partijen.
Looierstr. 19. Maastr.
4294 Goedkoope Boekhandel Steen- -.
Net dagmeisje voor alle huise- weg 14, Sittard. tel. 2472. 2680 )
lijke werkzaamheden, niet boGebr. tapijten, vloerzeil. trapven 15 j. Hoofdstraat no 7A. en gangioopers, cocosloopers j
Hoensbroek.
4277 enz. W. Gennes. Willemstraat
1048 I■
Dienstmeisje voor d. en n. of no. 44. Heerlen.
dagmeisje. voor 15 Febr a.s Kleermakersnaaimach., liefst
'
Hoog loon. H Kicken. Wahlvan particul.. z.g.an. Pfaff of
willer 380A. Wittem
4305 Premier H Lendi, KouvenR.K. dienstmeisje, boven 20 j. derstraat 17. Hoensbroek. 1069 i"
lief voor kinderen. Hommer- Gebruikte naaimachines, hetz
terweg 18. Amstenrade. 4273 welk merk defect eeen bezw
Net R.K. dienstmeisje voor 1 Opgave prijs en merk aan i
Maart, v. d. of v. d. en n.. gr. Wolters Naaimachinehandel.
5477 i
64a Limbricht.
wasch buitensh
Molenberglaan no. 25 Heerlen.
1056 Fornuis me\j opzet z g.a.n. en I
Nette dienstbode voor direct. jongensover.iasie 4—5 jr., zg. ■
BlevérheideH. Vondenhoff Banketbakke- A.n Dorscheidt,
1800 1
rij, Heistraat 40. Terwinselen straat 36, Kerkrade,
kleine toonbank en idem J
R.K. fl. dienstbode v. d. of d. Eenv.
winkelopstand. Aanb. m. om- !
en n., er kunn. werken, kl. ge- schrijv
en afm. aan H. Beekzin, gi*. .wasch buitensh. Hoog
1. Prof. Spronckp, 1 Beek (L.) man. Kerkstr. 59 Brunssum.
Ken in goeden staat zijnde J
R.K. dienstbode, zelfst. in ge/, kolenkar
en slagkar. Br. met i
zinder kinderen. Hoog loon, opgave
goede behand. v.g.g.v Hoofd-,
van prijs aan A Arts
2206 i
straat 13. Hoensbroek.
4272 "Emmastraat 4. Venlo.

.

'

Partij wortelen. Sprinkstr. 1
Margraten
4287
Zware oogstwagen met goede
raderen en beslag f 350 en 'n
paar voorste wielen voor alle
doeleind, aepsch Harie KicJken

Coelcn A73.

klimmen.

115

Huis m. tuin te k. gevr., liefst
Kinderwagen fl. 37.-. Ploem, omg. Valkenburg. Br. o. no.
Boorstr, 15. Bleyerheide 1821 1010HBijk. L. ICoer. Heerlen.
Mod. kinderwagen, 1. model. Huis met schuur, stal en tuin
fl. 55.-. en sportwagen fl. 25.-. te k. gelegen te Mechclenc

bevr. M. Schwanen.

Vijlen

27.

.

Dienstbode,' weg. ziekte der
tegenw., kl. gezin 2 pers Hoog

loon. Zondagmidd. vrij. Limbrichterstraat 4 Sittard. 1633
FI. dienstb. bij 2 pers.. 22 Febr.
of 1 Mrt., zelfst kunn koken
en werken. Gr. wasch buitenshuis, v g.g.v. Kooomans
Akerstr. Nrd 61 Treebeek, 1053
Dienstbode voor dag en nacht.
135
Markt 34. Maastricht.
Dienstbode, kunn. werken.
Marx Kl. Gracht 18 Mstr. 134
Degelijke, zelfst. dienstbode,
v.g.g.v., koken geen vereischte.
JLoon naar bekwaamheid. Br.
no. 2118 Bijk. L .K. Roermond
dienstbode v. dir. Boven 16
Fl
jr. Ook gen v café-bed. JEinderstr. 69 Kerkrade. Tel. 2393.
Nette dienstbode, v. d. of d, en
n. Zich te melden Fr. Houben
SMnr^oolroh- 4

RiHflrH

1 <"3

Bruidssluier. A. Simaïs Volksplein 46b. Maastricht.
143
Tiroler pakje en 1 wollen pakje, voor kind van 5—6 jaar
P. Jung. M'laan 4. Vaals. 4282
In goeden st. zijnde accordeon
(pianoklavier), 80 b J Coorens. Rijksw. A3lO Swalmen.
Vooroorl. kinderwagen, laag
Boomsnoeiers, vakkunde ver- Net betrouwbaar dagmeisie. model, dikke band. De LJège.
I eischt. J. W. Tummers, boom- Raar 39. Meerssen.
131_ Kattebeek no. 56 Valkenburg.
1620 Dagmeisje voor halve dagen. Goed onderh. kindersportwakweeker. Wintraak.
gen. J. v. Nieuwenborg BrandWerklui v. d. groen tentvin v Haaren, Burgem. Lemmens1619 hofotraat
voor direct Goed loon Kloos- straat no. 85 Geleen.
18. Schaesberg. 1540
ter Lilbosoh Echt.
4267 Dagmeisje voor halve dagen in
Spilstr. 12, MaasBoekenbeurs
Aank kappersbediende
of gezin van 3 volwassenen. The- tricht, koopt alle soorten boeextern terstond Br o. no. resiaplein 2 Maastricht. 141 ken en tijdschr Tel
2328. 642
9894 Bijk. L Koer. Roermond. Net dagmeisje of flinke werkGoed
wit
M.
onderh.
fornuis.
boHeerenkapper en een kapster. ster. Stationsplein no 47
Herfs. St. Jorisstr. 20. Echt
Hoofdstr. 79. Hoensbroek. 1043 ven het station Sittard. 1614 Dogcar of tilbury.
Liefst op
Kappersleerling
of gevord. RJi. dienstmeisje. Jacobs Wal- gummi. Savclskoul. bakker,
4270
Schiiiz, Gringel 9, Heerlen. ramstraat 3. Sittard.
1622 Klimmen.

'"

SANTPOORT

.

1036
142 E, Hoensbroek.
Nette kappersleerj. v. direct.
V. d. Vliet. Heerlerbaan 113.
te
Kantoorjuffrouw, R. K.,
Maastricht, niet beneden 21 i..
met eenige kantoorervaring.
Br. m. opg. leeft., gen. opleid.
enz, o. no. 4048 bur dezer.
Modiste, vast werk. Br. 138 b.d.
Bekw. huisnaaister voor blousen en japonnen. Brusselsche1184A
weg 91. Maastricht.
Huishoudster, bij heer. omg.
Roej-mcma.
Br. o. no. 2123
Bijk. Limb. KOer. JRoermond.
Net 2e meisje. Geleenstraat
1044
no. 30. Heerlen.
Ervaren 2e meisje voor 1 Mei
Mevr. Snijders. Kerkstraat
no. 120 Nieuwenhagen. 4301
R.K. meisje v. 3 dagen in de
week. Poststr. 28 Schaesberg.
Wegens huwelijk der tegenw.
net meisje.
J. Otermans.
Hoofdstr. 69. Hoensbroek. 4279
Net meisje voor dag en nacht
werkster aanw. M v. Zundert
Hoofdstr. 36. Hoensbroek. 4275
Net meisje voor 3 dagen in de
week Bakkerij Groenstraat
no. 95 Geleen.
1613

Vraagt prospectus!

Fabriek van bijenwoningen en gereedschappen van Bi jenteelt.

.

Limtourg, v. dir. indiensttred. Net meisje voor kapstersleerjongste bediende. Br. 4266 b. d. linge ol winkeljuffrouw. bijna
Verz.-mij., agent omg. Sittard. 15 i. liefst in Hoensbroek. Br
Br. 1615 Bijk L. K. Sittard. 4278 Hulpk. L. K. Hoensbroek.
Leerling centr. verwarmingsMeisje voor 2 dagen p. week.
bedrijf v. terst. Fa A Ploem Rennemigstr. 48 Heerlerheide
en Zn. Marktstr. 3 Kerkrade. Nog enkele meisjes voor het
Fl. tvïkke'en van electro motoren,
Bakkersknecht of halfwas.
loon. Br o no. 1809 Bijkant. voor directe indiensttred. Adr
Limburg. Koerier. Kerkrade. bevr. 4296 Bijk L. K. Heerlen.
Flinke brood- en banketbak-

X*

Associatie-examen Nederlandse correspondentie : de
ij Dames: H. Bisschoff, Simpelveld; P. Habets, Heerlen; J.
; Heere, Heerlen; C. Koelman, Heerlen; A. Maessen, Kerkrade; M. Nieskens, Heerlerbaan; M. Wachelder, Heerlen,
Ambtenaren en vast partic. i en de Heren: V. Dijk, Maastricht; W. Hendrickx, Kerkrade;
L. Janssens, Voerendaal; J. Leerschool, Meerssen; W. Peepersoneel tot maandinkomen
ters, Roerm.; B. Simons, Hoensbroek; J. Swagten, Roerm.
zonder borg; wettelijk tarief:
Associatie-examen Engelse correspondentie : de Heren :
vlug en discreet
W. Berckx, Sittard; G. Hoens, Hoensbroek; P. J. Joosten,
Mauritsw. 45. Rotterdam (C.)
(Wordt vervolgd).
Brunssum; J. Kusters, Heerlen.
Inl. (postz. v. antw.) en af2518
wikkeling schriftelijk.

Heerenkappêr tevens dagmeisje Jan Steen, Akerstraat no.

1

N.V. Bijenstand „MELLON A"

Geslaagden December-examens: (vervolg)

( PLAATSING UITSLUITEND TEGEN VOORUITBETALING j
Jongeman. 17 j. m. Mulo-dipl.

heidsbetuigingen

’—’

J HANDELSSCHOOL „STUDI O"
Heerlen

Kleine Advertentiën van Vraag en Aanbod
kennis v. typen en hand.-carresp.. omg. JBrunssum-Heerlen.
Br. o. no 4281 Hulpkantoor
Limburg. Koerier. Brunssiun.
R.K. 22 j. .jongem.. z. liefst
interne tewerkstell., onverseh.
Welke, waarbij hij over enige
vrije tijd besch. H. Jacobs, pa
W. Bouten Boekend 211 Blerick
Twee fl. jongens. Gen. boerenwerk te verrichten. Beitel no
_28. Heerlen.
1806
R.K. Holl. boerenknecht. 48 j..
kan
best melken, m. paarden
omgaan enz. Br. no. 122 b. d.
Nette dienstbode v. d. en n.,
17 jaar oud. v Heerlen of
omg. Br. o no. 1062 Bijkant.
Limburger Koerier HeerJen.
Bekwame kapster wenscht v.
betr. te veranderen in lste kl.
zaak bij R.K. menschen, intern. Br. m, voll. ml o no.
2204 Bijk. Limb. Koer. Venlo.
R.K. huish. in kl. gezin of bij
heer alleen. Br. o. no. 1042
Bijk. Limb. Koerier Heerlen

en RESTAURANT-

HOUDERS ! !

BEKENDMAKING.

genieten

CAFÉ-

IS UW TUIN
vol sierke rozen uit Timmermans' Kwekerijen. Die bloeien
lang, wel vanaf half Juni tot
dat de vorst invalt. 10 jaar
en langer gaan ze vaak bü

■

C ook na Uw slagen. Vr.

MODEVAKSCHOOL E.N.S.A.I.D.

N.l. V.A.

■ Koopt West-Brabants

S

Fa. A. G. UTENS

-

pracht

ZIJN.

Begrijpt Uw eigen belang, en bezoekt onze demonstraties
Alleen voor goederen afgegeven in onderstaande filialen ter bereiding van likeuren (12 smaken), groc's li smaken),
apéritifs (15 smaken), limonades (6 smaken), welke gebieden wü een kortere leverhouden worden op
tijd als elders.
MAASTRICHT:
MAANDAG 8 FEBRUARI VAN 10.30—17 UUR, in
Heggestraat 16—18
73^2
Gr. Staat boek Vrijthof
Hotel van Aken, Kleine Kerkstr. 2, VENLO
een goede behandeling mee.
Wijker Brugstraat 7
MEI TIMMERMANS' ROZEN
U kunt hier allen gratis proeven.
Practisch geen
tuiniert U bovendien extra
Telefoon 5012.
suiker noodig.
Ook voor ijsbereiding diverse smaken.
voordelig door de speciale aan- HEERLEN:
CHEM. FABR. EN HANDELSONDERNEMING „WIJCO".
bieding:
Emmaplein 14, Tel. 3706
ten dienst zonder borg. Aflos20 sterke struiken
6.50
Verkoopkantoor: NIEUWSTRAAT 47
sing I—61—6 jaar. Inlicht, gratis.
HILVERSUM.
50 sterke struiken
12.50
postzegel v. antw. Th. Dibbets,
100 sterke struiken f 24.00
Koestraat 80. HOENSBROEK
Wilt U perkrozen (trosroosjes
of grote bloemen) dan wel
snijrozen en welke kleuren
LEERT THEORiE, ANDERS BLIJFT GE OW
wenst U ? Vermeld dit even
Alle soorten.
Haast U ! op Uw stortingsbiljet aan
LEVEN LANG N PRACTISCHE STUMPER!
Alles is
gironummer
CURSUS A (Beginners)
7.50 per cursus
THEUNISSEN daii weldra 201780.
plantklaar met
CURSUS B (Gevorderden)
10.— per cursus
plantaanwijzing,
geheel
4248
„De Winhof"
franco
15 Wekelijksche lessen.
Wekelijksche lessen.
15
EYSDEN. in ITw bezit
Telefoon 321
4224
Elke maand begint een nieuwe cursus I
Vele tevreden-

RECHT OP UW
DIPLOMA AF ! !
POOTGOED
g Schrift, lessen. Middenst. S Het Aardappelselectie-bedrijf
( dipl.; practische meth. g Hoeve Nieuwe Werf te Kruisdoor specialisten geeft U I
telef. 10, heeft nog alle
B zelfvertrouwen en succes. ■ lanö
soorten
aan te bieden. Waai
B Ned. taal: foutloos schrij- Jj niet vertegenwoordigd
5 yen ook v. „hopelooze" 5 verkopers gevraagd. weder2833
gevallen.
HandschriftQ vtrbeter.
(nieuwe meth.) g

5 prosp. INST. HERMES, ■
5 Afd. C, Postbus 4051, 5
4200 ■
■ Amsterdam.

-

.
.

,

.

i

Pension gevr. te Heerlen tloor

R.K. juffr., met prijsopg Br.
o. no. 1045 Bijk. L. K. Heerlen.
Net kosthuis
gezocht
kappersbediende, omg

door

Stm.

Emma. Kouvenderstraat 185,
Hoensbroek.
4276
Duitsche school z in
Onderw.
Heerlen goed verw. rustige kamer(s) m. pens. tot f 100 p
m md. mog. bad. tel., radioj
Br. 100!»HBijk. L.K. Heerlen.
Gem. zit-slaapk. en keuken
gevr. dooi- R.K. juffr. te Heerlen. Br. met prijsopg o no.
1046 Bijk. Liimib. K. Heerlen.
Kamers ni. of z. pension gevr.
2 personen. Br. o. no. 2125
Bijk Limb. Koer. Roermond.
Tandarts vr. p. 1 Maart 2 gemeub. kamers met gebr van
keuken en slaapk in Heerlen,
Hoensbroek of omg Br o. no.
1058 Bijk. Limb. KJ. Heerien.
Gem. of ongem. kamers voor
direct gevr. voor jon" echtp.
Br. 2126 Bijk. L.K. Roermomd
Nette besch. vrouw m. 1 kind
zoekt ongem. woning. Br. o.
no. }533 Bijk. L. K„ Heerlen.
Zit-slaapk. m. p. aang. voor 2
heeren centr. Heerlen. Pr ref.
Tel. aamw. Br. o no 1057
Bijk. Limb Koerier Heerlen.
Ongemeubelde slaapkamer te

huur. Adres bevr. o. no 1059
Limb. Koerier Heerien.
to huur
Gem. zit- en sl.-kamer
met warm eten v. een heer*.
Br o no 1804 Hulpk Limb.
Bijk.

Koerier. Spekhotoerheidt*-,
Zit- en slaapkamer aangeb
met pension voor dame of
heer te Rumpen. Br o no.

1054 Bijk L. Koer. Heerlen.
Kl. huis met tuin te huur.
Bevr Dolmansstr. 37 Limmel
Woning m. tuin ot> boerengeh.
gem Heerlen, te r. te» woning of 4 k. tot fl. 20 h. Ag.
Spek'heide

L KJ

Kamostr.

78

-

bonkaart K 313 + 2 aardappelkaarten N 113'
voor 15 Februari 1943 worden afgehajH
bonkaart K 413 + 1 aardappelkaart N 113
DISTRIBUTIEDIENSTVENRAY.
Houüeis van een miegvel L ontvangen t-óNA-CITREIKING
SCHOENENDISTRIBUTIE.
-vencuen een toeslagkaart aardappelen N 213
KAARSEN' EN ZEEJPBONNEN
UITREIKING BONKAARTEN
Gedurende
de eerste drie dagen van (
Da aardappelkaarten worden aheen uitgereikt
De
na-uitreiking
van kaarsen en zeepbon- week van 8 tm.
3e PERIODE 1943.
13 Februari 1943 kunfl'
hen, die geen zeil verzorger zijn en die nen voor de 3e periode zal plaats hebben te voor
aan
de gemeente Venray schoenformulier<
De uitreiking van bonkaarten voor voegeen machtiging opslagaardappelen hebben Venray op Maandag 8 Februari van 14—17
u worden algehaald en ingediend voor de W
d.iiésmiddelen 3e periode 1943 zal plaats ontvangen.
Te Horst op Dinsdag 9 Februari van i*-^
heooen gedurende het tijdvak van 1 t m 20
ters M. T.m Z.
uur,
Zeepkaarten
11
voor
kinderen.
in
zaal
van
Heijster
uaii
Voor de gemeenten Meerlo. Broekhuizen*
1943.uitgereikt:
üinaeren, geooren na 21 reoruan 1941 ontde
gemeenten
Voor
Meerlo Broekhuizen Wanssum gedurende de
ü.r worden
geheele week op
vangen
poneen
P
3
r «
op
gewone
113,
kaart
bevattende
en
de
zitdagen
Wanssum
A. Bonkaarten 3e periode 1943 atkr ü 5
zitdagen.
nen voor eenneidszeep en 3 bonnen voor T
SCHILDERS
.(ïniegveilen K en L: K-bonkaarten i '
Voor de gemeente Horst wordt verweg
P 213 bewaspoeder, benevens een kaart
t>eboniien voor terpentijn moeten uiterlijk naar
a. Aardappelkaarten atkr tj 6
de plaatselijke bekendmaking
ij
Inlegvel K/L 1-2 st.,'inlegvel K/L 2 3 sf vattende 3 bonnen voor toiletzeep Kinderen
na 21 Februari 1935 doch voor 2*J
LAAT
UW
lu.egvel K/L 3-2 st., miegvel K/L 4 1 st
riÖËDj
Alie houüeis van L-inlegvellen: 1 extra! 'ebruari 1941, ontvangen 1 kaart P 113
Voor de Gemeente MAASBREE vindt de
CHEMISCH REIMGÉI
aaraappeikaart N 213
uitreiking plaats in de zaal van den heer J
Hij komt als nieuw terf
■
C. Kiriderzeepkaarten
aldaar op Maandag 8 Februari
K.nderen beneden 2 jaar 1 P 113 en I P' Grubben,
TELEFOON
2550
y.
Ververij
1943
voor de Huisnummers:
GEBR.
„DE VLINDfiJ
213 atkr O 8,
BERGEN
1 tot en met 35 van 9.30 tot 10 30 uur
Kinderen van 2—B jaar 1 P 113. atkr 3
VENjj
Gr. Kerkstraat 8
'70
36
idem
van
10.30
tot
1130
m O 8.
uiir
Vanaf Zondag: MARIKA RÖKK in
71
idem
105 van 11.30 tot 12 30 uur
Algemeene Regel
Pootaardappelen
106
idem
140 van 1 tot 2 uur
De bonkaarten mogen siecnis worden uit141
idem
175 van 2 tot 3 uur
Alle soorten NAK. gekeUg
geieikt aan personen die zijn opgenomen in
17d
210 van 3 tot 4 uur
idem
het bevolkingsregister van een gemeente
Friesche kleipoters te k*
Op Dinsdag 9 Februari voor de huisnumtegen regeerint,sprijzen. Stu»
welke behoort tot den Distributiedienst. welke
mers:
de oonkaarten uitgeeft
spoedig Uwe
bestelbon»
211 tot en met 245 van 9.30 tot 10 30 uur [■
TOEGANG 18 JAAR.
Slechts aan de volgende personen is het
J. U HARST, erkend ham
246
idem
280
10.30
11
,
van
tot
30 uur lij Zondag voorsteUingen om 2 uur, 4H uur en 745
toegestaan hun bonkaarten af te halen bij
laar Raadhuisstraat 11. NU»
315 van 11.30 tot 12.30 uur
uur
281
-idem
den Distributiedienst van de
I Zondagmiddag 2 uur : GOEDKOOPE PRIJZEN.
316
idem
350 van 1 tot 2 uur
waar zij lig- o." stanap.aats hebbengemeente
gekozen'
Windgenera'.oren
351
idem
385 van 2 tot 3 uur'
1. Schippers en woonwagenbewoners
m Woensdag en Donderdag: HEINZ RÜHMANN
ln
386
idem
420 van 3 tot 4 uur'
voor licht en kracht, 3 draad
2
Vaste bevoikuig van kosrscnolen, geVoor de gemeente BAARLO in de zaal van
stichten en dergelijke inrichtingen
bindertouw. In- en verkoop w
de heer 801, aldaar op Woensdag 10 Febrnari
i. Gedetacneerde marechaussees
alle soorten machines. P. B«j
1943 voor de huisnummers:
4. Zij, die tengevo.ge van oorlogsomstannen Machinehandel. Gn»
1
tot
en
met
tot
30
30
van
10
uur.
9.30
dianeden tijdelijk eidens verblijven
31
benvorst. Tel. 246.
idem
60 van 10.30 tot 11.30 uur.
3J
Personen die geboren zijn tusschen 25 Ja61
idem
90
van
11.30
tot
12.30
22
uur.
n
februari van de jaren 1922 1929
Openbare
Verkooping
n}la,rA.
?
91
idem
120 van 1 tot 2 uur.
or 193» dienen hun inlegvel te ruilen 'alvo121
idem
150 van 2 tot 3 uur.
rens de bonkaarten at te halen
te Stem.
151
180
idem
van 3 tot 4 uur
is de KATH. ENCYCLOPEDIE een practisch geschenk üit
verP»cht op de vobr hem vast„.,i:?*-*
ei'cc?dag en
11
1943
Donderdag
gestelde
Op
Februari
vóor:
uren zijn
af te
181 tot cm met 210 van 9.30 tot 10 30 uur voorraad leverbaar. Bestelt tüdig om teleurst. te voorkomen
halen en direct bij het in bonkaarten
ontvangst nemen
211
idem
240
10.30
n.30
te controleeren.
van
tot
uur!
241
idem
Na net verlaten der tafels zijn geen re270 van 11.30 tot 12 30 uur
271
idem
1
tot
2
300
van
uur
SITTARD ■ TELEFOON 2134.
clames meer mogelijk
4242
301
idem
330 van 2 tot 3 uur
Aan personen beneden 18 jaar worden geen
331
idem
3üo
3
tot
4
uur
van
bonkaanen algegeven
te URMOND, zal op
*
Eenieder is verplicht er op te letten, dat
De uitreikingen zijn als volgt:
8 Februari 1943, om 15 U?
hij de op de borden aangegeven distributieprecies, tsn huize Oude Pof*J
bescheiden ontvangt Reclames na het vermet MULO
DISTRIBUTIEDIENST
TEGELEN
baan no. 10 te Stem. op *"]
laten
van
het
NIJET
lokaal
worden
aanvaard
Week van 3—13 Febr 1943.
zoek van de fam. Cox aldaja
Het kantoor te Blerick is, behoudens uiterst^ Congregatie der Broeders
Joseph
Uitreiking bonkaarten 3e neriodc. Aardappelv. d. H.
ten einde uit onverdeeldWSi
noodzaak, voor het pub.iek
gesloten Het Jongelingen, die het L.O gevolgd
kaarten en zeepkaarten
hebben t/m. 6e klas en te geraken, in het openWß
publiek dient op de zitdagen te komen'
Des
"roeping gevoelen, om als kloosterling zich te wijden
.Nieuwe bonkaarten levensmiddelen 3e pe- Zaterdags
M-l
aan het verkoopen:
wordt gean publiek
toegelaten schone werk der
riode voor
niet-zellveraorgers, aardapneinaastenliefde van Mgr Savelberg kunnen in
HUISMEUBELEN.
geldt voor het publiek dat gekaarten en zeepkaarten voor kinderen van Bovenstaande
woonlijk zijn distributiebescheiden óp diver- ons Juvenaat daartoe opgeleid worden.
Jongelingen
„>.t>OP
H<
16 tot 30 jaar kunnen tot hetzelfde doel als postulant in van
in de week op zijn resp gemeenreTkt 1' 6n Van 2—7 jaar' worden uitge- setenzitdagen
ons
afhaalt.
Noviciaat
TE
intreden.
Zich
melden
LIMBRICHT.
te
den Algem Overste,
TEGELEN.
ledereen is verplicht te verZij die ditmaal te laat zijn kunnen hun Huize „St Joseph" Gasthuisstraat Pb«
HEERLEN.
3328
de, n dag. welke staat gestem- bonkaarten
0t? miegvel.
?£iH J pp
"nhhet
afhalen op D;nsdag 23 Februari
peld
Stamkaart en Tnle<*-vel a.s. op het kringkantoor te Blerick, Kloosmedebrengen! Kantooruren:
van 9-12 uur
lur terstraat 11—13
4232
en van 14—16^0 uur
te SITTARD. zal ten ve W*i
BEESEL
Woensdag. 10 Februari vin
ke van den HoogWelGeborg
uitreikingen.
* 4229
14—15 uur voor de letters A—Z
Heer Jonkheer Mr. Georg
I met een prima NOODKACHEL a 36.25 van de Roermond,
Michiels van Kessenlch «J
DISTRIBUTIEKRING VENLO.
op Dinsdag 9 F«J
UITREIKING TOESLAGKAARTEN VOOR
bruari 1943. des voovmiddaP
Uitreiking bonkaarten 3e periode 1913.
AKBEIJ.
om 10 uur ln het Café VW
ue uitreiiyng aer bonkaarten gediu*ehde ZWAKEN
Tegelijkertijd met het uitreiken der bonden heer Godfried Salden
bovengenoemde week heeft
voor
den
I
toeslagkaarten
*■
kaarten
zullen
de
WASCHMACHINEFABRIEK
voor zwaKESSEL
TELEF. 19
Limbricht. mibliek verkoooej'
butie-Kring Venray plaats te:
ren arbeid 3de periode aan tuinders, worden
168
KOOPEN
(Binnenkort
HORST (zaal van Heijster ,
SLAGHOüt
leverbaar
waschmachines).
Hand
uitgereikt, alsook aan bezitters van Berechti(berken, elzen en esschefl'
op Maandag 8 Fe- gingskaarten
De uitreiking vindt plaats in
tegenover
de
Witsen «fl
het ujdvak van 8 tot en met 16 Februari en
Aanwil'l
Nieuwstadterstraat.
voor de letters A t.m. C.
20
op
Februari
a.s.
in
het
zing
Piusgebouw,
Maasdoor den heer J. Horjïl
,T 12 uur voor de letters DUn P
?*
kade
37.
Tuinders
van
diegenen,
Blerick
en
mans
te
Limbricht.
li—ls uur voor de letters Gtm H "
365|
die in het bezit zijn van een Berechtigingsletters J t.m L
„ii^Z/7 uaï^ "°°T de Febniardienen hun kaarten eveneens al te
TREKKING VAN DONDERÓAG 4 FEBRUARI 194J.
kaart.
°°k v°or «'fhalen m het Piusgeibouw op de dagen waarVIJFDE KLASSE. 12e THEKKINO.
op in Venio de bonkaarten worden uitgereikt
UUr
HOOGE PRÜZEN:
voor
de
M
letters
tm
O
en
?^ir'
de letter van hun familienaam aan de
12 uur voor
f 1000.— 2815. 5837. 9347. 9553. 9889. 10345. 15738;
0,—3?«
letters P tm R.
f 400
9736 178M.
-*?-*
Het uiitreikmgslokaal js geopend van
beurt
is.
13—15 uur voor de de
t
200.—
8585.
f 100.- 2452 2894T 4573 5073 6198 10584
11968;
10588.
ietters S tm'v'
9.00—12.00
uur
en
van
13.00—16.00
op
14821,
uur
1589»,
16988,
1760
C
160Ö,
2168
L
18024,
j?d'
'
Zaterdag van 9.00—12.00 uur tje betrenende
Y22£ de letters W t.m Z
te SITTARD, zal op Maanda*
NIET .H"
ZELFVERZORGERS
PRÜZEN VAN f7o.—
moeten worden overgeJegd en
stamkaarten
8 Februari 1943. om 3 ure»
1025
1058
Donderdag
Februan en
1163 1327 1682 1712 1888 1913 1933 2045 2108 2184
ll indien het een tuinder is, ook de teeltvergunfS-?-,,^9^/**
nam. te Stadbroek-Sittard. B>ü
2316 po 2385 2476 2494 2516 2622 2636 2676 2679 275» 2859
de zelfde letterindee- ning. Tuinders
n- 194 JvolBens
n"
dienen hun stamkaarten oer
't café van den heer P. Ruei*|
2887 3005 3089 3345 3444 3515 3591 3664 3775 3879 '887 411
Chre,ren V°°r de
bedrijf in (inwonende en
genfl
4153 4240 4264 4335 4571 4688 4724 4733 4830 4839 5021 503 Skrachtens bevel der Recht-1
met-inwonende
krachten, die in hun bedrijf werkzaam zijn)
5673 5740 5^06 5919 5^4 «OU SOTO
bank. ten einde uit onver-'
lCafé JaMSen J
Vri-*daS u
»?03 MM 5413 5502
tp geraken, public»
6249 6345 6360 -3*128 S«2 6«67 6749 6937 6097
deeldheid
6MS
DISTRIBUTIEDIENST
SÜJ?
Si?
2
SSi
TEGELEN.
1
7637 7677 7m 7820 «25 7888 8115 6285 «335
en definitief verkoopen :
Uur
voor
Z2S
d*
IV!
I*9
'etters
A
A03Vo
tm
F
«344
?^
8490 8491 8630 8632 8690 8861 8899 9235 9378 «401 St£
TEXTIELGOEDEREN
Sittard.
}?. iOrZ' 12 UU1* v<x>r de letters G t'jn' L'
b 8878 "S* WW l011« '0316 10650 10659 10717 10758 1077 J HETGemeente
Ainaien en inleveren van aanvraaglormu,S ,V.l
WEILAND op Stad882
\i~\r\ uur voor de letters M t.m 'R.'
10918 10985 11085 11118 Ul4l "229 11257 '1«5 11487 1157 Tbroek, kad.
lieren textiel (behalve voor groote stukken)
gemeente
Ï?SÏJ
J2
SittarA
11806 12011 12058 12183 12296 12334 12435 12477 12627 12867 13054 13124
sectie B no. 1878. groot 24.90
Maandag 8 Februari 1943 kan geschieden te:
OOSTRUM.
13125 13397 13492 13499 13555 13731 13779 13956 14017 14255 14311 14369
Op
TEGELEN.
lederen Woensdag. Donderaren: in onverdeelden eigen14527 14533 14541 14591 14762 14780 14832 14898 14915 14993 15130 1523»
iettenncfeeling
dag en Vrijdag van 9—12 uur
«A<£ gens dezelfde
15245 15277 15332 15564 15589 15612 1562S15877 15987 15990 16084 16098
geschreven
dom toebehoorende aan ót<
voor Merselo
16110
Maandag
BELFELD.
lederen
van 9—ll
16155 16169 16433 16436 16338 16559 16580 16624 16661 16653 1676»
Erven Th Schmeitz. In *e**i
°p D!»sdag 9 Februari 1943
"^Ïn-SF-uur
uur.
16846
16884
16910
16923
16940
16941
17030 17051 17080
bruik bil den Heer Godfr
17208 17280
?n^n^?., voor ÜS letters A t-«». M
17396 17423 17501 17603 17653 17751 17988 17990 17998 17202
Afhalen iederen Maandag
REUVER.
18058 13108
Schreurs. Oudeweg 16. Stad18198 18335 18382 18457 18621 1R638 18675 18752 18847 18876 19172 18112
9—11.30
van
uur.
19333
Inleveren
iederen
Dinsbroek.
Op Dinsdag 9 Febi-uari '43
19716
20073
20187
20213 20225 20227 20334 20431 20475 20531 20751 20801
V^fiP*".voor de letters A t.m M dag
van 9—11.30 uur.
de veiling van het
„Y.óor
81014
21345
21496
21594
21807
21910
2193»
21967
it^is^
BEESEL. — Afhalen iederen Maandag
Weiland
zullen
"^
plaatse
r
N
letters
t.m. Z
Ur£ VS? de^I,*** 10 februari
van 14.30—15 uur.
Inleveren iederen Dins- Schrift, cursus
voormeld eenige tergebruikte
Practisch
Landbouwonderwijs.
1943 dag van 14.30—15
Kleedingstukken
uur
SWALMEN. — Afhalen iederen Maandag Indien tJ vroeger geen, of niet voldoende landbouwonderwijs worden Verkocht. bii onbod
3623
yan 9.15—11.30 uur.
Inleveren iederen lebt kunnen genieten, gebruik dan DEZE winter om nu nog
°P Woensda» 10 Fèbr '43 Donderdag
v/^ni 1?RAYvan 9.15—11.30 uur.
r de Etters-A t.m. M'
véél onmisbare kennis op te doen : volgt onze schr.
Bij het inleveren der formulieren textielUV? v?2.
Donderdag 11 februari en kaart
PRACTISCH LANDBOUWONDERWIJS, onder de zeercursus
medebrengen!
v.Y£
van
betrokkene
deskundige leiding van één onzer meest ervaren
uaï;i
FORMULIEREN VOOR SCHOENEN?
In deze te NEDERWEERT, zal Op
leraren
voorgeschreven
s*?°a«, 's 2JsSÏ'
voor het afhalen
RIJWIELBANDENEN RIJWILELEN. mrsus worden oa. behandeld: ie Grondleer. Bemestingsleer Dinsdag
16 Februari 1943,
«lrv-aw»"»ea
(zSe^Sff len
Plantenteelt, Veevoeding, de meest doelmatige bemesting en' voorm. tien uur,
Afhalen en inleveren van aaruraa^iormuvoor de heeneren ter verkrijging van bonnen voor schoe- "eevoeding in oorlogstijd, enz. Vraag eveneens, zonder enige ren TERSTAPPEN,
in he*
nen,
rijwielbanden
prosp.:
rijwielen,
'erpl.
en
DISTRIBUTIEKRINGBERGEN (L.) geschieden:
dient te
I.andbouwboekhouden en Tuinbouwboekhouden Houtven aan de Noordervaart
te
pubUek
O,
Nederweert,
INST. MID
verNo- 253.
VALTHERMOND-WEST.
,
-t
Dinsdag 9 Feör
koopen :
TEGELEN.
toedajzkaarten Bij». Arbeid
Uitreikinr
10» Ttmimi HftIOHTOH m. t-.o
van 9—12 uur enAfhalen
Pttmnr^r^"^
van 14—16 uur
68 NOS. ZWAAR SLAGHOüt
Volgens onderstaand
Inleveren Woensda-, io Febr., van '9—12 uur
te BLASSE. ?a UJST. TBEKKING VAN OONOEIDAO 4 FEM. IMS.
dienstig voor boonstaken, boesciiema
zal de uitrei
6 uur vo°r de letters A—K.
rengerlef en brandhout. 4321
HOOGE PBEMIËN:
811
£2Lïau, I4~;*!
Donderdag
Febr.,
11
van 9—12 uur en van
Betaaldag 17 Sept. 1943. __.
ZWare m langdurige- of I*—l 6uur voor
10181 10078 f 400.—j
$860 0001
> ICOO —: 1800 0910 7880 0078
de letters U—Z
044 19*3 3817 10004 11(04 f 100
I»*s 4490 0701 15303. ( ÏOO
o*l
8106
1117*
11471
0000
11690 11914
11100 10074 1030».
BELFELD.
Afhalen schoenentormulieOVERZICHT DER
Maandag 8 Febr., van 9—ll uur voor
bew*ÏÏl^ kr]J?^i£i,der*s van Berechtiginss- ren
fBEMIEN VAN /70.^
de letters L—Z.
Inleveren JDmsdae 9 Fe07
14»
190
HO
130 130 308 «SS SII OU 041
OW
VERKOOPINGEN
van 9—ll uur.
«61
090 1340 1171 1180 1488 1001 1731 1730 1080 1870 1910
rten « Van
*%$£ bruari
1070 1081 1111 1141 1178 2180 1310 2360 1373 1380 1441
REUVER.
2501
SITTARD
EN OMGEVING
Afhalen schoenen tormulie1560 1880 3716 SOU 3081 3093 3210 3173
3400 3500 3711
BERGEN EN SIEBENGEWALD' te Ber ren Maandag 8 Febr. van 9—1130 uur
1803 4007 4164 4689 4700 4730 4708 MJS 3368
6007 6137 6240 6400
SITTARD.
Not.
J. JDinsdag 9 Pebr., van 9—11.30 u.
8960 0«33 8646 M73 5786 6700 6*BB 6003 099* 0220 5313 0163
■^i^iSS,
van Wessem, 8 Febr.Mr.
3 uur.
üüü^jkl
f/v(a^o^ e{rur n,
0611 8000 652» 6638 «664 988 S 0041 7007 7090 7*43 7391 7614
Afhalen
schoenonlormulieren
ten caféhuize van dhr. f7819 7J41 7591 7604 768» 7827 0010 8020 OOS» SI7I 8101 0367
HEVEN _s AFFERDEN: te Afferden (zaal Maandag 8 Februari van 14 30—15 uur
88 S?0 s*" 8S" 887* Sao* M7» 9390 0620 9032 9«4« 0711
Ruers. Stadbroek, weiland et»
Jï
nsda
9
3:
van
M
9l
IUII4
IMB'J
n,.*?.
a
14.30—15
uur
'0»11
'O*0»
>o«'4
Ino,ï,
kleedingstukken.
(Zie
Pebr.
10700 10740 10740
erï
."I"! 10910
G 10971
'S 1112? 11281 11140 11073 11700 10040
adf10880
11072 13054 IHJ» 1250»
ISSÏÏZ_- *: Dtafida« 9 Febr "- "n' renhWAUIIJN.
AThaJen scboenentormulieL. K. 6 Febr.)
13303
12G4S
1180»
128*8
12827
12010
1203»
12907
13040
13112
Maandag
8 Febr.. van 9.15—1130 uur
1131»
13341
WJELL: te Well (zaal Klabbers) vor»r mor/» I
LIMBRICHT.
1337» 13*80 13014 13632 13080 13756 13791 13790 13011 14000 1404» 14100
Not. Hombergen. 9 Febr. 10 uur ten ca,? e 'etters I—P. Inleveren Donderdag
14393 14471 14522 14»60 14«I7 14745 14900 14930 15077 1008» 15180 18210
??°£
ucl«*»e
11 Februari
16256 1528» 16330 IM2I 1&471 15489 18524 ISSOn 107*7 1J5707 16771 16784
van
9.15—11.30
uur
féhuize
van
dhr.
SalBij het afhalen
16016 16001 18274 10313 16331 111438 16600 160SS 15666 15722 10772 16817
den, slaghout. (ZieGodfr.
WELLmLOOI: te Well (zaal Klabbers)
nleveren der formulieadv. LiC
10830 100S3 10003 10008 17104 17171 17234 17342 17448 17*13 17633 17683
ren de 6tamkaartenenmedebrengen'
JFebr.)
6
17737 17740 17911 1798» 10197 18310 1046» 18497 1854 S 18077 18608 1886*
18000 1892» 18920 18908 19100 10388 HM» 10547 10501 1971» 1982» 19071
'Dlstnbutiekantoor) op: DonARBEID.
*TW-'OT#n'
TZÜNJ2ER^
ROERMOND
EN OMGEVING
H^^riT^-.
20200
2030!
20377
-TBL.ELEN
10078
211*20
20421
20433
20*6»
8
10*73
30531
107»
Maandag
Februari,
30071
van
* as* voor « lettereA t m K
10810 1087* 20890 20909 20033
ECHT.
Not. Nijst. Woensil I,iruur;
afhalen
zeep voor kapbonnen
voor
?ur
dag
-«ter»
L
Febr.,
OMNOMMH
10
10>4 uur, ln café
t'.m'. Z Der=i
r
Verbeteringen »e kluun* Se lU>C Premien rm. I 70— 110* maet «Ha
Wienen uHendrix), Rijksweg,
8* 8 februari, van 9—12 uur inle10104.
ÏBÏ4I moet njn 15241
St.
Joost: eiken en berkeO
n aanvraagformulieren ter verkrijging
"lZ
Vooi da hedea getrokken nummert, wette aiel mat aaa pramie sßa
slaghout op Schrevenhof.
me'ic giftigen arbeid
rggdplaga atan da aanadlga tratttocartqat bl) da ogaataa
__a«agawaajnl,
BEESEL.
Not. Mr RieK TOESLAGKAARTEN
t>,Vi IJ^C?toeslagkaarten
ter, 12 Febr. 3 uur
Ruiling Duitsche
bil H J»'
tegen Ne9!~h° rantsoenbonnen*
nlssen.-Reünders Markt, den%£Z
nendunsel,
G!ï'BNbinsdag
dennen en toplederen
van 9—
hout.
06"^ den »«£ toe- 11 30ï uur voor
de lettere A—K
Slaapkamers,
HEIJTHUYSEN.
Notaris
Vrijdag van 9—11.30 voor de letRutten Maandag 8 Febr., 4 u.<
bureaux en boekenkasten, direct uit voorraad
leverbaar
in café A. Gubbels: dennenoi> Dinsdag
BELFELD.
lederen Maandag van 9.15—
Goederen, die nog gefabriceerd moeten worden minstens
s
u
dunsel.
6
maanden levertijd Wj:
KESSEL.
Not. mr. Haff
mBSÜM MOOK-MIDDElederen Vrijdag
„o^n E?,"?EESEL
uur' fKantoor Reuver.)
mans. Maandag 8 Febr., 9 uu£
<zaal' Peters» op: DinsS"?»?^*?0
w»K?"ereum
in café E. Timmermans: hou'dag 22 Februari
Woensdag van 9,45
SWALMEN.
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DE VERTROUWENSMANNEN VAN MUSSERT
Gemachtigden voor Staatsaangelegenheden.
BianeniautscheZaken en Nationale

Veiligheid.

P* heer C. van Geelkerken, een der eerste
van Nederland, was met ir. Musstichter der N.S.B, in 1931. Zün intrede in
C* 3°litiek
trI J
dateert reeds van vlak na den weterstond het gevaar van
k^ooriog, toen
{["felsten"

,
U?

hü

bolsjewisme begreep.
de eerste jaren der Beweging was hü alr*|een secretaris. Op 1 Mei 1934 werd hij
Ejehtens bet verbod voor ambtenaren uit zün
S^ekking bij de Provinciale Griffie te
ontslagen. Hü nam toen ook de lelder propaganda op zich en kon zich geij's
-1 aan de beweging wijden. Hy to een der
sprekers der N.S.B.
van den
jjan de oprichting af is hü leider
j?||Bdstorm geweest en de Jeugd betreurt het
zün werkJj*ndig, dat hü daaraan niet alléén
functie ligt hem büjflcht eeaft, want deze
r>e Leider der Beweging eerde hem als
benige, die op tien Jaren Strijd en Offer
terugzien.
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
van
Genechten werd
jj^rof. mr dr. R. Antwerpen
geboren, stil1893 te
flf>ctober
0* te Gent en werd wegens Vlaamsch acIsme tot 8 Jaar gevangenisstraf veroordeeld
i,?Sr in 1918 was hü reeds uitgeweken naar
hü zün studie in de rechten
»nu cht' waar
In 1944 behaalde hij cum laude den
J!'*»tertitel, en ln 1927, eveneens met lof, het
Jj^toraat. In 192* werd hij privaat-docent aan
f Rijksuniversiteit te Ureeht ln de staathuisEen aanbod, in 1938, voor een pro?*»Oraat aan de universiteit te Lausanne,
J**g hü af vanwege zijn taak WJ de vorming
", de N.S.B.
M 1934 werd hü lid der N.S.B. Hü is sinds
V*» leider van „Nieuw Nederland". Hü i«
van het Opvoedersgllde. In 1940 werd hij
Éj^oemd tot procureur-generaal bi} het GejJJhtKhoi te Den Haag en aanvaardde in Juli
2" den leerstoel in de nieuwere economie
de Universiteit van Leiden. Op J8Januari
yJ Werd hii benoemd tot Commissaris der ProZuid-Holland. Vele publicaties van zijn
zagen het licht: over de economische zuvan de Vlaamsche kwestie, het geldverkeer
Ook een litterair werk „Van den Vos
*>naerde" verscheen onlangs ln boekvorm.

"^«cht

J'lder.

Jr"

*

.

le

J^tooide.

ter van Utrecht, waar hij spoedig een frisschen wind deed waaien.
Over zijn plannen wenschte hü zich in een
vraaggesprek niet uit te laten. „Zegt u maar"
zoo zei hü. „dat ik met veel enthousiasme mijn
nieuwe taak zal opnemen; ik eisch van mün
menschen, dat zü mün leiding aanvaarden,
maar ik weet ook wat gehoorzamen is, nu de
Leider heeft mü geroepen, dat ls mü voldoende."
Volksvoorllchting.
werd in 1896 geboren. Hij ls
Revdon
Mr H.
lid der N.SJB. ginds 1932 en drager van het
Strijd- en Offer-insigne. Hi] was groepsleider
Baad,
en Kringleider, Ud van den algemeenen
en redacteur van Volk en Vaderland, van
1937 tot 1940 politiek redacteur en -waarnemend
hoofdredacteur van het Nationale Dagblad.
Op 18 Januari J!. benoemde de Rijkscommishet Desaris hem tot secretaris-generaal van Kunsten.
partement van Volksvoorllchting en
In een persgesprek verklaarde hij, dat deza
oorlog in wezen gericht ls tegen bolsjewisme
de Nederlander
en Amerikanisme, maar dat
binnen-Europeesche
den oorlog nog als een
aangelegenheid ziet. omdat hij niet geleerd
heeft ruim te zien en ln continenten te denken De gemiddelde Nederlander kijkt veelal
men
niet verder dan zijn dagelijksch werk. Deherinschen zitten vast in kleinigheden. Hij
nerde aan het woord van Minister Göbbels:
Men kan beter een Jaar in een gelapte broek
loopen, dan honderd Jaar in lompen." Dlt nu,
ziet de gemiddelde Nederlander nog niet ln.
Het is de taak van de volksvoorlichting, om
het groote doel duidelijk te maken, want onzijn, inze positie als volk zou beter geweest geworden
dien het niet het slachoffer was en voltovan het gebrek aan volksopvoeding

JJJWkunde.

£°fd

f1
£"d
il'

2*.

Financiën. Bankwezen, Büzondere economische Zaken en Ned, OostCompagnie.

" Jjr.

M. M. Rost van Tonningen diende voor
,**> oorlog de Beweging Jarenlang als hoofdvan het Nationale Dagblad. Verdei
.** hy Kamerlid en propagandist. Hü beschikt
?Ver veelzüdige gaven, hetgeen ook tot uitkwam toen hü na de Meidagen van
lokking zijn
met
erkende deskundigheid op flnanen economisch gebied de nationaal-socia'tische beginselen in practük kon gaan bren-IP- Hij weet nog
beter dan wie ook, dat van zijn
weinig naar buiten bleek,
Jr}?Panningen
het nu eenmaal oorlog is, ons bedrijfsleven
''dieaal in de Europeesche oorlogseconomie
worden Ingeschakeld, en vele verlangens
jfjn arbeiders en ondernemers dus naar een
"«tere toekomst moeten verschoven worden.
.Sij Z jjn optreden als President van de NeBank, gevolgd door zijn benoe?"ing tot secretaris-generaal voor Bijzondere
aangelegenheden en tot wnd. sevan Financiën trof hü boven
practisch 'n faillieten boedel aan. Hij
i 'n stevige basis gelegd voor een toestige breede volkswelvaart. Zün stoutste
is de stichting van de Ned. Oost-Comie.
dat ls de Juiste typeering van
karakter, hetgeen o.a. indertijd ln de
'*«ak-Oss" tot uitdrukking kwam.

facteur
Jt**
l*el
n/11

P^rlandsche

Rris-jeneraal

Waterstaat en Verkeer.
van der Vegte ls het echte type
*n den ingenieur, met veel liefde voor zijn
""*ak". Hij heeft een open oog voor de techmoqelykheden, welke na den oorlog
Nederland zullen bestaan: een enorme ontJJooiing von de luchtvaart gepaard gaande aan
l**n veel intensiever continentaal spoorwegverkeer en een belangrijke uitbreiding van de
binnenscheepvaart in Europa. Hij heeft groote belangstelling voor de energie-voorziening
!'h Nederland en als interessante mogelijkheid
WÜ het zoeken naar nieuwe energie-bronnen
i*i«t hij het te pas brengen van de windkracht
OP grootere schaal. De droogmaking van de
Zuiderzee zal in versneld tempo moeten plaats
en in de
Vinrten. In de Zeeuwsche wateren
waddenzee moet meer land gewonnen worden
*n moderner bemalingsmateriaal
in gebruik
Vorden genomen.
Typeerend voor zijn persoon als sportieve
nguur is, dat hij bij de .nationale roeiwedstrijtot tweemaal toe het hoofdnummer „de
Varslty" voor Laga (Delft) heeft gewonnen.

I fr. W. L. Z.

nische
2

Landbouw en

Visscherij.

Dr. F. E. Posthuma werd 20 Mei
1874 In
geboren, bezocht de H. B. S. en
diploma
op 19-jarigen leeftüd het
*an Landbouwkundige van de Landbouwschool
'n Wageningen. welke later door zün initiatief tot Landbouwhoogerchool werd verheven,
«ü studeerde ook in Halle a.d. Saaie en werd
'n 1896 Landbouwingenieur. In 1898 trad hü
*ls secretaris in dienst bü den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland en nadien had vooral de zuivel zijn voorkeur. Hü
|* thans nog voorzitter van den internationalen zuivelbond. Van 1914 tot 1918 was hü minister van landbouw, later President-directeur
Tan Centraal Beheer. Hij was 12 1/2 jaar voor*itter van den Nijverheldsraad, acht jaar voorl»tter van de Nederlandsche Maatschappü voor
Nüverheid en Handel enz.
De productie-slag, dien hü ln 1941 inluidde
*n thans door den Landstand wordt gevoerd,
P» reeds direct een succes geworden.
Sociale Zaken.
Ravenswaay doorliep 't Marvan
Efc heer C.
hix-Gymnasium te Rotterdam en de Handelsschool aldaar. In 1921 kwam hij als corresponPhilips terecht.
<ent in de moderne talen bü
1929 werkzaam als prohü was er vanen1924 tot
curatiehouder
tot 1931 als secretaris van een
<ler Verkoop-directeuren, in welke functie hü
Ook veel organisatorisch werk verrichtte in
Boedapest en Parus. Van
'warschau. Berlün.
P»3l tot 1932 was hü managing director by de
Pttcanion Ltd. te Londen en van 1932 tot 1931
[*Us administrateur délégué bü een dochteron"erneming van Philips te Brussel werkzaam.
Bü de mobilisatie kwam hü als reserve-kapitein dienen. Na de demobilisatie was hü Hoold
den Technischen Dienst bij de verschillencorpsen en zou als zoodanig bü den N.A.D.
'omen. Doch begin 1941 viel er een begin van
Communistische raddraaierij të bespeuren. De
Rükscommissaris benoemde hem toen als burgemeester, tevens regeeringscommissaris van
Zaandam. In April 1942 werd hü burgemees-

friesland
kreeg al

van
Je

vooriichUnK-M

studeerde ook wiskunde. Geldnood noodzaakte hem, een betrekking als leeraar te aanvaarden, maar in 1923 had hij zich voorgoed
vrijgemaakt. Het ideaal van Troelstra trok
hem aan en hü werd ln 1921 lid van de S.D.
A.P. Langs dien weg kwam hij in de journalistiek. In 1927 trad hü uit de partü met het
voornemen nooit meer aan politiek te doen.
Een bezoek aan Italië deed hen) het werk van
het op nationalen grondslag gebouwde socialisme waardeeren Na 1928 deed hü soortgelüke ervaringen op tn Duitschland.
Zün geloof in den arbeid heeft dhr. Meulditk nadien in vele artikelen in Volk en Vaderland uitgeschreven. De Arbeid
als leerschool ls voor hem een ideaal, naar welks verwezenlüklng hü door den Arbeidsdienst streeft.
Nederlandsche volksdienst.
De heer T, W. van Vloten werd 15 April 1889
ln Utrecht geboren. Hü was volontair, later
hoofd-arbitrageant en procuratiehouder bü de
gebr. Chabot in Rotterdam. In gelüke functies
was hij werkzaam bü de Disconto Mü- aldaar.
In 1939 werd hü directeur van de Incassobank te Delft, waar hü met 1 April 1941 burgemeester werd. Sinds 1 Juni ls hü leider van
den Volksdienst, directeur-generaal van Winterhulp en onbezoldigd burgemeester van Delft

Volksgezondheid.

Dr. Koenraad

Keyer

werd 13 Maart 1903 ult
geslacht in Ten
het arts-diploma
Universiteit van
in 1930 als huis-

een oud-Groningsch-Saksisch
Boer geboren. Hü behaalde
en zün doctors-bul aan de
Groningen en vestigde zich

«en
Meeden-Westerlee 'Gr.) waar hü
hü toe
drukke practük kreeg. In 1937 trad toen
hj)
weer
tot de N.S.B, maar verliet haar
in 1939 ambtelük arts bü den G.G.D. te Utrecht
het bekenwerd wijl hü als ambtenaar onderweer
toe en
de verbod viel. Later trad hü
ging in Fewerd Hopman-banarts bü de W.A.,
bruari 1941 over naar de Germaansche SS en
werd door Mussert benoemd tot Hoofd van de
afd. Volksgezondheid van het Hoofdkwartier
en tot leider van het Medisch front. In Februari 1942 werd hü door den Rükscommissaris benoemd tot directeur-geneesheer van het
Academisch Ziekenhuis te Utrecht.
In een persgesprek zeide hü: „Thans is het
arbeidsvermogen, dank zü het wanbeheer van
onze vroegere regeerders en de gokkers ln
Londen, het eenige kapitaal, dat ons volk
nog ls overgebleven. Daarom zal er een totaal
onderzoek van hét Nederlandsche volk moeten
plaats vinden, om de totaliteit van dit kapiarts te

weei hielden hem echter aanvankelük ook lid
der N.S.B, te worden. Na de opheffing van
het verbod voor ambtenaren trad de heer
Ouwerling echter tot de Beweging toe.
Museumwezen.
Dr. D. Hannema werd 16 September 1895 geboren Sedert 1921 is hü directeur van het museum Boymans, te Rotterdam. Dr. Hannema
vervult naast zün taak als museumdirecteur
nog die van hoofd van den dienst voor cultureele zaken van de gemeente Rotterdam.
De gemachtigde van den Leider voor het
museumwezen rekent het zich tot taak al het
goede en schoone. dat wR op kunstgebied bezitten, te behouden en ongeschonden naar den
nieuwen tijd over te brengen. Het is zttn
wensch onder alle omstandigheden land en
volk te dienen met de kennis en autoriteit,
welke hü op kunstgebied bezit.
Kabinet.
Jhr. D. de Blocq van Scheltlnga, de nieuw
benoemde chef van het kabinet van den Leider, behoort tot de oudste leden van de N.S.B.
Sedert 1932 heeft hü den Lelde» onafgebroken
ln verschillende functies gediend. Jhr.
de
Bloca x*an Scheltinga is tevens burgemeeste»
Wassenaar,
van
bü Den Haas: Hü zal dit voorloópig blijven, daar, naar hü mededeelde, gegebleven.
durende den tijd ran den oorlog zün taak als
Zün geloof ln den Nederlandschen Volks- chef van het kabinet van den Leider niet zoo
dienst, als apparaat om wat ziek ls gezond omvangrijk is, dat hem den tüd zou ontbreken
te maken en het gezonde gezond te behouden, zün functie als burgemeester uit te oefenen.
is onverzettelijk. „Ik zal er voor vechten, al
moest ik er bü neervallen", zoo luiden zün
eigen woorden. Hü waardeert het, dat ons
volk hoe langer zoo meer de bedoeling van
den N.V.D. begint te begrüpen.
Geldig van 7 tot en met 13 Februari.
Artsenkamer.
's GRAVENHAGE, 5 Februari.
Voor
De heer Croin. op 7 Mcl 1890 te Dordrecht
geboren ls practlseerend specialist en chirurg bet koopen van de gebruikelijke rantsoenen
van erkende bekwaamheid. Hü ls van oordeel, brood, beschuit,
vleesch en aardappelen zijn
dat de werkelijke arts als nationaal-socialist
geboren wordt. Hü is ook leider van de Vereevoor de volgende week aangewezen de bonZiekenfondsartsen,
over welke nen 07, terwijl
niging van
voor de mannen op bon tn»
waardeering
vereeniging
hij
met groote
spreekt.
In snel tempo zullen misstanden va n de tabakskaart 1 rantsoen tabak beop het terrein van het zlekenfondswezën worschikbaar is en voor de dames 1 rantsoen
den opgeruimd.
sigaretten op bon 07 van de sigarettenkaart.
De heer Croin heeft verschillende belangrijke plannen uitgewerkt, veelal in samenwerking met den Leider voor de Volksgezondheid.
Genoemd zü o.a. het oplossen van het probleem, hoe belangrijke ontdekkingen op medisch gebied niet tot handelsobject kunnen
BOTER OF MARGARINE OP BON 06.
worden verlaagd, hetgeen tot dusverre zoo
dikwijls geschiedde, maar direct zoo zullen
's-GBAVENHAGE.
Van Donderdag
worden geleld, dat zü het wolk als geheel ten tot en met Maandag 15 Februari 1943 is de
goede komen.
„boter
met
06" gemerkte bon van de bonkaart voor voedingsmiddelen aangewezen
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Verdere benoemingen.

voor het koopen van boter.
Per tweetal bonnen kan men 254 gram
Secretarie.
boter verkrijgen Zij. die de voorkeur geven
Dr. J. H. Carp werd 19 Juli 1893 te 's-Graaan margarine, kunnen op dezen bon desvenhage geboren. Hü studeerde aan de unigewenscht per tweetal bonnen 250 gram
versiteit te Leiden en promoveerde in 1921 margarine koopen. wanneer de handelaar
tot doctor ln de rechten ojs een proefschrift,
deze in voorraad heeft.
waarin hü de theorie van het In dien tijd in
AANVULLING
BONNENLIJST VAN
opkomst zünde bolsjewisme aan een critisch
22 JANURI.
onderzoek onderwierp en de absurditeit ervan
op
Elk
volgende
geeft
der
bonnen
recht
aantoonde. Bü het provinciaal bestuur van
normale rantsoen van het betreffende
het
doorliep
Zuid-Holland
de
verschillende
rangeneesalgemeene
hü
taal te leeren kennen. Een
artikel:
gen en was laatstelijk administrateur-afdeekundige keuringsdienst, welke iederen volksVan 7 Februari t.m. 13 Februari 1943: 07
lingschef ter provinciale griffie. In 1941 werd
ln
arbeidsgeschiktheid
op
onderzoekt
genoot
Brood (A en Bt Beschuit, Vleesch 'A en
Carp benoemd tot president van het Vredr.
B).
Aardappelen (A en B). Tabak (A), Cizün totaliteit."
degerechtshof en belast met de rechtspraak

Gemachtigden voor de Volks-

gemeenschap.
Nederlandsch Arbeidsfront.
H. J. Woudenberg werd op 19 September 1891
ln Amsterdam geboren, een tijd. ln welken
men ook binnen het stadsgebied van Amsterdam nog boerderyen aantrof. Daar groeide
dhr. Woudenberg op. Voor dag en dauw ult
de veeren, koeien melken en vaak melk bezorgen inplaats van naar school te gaan, want
Daarna een
er was nog geen leerplichtwet.
volontairsplaats op een kantoor, waar met glahalen
zen wasschen, kopjes spoelen en koeken wijdde
veel kostbare tiid verloren ging. Hü
op
16zich echter aan zelfstudie en behaalde
Jarigen leeftüd het dioloma boekhouden. Hü
terecht,
kwam in het visscherljbedrijf
vüf Jaar
als correspondent daarna als procuratiehouder
en directeur. In die functies bereisde hy vrüwel heel Europa. Zijn belangstelling voor social " problemen deed hem op 17-jarigen leeftijd tot de S.D.A.P. toetreden die hij echter
nog voor den eersten wereldoorlog verliet.
In 1933 trad hü tot de N.S.B. toe. Hij gaf
zich geheel aan de beweging. Hü vervulde verschillende belangrijke functies.
In 1940 benoemde de Rijkscommissaris hem
tot Commissaris van het N. V. V.
„Mijn grootste zorg voor het oogenblik" zoo
zeide hi) onlangs, „ls de plaats van den Nederlandschen arbeider in Duitschland."
Landstand en de Bedrijfsschappen
op Landbouwgebied.
„Boerenland in -Boerenhand'' is de leuze van
den heer Roskam, het type van den innig aan
zyn bodem gebonden boer. Hy heeft dit boerenbloed nimmer verloochend en op zün groot
boerenbedrüf tusschen Lunteren en Barneveld
ls hü in zijn element. Daar is de bakermat
van zijn geslacht en hü mag er gaarne rondzwerven. Hü schreef in deze omgeving zün
vele boeken en brochures over den Nederlandschen volksaard, den Nederlandschen boer en
over tal van actueele feiten. Hij heeft steeds
voor de rechten van den boerenstand gevochten en geprotesteerd tegen de verwaarloozing
van den landbouw, in artikelen in Volk en
heer
De
Vaderland en Nationale Dagblad.
Mussert benoemde hem tot leider van het
Agrarisch Front en tot Boerenleider van den
Landstand.
Nederlandsche Omrorp.
Dr. Ir. W. A. Herweyer werd in ISO6 in Z»
venbergen geboren. Te Delit volgde hij de H.
B. S. en studeerde verder aan de Technische
Hoogeschool te Aken, waar hü ln 1931 het diploma van werktuigkundig ingenieur behaalde. Hü promoveerde daar in 1935 tot doctor ln
de technische wetenschappen. Zoowel in Aken
als in Nederland nam hü van den aanvang
af deel aan den strijd der N.S.B. Hü was gewestelük propaganda-inspecteur voor L 1 mbur g, Kringlelder van Kring Gulpen, dlstrictslelder van Den Haag enz. HIJ vervulde
verder verschillende functies. Hij leidde een
büzonder werkzaam leven, waaruit hü plotseling geroepen werd om de leiding van den
Omroep op zich te nemen.
Daarna is het aantal luisteraais eer toe dan
afgenomen en de omschakeling heeft zich zonder groote schokken voltrokken.
Voor den Omroep acht ir. Herweyer het beste nog niet goed genoeg en onder dlt devies
wordt er voortdurend naar nieuwe krachten
omgezien. Uitbreiding van de studiogebouwen
en de bouw van een centraal kantoor zijn ln
voorbereiding.

Nederlandsche Arbeidsdienst.
De heer M. Meuldyk is 29 Augustus 1894 te
Geervliet (Z. H.) geboren. Reeds op Jeugdigen
leeftijd toonde hü aanleg voor het teekenen,
maar zün ouders konden hem niet laten studeeren. Hü verwierf echter een studiebeurs
en na de Ryksnormaalschool te Amsterdam,
studeerde hü aan de Haagsche academie. Hü

In strafzaken van politleken aard.
Van de hand van dr. Carp verschenen tallooze geschriften op de gebieden der wüsbe-

garetten

de 'N.S.B. toe.

Beschuit Vleesch Aardappelen Tabak.

Van 4 Februari t.m. 15 Februari 1943: 06
Boter (voor boter of margarine)
Van 1 Februari t.m. 28 Februari 1943: 490
geerte. rechtsphilosophie en staatswetenschap.
Hoewel dr. Carp als ambtenaar aanvankeHjk Algemeen R-Eenheidszeep (voor eenheidsgeen lid van de N.S.B, kon zijn, was het op zeep); 491 Algemeen. R-Waschpoedei* (voor
grond van zün geschriften reeds lang voor den waschpoeder); R Toiletzeep (voor toiletoorlog van algemeene bekendheid, dat hü ln zeep).
XXX
de richting der nationaal-socialistische beginselen ging. Op den dag, dat het verbod van
De voleende bonnen zijn binnenkort niet
het lidmaatschap der N. S. B. voor ambtenameer geldig:
ren werd ingetrokken, trad dr. Carp als lid tot
Na Zaterdag 6 Februari 1943. 06 Brood,
Bijzondere diensten.

in
H. W. Muller Lehning werd
1895 in
Duitschland geboren. Hü bezocht het gymnasium te Utrecht. Kort voor zün eindexamen
brak de oorlog 1914—'18 uit, welke Muller LehKOERSEN NEDERLANDSCH
ning als vrijwilliger in de Duitsche weermaehi
CLEARINGINSTITLUT
geheel meemaakte. Na
wapenstilstand
den
's GRAVENHAGE.
Koersen voor stortinkeerde hij naar Nederland terug. Hij deed zijn gen op 6 Februari, tegen verplichtingen, luistaatsexamen en ging vervolgens in den hanindel. Hü werkte voor den oorlog krachtig aan dende
Belga's f 30.1432, Zwitsersche francs f 43.56,
Duitsch-Nederlandsche Fransche francs
de verbetering der
f 3,7768. Lires f 9.91, Deensche
handelsbetrekkingen.
kronen
f
39.34.
Noorsche
kronen f 42.82, Zweedder
meest
De heer Muller Lehning is een
sche kronen f 44.85. Finsche mark f 3.82, Dinar
Leider,
den
vertrouwde
medewerkers van
f 3.77. Turksche ponden f 1.45 14, Lewa f 2.30,
reeds sedert de eerste (Ifigen na de stichting Pengoe
(oude schulden) f 36.519. Pengoe (n'euvan de N.S.B. Als commissaris voor niet-comschulden) f 45.89, Zloty f 37.68, Lei f 1.28,
mercieele vereenigingen en stichtingen rust op we
Slowaaksche kronen f 6,48, Drachmen f 1.26,
hem reeds geruimen tijd een zeer verantwoorKuna f 3 77.
hij
or
persgesprek
taak.
In
een
heeft
delüke
dezer dagen nog eens aan herinnerd, dat Nederland meer dan honderdduizend vereenigingen en stichtingen telt en hierbü de verzekegegeven: ..Wij zullen het vereenigingsring
Keulen
leven harmonisch Inschakelen in de nieuw's GRAVENHAGE. 5 Februari.
ordening."
0.07); Lobith 10.96 (+■ 0.11); Nijmegen
38.33 (
Legioen.
(—
0.01);
Arnhem
Nederlandsch
8.52 (-. 0.04); St. Andries 3.37
Luitenant-ge»eraal H. A. Seyffardt is 1 No0.09); Wester8.62 (ï 0.04); Vrees wyk 0.83 (— (—
006):
Hy
stamt uit voort 9.15 ( i 0.07); Deventer 2.92
Kamvember 1872 te Breda geboren.
een militair geslacht, ging zelf eveneens m pen
0.12 (+/— 0.02); Maastricht 42.26 (— 0.01)
(—
0.03);
tot
Gra(—
0.03);
militairen dienst en werd in 1892 benoemd
Venlo 1180
Belfeld 12.25
tweeden luitenant der vestingartillerie. Daarve 4.99 (— 0.03): Lith 2.00 (— 0.23).
na doorliep hü de verschillende militaire rangen, was o.a. leeraar ln de artillerie-we'enschap aan de Koninklyke Militaire Academie,
en weid in 1928 benoemd tot generaal majoor,
om een Jaar later als chef van den generalen
BOXMEER.
staf op te treden. Generaal Seyffardt werd ln
N de B. had zijn
Hij zorgde voor luiers.
1930 luitenant-generaal en in 1934 gepensiondat zij zJch geen zorgen -beneerd. Na zün penslonneering trad hü tn tal vrouw gezegd,
voor de hiiei-mand va:s
het Verbond hoefde te maken
van plaatsen als spreker on vanwijzen
op ac baby en hij hie'd woord want vlak vo
voor Nationaal Herstel, om te
oak
noodzakelijkheid, de Nederlandsche weermacht het kind geboren was kwam hij met een Zijn
ondergoed
thuis
uit haar verval te verheffen. In Juli 1941 nam luiers, sloopen en
hij. op verzoek van den RiikscommissaTis, de vrouw moest er maar b.ii mee zi.in en niet
vragen waar liet goed vandaan kwam Achtaak op zich tot het vormen van een Nederis evenwel gebleken, dat hét f
teraf
landsch Vrijwilligerslegioen voor den strüd tegoed gestolen was en daarvoor stond de B.
gen het bolsjewisme.
OpmeikelUk ls de volgende uitlating van Donderdag voor de Bossche Rechtbank teluitenant-generaal Seyffardt, als antwoord op recht. Hij beweeide het goed bij V. en D. te
Den JBosch te hebben gekocht, maar de offide vaak uitgesproken vrees, dat de Nederland.eloofde daar niets van. wees oo versche Jonge mannen, die dienst nemen bü het
als dachtes praktijken in den zwt-rten handel en
Legioen, de Waffen-SS of de N.S.K.K.
gevangenisstraf.
heele of halve Duitschers zullen terugkomen: eiïchte tegen hem een jaar op
18 JFebman.
JDe uitspraak weid bepaald
„De Jonge mannen, die als betrekkelijk lauwe
en onverschillige Nederlanders dienst namen,
Bevestigingsplechligheid.
Ds.
H. J. ter
worden aan het front volbloed Nederlanders Haar Romenij. benoemd predikant der Ned.
Sambeek,
en zij komen terug vol geestdrift voor de Ne- Herv. Gemeente van Boxmeer en
derlandsche gedachte."
ie Zondagmorgen in den dienst van 10.3(1
Bibliotheekwezen.
uur door zijn vader bevestigd. De speciale
begon,
De heer Fr. H. M. Ouwerling werd op 17 dienst, die des middags om 3 uurzelf geNovember 1883 te Hoeven, in Noord-Brabant werd door den nieuwen predikant
leid: hierbij waren vele genoodigden aangeboren. Hy was tot 1915 als onderwüzer werkbibliouren
studeerde
hü
In
vrüe
zaam.
zün
Na 'dezen dienst had in de consistoriekatheek- en archiefwezen, waarvoor hü een aanWethouder
plaats.
geboren belangstelling en aanleg had. Zün mer een bijeenkomst hier
het Genamens
particuliere bibliotheek telt thans ruim 30.000 Van Boekholt voerde
evenwoord, waarna
boeken en behoort tot de meest uitgebreide meentebestuur het welkom gesproken warvan
en kostbaarste boekenverzamelingen in particu eens woorden
der gevorigen predikant
lier bezit van ons land. In 1915 werd de heer den door den
van
«-enige
Ook
vrienden
meente
Ds.
Balion
gemeente-archivaris
Ouwerling benoemd
tot
smaken nog bn deder stad Tilburg. Hij bleef dezen werkkring den nieuwen Predikant
ze gelegenheid, waarna gelegenheid was tot
gedurende 27 jaar vervullen.
kennismaking
persoonlijke
de
begin
sedert
het
van
1933
toonde
Reeds
kerkgebouw
Zijn
was door dlir.door *.an
de
N.S.B.
In
het
Ouwerling
sympathie
voor
heer
vs
woning werd een der kernen, van waaruit de Goudoever namens den Kerkeraad.
Stegeman namens den Ring Grave en oe
Beweging zich over Brabant verbreidde. Beambtelijke
opvattingen ClassJs den Bosch het woord gevoerd.
roepsbezigheden en
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Fietsendief tegen kampioen-hardlooper.
in
den laatsten tijd werden er in de Nicölaas
Maesstraat te Amsterdam herhaaldelük fietsen
gestolen, hetgeen den waarnemend chef van
het politiebureau Leidscheplein aanleiding gaf,
daar eens te laten posten. Hy koos daarvoor
een agent uit, die als hardlooper een goeden
naam heeft en kampioen der A. P. G. S. Is
op de 400 meter.
Na enkele uren gewacht te hebben, kreeg de
agent-hardlooper twee jongemannen
ln het
vizier, die veel belang stelden in een rüwiel,
dat als lokaas was neergezet. Op een gegeven moment sprong een der mannen op de
fiets en reed hard weg. Tegelük kwam echter
de agent in actie en de dief moest het weldra
afleggen tegen den kampioen-hardlooper, die
hem in zün kraag greep en meenam naar
het bureau. Het bleek een 18-jarige werkman
te zün. Zün metgezel wist te ontkomen.
Zestig vaten rond de wereld.
in hoeveel
tüd kunnen zestig vaten goudkleurige sherry
van Cadix naar Kopenhagen reizen? Dat hangt
er van af, antwoordt de Frankfurter Zeitung
en beschrijft de reis dezer zestig vaten, die
op een mooien Augustusdag van 1939 per schip
de Spaansche haven verlieten. Halverwege ontmoetten ze den oorlog. Het schip liep een haven binnen en werd vervolgens teruggeroepen.
Een Deensche kapitein, die in Maart 1940 Cadix
aandeed, was van dit vrachtje niet afkeerig
ü kwam niet verder dan Lissabon: zün land
was onderwül in 't conflict betrokken. Een
ander schip nam de sherry mee terug naar
Cadix. Maar de handel heeft een taai leven
en het eind van 't lied was,
dat de spoorwegen
zl >i er over ontfermden cri dezer dagen het
kostelyk nat te bestemder plaatse afleverden.
Met dat al. was de leeftijd van de sherry plezierig toegenomen. Maar de kostprüs niet minder!

GEMENGD NIEUWS

—

De Heer en Mevrouw H. t
Poel- Bonekamp geven me
vreugde kennis van de voor
spoedige geboorte van hm
dochtertje

De Heer en Mevrouw

Berge-Ramakers
" H. v. d.ook
bedanken
namens weder-

A

f—
1 t Voor de

zieler
t zaliger, den WelEd»
zijdsche familie voor de be- 1 Geboren
Heer
langstelling ondervonden by I
H. VAN OPPEN
hun huwelijk op 23 Jan. j.l. I Voorzitter der
Ver. Heitf
Uithoorn, Zijdelveld 50. 42351
Sacraments-Eerewacht,
zal een plechtige ziefc
Op 9 Februari a.s. hopen müne
dienst worden opgedrag*
geliefde ouders
op Woensdag 10 Febr.
Johan Derix
I om 8.30 uur in de
Matthiaskerk. Den ledg
Therèse Pelzer
|
hun 25-jarig huwelijksfeest te I wordt beleefd verzod"
vieren.
I dezen te willen bijwonen
——jji^^
Hun dankbare zoon Hein. I
Kerkrade. Richterstraat 14. I *^——
Den 9 Februari hopen onze
de vele blijken v»l
geliefde ouders en grootdeelneming die wy mcx*
1
I ten ondervinden bij &e
ouders
H, W. Crombags
en de begrafeiu
II overlyden
van onzen geliefden echt
en
Maria, Cornelia Bougie
I genoot, vader, behuwdhun vijftigjarig huwelijksfeest! grootvader,
e vieren. De H. Mis vanl
JOHANNES
dankzegging zal plaats vinden I
HUBERTUS GRAUS
op 9 Februari om 10 uur in de I betuigen wy U onzen <*!
kerk te Spaubeek.
I rechten dank.
Hunne dankbare kinderen.! Wed. S. Graus-Neutelinf
Hoeve Spaubeek A. 37.
4221 1 kinderen en kleinkinderef
Maastricht, Febr. 1943.
DANKBETUIGING.
plechtige
Hiermede betuigen wy onzen I i tDe
kendienst zal plaatj
hartelijken dank aan allen aie I hebben
Maandag 8 Peg
blyken van belangstelling heb- I a.s.
om
9
uur in de kerf
gegeven
ben
bij het feest van I van St.
Martinus te Wijk'
onze 25-jarige echtvereeniging I Maastricht.
in het bijzonder aan familie I zocht deze Beleefd ver, I
te willen bil'
vrienden en bekenden.
I wonen.
lil
H. Muytjens-Notten
I
H. Boesten-Muytjens en kind I
Maria en verloofde
I " Hiermede betuig ik fl>jl
I * oprechten dank aanl
Jan
Paula.
4254 1Directie der StaatsmiJiXl
Eerw. GeesteUjken, mede-*fl
beiders, fam.,
en £!
Heden overleed tot onze P Ikenden, voor vrienden
diepe droefheid, na een IIstelling bij hunne bela*
25-j»«f
mijn
kortstondige ziekte, ons Iaienstjubileum
ondervon*^
dochtertje
dierbaar
en zusje I
Hub. Hensrtjl
Wylie. Valkenburgerweg. _g|
lETJE
I
in den leeftyd van 2*2 jaar
betuji
H. J. R. Kleinen
I* * Ondergetéekende
hiermede zijn harte*
M. A. Kleinen-Herberigs I
ken dank, ook namens _\
Jantje.
Waubach, 4 Februari 1943. familie aan mijndiiectie. cïi_\
collega's, H.H. Geestelyken _]
verder allen, die nuj by tem

(V. p. B.).
De verspreiding Van lepra.
Fransche
missiezuster
Een
van
een
orde, die zich in het büzonder met de beJTJDITH
stryding der lepra bezig houdt, heeft in een
Maastricht, 5 Februari 1943
Lyon
voordracht te
enkele cijfers over de verCinema Palace.
421
spreiding van deze ziekte gegeven. In Europa
Lambert, Huubke en Jantj
zijn ruim 5000 leprozen,
meerendeels in het
hebben een nieuw broertje ge
oosten van ons werelddeel.
In Azië staat
Britsch-Indië mcl 100.000 leprozen aan de spits,
kregen dat bij het H. Doopse
dan volgt Ned.-Indië met 60.000 en Indo-China
de naam ontving van
met 50.000.
Onder de Chineesche bevolking
KAREL.
wordt hun aantal op 1 a 2 millioen gestfiat.
J. Curvers-Baggen
Naar verhouding wordt het Paascheiland het
Tegelen, 4 Februari 1943.
meest door de lepra geteisterd, want van de
Hofstraat 12.
420 i
456 inwoners lüden er 24 aan de gevreesde
ziekte.
Geven met vreugde kenni,
van de voorspoedige geboorti
Onontplofbare bom in den boeg.
(V.P.8.).
van ons eerste kindje
Een Italiaansche duikboot, die in de Middellandsche Zee herhaaldelyk
GEMMA.
door vüandelüke
vliegtuigen werd aangevallen, is op wonderP. A. Gielkens.
baarlijke wyze aan den ondergang ontsnapt.
M. E. Gielkens-Naedenoen
Na een der aanvallen hoorde de bemanning
Valkenburg, 3 Febr. 1943.
een merkwaardig geruisch in den boeg van
Tijdel. : Partic.
Inrichting
het schip alsof een vat heen en weer rolde.
Emmalaan 7, Valkenburg,
Door het voortdurende
gevaar uit de lucht
kon de zaak eerst na eenige dagen onderzocht
Ihre Verlobung geben bekannl
worden, waarbü bleek,
dat een bom in de
Mia Dreezens
boot gedrongen was, maar door het afbreken
Kolf Steinberg
van de ontstekingsinrichting niet ontploft was.
Uffz. b. d. Wehrmacht
Het geruisch werd veroorzaakt door het heen
Maastricht, W. Grachtje 6.
en weer rollen van het gevaarlijke voorwerp.
Dahlerau (Wupper).
Zü vonden haar lük...
Een hulseigenaar
14 Febr. 1943.
1231
te Parijs had een oude huurster, van wie hü
Verloofd:
sinds drie jaar niets vernomen had. Hy nam
aan, dat zü, evenals zoovele anderen, in het
Corrie Arbeel
begin van den oorlog by familie buiten tüen
delijk onderdak gezocht had, en op den duur
Harry van Nooy
wel terugkeeren zou. Ten slotte raakte zün
Keer,
Cadier en
geduld echter uitgeput. Hü begon een rechtsRoermond,
geding tegen de afwezige en verschafte zich
KOHLENGUTSCHEINE
Maria Lichtmis 1943.
2138
toegang tot de woning.
Tot zün verbazing
Brandstoffenhandelaren dienen de van hun
vond hü daar het geheel vergane lyk van zijn afnemers ontvangen Kohlengutscheine, uitgeVerloofd:
huurster. Een polltiedokter constateerde, dat de geven ten behoeve van ingekwartierde leden
Kathi Mitterbacher
vrouw zeker wel drie Jaar geleden gestorven van de Duitsche weermacht, van 5 Februari
en
1943
af
niet
op
opplakvellen
moest zün. De buren hadden, evenals de huismeer
te plakken,
Wim van Osch.
eigenaar, gemeend, dat zij bij familie was, aangezien hiertegen vanwege het formaat beGeleen, Tulpenlaan 40.
zwaren bestaan.
Zij moeten de Kohlengutzoo meldt het Hamb. Fremdenblatt.
Sittard, Plakstraat 3.
scheine,
ter
verkrüging
toewüzingen,
van
Danslustige jongeman.
bü 7 Februari 1943.
voor de tweede de
inleveren
ln zakjes
1635
maal binnen zeer korten tüd stond voor den MD distributiediensten
147—01. De zakjes zijn bij de distributie»
Inplaats van kaarten.
Delflschen kantonrechter terecht de 26-jarige | diensten verkrijgbaar.
kantoorbediende J. van H. te Delft wegens j Het minimum aantal
Verloofd:
in te leveren eenheden
overtreding van het dansverbod. Evenals de
Cis Jansen
gehandhaafd op 130 eenheden. Deze 130
bluf*
vorige maal had
hü met ongeveer 40 personen eenheden kunnen gevormd worden door:
en
gedanst in een voormaligen
a.
koeienstal. De Kohlengutscheine, Bezugscheine en BescheiniJohan Groeneveld.
kantonrechter merkte op, nadat hü de dames güngen
in te leveren met ontvangstbewys MD
Stem, Mauritsweg 158.
uit de zaal had gestuurd, dat het feest een 342—01; b.
consumentenbonnen met een tweede
Beek (L.), Proosdijweg 15.
zootje was en dat de jeugd door zooiets
wordt
ontvangstbewüs
MD 342—01; c. consumenten7 Februari 1943.
verpest. Spreker gaf een bloemlezing
4239
van de toewijzingen en vervangingstoewijzingen
van Ondertrouwd:
uitdrukkingen, die er werden gebezigd, welke het Rijkskolenbureau,
ln te leveren met ontzich hier niet laten herhalen. Van H. werd vangstbewüs
Paula Canton
MD 342—21. Een Kohlengutschein
veroordeeld tot t 25.— subs. 20 dagen.
25-jarig dienstjubileum
vertegenwoordigt
een halve eenheid vaste
De organisator van het feest, J. L. D te brandstoffen.
geluk wenschen hebben
.:
Heden overleed tot
Hendrik Hom.
Delft, werd wegens overtreding van het dansBONAANWIJZING KUNSTMEST
boden en 1 Febr. tot een V_
onze groote droefheid,
De plechtige huwelijksinzegeverbod veroordeeld tot f 50,— subs. 20 dagen
"et
v. o. kunstmest distributie bureau ning zal plaats
tydig voorzien van de mij onvergetelijken dag
en wegens overtreding van de drankwet tot maakt
op
hebben
bekend:
ïx f 25,— subs. 20 dsgen en verbeurdverklaH.H. Sacramenten der ben gemaakt.
Dinsdag 16 Febr. a.s. in de
4M
1) geldig verklaring kunstmestbonnen.
ring van den drank.
geheel overgeStervenden,
Parochiekerk
St.
G. Betti» 1 <
Met ingang van S Februari
B
Pancratius
1943
geldig
wordt
Een aantal gasten, zoowel uit Delft als Den verklaard:
geven aan Gods H. Wil, in
Stecnberg-Hoensbroek,
stikstof, bonnenserie voorzien van te Heerlen om 9.30 uur.
Haag, werd vervolgens
veroordeeld tot f
den ouderdom van ruim
Hubertusstraat 17.
opdruk
Heerlen, Valkenburgerweg 17.
boete subs. 3 dagen met de toezegging, 5dat opdruk nr. 4; kali, bonnenserie voorzien van
54 jaar, onze inniggeliefde
B T.
Amsterdam, Hogeweg 75 (boy.)
Pi] herhaling zü tot hechtenis zullen worden
De stikstofzegels met opdruk nr. 4 blüven
echtgenoot en vader, broeToek. adres: Baronielaan 254,
veroordeeld, omdat de kantonrechter aan een geldig
tot 27 Februari 1943.
der, zwager en oom
Breda.
dergelijk gedoe voor eens en altijd een einde
1041
*3tt andere dagblade»
De verbruikers dienen de stikstofzegels voorwil maken.
JACQUES H. VINCKEN
Ondertrouwd:
zien van opdruk nr. 4 uiterlyk 25 Februari
GEBOREN: zoon van ï1
1943
echtgenoot
bij hun leveranciers in te
Mia Bonekamp
van
leveren, opdat deze
Aarts-van Beurden. Tilbur»
Ons nieuwe feuilleton
Sprundel.
voor tydige inzending der bonnen
E.
van
en
het
van A. van Empel-vaf
R. V O. kunstmest distributie bureau aan
Stevensweert, 5 Febr. 1943. zoon
Will Samsom
Oirschot, Eindlioven; docht*
kunnen
De
zorgdragen, ter verkrijging van een aankoopbedroefde
Aarwe
8 !3familie: van A. M. J.
Heerlen Eurenderweg
netnen,
machtiging. Bonnen welke na den vervaldaWed. E. Vineken59
Nümegen: dochter v J
tum binnenkomen, kunnen onder geen voorvan Spr
Huweiijksvoltr. 23 Febr. 1943.
Harderwijl
man-Hoeberechts.
waarde meer worden geaccepteerd.
Frans, Piet,
De kaliToek. adres: Eurenderweg 59.
dochter van F. Fijnaut-SmM
bonnen met opdruk B. T. blyven tot
nader
Breda;
Martha, Jet.
zoon van O
order geldig.
Gertrudis Vinken
Hosemans, Breda.
Familie Vineken
2) Aflevering
van kunstmeststoffen aan veren
Familie van Sprundel.
Peter H. v. d. Meulen
VERLOOFD: Cobie PepeW
Onder dezen titel maken wij Maandag een bruikers.
De ingeschrevenen zijn verplicht
De plechtige lijkdienst. ge- zak
en Ben van Veggel,
aanvang met een nieuw feuilleton
eer,
de
aan
hebben
de
U
kennis
te
volgd
De
drs.,
verbruikers
verkochte
door
de
begrafenis,
Nymegen; Rita van Ake*
vrouw achter den glazen wand" is
kunstmeststoffen
af te geven van hun voorgenomen
leveren in volgorde van de geldigverklaring
zal plaats vinden a.s. Maanen Henk de Jong, Bred»f
huwelijk, waarvan de plechboeiend verhaal van den Duitschen schrijder bonnen. Zoo mag b.v. een
dag
Delftgouw.
1943,
8 Febr.
te 10 uur,
tige inzegening en H. Mis zulgebeuren
op de thans geldig verklaarde ingeschrevene
in de parochiekerk van
sp seit zich af in de!maml- Het
stikstofzegels len plaats
_m ONDERTROUWD :
Neil
van
wereld
toonr.
hebben
op
Maandag
het
4
slechts
dan
product
aan verbruikers afS Stephanus te Stevens- ,__
ve]cn
Muurmans en Lieven van Bel',
romantisch tintje
15
indien
Febr.
1943
om
10
uur,
door
hem
aan
in
de
zijn
al
ren\,
zen, Tilburg.
afnemersweert.
,?n
Byeenkomst ten
n" r zeer geheimzinnige omstanverbruikers de noodige
van den H. Pedigheden is een tooneelspeler
oo Parochiekerk
sterfhuize Molenstraat 37
de bonnenseries nr.'s 1, 2 stikstofmeststoffen
vermoord
OVERLEDEN :
trus
te
geheel
en
3
St.
gePietersrade.
zijn
en een scherpzinnig pohtieman heeft tot -I"rd
om kwart voor tien. 4255 Looijen,
°e volgorde
62 j., NijmegeO
van levering worden Chevremont, Eygelshoverw. 51 f,m m—^_—^_————m_—_—_—__f
taak dezen moord tot klaarheid te brenSophia
echter de kalibonnen B. T. gelijkgesteld met Kerkrade, Hoofdstr. 71.
Th. Spies, geb. PepeJ
j.,
de kalibonnen nr. 4.
zak. 26
Nijmegen; mr. J.
wanneer de sluier, dieeChte*r
Toek. adres: St. Pieterstr. 30,
3) Omruiling
geover
N. van Ysselsteyn, oud-kaO"
vervallen kunstmestbonnen.
beurtenissen in. het verleden enkele volKerkrade.
1827
Zoowel ingeschrevenen als
tonrechter Oirschot (N3r.li I
verbruikers diekomen is opgelicht.
nen zich betreffende het omruilen van verval84 h, vUBht; Klaas Glas,
In plaats van kaarten.
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op de volgende tyden:

|

DES MORGENS VAN 7 UUR TOT »U UUR
DES MIDDAGS VAN 13 UUR TOT
17'/s

voor inspecteur BaJoke haar bekentenis af.
,JBen ctolle geschiedenis, die U daar vertelt. Svenda!'r Carsten Bakke schudt het
noord. ,X)at komt er van als men geen vertrouwen in d's politie stelt! A\, u naar Kopenhagen terugkomt, zal men u wegens over.
treding van allerlei wetsartikelen ter verantwoording roepen. Ja„ uw hoofd zal het wed
niet direct kosten!"
,Jk weet, dat ik straf verdiend heb, mijnheer Bakke", zegt Sivenda
Norris cijemoedig
U vooral moet jk verontschuldiging vragen
door nnjn schuld hebt u een massa werk en'
zorg gehad. JEn heelemaal «m niets!"
„Oho! ' lacht Oarsten Bakke vergenoegd
Ik denk dat we allemaal met het resultaat
tevreden mogen zun. U, Svenda, hebt to den
neer Uldal een vriend gevonden voor hef le,Maar Oarsten?" onderbreekt Ellen hem
verwijtend. „Hoe bun je nu.."
:il tocln waar!" Bakke werpt e?n
" ,***^het^,
vroolijken
blik
op S>vendia en
TJltial wier
oogen to verrukking op elkaarJen»
gevestigd zijn
„Verder heeft de politie door
Svenda's ge-
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waagd spel den

moordenaar van de

arme

gekregen
feit.
ó£*m2PT
- een
K pakk?n
wel m rekening zal
brengen%vL^?n ? °°k

favenda, als men u wegens misleiding van
politie rekenschap zal vragen
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en ik
ik persoonlijk heb by dsze historie
re
een
zensucces te boeken; nujn wouw heeft namehJk ingezien, dat haar lieve kroeskopje ver- I
warrtog sticht, als zy op eigen hand detective
sp?len wil!"
ü vergeet, dat u ook twee menschen -voot,
den dood behoed heeft, inspecteur
Bakke!'
zegt Jens Uldal hartelijk.
„Waar
Svenda en ik wel zijn, ais u ons niet zouden»-,
torandsnde huis gehaald had'"
"Houd toch op over het oud-» ..KingshaU'
zegt Hien berispend. „De
hoofdzaak ïs toch.
dat wy Svenda weer levend onder ons heb*

uitl^H

„En dat mevrouw Bakke verstandig: &'
worden ts!" voegt inspecteur Bakke er p*»'
gend aan toe.
EUNDE.

