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Twee schepen bij de Schotsche kust getroffen

—

Uit het hoofdkwartier van den Führer
Het opperbevel der
8 Jan. (D.N.8.)
weermacht deelt mede:
In het centrale en noordelijke deel
van het Oostelijke frbnt herhaalde de
vijand ook gisteren onder bloedige verliezen zijn aanvallen. Op enkele plaatsen zijn de gevechten nog aan den gang.
De luchtmacht heeft kade-installaties
en scheepsdoelen ln de haven van Feodosia met -tsueces aangevallen. In de
overige frontsectoren zette zij de doeltreffende bestrijding van de aanvallende
Sovjets voort en bombardeerde achterwaartsche verbindingen van den vijand.
Voor de Schotsche kust hebben ge-

—

De oorlog in Oost-Azië
Bombardement van Rabaul
Stockholm, 8 Jan. (D.N.8.).
Reuter
publiceert een officieel rapport van de
Australische luchtmacht over het bombardement van het vliegveld bij Rabaul (Nieuw
Oulnea) op Woensdag. Volgens dit rapport hebben op den beganen grond staande Australische vliegtuigen schade geleden.
Het ls den Australlschen vliegtuigen niet
gelukt, den strijd met den vijand aan te
binden.
Japansche strooibiljetten boven
Malakka.
De Bangkok
Bangkok, 8 Jan. (D.N.8.).
Times publiceert een bericht van een steunpunt op Malakka, waarin medegedeeld
wordt,
dat Japansche vliegtuigen boven
Britsche stellingen ln Ferak, Selangor, Johore enz. strooibiljetten hebben uitgeworpen. Daarin wordt aangespoord tot het opgeven van den tegenstand, daar. het lot
van Malakka reeds bezegeld is.
Andere strooibiljetten in de Engelsche,
Maleische, Indische en Chineeoche taal sporen de burgerbevolking aan, de rust te bewaren en vreedzaam den opmarsch der Japansche .troepen af te wachten. Het blad
meldt ook, dat Dinsdag Japansche vliegtuigen bij een bomaanval op het vliegveld
van Johore tien Britsche vliegtuigen op den
beganen grond hebben vernield.

—

—

Luchtaanvallen in Birma
De stad
Bangkok, 8 Jan. (D.N.8.).
Bangkok heeft gisteren haar eersten luchtaanval beleefd. Er werden enkele bommen

—

vechtsvliegtuigen overdag

een koopvaar-

dijschlp van 6000 brt. tot zinken gebracht. Een ander schip werd door bommen zwaar beschadigd.
In Noord-Afrika levendig vijandelijk
artillerievuur in het gebied van Solloem.
In de overige sectoren van het front
geen belangrijke gevechtshandelingen.
De luchtaanvallen op Britsche vliegvelden op het eiland Malta werden met
succes voortgezet.
In de vroege ochtenduren van den 7en
Januari hebben enkele Britsche vliegtuigen lukraak bommen geworpen op
plaatsen in West-Duitschland en ln het
.oord-Dultsche kustgebied. Er ontstondeen schade.

.

Aleoeten tot de tegenvoeters. De vijandelijke overzeesche handel en de
scheepvaart, zoo zeide hij, zijn geheel in
verwarring gebracht en practisch tot
stilstand gedwongen. Ondanks de zich
ver uitstrekkende operaties blijft de
Japansche hoofdvloot intact en wordt
deze niet lastig gevallen.
Ten aanzien van de oplossing van de
Britsche vloot van het Verre Oosten in
die der V.S. onder bevel van admiraal
Thomas Hart zeide Hiraide, dat hij
gaarne de gevoelens zou kennen van de
Britsche vlootstrijdkrachten, die eens
de zeven zeeën beheerschten en die
er thans toe worden gedegradeerd dienst
te doen onder een Amerikaanschen opperbevelhebber. Het is zonderling, zoo
verklaarde Hiraide, dat niemand weet,
waar zich admiraal Hart met zijn vloot
bevindt, een vloot, die de Japansche zoo
graag zou ontmoeten. Onder verwijzing
naar zijn radiorede van Mei, waarin hij
mededeelde, dat de Japansche marrite
over 500 oorlogsschepen en over meer
dan 4000 vliegtuigen beschikte, zeide
Hiraide: „Thans hebben wij er meer".
Hij verklaarde verder, dat hij met de
médedeeling van deze getallen de wereld
'wenschte te kennen te geven, dat Japan
bereid ls zijn vredesidealen in den Stillen Oceaan te verdedigen.

Verklaringen van
luitenant-g.g. van Mook
OVER DE OORLOGSVOORBEREIDINGEN IN NED. INDIë.

geworpen.

—

Volgens
Sjanghai, 8 Jan. (Ö.N.8.).
Volgens een bericht van den zender Ranaangoon is Woensdag de stad Moelmein 'in verklaringen van den in Australië
gekomen luitenant-gouverneur-generaal
gebombardeerd.
Burma zwaar
Haven in Britsch Borneo
gebombardeerd.
Sjanghai, 8 Jan. (D.N.8.).
Tachtig Japansche vliegtuigen hebben, naar uit Batavia gemeld wordt, Dinsdagnacht de haven
Ambong in Britsch Noord-Borneo aangevallen. Er werden bommen geworpen en
voor de oorlogvoering belangrijke installaties met machinegeweren beschoten. Ook
boven andere deelen van Noord-Borneo zijn
Japansche vliegtuigen waargenomen.

—-

Japansch offensief op de
Philippijnen.
Stockholm, 8 Jan. (D.N.8.).
Naar United Press uit Washington verneemt, heeft
het Amerikaansche ministerie van oorlog
medegedeeld, dat de Japanners een „onstuimig offensief" tegen de troepen van
generaal Mac Arthur hebben ingezet. Voorts
deelde het ministerie mede, dat de vesting
Corregidor thans onophoudelijk wordt gebombardeerd.

—

Stad in Selangor genomen
Tokio, 8 Januari (D.N.8.)
Japansche stoottroepen hebben gistermiddag
een niet nader genoemde stad in de provincie Selangor ingenomen, die, zooals
een bericht van het front van Malakka
meldt, stevig versterkt was om een be-

—

paalde stelling van zeer groote strategische beteekenis in het gebied van
Selangor te verdedigen. Daarmede hebben ook de operaties in de provincie
Selangor een uiterst gunstig verloop genomen voor de Japansche strijdkrachten,
die thans verder oprukken naar het Zuiden door heuvelachtig terrein. Het is
niet bekend of met de niet genoemde
stad Walaloempoer
wordt bedoeld.
Toch bestaat de mogelijkheid, dat, zoo
dit strategische knooppunt nog niet zou
genomen zijn, er reeds gevechten om
worden geleverd.
Medewerking van mgr. O'Doherty
Tokio, 8 Januari (D.N.8.)
Naar uit
Jvïanilla wordt gemeld, heeft de lersche
aartsbisschop van Groot-Manilla, dr.
iP'Doherty, die 14 millioen katholieken op
de Philippijnen vertegenwoordigt, den
Tapanschen strijdkrachten zijn algeheele medewerking bij het scheppen van
de nieuwe orde in Oost-Azië toegezegd.
O'Doherty heeft tevens alle katholieken op de Philippijnen aangespoord alle
gnti-Japansche acties te staken en zoodoende mede te helpen bij de pacificatie-

—

pogingen voor

tneenebest.

hef Phi'lippijnsche ge-

van Nederlandsch-Indië. van Mook, ver-

dwijnt in Nederlandsch-Indische kringen de hoop, dat het generaal Wavell
zal gelukken den toestand op 't schiereiland Malakka te redden. Van Mook
verklaarde, dat rekening' moet worden
gehouden met de mogelijkheid van een
isolement van Singapore, waarmede
deze vesting haar beteekenis voor^de
verdediging van Nederland-Indië verliest.
Daar

Nederlandsch-Indië zelf niet in
staat is zich te verdedigen, zijn overal
voorbereidingen getroffen voor de vernieling' van voor den oorlog belangrijke
installaties, vooral van de petroleumbronnen. De autoriteiten hebben in de
bedreigde gebieden reeds bevolen, dat
ölietransport-installaties
de
moeten
worden weggevoerd. Wat niet voor vervoer naar elders geschikt is, wordt vernield èn de petroleumbronnen in geval
van nood in brand gestoken. De luitenant G.G. gaf echter toe, dat de vernielingsmaatregelen de petroleumbronnen in ieder geval slechts zes maanden
zouden kunnen stilleggen.

Italiaansche schepen dringen haven van Alexandrië
binnen
Britsche schepen getroffen.
Rome, 8 Jan. (Stefani) — In zijn
no. 585 maakt het
weermachtsbericht
Italiaansche opperbevel het volgende

bekend:
In den nacht van 17 December vvaren
aanvalsstrijdkrachten van de Italiaansche vloot de haven van Alexandrië binnengedrongen en een aanyal gedaan op
twee Engelsche slagschepen die voor
anker lagen. Thans heeft men de bevestiging ontvangen, dat een slagschip van
de „Valianf-klasse ernstig beschadigd
is en
het droogdok van Aadoeb ligt.
Voorts* hebben onze eenheden kunnen
vaststellen, dat de Britsche kruiser
„Phoebe", door drie torpedo's van onze
vliegtuigen voor Tobroek getroffen
waarvan melding is gemaakt in ons
weermachtsbericht no. 548
en gezonken is.
De samoen (een verstikkende wind)
die zich met kracht deed gelden, verhinderde krijgsverrichtingen van beteekenis in westelijk Cyrenaica. De vijandelijke druk op de versterkingen van
Solloem en Haffaia werd met hevigheid
voortgezet. De luchtmacht ontwikkelde

—

—

een zeer beperkte activiteit als gevolg
van het slechte weer. Onze luchtmacht
Evacuatie van Singapore in deed
aanvallen op ravitailleeringscentra,
waar branden uitbraken. De vijandelijke
vollen gang
luchtmacht liet bommen vallen op TriNajar polis, waarbij) onbeteekenende schade
Vichy, 7 Januari (A.N.P.).
werd aangericht. De actie in de lucht
de btjzondere correspondenten van de van de strijdkrachten
van de as op het
Britsche agentschappen uit Singapore eiland Malta werd voortgezet.
melden is aldaar de evacuatie op groote
Behaal begonnen. Generaal Wavell heeft
de belangrijkste militaire bureaux en
gereed maken voor
archieven iaten
Overbrenging naar Java. Het plan tot
evacuatie van Mexicaansche en Britsche
onderdanen naar Sumatra is wegens
het gevaar van een Japansche landing

—

De rede, welke Roosevelt gis(DaD)
teren in het congres gehouden heeft, wordt
in de Duitsche pers slechts in verkorten
vorm afgedrukt. Maar de commentaren zijn
buitengewoon scherp. De rede heeft, aldus
is de opvatting in 'c>e Wilhelmstrasse, in
hoofdzaak ten doel het Amerikaansche
volk psychologisch op zware offers, welke
de oorlog het oplegt, voor te bereiden. Tegelijkertijd heeft Roosevelt getracht door
talrijke zinspelingen op .de capaciteit van
de Amerikaansche oorlogsindustrie en op
haar toekomstige prestaties de stemming
onder het volk te verbeteren én den tegenstander te imponeeren. Maar de door den
president genoemde getallen van de Amerikaansche productie- van vliegtuigen, tanks
en schepen hebben in Berlijnsche politieke
kringen niet dan minsten indruk gemankt.
In Duitschland, waar men de laatste jaren
door den wederopbouw van de Duitsche
weermacht juist op het gebied van materieele productie buitengewoon rijke enteringen opgedaan heeft, beschikt men
voldoende militaire en industrieele desfcunw
digen om in het door Roosevelt aangekondigde programma fantasie en werkelijkheid
te kunnen onderschelden.
Men wijst er o.m. op. dat vliegtuigen.
zelfs 'wanneer zij in onbeperkte hoeveelheden ter beschikking staan, slechts dood
materiaal vormen en dat het vooral op
krijgt een sneeuwhema
piloten en vliegtuigbemanningen aankomt, Ook het geschttt
ter camouflage aan.
die echter eerst na een lange oplelclings(P.K. opn. Oorlogscorr. Bauerperiode vpor bun taak geschikt zijn. A'Je
Wb.-Wagenborg)
getallen, welke Roosevelt vernoemd heeft,
nog
staan voorloopig
slechts op papier. Zij
zijn nog toekomstmuziek. De pogiiigen van
den Amerikaanschen president om de poGoebbels
sitie van de geallieerden door een blik in
de verre toekomst te verbeteren, is overigens in lijnrechte'tegenstelling met de even
later door Roosevelt afgelegde verklaring,
(DaD) In het weekblad „Das Reich" bedat alles op het tempo aankomt en cuit
verloren tijd nooit meer lnge^oopen kan spreekt Rijksminister Dr. Göbbels onder
worden.'
den titel: „Wij bouwen een brug" de houding der neutrale staten. Hij schrijft 0.m.:
wanneer onze neutrale -staten in hun blinde miskenning van den toestand slechts
en primitief gevoel voor hun nationale
oekomst
en veiligheid zouden hebben.
te
>touden zij nu weten wat hun taak is. Ook
al zouden zij niet voor een Duitsche overTURKIJE'S BELANGSTELLING IS
winning vechten, zij zouden er tenminste
voor bidden. Maar zij zijn door God en
ZEER BEGRIJPELIJK.
aile goede geesten verlaten. De wijsheid, van
De berich- hun politiek oordeel ls recht evenredig aan
Berlijn, S Jan. (A.N.P.).
ten, volgens welke de onderhandelingen de nabijheid van de bolsjewistische revoluEn daar deze brigaden thans
van Eden te Moskou in Turkije met bij- tie-brigaden.
zondere belangstelling zijn gevolgd, ver weg zijn meenen de Zweden en de
".wltsers zich de weelde van brutaliteit teworden te Berlijn zeer begrijpelijk ge- genover
ons te kunnen veroorloven.
acht, nadat de rol bekend is geworden,

Een woord van
aan de neutralen

De onderhandelingen van
Moskou
Eden

—

welke aan de Sovjet-Unie in Europa ls
toebedacht.
Het feit, dat het zuidoosten van Europa met de hieraan grenzende gebieden
niet uitgezonderd zijn van deze door
Engeland aan Moskou toegestane missie, wettigt naar Duitsche opvatting de
veronderstelling, dat ook de kwestie der
Dardanellen.„bij de besprekingen van den
Britschen minister vaft buitenlandsche
zaken met Stalin is aangesneden.
Om deze redenen acht men hier zeer
beg]-ijpelijk, dat in Turkije de verklarir,
gen over de Engelsen-bolsjewistische
overeenkomsten niet als een bagatel ad
acta zijn gelegd, doch nauwkeurig bestudeerd worden op den inhoud en de
hieruit voortspruitende mogelijkheden.

Proces te Amiens wegens

massamoord
Brussel, Januari (A.N.P.).
Dinsdag is te Amiens riet proces begonnen inzake den massamoord van
AbbevlUe op den 20sten Mei 1940.
Den lOden Mei van dat jaar waren,
naar uit de Dinsdag gehouden rede van
den openbaar ministerie blijkt, 78 personen gearresteerd, die naar Frankrijk
werden overgebracht en in den nacht
van 19 op 20 Mei uit Duinkerken in
Abbelville aankwamen. Den 20en Mei
werden vier personen weggehaald en
doodgeschoten, o.w. Joris van Scveren,
korten tijd daarna nog 17 andere personen, die eenzelfde lot ondergingen. Onder deze laatsten bevond zich een zestig-jarige vrouw. Uit het onderzoek is
gebleken, dat de slachtoffers niet
slechts doodgeschoten waren, doch
daarna
mishandeld ' waren. Tevens
kwam daarna vast te staan,'dat er een
drietal hoofdschuldigen zijn, waarvan er
een inmiddels in Frankrijk om het leven is gekomen. De beide, anderen zaten op de beklaagdenbank.

—

De DeenKopenhage, Jan. (D.N.8.).
sche regeering heeft Woensdagmiddag een
verklaring gepubliceerd naar aanleiding
van een uitlating van den vroegeren Deentchen i gezant in' Washington, Kaufmann.
iüij keert zich daarin in scherpe bewoordingen tegen een „vrij" Denemarken. In de
; 'klaring wordt er op gewezen, dat Kauftnami in April 1941 uit den PecjapcflM»
staatsdienst werd ontslagen, omdat hij onder misbruik vjn den naam van den koning
vau Denemarken een overeenkomst met de
regeering der V. S. had gesloten over de
vestiging van Amerikaansche steunpunten
op Groenland. Verder wordt er in geconstateerd, dat hij sedertdien er naar heeft gestreefd tweedracht te zaaien onder de
Denen.
Den 3en Januari van dit jaar heeft Kaufmann zich volgens berichten in radio en
buitenlandsche pers met een verklaring tot
de Amerikaansche regeering gericht, waarin
hij zegt, dat de Denen in de vrije wereld
zich aansloten bij de in de verklaring van
den Isten Januari 1942 vervatte principes,
alsof deze verklaring onderteekend v/as
door een „vrije Deensche regeering". Deze
'verklaring van Kaufmann is een nieuw bewijs voor zijn onverantwoordelijke houding.
Kaufmann diende te weten, dat, ook indien
Denemarken niet bezet ware, er geen sprake
zou kunnen zijn van een Deensche aansluiting bij de genoemde verklaring, daar
üit ln regelrechte tegenspraak zou zijn met
Denemarken's traditioneele politiek bij conflicten tusschen groote mogendheden.
Tenslotte volgt nog een schrijven van den
Deenschen koning van den 13en December
1941, waarin deze Kaufmann zijn bezorgdheid te kennen geeft, dat Kaufmann de
opvatting had gehuldigd, een ander Denemarken te moeten vertegenwoordigen, dan
datgene dat door den koning en zijn regeering wordt bestuurd.

Jliet bultscMcmdi

Reeds vijftien vliegvelden op Malakka
in Japansche handen.

UjOOA Wf\

—

Op dat eiland opgegeven.

Do „Avvenire" over de conferentie
te Washington"
Het Roomsch-Katholieke blad „Avvenire" noemt het te Washington gesloten z.g. pact der 26 staten een „propagandamanoeuvre". Ten aanzien van
de door de Sovjet-Unie onderteekende
verklaring- over de „eerbiediging der
godsdienst-vrijheid" schrijft het blad:
„Men kan zich voorstellen, welke waarde de verplichting tot eerbiediging van
de godsdienstvrijheid op het Kremlin
heeft. Stalin heeft dooi woord en daad
bewezen, dat voor hem de vrijheid van
godsdienst mets anders beteekent dan
de vrijheid om. tegen iederen godsdienst
propraganda en strijd te vperen. De misdaden dei bolsjewisten in Hongarije, de
Sovjet-Unie, Spanje en elders behooren
tot de nieuwste geschiedenis cri kunnen
met geen diplomatieke soons worden uitgewischt. (D.N.8.).

Jaarlijksche troepenschouw te

Tokio

Gisteren is te Tokio in tegenwöordigwoordigheid van den keizer de groote
jaarlijksche troepenschouw

gehouden.

Hieraan werd deelgenomen door 30.000
soldaten, 105 tanks en gemotoriseerde
troepen onder bevel van generaal Kotaro
Nakamoera. De parade werd door alle
ministers en de burtenlandsrjhe militaire
en marine-attaché's bijgewoond. Er werd
ook door 500 vliegtuigen aan deelgenomen. (Domei).
Italiaansch blad over de rede van

Roosevelt.
op
In een commentaar
de rede van Roosevelt wijst de „Corriere Della Sera" erop,
dat de president der V. S. getracht heeft,
het échec der Amerikaansche strijdkrachten in de eerste dagen van den oorlog te
rechtvaardigen door de meening ingang te
doen vinden, dat de Amerikaansche strijdkrachten het slachtoffer zouden zijn geweest van een verraderlijken aanval van
de zijde der Japanners. Het Italiaansche
blad wijst erop, dat dit een leugen is, want
de Japansche aanval werd voorafgegaan
door verscheidene weken van intimidatie en
pogingen, materieelen en moreelen druk tilt
te oefenen. (Stefani).
Territoriale garde voor Alaska
opgericht.
President Roosevelt
heeft een verordeonderteekend, waarbij voor Alaska een
territoriale garde wordt opgericht.
Deze
heeft tot taak steden, electriciteitsfabrleken
en militair belangrijke industrieën
tegen eventueele vijandelijke aanvallen te
verdedigen. De organisatie zal slechts uit
vrijwilligers bestaan. (D.N.8.)
ning

Uitvaartplechtigheden voor Paringaux.
Donderdag hebben in Parijs de begrafe-

BINNENLAND

Nieuwe Zeepkaarten
Voor kinderen en toeslagkaarten voor
bijzoiuleren arbeid voor de tweede
periode

van 1942.

De secretaris-generaal van de departementen van handel, nljverhied en scheepvaart en van landbouw en visscherij maakt
het volgende bekend.

Zeepkaart voor kinderen.
In het tijdvak van Donderdag 15 Januari
tot en met Vrijdag 23 Januari a.s. zal ds
uitreiking plaats hebben van nieuwe zeepkaarten voor kinderen.
De nieuwe kaarten zijn, in tegenstelling
tot die, waarvan thjms de laatste bonnen
in gebruik zijn. slechts bestemd voor een
tijdvak van drie maanden en bevatten elk
drie bonnen.
Ten behoeve van kinderen, die op 1 Febr.
1942 nog geen twee jaar oud zullen zijn.
en dus zijn geboren na 1 Februari 1940,
wordt één kaart voor zeep en één voor
toiletzeep uitgereikt.
Ten behoeve van kinderen, die op 1 Febr.
1942 den leeftijd van 2 Jaar zullen hebben
bereikt, doch nog niet dien van 8 laar en
die dus zijn geboren na 1 Februari 1934,
doch vóór 2 Februari 1940. wordt één kaart
voor zeep uitgereikt.
Belanghebbenden dienen bij de uitreiking de distributiestamkaarten der betrokken kinderen te toonen en worden voor
wat betreft den dag van uitreiking verwezen naar de bekendmaking van den
distributiedienst in de gemeente hunner
inwoning.

Toeslag-kaarten voor bijzonderen
arbeid.
Tevens zullen op nader door de plaatselijke distributiediensten bekend te maken
het tijdvak van 15 Januari
dagen
tot en met 22 Januari a.s. de toeslagkaarten
voor bijzonderen arbeid voor de tweede
periode van 1942 worden uitgereikt.
Vóór de uitreiking gelden dezelfde normen als tot dusverre. Zrj, die recht kunnen
doen gelden op een toeslagkaart voor langdurigen arbeid, doch tot nu toe rantsoenbonnen hebben ontvangen, zullen een toeslagkaart ontvangen, indien sedert het tijdstip van uitreiking dier bonnen dertien
weken verloopen zijn.
Van de thans in gebruik zijnde toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid
zal een der aardappelbonnen niet worden
aangewezen. In verband hiermede komen
op de betreffende nieuwe kaarten vijf in
plaats van vier bonnummers voor, namelijk
„05" tot en met „09", .zoodat de bon,
welke extra wordt gegeven, ln de komende
periode recht zal geven op het koopen van
het rantsoen, dat*n de eerste periode niet
wordt verstrekt.
De regeling voor zelfverzorgers blijft ongewijzigd. Degenen, op wier distributiestamkaart het vakje Kl of, Ll gedateerd is,
komen niet voor toeslagkaarten in aanmerking.
Eerst bij de uitreiking voor de vierde
periode zal men wederom kunnen kiezen
of men van de zelfverzorgersregeling gebruik wil maken dan wel toeslagkaarten
wil ontvangen. Dit is dus thans niet mogelijk.

nisplechtigheden plaats gevonden voor den
secretaris-generaal-van het ministerie van
binnenlandsche zaken, Paringaux. DV lijkkist stond in het mnisterle van binnenlandsche zaken opgebaard en was met vele
kransen bedekt. Talrijke autoriteiten woonden de plechtigheden bij, onder meer de
minister van binnenlandsche zaken, Pucheu. De uitvaartdienst vond in de kerk
Saint Philippe de Roule plaats, en werd
van Duitsche zijde o.m. bijgewoond door.
EEN NIEUW SPOORBOKNIE.
den gezant, Schlcier. Ook de algemeen geMet
van Maandag 21 Januari a.s.
ingang
delegeerde der Fransche regeering in het
bezette gebied, ambassadeur de Brlnon. was zal een nieuw spoorboekje verschijnen,
waarin alle tot nu toe op den winterdienst
aanwezig (D.N.8.).
van 6 October 1941 verschenen aanvullingen. 13 in getal, zullen zijn verwerkt.
Een waarschuwing tot de Sotvjet-Unie.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
De „Hodsjl Sjimboen" richt een waarin enkele trajecten van dit nieuwe boekje
schuwing tot de Sowjet-TJnie om den geest wijzigingen zijn aangebracht, welke op 12
van het neutraliteitsverdrag met Japan Januari ingaan e- die dus nog niet door
strikt toe te passen. (D.N.8.).
middel van aanvullingen werden bekend
gemaakt.

'"

Geheimzinnige dood van Griekschen consul
De Oeloes meldt uit Izmir, dat de
Grieksche consul aldaar, Petridis, in zijn
hotelkamer dood is gevonden. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld
naar de doodsoorzaak en de documenten
van den consul verzegeld. Een uur tevoren had de consul nog een bezoek gebracht aan den regeeringspresident van
Izmir. Daarop keerde hij in zijn hotel
terug, waar hij op verscheidene telefonische oproepen geen antwoord gaf. Aanook op kloppen op zijn kamereur geen antwoord kwam, werd de deur
opengebroken. Men vond den consul geheel gekleed, dood, zitten aan zijn
schrijftafel. Men neemt aan, dat hij de
hand aan zichzelve heeft geslagen, hoewel de oorzaak hiervan nog niet -be-

fezien

kend is.

(D.NiB.)

aScheidsgererhtleden bij de Ned.
Spoorwegen.
De navolgende personen zijn door de
N.V. van Spoor- en Tramwegpersoneei
voor 1942 opgegeven ten einde te fungeeren als lid van een scheidsgerecht:
J. J. Merten, stationschef te Enkhuizen; H. M. E. Mosheuvel, hoofdaverktuigkundige te Den Haag; J. H. Peters,
chef de bureau te Utrecht: W. Stoeller,
hoofdwerktuigkundige te Nijmegen. C
Koorevaar. hoofdconducteur te Den
Haag; W. de Feber, gereedschapsbankwerker te Tilburg; G. H. de Roï,
ladingmeester te Den Bosch;
B. J.
Dingshoff, hoofdmachinist te Zwolle;
H. Fremouw, eerste seinhuiswachter te
Amersfoort; F. P. A. Landskroon,
hoofdcontroleur te Utrecht en J. van
Veen, ploegbaas te Ophe'l^*7—.

M4Nadehiand
Ierland en de oorlog

—

Berlijn, 8 Jan. (A.N.P.).
Er gaat
vrijwel geen dag voorbij ionder dat Engelsche of Amerikaansche bladen of politici opnieuw den eisch doen hooren,
dat lerland in den oorlog betrokken
moet worden. Medio.December eischten
leden van het Engelsche Lagerhuis, dat
gemeenschappelijke pogingen door de
Britsche en Amerikaansche regeeringen
zouden worden ondernomen om marinesteunpunten in lerland te verkrijgen. Ondanks de nieuwe neutraliteitsverklaring
van de Valera in zijn Kerstboodschap
werd dezer dagen uit Amerika wederom
dat de in Amerika wonende
eren thans genoodzaakt zouden worden
sterkeren dmk op de Valera uit te
oefenen en dat de Britsche generaal
Gough, die klaarblijkelijk in lerland zeer
gezien ls, zich voor onderhandelingenmet de Valera beschikbaai heeft ge-

femeld,

steld.
De „Daily Express" van den 7en Jan.
wijst op de rol, die lerland samen met
Noord-lerland moet spelen. In aansluiting op de rede van Roosevelt verklaarde het blad, dat de door Amerikaansche
arbeiders en ingenieurs in Noord-lerland
aangelegde steunpunten over alles beschikken, wat een leger luchtmacht of

Waar is de vloot van
admiraal Hart?
RADIOREDE VAN HIRAIDE
Tokio, 8 Januari (D.N.8.)
Tijdens
een radiorede heeft de leider van de
persafdeeling der marine van het keizerlijk hoofdkwartier, Hiraide, een overgegeven van de vijandelijkheden ln
wichtStillen
Oen
Oceaan. Hij verklaarde 0.a.:
Zouden de Vereenigde Anglo-Amerikaansche strijdkrachten ooit een totaal
offensief tegen de Japansche strijdkrachten wagen, dan zouden deze laatste te allen tijde bereid zijn de uitdaging
aan te nemen. De Jar/ansche marjjae
zou het toejuichen, wanneer zij kwamen.
Hiraide wees er verder op, dat geCOambmeerde strijdkrachten steeds een
factor van zwakte vormen en verklaarde
üat de Japansche marine op hèt oogenfclik operaties verricht,
die zich uitstrekken over den geheelen Sullen
Oceaan van de Westkust der Ver. Staten
tot dea Indische Oceaan en van de

Deensche regeering tegen
„vrije Deensche regeering"

Rede van Attlee

De
Stockholm, 8 Jan. (D.N.8.)
plaatsvervangende Engelsche ministerpresident heeft in het Lagerhuis een rede
gehouden, waarin hij sprak over de gebeurtenissen van den laatsten tijd. Hij
ging slechts zeer kort in op de nederlagen in den Stillen Oceaan. Daarbij
keerde hij zich tegen het verwijt, dat
de regeering in den Stillen Oceaan geen
vooruitzienden blik had getoond. Het
feit, dat Japan onze gebieden in het
Verre Oosten minder sterk bezet en uitgerust aantrof dan wij dit zelf zouden
hebben gewenscht, is, zoo zeide hij, geen
gevolg van niet vooruitzien maar van
het feit, dat het onze hulpbronnen te
boven gaat overal sterk te zijn. WI)
hebben ongeveer 15 vliegvelden op Malakka verloren, omdat het gebied, waarin deze lagen, verloren ging.

"

’

KORTE BERICHTEN

Het spel van Roosevelt met
getallen

op Feodosia

Duitsch weermachtsbericht.

’

Uitgave der N.V. Nieuwe Venlosche Courant Venlo

Eucopa

Aanvallen

ADVERTENTIEPRIJS. 21 et. p. regel. Voor bulten Limburg 26 et
p. regel. Staatwerk B et. p. regel extra. Rlokadvertentlei tot
regelt,
0.60 bij l maal,
1— bij 2 n-aai en f 1.20 btj 3 maal
plaatsing, elke regel meer 18 et. btj voornltbet. Postrekei. no. 711

v.h. Vènloosch Nieuwsblad en Venlosche Courant

3853.
2853.
Bedactie (tel. 2482) Voor Ingezonden
dergelijke Hoofdredactie (telefoon 2482 V

De

infanterie

houdt goeden moed ondanks sneeuw en kou.
(P.K. opn. Oorlogscorr.

De Amerikaansche financiën.
Naar Unlted Press uit Washington
verneemt, heeft president Roocevelt het
tekort der Amerikaansche schatkist

Hahle-Wb.-Wagenborg}

VEETEELT
HENGSTENKEURINGEN.

voor het komende financieele jaar geschat op 35.500.000.000 dollar. (D.N.8.)

In de Nederl. Staatscourant van 8 Jan.
is opgenomen een lijst van plaatsen en van
de data, waarop keuringen worden gehouden van Ingeschreven en niet-lngeschreven
generaal
geruchten
Valsche
over
vloot noodig hebben.
tot dekking bestemde hengsten. Van het
Rommel.
De „Daily Telegraph" hoopt zeer spoevoornemen om een hengst, die niet is Indig in Noord-lerland een Amerikaansch
(DaD) In de internationale pers circugeschreven *ln een stamboek van een stamleger te zien, dat zoo sterk is, dat een leert het gerucht dat generaal Rommel, de boekvereeniging op een van deze dagen en
half millioen Britsche soldaten vrijge- succesvolle aanvoerder van het Duitsche plaatsen te doen keuren, moet ten minste
maakt kunnen worden en elders ge- Afrikacorps, zich wegens ziekte naar Eudrie weken voor den datum der keuring
bruikt.
ropa begeven heeft. Desgevraagd werd ln kennis worden gegeven aan den Inspecteur
Engeland heeft tweeërlei doel met het welingelichte Berlijnsche kringen verklaard, van de veeteelt.
aanbevelen van Noord-lerlahd als op- dat dergelijke geruchten niet steekhoudend
marschgebied voor een Amerikaansch zijn.

—

leger: eenerzijds hoopt het- dat op die
wijze

Duitsch

convoor

op weg naar Noorwegen.
(PM. opn. Oorlogscorr, Weinkauf-Soh.-Wagenborg)

Zuid-lerland automatisch in--dert

oorlog betrokken wordt, anderzijds zou
het graag den bommenhagel der Duitsche luchtmacht, die tot nu toe bijna
uitsluitend Engeland heeft getroffen,
door de aanwezigheid van Amerikaansche strijdkrachten op Noord-lerland

willen afwentelen.

VERDUISTERINGSTUDEN

Von Ribbentrop te Boedapest.
De Duitsche rijksminister van bui- Zonsondergang 9 Jan.
tenlandsche zaken, von Ribbentrop, is
gisteren met gevolg te Boedapest aange- Zonsopkomst 10 Jan.
komen om twee dagen de -gast te zijn
van den rgksbestuurder Horthy op Maan onder 13.19 uur
diens landgoed. (D.N.8.),

17.48 uur
9.48 uur
Op 1.46 uur
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VRIJDAG 9 JANUARI 1942
VENLO
UITREIKING PERSOONSBEWIJZEN
In een advertentie in dit blad wordt
onder de aandacht van belanghebbenden
acht dat de volgende week Donderag en Vrijdag voor het laatst gelegenheid geboden wordt om het persoonsbewijs ln ontvangst te nemen.

febr

UITREIKING VITAMNE-DTABLETTEN.
Volgende week worden hier ter stede
wederom vitamine-D-tabletten uitgereikt ln het wijkgebouw van het Groene
Kruis. Bijzonderheden worden per advertentie in dit nummer bekend gemaakt.

V.V.V.—S.V.B.
GROOTE BELANGSTELLING
VERWACHT.
Lidmaatschap- en donateurskaarten.

TIENRAY
VerleGroot aantal bekeuringen.
den Dinsdag (Driekoningenfeest) werden een groot aantal bekeuringen- gemaakt. Vele menschen hier en ook in
andere dorpen hebeen de minder loffeiijXe gewoonte om bij 't ter kerke gaan
hun fiets zoo maar onafgesloten tegen
den muur van 't kerkgeoouw te plaatsen
zelfs al is deze voorzien van een slot.
Dat is diefstal in de hand gewerkt. De
gemeenteverordening, die nog kort geleden pas is bekenu gemaakt luidt, vat
geen rijwielen onbeneerd mogen blijven
staan op onafgesloten terrein aan den
openbaren weg gelegen.
Dit is een waarsCHuwing niet alleen
voor de inwoners van Tienray, maar
ook voor de vele pelgrims, die het bedevaartsoord Tienray jaarlijks komen bezoeken.

Klasse B.

Excelsior II —Den Oeles.

In verband met de te verwachten belangstelling voor boyengenoemden wedstrijd, welke a.s. Zondag, om half drie
aan de Kraal wordt gespeeld, zal, naar
het V.V.V.-bestuur ons mededeelt, een
speciale kassa worden ingericht ln
voorm. café Backus, gelegen tegenover
het terrein De Kraal, voor uitsluitend
2e rang bezoekers.
Voor leden en donateurs liggen de
lidmaatschap- en seizoenkaarten voor
het eerste halfjaar 1942 gereed. Ze zijn
Zondag aan den ingang van het terrein reikte H. Communies bedroeg 644ÓÓ.
verkrijgbaar. Zonder geldig bewijs wordt
(Adv.)
niemand toegelaten.

-

Ons Genoegen—O.B.K.

—

BEUGEN
Bevolking. — Op 1 Januari 1941 telde
deze gemeente 1294 m. en 1287 vr., totaal 2561 zielen. In den loop van het jaar
werden geboren 35 m. en 34 vr. Gevestigd 64 m. en 85 vr. Overleden 15 m.
en 11 vr. Vertrokken 81 m. en 123 vr.
Op 1 Januari 1942 had de gemeente
een bevolking van 1297 m. en 1250 vr.,
totaal 2547 zielen.
Parochieele statistiek. — In het jaar
1941 werden in deze parochie 34 doopsels toegediend, 30 kinderen deden hun
eerste H. Communie, 7 huwelijken werden gesloten en er stierven 15 volwassenen en 3 kinderen. Het aantal uitge-

13 Januari.

Dinsdag

PROVINCIAAL NIEUWS

NUMMER 9

Blijkbaar door omstandigheden werd
de wedstrijd Ons Genoegen 1—0.8.X—O.B.K.
.I
in
Klasse C niet gespeeld. Beide vereenigingen zullen er echter nota van moeten nemen, dat de betreffende wedstrijd
thans ls vastgesteld op Dinsdag 13 Jan.
m
V.V.V.—S.V.B.
Zondagmiddag komt S.V.B, aan de
Kraal op bezoek. In het Blericksche, '
Sportpark moesten de West-Venlonaren
met een o—2 nederlaag tegen de geel-!
zwarten genoegen nemen. Nadien be- "
haalde S.V.B, verschillende successen :
en j.l. Zondag nog slog zij Kolping

Deze winter is werkelijk geeo isoestwmier
Opvallend deze winter, vrijwel nooit meer
zieke kinderen. Geen boodschappen als: „Juffrouw, broertje hoestte zoo, moeder heeft hem
maar een dagje in bed gehouden."
Want de moeders weten, dat SIROOP BONNEMA a' die beginnende hoestkwaaltjes in de
kiem smoort en niemand beter dan wij kunnen
de resultaten beoordeelen
en toejuichen I
SIROOP BONNEMA bevat het werkzame
Narceïne-aethylester „Bonnema" en heeft een
samenstelling die aan de hoogste eischen voldoet

-

SIROOP BONNEMA helpt
snel en zeker bij hardnekkige
hoest, bronchitis, griep en kink'
hoest
het maakt het slijm
los, doet de pijn bedaren en be-

m_yu_m_.__
TO)*!rl3®ErTH

Ssik>op

[fep

J&wm&l^Wu

—

MEI

liefst met 5—2. Het is begrijpelijk, dat
S.V.B, na de thuis geleden nederlaag
op revanche belust is, want ook de eer
der plaatselijke supprematie speelt in
de komende ontmoeting een woordje mee
Bovendien is S.V.B, een niet te onderschatten tegenstander, waarmede de
thuisclub terdege rekening moet houden. V.V.V. staat on den drempel van
het kampioenschap, doch Brabantia en
ook De Valk liggen op den loer, om bij
een V.V.V.-struikeling den achterstand ■
in te loonen.
"
De ontmoeting aan de Kraal begint
om half drie.
Voor dezen plaatselijken kamp zullen
de nloegen als volgt in het veld verschil nen:
V.V.V.: doel: M. Weber, achter: H.
L. j
Gaal en M. Holthuijzen, midden;
Schreurs, R. v. d. Horst an Th. van
Rooii. voor: P. Pleunis, Th. TJolthuijzen,
W. Tusveld, G. Nass en H. Kliphuijs.
SV.B.: doel: L. v. d. Brandt, achter:.
H. Nijland en Jos. Titulair; midden: P.
en J. Hinsvan Deursen, P. HermkensSwagemakers,
sen- voor: J. Caniels, F.
P Versleijen, G. Janssen A. Versleijen.
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NARCEÏNE-AETHYLESTER

VIJFTIG MAAL „KLAVER VIER"
TEGELEN
WILLEM 2—B.V.V. UITGESTELD
Naa7"wij vernemen, zal het damescabaret
jWßw(^>fetv'''"
ml
v
"
WmzTÊmmW^smammm&zatT^^fat
/*" BkT^^^
het
Vier"
met
de
van
verzorging
«Klaver
Naar wij vernemen is de belangrijke m
»
Ba^JeMßßHßßfcw^^,
RllSi
*
Parochie-avond
van
BURGERLIJKE STAND
programma van den
1'
klasse competitiewedstrijd in het
" *■■
eerste
"
iWßmmmmÊ
MAASHEES
op
as. Zonde parochie van de H. Familie
Zuiden tusschen Willem II en 8.V.V.,
Aangiften van X Jan. tot en met 7 Jan.
mzUmmma^—m\immWsm\^mWm:>X
'\VmY'~'l~*V
Ge- welke a.s.~Zondas- te Tilburg- zou worden
Burgerlijke Stand December.
dagavond om half acht ln „National" voor
""
HHV3tVtH|HHHHBHHHHhH
de vijtigste maal optreden.
Rutten
en
boren:
M.
P.
d.
van
W.
H.
uitgesteld.
gehouden,
F.
Johannes Peter Henricus
GEBOREN:
Een dergelijk getal in de korte tijd van zoon van K. A. Kusters-Nooijen, Vrijen- E. A. M. Beurskens, Overloon;. G. Th.
zijn bestaan (nog geen twee jaar) is onge- broekweg 11; Joseph Cornelis Allegon- M., d. van A. H. van Son en E. H. Creetwijfeld een prestatie, die er zijn mag, en
mers, Ove,rloon; W. J. M. d. van M.
van W. Stoffels-Bosman, KoJ. Deenen en M. H. Fransman, Overwijst erop, dat het werk van dit kleine da, zoon
ningstraat 27; Sybilla Henrica Huberti- loon; A. G. M. z. van H. P. W. Jacobs
m
<Êm$H(Ê
':^^^_m^Ê__W_Wm^^^-^^^^^a^S^HE4 ■ rjS^mK^
ensemble met zijn gevarieerd, boschaafd na,
Op
van
H.
H.
J.
het
Broekdochter
De **
Graaf Henri de Baillet Latour t
en geestig repertoire van tooneel, couplet- Stiens, gasthuisstraat 51; Anna Huber- en Th. A. L. Weerts Maashees; A. P. begrafenis
Latour,
van graaf de Baillet
ten, declamatie en reidansen overal ln LimE. z. van G. A. Hendriks en G. J. G.
tina Antonia, dochter van L. St. Jans- Rongen, Overloon; F. P. ti. van W. ■K. welke tegen het einde van deze week te
burg veel waardeering vindt.
AANVANG! ZONDAG 3. 5.30 en 8 uur. Overige dagen~B uur.
sen-van Horck, Venloscheweg 78.
Spee en P. J. van Es, Maashees; A. «1,. Brussel plaats vindt, zal van Duitsche
Zoo verzorgde „Klaver Vier" in de afgedr.
zijde
worden
door
bijgewoond
o.m.
P. A. d.
L. W. M. Keuten
A.
RESERVEERT TÏJDïG PLAATSEN.
loopen weken het Kerstprogramma van
HUWELIJKSAANGIFTEN: A. G. H. H. Chr. I.vanStevens, Maashees; J.enChr. Diem en dr. Ritter von Hait, alsmede
Kruisverbond en Mariavereeniging en van
'aannemer, wonende
H. d van W. W. Weijmans en H. Tha- door den secretaris van het Internatiode R. K. Bond v. h. Gezin, en trad het Martens, 29 jaar,
G. H. Peeters, 21 jaar, len, Overloon; H. J. A. d. van E. Viost naal Olympisch Comité, Wemer Klingeop voor de afdeelingen van den R. K. te Tegelen en
te Belfeld; W. en J. van Mil, Overloon.
berg.
Bond v. h. Gezin te Weert, Grubbenvorst, zonder beroep, wonende
broodbakker,
wonenEvvals,
29
J. van den Heuvel, 74 j.,
jaar,
J
Baarlo,
telkens vóór volle zalen
Overleden:
Kessel en
Internationaal tournooi te Salzburg
de te Wanssum en Th. C. A. Volleberg, z. b., wonende te Maashees, wed. van
tn met stijgend succes.
TeHet internationale schaakuitgesteld
beroep,
wonende
te
VeldhuiR. Lamers, echtg. van M. H.
Het ls dan ook te verwachten, dat voor 28 jaar, zonder
EuroEXAMEN STENOGRAFIE EN
zen; H. Gooren, 74 j., z. b., wonende te tournooi tusschen de zes sterkste
gelen.
6e uitvoering van a.s. Zondag veel beOverloon, wed. van F. P. J. van Dieren- peesche schaakmeesters te Salzbnrg, is
MACHINESCHRIJVEN.
langstelling zal bestaan van den kant der
M.
naar
midden
Februari
HUWELIJKSVOLTREKKINGEN: en donck; G. Th. M. van Son, 17 dagen, van eind Januari noodzakelijk, dat men
parochianen van de H. Familie. In verband
BELFELD
verzet. Het bleek
Bij het op 23 December 1941 te Roermond
wonende te Overloon.
met de beperkte plaatsruimte is er geen H. Stoffels, 42 jaar, sigarenmaker
huishoudster,
uitstel
daar
verschilFormulieren
overging,
28
tot
dit
voor
schoenbonnen
jaar,
Willems,
gehouden
examen
van
den
Centralen
Bond
.en rijtoegang voor nlet-parochianen en ook niet P. M.
BOXMEER
lende buitenlandsche deelnemers niet op van Leeraren en Leeraressen in Stenografie wielbanden.
béiden wonende te Tegelen,27.gaan wonen
voor schoolgaande kinderen.
ook de en Machineschrijven slaagden:
Op Maandag, 12 Jan. a.s., des n.m. van
Verle- tijd konden aankomen, terwijl dr.
Hopenlijk vindt „Klaver Vier" nog eens te Tegelen, Steijlerstraat
Stille Omgang te Boxmeer.
Max
2—3 uur zullen weedrom formulieren worlandgenoot
eisch,
door
onzen
het
overiook
het
van
de
Stede
publiek
practïjkdiploma
Boxmeer,
Voor het
gelegenheid,
den jaar werden in
KantoorstenoEuwe gesteld ten aanzien van zijn deel- graaf
en rijOVERLEDEN: J. M. Janssen, echtg. van
waaronder vele
ge gedeelte van Venlo
systeem „Groote" 130 lg.: J. H. G. den uitgegeven voor schoenbonnen
het H. Bloed, een tweetal Stille neming
tournooi,
hieraan
niet
persoon kan slechts
zonder
het.
jaar,
51
aan
Schampers,
van
L.
vr.
omdat zulks in
nog eens
Echt; H. H. P. Vossen, Ohé en wielbandenbonnen. Een
rrienden en „vaste, klanten"
Cuijpers,
gehouden,
Omgangen
voor één gezin een formulier afhalen. De
mann. verband met de tijdsomstandigheden te vreemd zal zijn geweest.
Laak; P. J. M. J. A. Vlak, Roermond; F.
fe laten genieten van haar verzorgd reper- beroep, Bergstraat 2; J. Snijders,
stamkaarten van het geheele gezin moeten
toire.
66 jaar, wever, wonende te Helmond; Amsterdam geen doorgang konden vinA. de Visser, Maasniel; A. P. J. Spee, Roermedegebracht.
mond; G. A. H. v. Rijen, Susteren; C. Pauw, worden
E. Heijnen, mann. 50 jaar, landbouwer, den. Beide keeren was het bezoek heel
te Roggel.
bewij
zal,
wonende
naar
van
jaar
Roermond;
M,
L. J. E. Menting, Herten:
groot. Ook dit
TEXTIELKAARTEN VERDUISTERD
Textielformulieren
| Ch. J. Withoot,
Advertentievoo.woarden.
voegde zijde vernemen, te Boxmeer de
Roermond; F. de Wilde,
Met ingang van Dinsdag, 13 Jan. a.s. zulhebben.
koopster
plaats
Ook
verbaliseert.
Roermond;
FILMVERTOONING.
M.
L.
Warmenhoven,
Roermond;
Stille Omgang weer
van
dil
blad
behoi.dt
zich
<
De
administratie
len weer de gewone formulieren voor isMtiel
de afdeelingen uit ï
is
bekend
dat
Welters,
Venlo;
Reeds
Ch.
W.
Echt:
K.
Keysers,
het recht voor om advertenties op grond ■
worden uitgegeven op iederen Dinsdag en
De recherche alhier heeft gisteren
Zooals deze week uit de adv. van Scala
en Venlo naar de plaats ï; van
P. H. Kempkens, Montfort; M. G. H. HutDonderdagmorgen van 9.30—12.00 uur.
opgemaakt tegen vrouw blijkt, zullen de filmvertooningen hier Noord-Limburg
inhoud ot vorm niel op te nemw. Zij
Bloed zullen koMiraculeus
Venlo;
van
het
H.
W.
P.
van
jens,
Hooydonk, Roerwegens verduistering van textiel- weer evenals vroeger plaats hebben van men, terwijl de tweede Zondag speciaal behoudt zich tevens voor om advertentie*,
mond; M. P. Henderix, Roermond; M. J.
VENRAY
kaarten. Genoemde vrouw had twee tex- Zaterdag tot en met Maandag in plaats
bewoners
het
VOOR
BEopgegeven
■
voor
de
van
EEN
plaatsing
ï ter
G. Heijnen, Roermond; J. J. H. Hees, Echt;
bestemd is
tielkaarten gevonden. Zij heeft zich van Doriöerdag-Maandag. Filmliefheb- Land
de
Met
ureau.
Cuijk
np
Rijksvoedselb
van
en omstreken.
;, : PAALDEN DATUM vroeger ot later
M. P. H. Franssen, Herten; G. W. H. Fleubeide kaarten toegeëigend en verkocht bers zullen hier wel op willen letten!
regeling is de afdeeling van de KathoKantoor
ren,
Blerick;
Roermond;
—:
reserveert
zich
voorts
hel
J.
M.
H.
elke
van
9 tot
Zij
■
Cuijpers,
geopend
werkdag
nemen.
te
of in pand gegeven voor 6. aan zelieke Actie weer belast. De juiste da- a recht om brieven op advertenties niet al
H. Boom, Venlo; M. v. d.' Valk, Venlo; W. 12 uur, uitgezonderd 's Zaterdags.
kere vrouw D.
I
BELFELD
tums enz. zullen tijdig bekend worden 1 te geven als zij daartoe gronden aanwezig " H. H. Bongaerts, Peij; W. H. P. de Bock,
Tegen de vindster is wegens verduis" St. Odiliënberg; «Ch. A. Bloemsrs, Venlo; Huisslachling
gemaakt.
Volgens
pokken
een
Inenting
tegen
en
van
overtreding
de distributering
2 acht. Niet-afgehaalde ol niet-doorgezonden J. W. H. Graus, Stevensweert; G. Stappers,
Degenen, welke nog een o£ meer huisburgemeester
van
den
bekendmaking
proces-verbaal
tieregelings-beschikkmg
Conferenties van Pater Henricus.
brieven worden na eenigen lijd vernietigd. ■ Arcen; Th. W. H. Smeets, Roermond; M. slachtingen moeten verrichtenivoor 31 Jan.
op
is
er
14
Januari
a.s.
gemeente
werd
dezer
opgemaakt. Ook tegen de koopster
De bekende redenaar Pateif Henricus, at.'
mm m B m
J. H. E. Raemaekers, Weert: Th. G. Peters, as, moeten hiervoor machtigingen afhalen
wegens overtreding van laatstgenoemde gelegenheid zich te laten inenten tegen van de Orde der Capucijnen,
zal in onze
Susteren;
G. H. Peeters. Stevensweert; A. voor 15 Januari a.s. Men houde hiermede
dhr.
om.
Stevens
beschikking proces-verbaal opgemaakt. pokken, in de zaal van
parochie een drietal conferenties geven.
Langelaar, Roermond; J. H. Gabriël, Ge- rekening.
De textielkaarten zijn in beslag ge- 3 uur precies. De trouwboekjes der ou- Deze hebben plaats a.s. Zaterdagavond
leen; A. v. d. Berg, Blerick.
ders of geboortebewijzen der kinderen om 7 uur en Zondagmiddag om 3 uur
nomen.
RECHTZAKEN
Extra toewijzing rundveevoeder
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Voor 't practijkcUploma Kantoortypistfe):
moeten worden medegebracht.
de
boven
jongens
voor de mannen en
Evenr.ls ln December kan ook in deze
J. H. J. Ernst, Roermond: W. H. Dirks-, maand aan koeien
Een week later, dus 21 Jaifuari d.a.v. jaar, terwijl Zondagavond om zes uur
welke in Januari geWIEDEN MET BANDEN
dienen de ouders met het kind terug te een conferentie wordt gehouden voor de Twee Heerlenaren voor het Stevensweert; H. P. Derkx, Venlo; J. H. V. kalfd hebben, een extra toewijzing
rundFlddelers,
Susteren;
Finksn,
J. M. R.
RoerONTVREEMD.
komen voor het onderzoek. Voor ver- jongens van 14 tot 17 jaar. Op een alworden gedaan van 20 K.G.
veevoeder
mond; R. P. M. Franssen, Venlo; J. Heedere bijzonderheden worden belang- gemeene deelname wordt gerekend.
Voorwaarden hiervoor zijn: een voldoend
Vredegerechtshof
Van vrachtwagen.
rema, Roermond; M. H. Hendrickx, Swalhebbenden verwezen naar de plaatselijke
aantal K.G. melk afleveren en indien een
men;
Hermans,
Linne;
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M.
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M.
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bekendmakingen.
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bij
politie
Door W. D. werd
aanstierkalf geboren werd en hiervoor geen
BESCHULDIGD VAN DOODSLAG
Huijskens, Roermond; G. Janssen, Blsrick; Identiteitsbewijs wordt aangevraagd,
gifte gedaan van diefstal van twee wieOp het te Eindhoven
Gediplomeerd.
dit
H.
Janssen,
Maasniel;
Janssen,
G.
Uitreiking van vitaminetabletten.
len van zijn paardenwagen, op welke
Twee N.5.8.-ers, W. R. en zijn broeder M. J. M.
direct wordt geleverd aan de N.V.C. Oud
gehouden examen behaalden de dames
wielen binnen- en buitenbanden waren De burgemeester van Belfeld herinnert Nelli Kessels en Lies van Bommel ver- J. M. R., beiden zonder beroep en wonende Roermond; P. J. Jennissen, Peij; A. G. Kep- en nieuw veeboekje medebrengen.
gemonteerd. Terwijl de wagen stond op belanghebbenden eraan, dat de vitamine- leden Dinsdag het eere-diploma voor cos- ta Heerlen, hadden zich te verantwoorden pene, Susteren; M. Ch. J. Withoot, Roernet emplacement der M.B.S. aan de tabletten worden uitgereikt op iederen tumière en coupeuse. Zij genoten hun vooi; het vredesgerecht te 's-Gravenhage, de" mond; Ch. H. Baetsen, Weert; G. M. van
Verdoven van varkens voor huisslachling.
Brugstraat alhier heeft de dief van de 2e Woensdag van de maand, dus a.s. opleiding bij mevr. H. Cuppens-Geurs eerste wegens doodslag, de tweede wegens Berlo, Eeht; J. M. Ceulemans, Maastricht;
Nogmaals maken wij loonslagers en ze!fmet
na
2.30
in
het
Venlo;
wielen
14
Januari
uur
F.
H.
M.
H.
Woensdag
Coolegem,
Konings,
duisternis geprofiteerd en de
slachters bekend met de verplichting de
poging tot zware mishandeling. De rechtte Eindhoven.
het
Groene
Roermond;
Krauth,
Roermond;
banden meegenomen.
Kruis.
Th. F.
gebouw van
M. varkens volgens de voorschriften te verdobank te Maastricht heeft W. R. veroordeeld
Het politie-onderzoek heeft tot dusDe algemeene verga- tot 8 jaren, J. M. R. tot 1 jaar gevange- P. H. Linssen, Maasbracht; A. M. F. Mar- ven. Hierop zal zeer streng worden toegeStierhoudertj.
MAASBREE
verre nog niet het gewenschte resultaat
dering van de leden onzer stierhoudenj nisstraf. Het slachtoffer was zekere Spork, tens, Roermond; H. J. H. Munnich, Blerick; zien.
opgeleverd.
zal dit jaar gehouden wonende te Nieuw Einde, een buurtschap M. C. A. Peters, Venlo; J. J. Pijpers, SwalGeslaagd.
Onze dorpsgenoot de „Vooruitgang"
men; M. J. Pipers, Maasniel; W. H. as>an
op Zondag 25 Jan. a.s. Hoofd- bij Heerlen.
Aanvragen voor bindtouw oogst 1942.
worden
dezer
daSimons,
een
slaagde
heer W.
Pol, MaasbAcht; G. M. Ramakers, Roerpunten der agenda: Bespreking stalling
Degenen welke tot heden verzuimden een
vertelde,
W.
R.
dat
-.toecis
hij
met
Verdachte
Rijkstoezicht
BOUWVERGUNNINGEN.
gen te Breda onder
bespreking bijdrage.
politiek ruzie had met Spork, dn een te- mond; F. Reljnders, Beesel; P. Rldderbeks, aanvrage voor bihdtouw voor het binden
lof der jury voor motor- en rn'wielher- stieren en
Door den burgemeester der gemeente steller.
van de N.S.B. was. Vroeger was Posterholt, J. A. Schanzleh, Panheel; H. H. van granen, oogst 1942, in te dienen, worden
Met ingang van 1 genstander
Boerenleenbank.
Venlo is vergunning verleend onder becommunist geweest. Spork achter- Smeets, Koningsbosch; J. N. J. Smeets, er aan herinnerd, dat de uiterlijke datum
Spork
Boerenleendoor
onze
zijn
Maasbracht; G. Titulaer, Venlo; D. G. J.
HELENAVEEN
Januari 1942
Januari.' Men zij gewaarpaalde voorwaarden aan:
verhoogd volgde en bespuwde hem. Spork was een Tonnaer, Roermond; H. P. G. C. Janssen, hiervoor ls 15
bank de renten der spaargelden
schuwd.
P. Dekkers namens van Berckt te
kerel
verdachte
was
groote
bangzeer
en
hun
huisgeTooneel.
Door de zang- en tooneel- zoodat ze voor leden en
Venlo; M. Vaessen, Helden; Th. N. Vlaar,
Venlo tot het verbouwen van een win- vereeniging
opvorderbare voer hem. Hij werd genoemd „ds schrik Maasniel; M. B. Vlaar, Maasniel; M. Ch. A.
„Helenave«n" wordt op nooten bedragen: directdeposito
kelhuis, gelegen aan de Pepijnstraat'te Zondag 11 Jan.
Nieuw
8
dag,
April,
Einde".
een
Op
met 1 van
winteruit- spaargelden 2.70 pet.;
van Vlodrop, Roermond; J. A. Voesenek,
Blerick, op een perceel kadastraal be- voering gegevena.s.indedetweede
zaal der oude jaar opzegging 2.80 pet., terwijl de in- is een vechtpartij ontstaan toen vetdachte Susteren; M. W. Zits, Susteren; Ch. A. BloeGEMENGD NIEUWS
gemeente
kend
Venlo sectie K no. 6509. schoof ditmaal met medewerking van
gezelschap was van zijn broer. Verdacite
trest der voorschotten is gebleven in
toen, ziende, dat Spork ■sijn broer mers, Venlo; W. H. P. de Bock, St. OdiliënW. Wijnhoven namens de gebr. Bar- het
heeft
en
TooneelVlierdensche Fanfare33^ pet.
W. H. H. Bongaerts, Peij; H. Boom,
tels te Venlo-Blerick tot het bouwen van gezelschap
omklemd had, Spork op het hoofd gesiagen berg;
leiding van den heer
P. H. Clermonts, Maastricht; J. M.
ZUIVELFABRIEK TOT 6500.—
Venlo;
een
gesloten
een gierkelder aan Toonerhof te Venlo- Th. Fansen. onder
met
zakmes.
had
een
Spork
Door dit gezelschap zal worSPORT EN SPEL open mes 'in de hand.
H. Cuijpers, Roermond; F. A. van Deventer,
BOETE VEROORDEELD.
Blerick Boekend op een perceel kada- den opgevoerd het tooneelstuk „Een geEr staat niets in de stukken Roermond; G. W. H. Fleuren, Blerick; M.
straal bekend gemeente Venlo sectie K havend nest" van Jac. Keysers.
President:
Gedurende
den winter 1940/41 heeft de
P. H. Franssen, Herten; M. L. G. Heijnen,
no. 7347.
WAT ER NOG GESPEELD MOET
over een mes, dat Spork zou gehad hebben. Roermond;
Nederlandsche
Zuivelcentrale aan verschilVoor tooneel- en muziekliefhebbers
Henderlckx,
Grathem;
L.
H.
M.
WORDEN.
U moet het niet mooier maken.
dus weer een genoeglijk avondje.
lende zuivelfabrieken de verplichting moezag, dat Spork wilde steken P. Henderix, Roermond; W. P. van HooyVerdachte
MUTATIE N.S.
In 2e Klasse C.
M. G. H. Hutjens, Venlo; ten opleggen haar melk geheel of gedeelmet het mes. Verdachte kan zich niat. her- donk, Roermond;
OVERLOON
P. Kempkens, Montfort; E. J. E. Kempenne, telijk van de voorziening van consumptieMet ingang van 14 Dec. zijn benoemd
van
het
inneren,
wat
er
toen
ls.
gedeelte
gebeurd
Nu het grootste
melk van het westelijk deel van het land
Concert- en tooneeluitvoering.
tot machinist de ondermachinist J. HerIn voetbalprogramma reeds achter den rug
President: TJ heeft vroeger wel duidelijker Susteren; K. Keysers, Venlo; Ch. W. Welters, te leveren.
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de
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werden
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ingang
zoodanige
mans en
en
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het R.K. Parochiehuis
verklaard. TJ heeft uw mes opengemaakt
is en er reeds een
Een fabriek in Groningen, welke zich,
vTilde, Roermond; J. M. J. G. Kok, Roervan dienzelfden datum zijn benoemd tot tal uitvoeringen gegeven door de Sint in het standenlijstje valt waar te ne- Spork gestoken.
Verdachte bekende dit. Hij had geen idee, mond; L. J. E. Menting, Herten; A. H. M. naar ls komen vast te staan op ondeugdeondermachinist de leerling-machinisten Jozefvereeniging met medewerking van men, waaruit de vermoedelijke kammotieven, aan deze verplichtingen
J. Bekkers, W. Jaarsveld, W. Berghuis, de fanfare „Vriendenkring". Elke avond pioens, en degradatiecandidaat kan wor- dat het zóó ernstig zou aankomen, dat van Montfort, Maasbracht; C. Pauw, Roer- lijke
mond; C. A. H. v. Rijen, Susteren; A, H. heeft onttrokken, ls hiervoor in hoogste
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de
en
3e
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lijkt
overlijden.
Geus,
aangewezen,
G.
de
was
de
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overvol.
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gevolgen
K.
den
Seuren, Sittard; instantie veroordeeld tot een boete van
J. Titulaer, P. de Bock, Ch. Brands, opvoering moesten er verschillende be- sant een overzicht te geven van de was hem alleen erom te doen, zijn broer Reijnders, Maasniel; J. M.
5000.
Smeets,
Maasbracht;
A.
G.
F.
M. E. Souren,
fanteleurgesteld.
wedstrijden.
De
thans nog te spelen
P. Sullen, E. Joosten, W. Jentjes, A. v. zoekers worden
te ontzetten.
In
verband met de verwerking tot een
Roermond; F.
Maastricht;
Spec,
A.
P.
J.
dus
De voetballiefhebber kan hieruit
Advocaat-generaal mr. Polman: Spoik
Daelen, J. Heppenstrijdt, Th. Merkus en fare onder de kundige leiding van den
A. de Visser, Maasniel; P. J. M. J. A. Vlak, bepaald product van een grootere kwantidirecteur H. Welting voerde een 4-tal opmaken, wie nog een zwaarder, dan heeft zelf gezegd, dat hij was opgewacht Roermond;
J. Verkoyen.
H. M. A. Corsius, Roermond;' teit melk dan die, waarvoor toestemming
nummers uit.
wel nog een minder zwaar programma door u beiden.
werd verleend, is hetzelfde bedrijf voorts
Wónder-Kerstspel „Peerken de voor den boeg heeft.
bedoeling, Spork H. H. P. Vossen, Ohé en Laak.
Met
Verdachte:
Het
was
de
„VIER MANNEN EN EEN MEISJE"
1500.
Finken, Roermond en O veroordeeld tot een boete van
Dhrn.
J.
H.
R.
uitmuntend
Hieronder
overzicht:
gespeeld.
volgt
het
politiebureau.
Sukkeleer" werd
'op te brengen naar het
Roermond, ontvingen de aanteekePauw,
TeNevelo;
5.V.8.,
ouds
thuis:
aan
reeds
van
V.V.V.
uit:
zyn
Over twee mannen en één meisje
Dit is te danken
de
Als getuige werd o.m. gehoord de inspecgelen en Weert.
reeds tallooze tooneelstukken geschreven bekende leider den heer J. Henckens.
400 WOLLEN DEKENS VERKOCHT.
teni van politie te Heerlerheide T. H. H. ning „en dit met lof".
S.V.B,
Viost;
thuis:
Voor het practijkdiploma Kantoorstenouit:
en
vol dramatische spanning en eindigend met
Brabantia
Kroll, die den verslagene even vóór deze
Maar
de politie bleek de kooper te zijn.
p.
m.:
mej.
De
Valk.
165
M.
A.
E.
graaf
lettergr.
een moord of zelfmoord. Men zou denken,
MEIJEL
overleed, een verslag van het gebeurde had
Kolping uit: Helmondia en Weert; hooren doen. Blijkens dit verslag hadden de Schrijber, Roermond.
dat de verschrlkkelijkheden niet te overzien
Reeds
eenigen tijd was het de politie
J.l. thuis: Nevelo en Tegelen.
Sef Cornet met „De Hutspot".
Voor het practijkdiploma Kantoorstenozouden zijn als er niet twee, maar vier
gebroeders R. hem opgewacht en toen zij
bekend,
dat
er een groote par-tij dekens
S.V.B,
in
Zondag
bovengenoemd
Tegelen;
gezelschap
gaf
en
Helmondia uit:
mannen meenen op een meisje aangewezen
Spork zagen, uitgeroepen: ,JJaar heb je dien graaf Duitsch 100 lettergr.: Mej. M. A. E. te Amsterdam in den sluikhandel cirrevue
opvoering
een
van
de
Roermond.
Pluijm
Schrijber,
Kolping.
zaal
zyn.
Valo
en
Koos
thuis:
Anjoël
rotzak,
te
steek hem neer."
Brakenberg,
Alle leerlingen werden opgeleid door Inst. culeerde, welke partij in de buurt van
de auteurs van het stuk dat gisterenavond „Alles zonder bon" onder leiding van
De Valk uit: Brabantia, Tegelen en
De inspecteur zeide voorts, dat Spork lid
Venlo, Roermond, Weert, Sittard den Haarlemmerdijk zou zijn opgeslaFrans
Reeds
het
bij
openingsPriem.
Weert.
R.E.H.O.
Viost;
thuis:
voor het voetlicht werd gebracht, hebben nummer had Sef Cornet alle harten gede Nederlandsche Unie was. De vervan
gen.
V.V.V.;
Maastricht.
Viost,
De
Valk
en
en
S.V.B,
uit:
echter de vier mannen en het meisje er
dachten Btaan beiden ongunstig bekend.
Woensdagavond kwam een strooman
ongewonnen.
Het werd een avond van
thuis: Viost.
levend laten afbrengen en de vyt hoofd-,
De 18-jaiige dienstbode mej. M. A. van
van de recherche ln een café in die
Nevelo uit: Kolping en Viost; thuis: Wenkop verklaarde de vechtpartij gezien
personen tenslotte eerKjk verdeeld ln één kend jolijt, zooals we in Meijel nog zelbuurt in relatie met eenige lieden, die
den een beleefd -hebben. Het optreden V.V.V.
gelukkig paartje en drie teleurgestelde mante hebben van een balkon af. Terwijl een
LAND- EN TUINBOUW een party
wollen dekens te koop wisten.
van
thuis:
V.V.V.;
uit:
Kolping
de
steeds
daverende
lachsalvo's
veren
Tegelen
nen. Het was dan ook een stuk met weinig wekkende Cornet, met de
W.A.-man 't slachtoffer sloeg, riep iemand:
Hij toonde belangstelling en na lang
Valk.
Helmondia,
S.V.B,
tusen
De
muzikale
problematiek maar van veel levenslust: aan schenspelen
„Steek hem kapot!"
praten werd de koop gesloten: de partij
en charmante dansen, alles
Viost uit: S.V.B, en Weert; thuis:
ORGAAN VAN DEN LANDSTAND.
De advocaat-generaal oordeelde, dat nergeestigheid en vroolijkheid ontbrak het in aan
Weert.
De
Valk
van 400 dekens werd voor ’6600 van de
Brabantia,
Nevelo,
elkaar
door
en
gelijmd
conferencier
gedit stuk geenszins.
is,
dat
gebleken
Spork
aanleiding
gens
Priem, viel buitengewoon in den smaak
Naar wy van bevoegde zyde vernemen, hand gedaan. Eerst toog men gezamenUit het vorenstaande blijkt, dat vooral
Dat het een verdienste is van de Nieuwe
heeft voor de beide verdachten om
het Merjelsche publiek, dat de zaal Tegelen en Viost, die de onderste plaat- geven
verschynt
aan het einde van deze week lijk naar een winkel aan den HaarlemBlauwe Bloem om haar leden te vergasten van in
dat
op te treden. Ook is niet gebleken,
de uiterste hoeken vulde.
voor
de
eerste
maal het offlcieele orgaan merdijk, waar de dekens opgeslagen
sen innemen, nog een zwaar program- zóó
op een vrooiyken tooneelavond ls buiten tot
Spork van eenig wapen was voorzien. Spr.
plaatselijke
Onze
ma
verwerken
hebben.
den
waren 'en vervolgens ging het gezelvoetbalvereeniging
te
van
Nederlandschen
kijf. Gisterenavond is bovendien duidelijk
wees ook op de geuite woorden: „steek hem Dit blad, dat als naamlandstand.
mag dan ook op 'n zeer geslaagde avond
„De Landstand" schap naar de woning van den winkegebleken, dat de leden zooiets ln dezen tijd
het
steken
met
mes
in
kapot"
op
en
een
lier in de Spaarndammerstraat, waar
terugzien en er verheugd over zijn het
"draagt, wordt ln 350.000 exemplaren verby zonder op prys stellen: het Rembrandtden rug van verdachte. De bedoeling moet
Meijel in deze tijd op eeri Nederlandsche Biljartbond wel
het bedrag zou worden voldaan. De
Het
telt
zestien
en
zal
tot
spreidt.
pagina's
theater was geheel gevuld en allen hebben publiek van
De
offigeweest zijn, Spork te dooden.
dergelijk pleizierigen avond te hebben
„kooper" had intusschen opgebeld „om
taak
persreorganisatie
hebben
de
verbij
de
zich zeer vermaakt.
resp.
15 en 4
cier had tegen de verdachten
DISTRICT TEGELEN.
dwenen landbouwbladen te vervangen. De het geld te brengen" en in afwachting
Het Zuid-Llmburgsch Tooneel, onder lei- vergast.
geëischt. In verband met den gezondJaar
daarvan verscheeen een kruik jenever
ding van Jef Schillings (die tevens een van
competitiewedstrijden.
hoofdverdachte Llfiidstand zal In een voor iedere provinOfficieele
heidstoestand
van
den
VENRAY
cie afzonderlijke editie uitkomen. De rë<- op tafel, om de afsluiting der transactie
de vier mannen was), heeft het stuk op zeer
spr. tegen hem-thans 6 jaar gevaneischte
Klasse A.
te vieren.
dactie er van wordt verzorgd door den landvlotte, boelende en geestige wijze ten tooStand der bevolking op 31 December
2—2 genistraf en ten aanzien van diens broer standpersdienst.
T.O.P.—Ons Genoegen
Totdat de bel ging: „Daar is de jonneele gebracht. De rollen waren allen zeer
van
vonnis.
M. Vr. Totaal
het
I—3 bevestiging
O.B.K.—Wit-Rood
Het ligt ln de bedoeling, dat ieder lid gen met de
centen". Maar inplaata
goed getypeerd of gecarlcatureerd; de aan- Bevolking op 31 Dec'4o 7436 7298
op mr. P. J. J. van
trad
verdediger
Als
14734
4—o
De Ketsers —Onder Ons
van den Nederlandschen landstand en dat daarvan stapten eenige rechercheurs
kleeding van het tooneel was'met zorg ge- Vermeerdering door geb. 162 173
Hove,
die
dat
de
dood
van
uiteenzette,
335
der
Klasse B.
zyn alle Nederlanders, die op eenigerlei de woning binnen. De afloop was, dat
schied
ln het kort: het was een zeer Vermeerder, door vestig. 554 616 1170
4—o Spork te wytefi is aaft een ongelukkigen wyze bij
Tegelen—Excelsior II
de voedselvoorziening betrokken de dekens in beslag werden genomen en
goede tooneelultvoerlng, waarvan uitvoerenvan
samenloop
omstandigheden.
Spork
1
was
De Ketsers —Ons Genoegen
I—3
ontvangen.
den, organisatoren en bezoekers Veel ple- Totale vermeerdering
het
orgaan
zrijn,
de beide verkoopers, de 33-jarige winmet
hysterische
een
716 789 1505 Den Oeles—Ons Genot
o—4 een fanatieke terrorist
zier beleefd hebben.
en een 37-jarige typograaf, wehaat tegen de N.S.B. De verdachten schold
kelier
Klasse
C.
(Vooral Jef Schillings en Alf Meyers Verminder, door sterfte 105
gens overtreding van de distributiebepa89
194
I—Ons Genoegen TL 4—o hij voor landvetrader en hij bedreigde hen.
Ons
Genot
maakten van hun rollen, resp. als keukenlingen -werden gearresteerd.
Verminder, door vertrek 461 441
Retraitehuis Roermond
902
4—o Spork was leldei vac een terroriseerende
Ons Genot n—Wit-Rood
prins en als hotelknecht lets bijzonder
bende.
Het nieuwe programma officieel.
geestigs).
17—20 Jan. Jonge meisjes Blitterswijk.
Totale vermindering
Juridisch achtte pleiter geen enkel be566 530 1096
De aanwezigen toonden zich zeer tevreden Verschil tusschen verm.
Maandag 12 Januari
Hoofdredacteur: G. J. Bertels, redacteur
wijs geleverd--ten aanzien van den hoofd- Hout-Blerick, Meerlo, Sevenum, Tienray.
en dankbaar en betuigden hun hartelijken
20—23 Jan. Jonge meisjes Broekhulzen, binnenland; P. J. Stroeken, plaatsveren
verdachte. Hij concludeerde ten aanzien van
vermindering
150
259
409
Klasse
B.
bijval toen mr. dr. Speetjens namens de Bevolking op 31 Dec.'4l 7586 7557
Broekhulzenvorst, Grubbenvorst, Lottum, vanger en redacteur stad, provincie en
beide verdachten tot vrijspraak.
15143 Tegelen—Wit-Rood.
Nieuwe Blauwe Bloem een krans aanbood.
Het
uitspraak
Dinsdag
op
Hof
doen
31—3 Febr. Jonge meisjes Afferden, Ber- sport; L. Schoenmakers, redactrice
zal
Klasse C.
buitenland.
gen, Merselo, Venray,
W- Reine.
15 huwelijken werden voltrokken.
1 30 dezer,
O.B.K.—Excelsior.
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VRIJDAG 9 JANUARI 1942

NIEUWE VENLOSCHE COURANT

BINNENLAND

En

PARTICULIERE CURSISTEN

De Centrale

De secretaris-generaal van het Devan Opvoeding, Wetenschap
Wij bieden allen de helpende hand,
en
maakt het volCultuurbescherming,
Voor het misdeelde kind van Nederland
gende bekend:
Het kind, door heel het volk bemind,
Alle schriftelijke en mondelinge partiEn toch.... het arme «nisdeelde kind.
culiere cursussen, die in den een of anderen vorm opleiden voor eenigerlei
diploma, zijn verplicht zich aan te melGiften aan W. H. N.
den bij het Departement van Opvoeding,
Aan de lijst van bijdragen ontvangen Wetenschap en Cultuurbescherming, afvanaf 22 t.m. 27 December 1941 ontlee- deeling volkscultuur en volksontwikkeling, onder médedeeling van de volgende
nen wij:
N.V Fabriek van melkproducten „De bijzonderheden:
2000.—,
1. Naam van instituut of cursus.
Nieuwe Beemster", De Rijp
2. Naam van den verantwoordelijken
N.V. van Son's inkt- en verffabrieken,
leider.
Hilversum 1576.—, Columbia Schoenfa3. Plaats, waar de cursus of het in-briek Amsterdam 1250.—, Transandine
2500.—, PoHandel Mij Amsterdam
stituut gevestigd is.
4. Diploma's, waarvoor wordt opgelaks Frutal Works Amersfoort 5000,
leid.
Noack's vleeschwarenfabriek Amers5. Naam, aantal en bevoegdheid of
1000.—, A.C.Z. de Carbonisation
foort
bevoegdheden der leeraren.
Sluiskil 3000.—, Bedveerenfabriek van
100.—, H.
Aarsen en Zoon Boxmeer
6. Salaris der leeraren en verdere
voorwaarden, waarop deze aan het
B. de Beer, Amsterdam 5000.—, Friesche plantaardappelexporthandel N. V.
instituut of den cursus verbonden
zijn.
St. Jacobi-parochie 2100.—, Zuid Nederlandsche Handel Mij. v./h van Dam,
7. Aantal leerlingen.
8. Cursusgeld en voorwaarden, waarN.V. Eindhoven 500.—, A. Hertz „Het
1000 —, N.V.
Wolpaleis" Rotterdam
op de leerlingen aan den cursus
Zwanenberg'.s fabrieken Oss f 8000.;—,
deelnemen ter verkrijging van het
Papier Maatschappij van Reekum N.V.
diploma. Hieronder dienen volledig
Amsterdam 503.24, Totaal 61.285.06.
te worden vermeld de verplichtinAangiften beneden de
100
7.496.50.
gen, welke de leerlingen aangaan bij
Totaal ontvangen op hoofd- en provin-het inschrijven op de cursussen.
68.78"' 56
3. Wijze van opleiding, schriftelijk of
ciale kan'-o-'-n
mondeling, combinatie van beide.
Van de door het instituut of den curVERMELDING „IN VOERGOED" BIJ
sus uitgegeven prospectus of prospecti
PRIJSVERHOOCHTNG
dien* een exemplaar te worden biigeIn artikel 4 van de prijzenbeschikking voegd,
invoergoederen no. 1 is de verplichting
Het ligt in het voornemen over eenigen
voor den importeur en de wederverkoo- tijd een erkenning
in te voeren, welke
pers van den importeur neergelegd op noodzakeliik zal zijn voor het verder
iedere offerte en verkoopfactuur met vor»rtsetten der instelling.
betrekk'ng tot goederen, waarvan de
Het is in het belang der betrokken
verkoopprijzen op grond van bepalingen instellingen de inlichtingen
met spoed
van deze beschikking zijn verhoogd, de zoo volledig en nauwkeurig mogelijk
in
aanduiding „invoergoed", benevens den te.zenden onder aanhouding
van de
datum, waarop de prijsverhooginsr is in- bovenomschreven incleeling.
gegaan, te vermelden. Deze vermelding
De aanmelding moet geschieden voor
ma? slechts dan achterwege worden ge1 Februari 1942.
laten, voorzoover prijsbladen aan den
afnemer zijn toegezonden, waarop boFINANCIEN
partement

’

’ ’ ’
’
’’
’’
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’ ’
’ ’ ’’
’

vengenoemde aandu'ding

heeft plaats

gevonden. Slechts de kleinhandelaar is
van het opvolgen va-a \-ze
verplichting tot vermelding.
Nochtans wordt bij de controle oo de
naleving- der prijsvoorschriften verschillende malen geconstateerd, dat. importeurs of wederverkoopers bovenbedoelde
vermelding nalaten, zulk e^n raaielwijze heeft niet alleen ten gevolge dat
de controle door de controleerende ambtenaren bezwaarlijk wordt, maar tevens,
dat de afnemers bij verhqogino- der hun
in rekening gebrachte prijzen niet met
zekerheid weten uit welken hoofde de
prijsverhoo9rin° heeft plaats gehad en
of zij- gerechtigd zijn op grond van de
prijsvoorschriften de verhoog ing hunner
inkoopsprijzen aan hun afnemers door
te bnrekenen.
Voortaan zal dan ook te^en bovenbedoelde nalatigheid krachtig worden opgetreden Derhalve wordt er a's w?"-schuwine de aandacht, od gevestisrd. dat
het niet-vermelden van de aandir <1'"'"-'
„invoergocd" en den datum van prilsverr-ioofl*-» een overtreding van de prüzerrbeschikking invoergoederen no. 1
vormt en als zoodanig zal worden gestraft met tuchtrechtelüke straffen,
voorzien in het orijsbehee^schingsbeslu t.
De tuchtrechtelijke hoofdstraf is ee'ijboeto tot onbenerkt bedrag. Als bükokomonde straffen, kunnen worden oo'iejeo-,1- s luitin~ w«m de ->;aak en su,Te?-gin-r der bedrijfsmiddelen, verbod om
gedurende bepaal^" hm <>«., beroep
uit te oef■=>*> »n. ■—»
uitgezonderd

BEMIDDELINGSBUREAUX
INZAKE DISTRIBUTIE-

AANGELEGENHEDEN.
Ieder blijft zelf verantwoordelijk
voor zijn kaarten.
Van bevoü>de zijde cl^elt men ons het

volgende mede.

In verschillende gemeenten zijn van particuliere zijde bureaux georganiseerd, -velke
zich o.a. bezig houden met het tegen vergoeding afhalen van ' distributiebescheiden
voor personen, die daartoe hun distributiestamkaarten aan deze' bureaux afgeven.
Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het publiek hier geheel op eigen
risico handelt. Bij eventueele vermissingen
zullen de plaatselijke distributiediensten
buiten beschouv/ing .laten of deze vermissingen al dan niet bij de hier bedoelde bureaux zijn ontstaan. In verband hiermee^
wordt gewezen op de bepaling, dat op een
ieder de plicht rust de noodige zorg bij het
beheer en het bewaren van de te zijnen behoeve uitgereikte distributiebescheiden aan
te wenden. De personen, die hun distrlbustamkaarten bij de bemiddelingsbureaux
afgeven, blijven ten volle aansprakelijk voor
een goede zorg voor deze kaarten en de
hierop uitgereikte bescheiden. Elke slordigheid met distributiebescheiden, waaruit
onregelmatigheden kunner voortkomen, is
strafbaar.
Tenslotte wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat de hier bedoelde bureaux geenszins officieel zijn en geheel buiten verantwoordelijkheid van de plaatselijke, distributiediensten handelen. De aanvragen, welke
btj of door deze bureaux worden Ingediend,
zullen geen enkele voorrang in behandeling
bij de distributiedienstpti or"i*"-v:-"''»n.

Bredasehe

Kaarten

MOETEN ZICH MELDEN

Propaganda-Commissie* voor

de Kinderpostzegels schrijft ons:

GEMENGD NIEUWS De moord op de

ONDERWIJS

toch... (Kinderpostzegels)

koopman.

Groot en algemeen is de belangstelling voor textiel-, brood-, vleesch- en
aardappelenkaarten, maar schoppen,
ruiten, klaveren en harten blijven toch
favoriet.

Aan de kaarttafel is trouwens geen
tijd *voor distributie-causerieën en geen
plaats voor bons» en p""ten. Daar zijn
andere problemen om cA hersens op te
pijnigen; daar heeft men alleen tijd om
eigen speeltalenten en de stommiteiten
van de anderen uit te buiten.
Op zoon avond komen de enthousiastelingen elkaar de gruwelijkste verwenschingen toebrullen en den laatsten cent
uit de portemonnaie halen; ze kunnen
van ergernis de knokkels stuk slaan op
de tafel. Dat alles komt de onderlinge
vriendschap slechts ten goede: in één
minuut is men van vijand weer tot
maat.
Ik heb nooit gehoord, dat Euwe en
Aljachin elkaar tijdens het spel uitgescholden hebben voor stommerd of sufferd. En gevallen dat biljarters elkaar
met den queu te lijf willen, behooren
tot de uitzonderingen. Het kaartspel
wordt echter eerst interessant, als men
elkaar flink in de haren zit.
Er zijn sihouetten- en variêté-spelen
uitgedacht om de volwassenen voor hun
amusement tijdens de lange winteravonden eens wat anders te bieden. Ik
zie de verwoede kaarters al opkijken als
ze zoon zwarte of bonte kaarten in
handen gestopt zouden krijgen: ze zouden die nieuwigheid van harte door de
ruiten schoppen en zeggen „klaveren is
troef!"
Uitgevers offreeren boeken waardevol
en boordevol van cultuur, kunst of ontspanning, maar men zal de partners
aan de stam-kaarttafel er desondanks
niet toe kunnen krijgen in plaats van
de speelkaarten eens een boek ter hand
te

nemen.
De verwoede kaarters

blijven kaarten
omstandigheden zoolang ze
in de handen kunnen houergste wat men hen aangeis dat ze nu 's r vonds om
twaalf uur binnen moeten zijn, waardoor ze van de kaarttafel op moeten
staan als het eerst echt spannend wordt.
DE NEDERLANDSCHE BANK EN DE
KASPOSITIE VAN HET RIJK.
MOEILIJKHEDEN BIJ HOUTDe eerste verkorte balans door de Nederlandsche Bank in het nieuwe jaar gepubliceerd, doet uitkomen, dat de verhouding
van de schatkist tot de bank, vergeleken
met de cijfers, vervat in de weekstaat van
29 December, beduidend is verbeterd. Terwijl het Rijk op 29 December een renteloos voorschot had opgenomen tot de geoorloofde grens van
15.000.000, blijkt
volgens den staat van 5 Januari, dat dit
voorschot is afgelost, terwijl daartegenover
een tegoed van een kleine
20.000.000 is
gekweekt. Omstreeks den jaarovergang vervielen belangrijke bedragen aan schatkistpapier en de veronderstelling ligt voor de
hand, dat de bedragen aan schatklstpaoier,
door den agent van het ministerie "van
financiën in den laatsten tijd afgegeven,
een grooter som hebben gevormd, dan het
benoodigde ter betaling van het vervallende
papier tenzij natuurlijk de andere bronnen,
welke de schatkist voeden, zooals belastingen, in de laatste weken bijzonder 'ruim
hebben gevloeid. Volgens de cijfers, weergevende den stand van 's Rijks kas per
23 December, de tot heden laatst bekende
opgave,
stond aan schatkistbiljetten en
schatkistpromessen in totaal uit voor ruim
1.660.600.000. Het vermoeden is niet ongewettigd, dat de eerstvolgende opgave omtrent de kaspositie van het Rijk een uiteenzetting van geno?md bedrag te zien zal
geven.
Wat de overige cijfers .van de Nederlandsche Bank betreft, zoo schijnen de ultimo
financieringen hoegenaamd geen moeilijkheden te hebben opgeleverd en dit vormt
een bewijs, dat de. geldmarkt nog steeds zeer
ruim van de benoodigde middelen voorzien
is. Van 29 December tot 5 Januari zijn de
beleeningen zelfs afgenomen met omstreeks
7.500.000. De rekening courant saldo's van
anderen echter zijn verminderd met een
kleine
22.000.000, doch beloopen altijd
nog bijna
161.000.000.
Wat- de verhoudingen tot het buitenland
aangaat, zoo blijkt de buitenlandsche wisselportefeuille van de Nederlandsche Bank
met circa
15.000.000 te zijn aangegroeid
tot ruim
945.000.000, terwijl de diverse
rekeningen met omstreeks
5.000.000 zijn
toegenomen"' tot een kleine
158.000 000.
De vorderingen op het buitenland blijven
dus. nog steeds grooter worden. De diverse
mutaties, welke omstreeks de jaarwisseling
hebben plaats gevonden, hebben elkander
ln zooverre weten te compenseeren, dat het
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onder alle
de kaarten
den. En het
daan heeft,
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VERKOOPINGEN
Notaris vond een oplossing
Eiken tijd heeft zoo zn moeilijkheden
die om een oplossing vragen. Ook de
notarissen ondervinden dat, waarbij een
notaris ten plattelande zich weer voor
andere moeilijkheden geplaatst ziet dan

zijn ambtsbroeder in de stad.
Daar zijn b.v. de houtverkoopingen,
zoodra het nieuwe jaar is ingeluid. Een

stadsnotaris heeft daarmede meestal
niets te maken maar de plattelandsnotaris is daarin doorkneed, weet mee
te praten over paal- en timmerhout,
boerengerief, kortom over alle vaktermen welke bij den houthandel te pas

komen.
Gewoonlijk kosten de houtveilingen
den notaris weinig hoofdbrekens, waarbij
de routine van jaren, een woordje meespreekt. Dit jaar echter, ligt het geval
een beetje anders. Er zijn maximumprijzen vastgesteld, iedereen wil hout
koopen en dan wordt het toch wel lastig om een dergelijke verkooping tot
een goed einde te brengen.
Een notaris te Soest heeft deze moeilijkheden tot een oplossing weten te
brengen, waarbij hij het elk een naar
den zin maakte en de houtkavels toch.
vlot van de hand gingen.
Woensdag vond er een houtverkooping
plaats van goed 250 kavels.' Verkocht
werd tegen den maximum-prijs. De aanwezigen in de veilingzaal kregen elk gelegenheid een lot te trekken. Trok men
nummer een dan mocht deze zijn wenschen omtrent een bepaalden kavel kenbaar maken en kreeg deze toegev/ezen.
Trok men no. 13 uit de bus dan hadden
eerst 12 anderen gelegenheid gehad om
hun keuze te maken; er werden n.l.
evenveel nummers uitgegeven als er aanwezigen in de zaal waren.
Deze nieuwe, doch ietwat vreemdsoortige wijze van verkoopen, heeft uitstekend voldaan en vermoedelijk zal zij in
andere plaatsen wel navolging vinden.
Want houtverkoopingen zijn nu aan de
orde van den dag.
bedrag aan ln omloop zijnd bankpapier niet
ls veranderd, zelfs een
noemenswaardig
kleinigheid Is afgenomen en thans een bedrag van
2.114.343.000 vertegenwoordigt.

’
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(TEEKENINGEN PAK HOLLAND)

RETOUR- EN WISSELBOMNEM
VOOR GEBAK ZIJN VERODEN.
Het is gebleken, dat verscheidene gebak-

leveranciers\>m een geringe hoeveelheid gebak te kunnen afleveren, na de afgifte van
gebakbonnèn, aan hun klanten zoogenaam-

de „retourbonnen" verstrekken, ten einde
deze klanten in de gelegenl*?id te stellen
hiermede later wederom een geringe hoeveelheid gebak te kunnen koopen. Van bevoegde zijde wordt er de aandacht op gevestigd, dat deze handelwijze verboden is,
aangezien gebak uitsluitend tegen gelijktijdige aflevering van de daartoe aangewezen
bon verkocht mag worden. Het verstrekken
van z.g. „retourbonnen", „wlsselbonnen"
en dergelijke kan dan ook in geen enkelen
vorm worden toegestaan.

Feuilleton

Zijn Liefde
ROMAN OOOR

PIERREPERMITE
37)

M. de Chailluy zorgde voor een spoedig
verloop en na een half uur stelde hij
Jacques voor zijn nieuwen bijenstal eens
te gaan zien. Mimi was heel erg bang
van bijen en zou nu van het mooie zonlicht gebruik maken om photo's af te
drukken.

121. Anneke zuchtte, daar was dan zeker
heelemaal niets aan te doen. Nee, dat geloofde de fee ook niet. Maar nu moest Anneke maar luisteren, dan zou ze verder vertellen.

„Mijn beste vriend, dat is een prachtige kwaal!"
„...Maar een dure..."
„Voor een tijdje... dat is

mogelijk;

maar later!... Ik heb gehoord, dat ge in
Val al het land opkoopt, dat ge kunt
krijgen."
„En het zou dwaas zijn dat niet te
doen!... Denk eens aan; we komen voor
een groote*crisis te staan; alle arbeiders
worden fabriekslui en verkoopen hun
grond om naar de fabriek te kunnen
gaan; ternauwernood beheuden enkele
verstandigen een tuintje voor zich, Om

de noodzakelijke groenten te teelen; de
meesten gaan in de stad wonen, ook de
kleine boeren verkoopen hun eigendom,
want ze kunnen geen daglooners meer
krijgen. De grond is spotgoedkoop op
het oogenblik en toch heb ik zoo juist
Bois-Roux gekocht voor 40.000 francs!"
„40.000 francs! H is nog. geen 10.000

-

Uit het duistere

verleden van den
verdachte.

Z «ke ti rul» t*i elt
ELECTRO-TECHN. FABRIEK H. BERBERS'

In het voortgezette
voor reparaliën van
getuigenverhoor voor de
rechtRotterdamsche
leeft Inspecteur Meller
een uiteenzetting gegeven van den toestand,
zooals hij dien na den
vanaf Viatot 200 P.K. Dynamo's, magneten, stofzuigers. wasch
moord aantrof.
machines, apparaten en.%, als mede alle soorten van lagers
Verdachte SI. wijst dan
aan, hoe hij zich in de
keuken bevond om brood
en koffie klaar te maken.
D. en van Aart zaten in
de huiskamer. Plotseling
Maasstraat 9 Tel. 2936 Opger. 1911
hoorde SI. een bons en
kamer
binhij
de
toen
BESTBEDTUW
nenkwam lag van Aart
bloedend op den grond.
De mannen hebben daarop bloedsporen, die ook
op den muur zaten weggewasschen, waarna zij
het lijk in den kruipkelder hebben gelegd. St.
verklaarde nadrukkelijk,
witte-broodje van
dat hij bij deze gelegen|-|
heid — den verslagene
bij de beenen dragend —
U Vertrouwdste en
van Aart voor het eerst
goedkoopste adres
",
aanraakte.
Spoorstraat 76 " Blerick
M
Op een vraag van den
president antwoordt verniet en is niet nat. Puteanusstraat 36 Venlo
dachte, dat de bloedsporen, die op D.'s kleeding
zijn aangetroffen, tijdens
het neerslaan daarop gekomen zijn. Van Aart
was" moe, zoo ging SI.
verder en ik veronderstel
dat hij met zijn handen
onder het hoofd gesteund
aan tafel heeft gezeten.
Toen ik kwam binnennenrennen, stond D. bij
2268
het lijk. terwijl zijif armen slap neerhingen.
Daarop knielde hij naast
het lichaam neer en
i^ereselegenheid
kneep van Aart vervol'
gens de keel dicht.
Zeildoek
9
Dan geeft D. oro rusti-M^H^^^^B
M
♦
H V
gen toon en uiterlijk ge-H MqrktStr. O Venray Qo k yoor wederverkoopers
heel onbewogen zijn ver-H
klaring. SI. heeft vanl
Aart met eenige slagenH

ELECTRO-MOTOREN
1-
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Kleeft
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tlectr. Cl"
Dlijpinrichfinq

spaart

me de moeite. U kon het niet
beter treffen, beste vriend!"
„Hartelijk dank voor uw uitmuntende
goedheid, maar geld opnemen was toch
eigenlijk mijn bedoeling niet."
„'t Is toch in elk geval de mijne om
het u aan te bieden, en", 'gaat M. de
Chailuy'voort, „mag ik u eens wat vragen, als vriend?"
„Al wat u verkiest!"
„Waarom hebt ge u niet beperkt tot
Bois-Roux en de landerijen rondom de
Abdij en la Ferlandière?"
„Hierom: al twee jaar! ang houd ik
de werking der fabrieken in 't oog en
zonder dat men het merkt, blijf ik goed
op de hoogte. Ik lees gereseld het verschijnende orgaan der werklui en heb
me op het raadhuis de beschrijving aangeschaft van heel den arbeid of beter
de waaghalzerij van de fabriek, 't Is te
gek! 't Lijkt wel dol! Ge kunt die menschen zoo rijk veronderstellen als ge
wilt, maar om nu een heele streek zoo
in hun macht te krijgen, als zij dat beoogen, dat is-onmogelijk. Vier zoon fabrieken bouwen in twee jaar, daar zou
Rothschild zich nog over bedenken: wat
voor een kwade geest jaagt de Harmmsters zoo in de hoogte. Het staat voor
mij vast, dat al die vooruitgang
der
fabriek bedrog is, alleen uiterlijk; 't
lijkt wel een voorwendsel om heel de
omgeving te bederven en IJSt juist wil ik
trachten te beletten."
„Wat kunt ge er aan doen?"
„Als men wil is er altijd iets te doen!
Ik wil me vast voorbereiden op den tegeiislag, die zeker komt, ik wil dat de
ondergang van de fabriek, die Ik voortegelijk al de vreemde elemen-
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- Bijltjes,
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MEER

en vervolgensH
heeft verd. SI. geholpenH
het lijk weg te drasren.H
en
annex
Niet SI. maar ik, aldusH
D.. heb het lijk bij tïeM
GOLTZIUSSTRAAT 54 VENLO TELEFOON 3301
beenen gedragen, terwijlH
SI. het onder de armen! Vakkundig advies
Concurreeiende prijzen
Zonder eenige verplichting
had. We zaten aan deH
tafel, ik een eindje vanl
beide anderen af, toen SI.H Vestigt de aandacht op Uw zaak door een advertentie in deze rubriek
van Aart van achterenM __,
plotseling eenige slagenM
met den hamer gaf.
Dr. M. Straub legt me-|
dische verklaringen af. Getuige meent, hoord de koopman J. v.d. Berg te Bus- De Zutphensche kruidenier had de partij
dat het waarschijnlijk is, dat met een surn.
reed3verkocht vóór ze bij hem ln huis was
kolenschop, dan met een hamer is ge13. Toen zijn koopers kwaop 12 November in en wel voor
Toen
van
Aart
slagen.
Den Haag kwam werden dè besprekin- men opdagen, bleken zij echter slechts
3
De hamer was volgens beide verdach- gen over de textielwaren voortgezet in per pond te willen geven en dreigden, als
ten met een doek omwikkeld.
Terminus. Van Aart zeide, de partij te men daarmee niet aceoord ging, de zaak
Hoofdinspecteur J. v. Tas gaf als zijn willen zien, waarop het geheele gezel- aan te brengen. Deze truc, die in den
zijn meening te kennen, dat de slag schap met den trein naar Rotterdam is zwarten handel herhaaldelijk wordt toegevan achteren is. toegebracht.
gegaan. Dils gaf getuige hier
25.— past, had ook in dit geval .succes: zij krePresident r Verdachte SI. is linksch. voor zijn bemiddeling, ln Rotterdam is gen de partij voor 2250. Hoewel dit reeds
Zou de slag van achteren linksch zijn eerst een café bezocht. Waarna beide een groote tegenvaller was voor de verkootoegebracht ?
verdachten en van Aart zijn vertrokken pers, zou het nog erger worden. De politia
Getuiger Dat is volgens
mij zeer om de partij te gaan bekijken. Van Aart kwam namelijk op het spoor der onrechtwaarschijnlijk. Getuige zeide, dat de lap zeide tot v.d. Berg over een uurtje matige transactie. Het gevolg: de bediende,
om den hamer moet zijn gewikkeld niet terug te zullen zijn. Toen de mannen om de reiziger en de kruidenier, die, daar zij
om de kracht van den slag te vermin- zeven uur nog niet terug waren is v.d. het onderste uit de kan wilden hebben,
deren, want de dader moet de bedoeling Berg naar Bussurn vertrokken.
het lid gevoelig op den neus kregen, werhebben gehad om te dooden en niet b.v.
President: Ik wil opheldering waarom den wegens prijsopdrijving nog veroordeeld
slechts bewusteloos te slaan. Het doel u als mede-geinteresseerde in de zaak, tot boeten van
2500,
300 en
500.
moet dus geweest zijn het voorkomen niet met van Aart bent meegegaan,
Een andere zaak kwam aan het rollen,
van rondspattend bloed.
maar hem alleen hebt laten weggaan doordat
twee Nijmegenaren werden aangeEenige bedienden van de chemische met beide mannen.
houden bij het vervoer van een kleine hoewasscherij Tempo te Amsterdam verGetuige: Ik begrijp het zelf ook niet, veelheid
koffie. De koffiehandel bleek echklaarden, dat op 16 November 1940 een ik kan er geen verklaring voor geven.
ter niet hun voornaamste winstobject te
costuum is gebracht, dat met bloed be- Getuige verklaarde voorts, dat hij reeds zijn.
Het onderzoek wees uit, dat er ook
vlekt was, toebehoorend aan verdachte den volgenden dag naar Breda had wil- costuums
en textielkaarten, maar vooral
Dils, dat -gereinigd moest worden. Dils len gaan om te informeeren, hoe de
schoenen
verhandeld
waren. Deze laatste
had het door een ander laten beztjrgen trafisactie was afgeloopen, maar daar
op naam van Van Dijk. De directeur zijn vrouw er op tegen was, is hij eerst waren afkomstig uit den voorraad van den
vader van één der koffiesmokkelaars, die
N.J.C. Iske van dit bedrijf verklaarde, op 14 November gegaan.
dat de rechtermouw doordrenkt was van
Ook in Breda was het gedrag van v.d. ze aan verschillende personen verkocht. Op
hadden deze vaak weer tén of
bloed en hij had hieruit geconcludeerd, Berg weer uiterst vreemd. In plaats van hun beurt
paren, welke oorspronkelijk
3 tot
dat de drager iemand in zijn rechter- eerst naar van Aarts te gaan, wilde hij meer
4 kostten, doorverkocht voor prijzen vaarm had gedragen en tegen zich aan langs den winkel van dezen koopman
van
10 tot
20. Alle bij deze
had gedrukt, die zwaar bloedde.
loopen, maar mevrouw van Aart, die aan rleerende
transactie betrokkenen hadden zich te verDe vrouw van Slont, zeide, o.m. dat de toonbank stond, zag hem juist voor- antwoorden
voor den inspecteur voor de
Slont niet goed bij het hoofd was. Bij de bijgaan. Verdachte liep toen onmiddelHeembrug is een aantal jaren geleden lijk door, maar een jongen, door mevr. prijsbeheersching, die de eigenaar der schoeeen ontploffing voorgekomen, waarbij 'n van Aart uitgestuurd, liep hem achterna nen tot zagen1000 boete veroordeelde. De
zich boeten van
100 tot
man om het leven is gekomen. Getuige en vroeg hem even binnen te komen. anderen
250 opgelegd.
verklaarde, dat Slont haar heeft be- Mevrouw van Aart vroeg getuige
waar
kend de ontploffing te hebben veroor- haar man was en hij heeft haar toen
zaakt. Voorts zeide getuige, dat Slont den raad gegeven Willegen op te bellen.
haar met een dolk had gedreigd, indien Den volgenden dag is aangifte bij de Verkoudheid en hoest beeinzij niet met hem wilde trouwen. Uit politie gevolgd.
angst was zij toen maar getrouwd. Zij
Officier: Vreemd vind ik het. U digd door nieuw huismiddel
was feitelijk altijd bang voor hem ge- brandde van nieuwsgierigheid te weten
De beste en voordeeligweest.
hoe de transactie was afgeloopen en
ste manier om van Uw
Over vroegere transacties van Dils toch ging u dten winkel niet binnen ?
boest en verkoudheid
iets
door
bleek
de getuigenverklaringen Getuige: „Ik weet het niet, edelachtaf te komen, is dit
van den diamantversteller Albert te bare, het was alsof ik naar den winkel
eenvoudige
middeltje,
Amsterdam, die, na in November met werd toegetrokken. Ik stak mijn hand
dat U zelf kunt klaarDils te hebben kennis gemaakt, dezen op, ten teeken dat ik later zou terugmaken: Neem 'n Jcwart
in December 1940 weer ontmoette. Hij komen." Mevrouw van Aart zeide verliter heet water en lo«
had hem niet herkend, want Dils had een volgens, dat dit niet waar was. Zoodra
daarin op een 30 grama
snor laten groeien en droeg een bril. In v.d. Berg haar zag wss hij snel doorgefleschje Vervus (dubNovember had getuige met beide ver- loopen.
bel geconcentreerd), dat
dachten onderhandeld over een Dartij
goud en diamanten, maar getuige* was WIE HET ONDERSTE UIT DE KAN U bij eiken apotheker of drogist kunt verkrijgen. Even goed doorroeren tot alles opniet verder op de zaak ingegaan. De
WIL HEBBEN...
gelost is. Deze zelfgemaakte hoestsiroop
diamanten had Slont van een Rotterwerkt ook doeltreffend in gevallen van Indamschen puinrijder gekocht.
Koffie en schoenen.
fluenza, heeschheid en bronchiale aandoeDe grondwerker K. M. Hensen te
Amsterdam, die Dils van vroeger kende,
Hoewel men zou denken, dat ook in den ningen. Probeer het vandaag nog en bewaar
had met hem afgesproken om te Rotter- clandestienen handel de koffie langzamer- dit recept goed.
dam een goed zaakje te doen, maar Dils hand op moest raken, — men kan ze tenhad telkens uitgesteld. Daarna heeft Dils slotte maar één keer in een pittigen dronk
contact gekregen met den koopman J. omzetten — duiken er 'toch nog herhaalGeen onlusten in Parijs.
v.d. Berg te Bussurn, maar de trans- delijk groote hoeveelheden op. Zij gaan dan
tegen fantastische prijzen van de hand. Een
(DaD)
actie is niet doorgegaan.
Berichten over onlusten, welke te
De vertegenwoordiger C. van Willegen dergelijk geval, de verkoop van 750 pond Parijs plaats gevonden zouden hebben, en
te Bussurn, kende van Aart als zaken- ongebrande koffie, ls onlangs door den in- welke zelfs van dien aard geweest zouden
relatie. Hij had vernomen, dat van den specteur voor de prijsbeheersching " te zijn, dat de Duitsche bezettingstroepen
Berg en van Aart op 12 November naar Arnhem berecht. Een kruideniersbediende moesten Ingrijpen, werden in Berlijn gedeDen Haag zouden gaan voor zaken, en te Apeldoorn, die de koffie reeds in 1939 menteerd. Dergelijke geruchten waarin zelfs
0.60 per pond, ver- beweerd wordt, dat de Duitschers met matoen mevrouw van Aart hem op 14 Nov. had ingekocht voor
opbelde omdat haar man nog nifet terug kocht deze door bemiddeling van een rei- chinegeweren en tanks Ingegrepen hebben,
neergeveld
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122. Mijn palels staat hier op den aller
hoogsten berg in den omtrek. Maar toch ls
er nog zoon hoogen berg als deze. Alleen
is die hier heel ver vandaan. Als het erg
mooi weer is, kan Ik hem met mijn kijker was, adviseerde hij haar, de politie in ziger uit Deventer aan een kruidenier te worden ln
den arm te nemen. Vervolgens werd ge- Zutphen. De prijs zou
10 per pond zijn. verklaard.
duidelijk zien.

„Maar zorg er nu goed voor," zei Jacques, „dat ge ze niet te donker
laat waard!..."
worden."
„Best mogelijk..."
Dat was zijn laatste inspanning: nau^
„Neen, dat is zeker!"
wehjks was Mimi weg, of hij liep jrjenige
„Maar ik moest het hebben... en voor
stappen voort in de lommerrijke
laan.
den eersten keer in mijn leven heb ik
„Als u er niets op tegen, hebt, willen gekocht zonder te
kunnen betalen. U
we dat bezien van den bijenstal
maar moet wel een echte vriend van
mij zijn,
een keer uitstellen?..."
dat ik u mijn toestand kom blootleggen,
„Zooals u verkiest!"
dat isTiet doel van mijn bezoek."
M. de Chailuy haalde zijn sigarenko- want
„Ik had al zoo iets vermoed/ zei de
ker voor den dag.
Chailuy eenvoudig weg; „maar u hebt
„Rookt u nog altij<Ljiiet ?"
goed huis gekozen, want uw vriend,
„Neen," antwoordt T^cques met een een
dat
ben ik, en vooral op zoon oogenverontschuldiging.
blik. Kom, laten we maar aanstonds de
„lets niet goed?..."
zaak in orde brengen; hebt u graag geld
„Neen!..."
te leen?... 20.000? 30.000? Ik heb juist
te
nieuwsgierig
„a,,"3;!11^
als ik vraag, het geld binnen van
mijn pachtboeren
wat het kan zijn?"
en moet er anders voor loopen naar Saint
„Ik heb te veel op met het land!"
Quentin om het weg te brengen; u be- zie, ook

.
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ten uit deze streek weg drijft! Ik zou
willen, dat niemand van dat soort een
stukje grond kan bemachtigen om er
te gaan wonen."
„Dat zal slecht gaan!"
„Zeker, wel wat Val d'Api betreft;
maar voor de omgeving van de Abdij en
Ferlandière, Fumegon en de Neigerie zal
dat gaan, want dat is op het oogenblik
m:jn eigendom en ik zal het
niet verkoopen aan den eerste den beste. Me
dunkt, dat het mijn plicht is te verhinderen, dat men de streek zoo bederft en
het land overlevert aan die onwaardigen!..."
„Dat is heel mooi, maar zooals ge
zelf zeidt, *t kost veel geld..."
„Juist... en mijn kas is leeg."
„Nu, met hoeveel moet ik je helpen?"
vraagt M. de Chailuy gul en goed. „Ge
zijt toch zeker gekomen om iets te
vragen..."

„Ja en neen!..."
„Dat begrijp ik niet..."
„Ik zal het duidelijk maken."
Jacques ziet M. de Chailley vlak in

't gezicht en spreekt langzaam of elk
woord weggerukt moet worden uit zÖn
hart.
„Ik wou u mijn honden verkoopen!..."
„Uw honden verkoopen?" vraagt htj
verbaasd.
„En voor een paar maanden terug heb
ik u duizend francs per stuk voor uw
teven geboden!..."
„Dat is zoo; en nu bied ik ze u niet
alleen aan, maar vraag, om ze te

nemen".

Dat is

„Neen,

van uw

’

mij, als een goede vriend, u het geld
leenen, dat is veel eenvoudiger, niemand
merkt er lets van en ge doet me een
plezier."
„Nooit heb ik de hand uitgestoken
tot vragen; ik durf u gerust te zeggen, dat het me veel kostte; en daarbij,
als ik bij u geld leen, heeft dat te veel
den Indruk van een speculatie en ook:
het is goed wat te lijden voor mijn zaak!
Als de menschen zien, dat ik, zoon
hartstochtelijk jager, mijn honden weg
doe, om het land te verdedigen, dan
zullen ze toch wel beginnen te denken,
dat de grond lets heiligs is en dat men
erjsoms offers voor moet brengen.
Hebt ge nog trek in den koppel?"
„Of ik? wie zou dat niet, een der
mooiste van heel Frankrijk."
„Ge hebt me duizend frans per stuk
geboden voor mijn teven, doet ge 't
nog?"

„Beslist!"
„En voor de reuen?"
„Zooveel ge wilt!"

„Neen, beslis zelf!" Na veel over en
weer praten stelt M. de Chailley voor:
„Weet ge wat, ik geef 35000 francs
voor alles te saam."

't

„Aangenomen," zegt Jacques,
ook doen in uw plaats."

„ik zou

„En nu kunt ge ze zoolang houden,
als ge verkiest." Maar Jacques weigert
beslist, bang, dat hij door zijn zwakte

overwonnen wordt.

„Neen, eenmaal besloten het offer te
brengen, moet het maar zoo gauw mogelijk gebeuren."
„Nu, mijn vriend, ik ben tot uw bedien goeden vriend te machtig.
mijn beste, zoo kunt ge niet schikking."
prachtbeesten scheiden. Laat
„Kunt ge ze vanavond plaatsen?"

’ ’

’

’

’

’
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Wilhelmstrasse ongegrond

„Maar dat meent ge toch niet!"
„Hebt ge plaats?"
„Staat ge er op? Welnu, ja!"
„Best. Dank u! Ik ga."
Jacques riep Mimi, bewonderde een
paar foto's en ging.
Door de gloeiend-heete middagzon
reed Jacques naar huis. Hij koos den
nog wat schaduw gevenden weg langs
de bosschen van Frières.
Alles scheen verwoest; met razend*
woede werden heele bosschen omgehakt;
zelfs de eeuwenoude eiken, waar geslecht na geslacht des avonds samenkwam, vielen onder de bijlslagen. Daar

lagen geen logge, zware, rood-bonte os-

sen te herkauwen in de weiden naar
Pré Acre. Prachtig weiland was gescheurd en omgeploegd om er massa's
beetwortelen voor de fabriek op te telen.
„Alles gaat "Voorbij," dacht Jacques,
„alles haast zich naar een verre toekomst, maar hoe verder die stroom zich
verwijdert van 't rustige dal, waar hll
zijn begin nam, des te grauwer wordt
hij en des te meer vuil sleurt hij mee
en des te wilder ijlt hij voort. Gelukkig,
dat de hemel te hoog is, anders hadden
de Ingenieurs al lang het blauw ten
dienste gemaakt der waschvrouwen en
de sterren verkocht om er dasspelden
van te maken voor menschen van het
soort als de Harmmster's".
Jacques maakt een omweg, om niet
door het bosch behoeven te komen, waar
hij laatst met Odile aan het jagen geweest is, al die herinneringen zouden
hem geen goed doen.
(Wordt vervolgd)

NIEUWE VENLOSCHE COURANT

TWEEDE BLAD

Ingrijpende maatregelen op
onderwijsgebied?
Het Nat. Dagbi. plaatst geregeld de radiopraatjes van Max Blokzijl. Aan het laatste
ontleenen wy het volgende:
Het zou mij niets verwonderen, als het
nieuwe jaar eens zeer ingrijpende maatregelen zou brengen op het gebied van het
onderwijs, de discipline ónder onze jeugd en
alles wat daar zoo bij hoort. Zulke maatregelen zullen dan hoogstwaarschijnlijk
worden toegejuicht door breede kringen ln
het Nederlandsche volk.
Toen ik eenige maanden geleden voor
deze microfoon sprak over verwilderingsverschijnselen bij onze jeugd, heb ik stroomen
van brieven over dit onderwerp gekregen,
ook van jongens en meisjes, bij uitzondering ook wel van onderwijzers. Men was het
over het algemeen roerend met mij eens,
wat de verschijnselen betifcft. Over de oorzaken liepen de meeningen nog al uiteen.
Ik moet hier verklaren, dat de jeugd zelve
den ouders de schuld geeft. Dat is bitter.
Ouders verklaarden weer dat de tijdsomstandigheden de,, schuld dragen, de werkloosheid, de véle zorgen, de verduistering.
Tot op zekere hoogte kan men dat niet
tegenspreken. Maar ik zoek de hoofdfout
elders: bij de algemeene slappe houding
van het Nederlandsche volk, bij onzen volkomen verkeerd begrepen vrijheidszin, die
allang tot volledige bandeloosheid was geworden.
Willen wij in de toekomst, bij den Europeeschen opbouw, als volk en staat iets
ln de melk te brokken hebben, dan-moeten
wij maar door den zuren appel heenbijteh
en als het niet goedschiks gaat, dan maar
kwaadschiks. Men kan niet verlangen, dat
het geheele volk dat van vandaag op morgen al inziet. Maar de nieuwe regeering die
toch eens zal komen, zal het moeten inzien, en dan wél vandaag op morgen, of
liever gezegd: vandaag al, nog voordat zij,
die nieuwe regeering. er is.
Wij zullen moeten leeren gehoorzamen,
opdat de besten, de knapsten, de ijverigsten onder ons straks zullen kunnen bevelen en verantwoordelijkheid dragen. Willen wij niet een kolonie van werkslaven in
dienst van sterke gedisciplineerde volken
worden, dan zullen wij er voor moeten
zorgen, zelf tijdig een sterk en gedisciplineerd volk te zijn

Onze spijsvertering in

oorlogstijd
Prof. dr. J. Sleeswijk schrijft o.m. in
de Telegr.:
Ons voedselprobleem houdt de gemoederen, en met reden, in onverminderde
mate bezig. Daar is.natuurlijk niets tegen, als er maar niet zooveel werd gefantaseerd. Maar het gerucht viert in
onze dagen nu eenmaal hoogtij; er zijn
veel te veel menschen, die ongecontroleerde en dikwijls zeer dwaze geruchten verzinnen of Helpen verspreiden, en
er zijn ook veel te veel, die al die geruchten grif gelooven. Zoo is het op politiek gebied en zoo is het ook op het
gebied onzer voeding.
Vooral het brood staat in een kwaden
reuk. Het wordt verantwoordelijk gesteld voor elke onregelmatigheid in de
stofwisseling, voor schier elk puistje, dat
lemand op zijn huid ontdekt
kortom
het is alsof de meeste andere ziekteoorzaken uit onze wereld zijn verdwenen. Alles komt van 't brood. Barbertje
moet hangen.
Er wordt tegenwoordig zelfs rondverteld, dat er gemalen bloembollen door
ons broodmeel worden vermengd. Welnu, ik ben gemachtigd, dit praatje op
de meest besliste wijze tegen te spreken.
De werkelijke samenstelling van het
meel, waaruit thans ons dagelijksch
\brood wordt bereid, is geen geheim. Hier
volgen de recepten.
Het z.g. wittebrood bestaat uit:
40 pCt. inlandsche tarWe
5 pCt. buitenlandsche tarwe
45 pCt. inlandsche rogge ■
10 pCt. Inlandsche gerst
Uitgemalen tot 85 pCt.
Van dit mengsel word* 90 pCt. genomen en daaraan nog 10 pCt. aardappelmeel toegevoegd.Het meel voor het z.g. bruine brood
bestaat uit:
50 pCt. inlandsche tarwe
50 pCt. inlandsche rogge
(Uitgemalen tot bijna 99 pCt.).
Een hooge uitmalingsgraad van het
meel beteekent, dat ook het grootste
gedeelte der zemelen (die nog kostbare
voedingsstoffen bevatten) wordt verwerkt, zoodat er bij deze economische
werkwijze weinig
bij het bruine brood
bijna niets
voor onze voeding verloren gaat.
Wat nu de werkelijke, goed gefundeerde klachten van sommige menschen
over hun spijsvertering betreft, nog het
volgende: Zooals ik boven reeds schreef,
worden door de sterkere uitmaling van
het graan wel is waar kostbare voedingsstoffen voor het meel behouden die
anders met de zemelen zouden verdwijnen, maar wordt het daarvan gebakken
brood voor sommigen tevens eenigszins
moeilijker verteerbaar. De oorzaak hiervan ligt in het grootere gehalte aan
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Als de strenge winter inzet, vooral wandat plotseling geschiedt, heeft de boer
te zorgen, dat de gezondheid van menschen
en vee in
bedrijf geen schade lijdt. De
kille, meestal noordoostelijke winden veroorzaken bij niet behoorlijke kleeding en
dekking een sterke afkoeling der uitwendinge deelen van het lichaam, een samentrekking, waardoor het bloed naar de^nwendige deelen wordt geperst en- hierin licht
verwonding en ontsteking ontstaat.
Men
verneemt dan gedurig van verkoudheid,
pleuris, longontsteking enz. of van ontsteking in de verteringsorganen, vooral in
maag en darmen. Hierbij is onverwijld toe
te passen de oude regel der gezondheidsleer: „Voorkomen is beter dan genezen".
Wie zich onvoldoende gekleed blootstelt
aan den snijdenden noordenwind, zonder
dat hij al zijn lichaamsdeelen in forschè
beweging' houdt, stelt zich aan groot gevaar bloot. Dan is het beslist noodig, dat
men het gansche lichaam, alle spieren flink
laat werken en 'zoo het bloed 'daarheen
drijft en de inwendige deelen ontlast. Toch
LUIDT:
het ook dan zeer raadzaam behoorlijk
\A/iEuCJ.IjDECi3 «OOtN NIET A\BT *\CEt^ is
DAN TVa/EE PERSONEN NAAST ELKANDER gedekt te zijn, zoodat bij zwaren arbeid
het lichaam een gevoel van warmte krijgt,
Qjiden!
waarbij evenwel zweet te vermijden is. Wanneer het niet mogelijk is, te sterke inspan(Polygoon Seym)
ning en zweeten te voorkomen, zal men
daarna vooral de sterke afkoeling moeten
verhinderen. Het is noodzakelijk, dat men
cellulose, afkomstig van de celwanden het lichaam in sterke beweging houdt, totder graankorrels. Deze deeltjes werken dat men thuis is en dadelijk de klamme
in hoofdzaak mechanisch, ze prikkelen onderkleeren tegen droge verwisselt. " Door
den darmwand, waardoor de voortbewe- afdrogen en wrijven houdt men de huid
ging der spijsmassa wordt bevorderd, warm en dan is de sterke inspanning geen
wat op zichzelf geen bezwaar èn zelfs gevaar, maar gewoonlijk een lichaamsoefenoodig is. Bij personen met bijzonder ning, die gezondheid eu kracht bevordert.
gevoelige Ingewanden kan die prikkel De gezondheidsregel luidt bier: „Heet en
nu wel eens wat te sterk worden, met bezweet is geen schade, die komt eerst wande storende gevolgen daarvan onaangeneer men daarna het lichaam te koud laat
name sensaties ln maag en darm, ge- worden". Bekend is ook de spreuk:
De
rommel en dunne ontlasting.
meeste menschen eten te veel en ademen
Er is nog een andere oorzaak voor te weinig". Forsche arbeid eischt sterke
De verhouding ademhaling en is voor menigeen een weldergelijke stoornissen.
tusschen eiwit, vet en koolhydraat is in daad, zelfs een behoefte. Niet zonder reden
onze tegenwoordige voeding verstoord. zegt het spreekwoord „Arbeid is zaligheid".
Wij gebruiken veel minder van de beide
De levensloop van zeer oude mensqhen
eerste en naar verhouding meer koolhy- bewijst, dat geregelde, ernstige arbeid naar
draten (brood en aardappelen). Aan deze de mate der krachten het leven onderhoudt
wijziging moeten de organen onzer spijs- en het lichaam sterkt. Wat trouwens ook
vertering zich aanpassen en ook de bac- vanzelf spreekt, omdat de mensch geschateriënflora van ons darmkanaal, die bij pen is om te doen, veel goed te doen.
de chemische omzettingen der spijsmasHeeft men zoo in de koude buitenlucht
sa eveneens een belangrijke rol speelt. het lichaam warm gehouden, dan is het
Bij den cc» heeft nu die aanpassing aan niet raadzaam, bij het binnengaan terstond
de gewijzigde voeding moeilijker en lang- de warme kachel te zoeken. De overgang
zamer plaats 'dan bij den ander; het ls dan ineens veel te sterk; de veel warvoornaamste storende verschijnsel daar- mere binnenlucht is een gevaar voor de
bij is een overmatige gasvorming.
longen; verkoudheid, ontsteking zijn veelal
Hoe nu deze stoornissen te overwin- het geyolg. Het is
eerst in een
nen? Vooreerst herhaal ik mijn reeds onverwarmd vertrekvoorzichtig,
de bloedstroom tot rust
vroeger gegeven raad: goed kauwen! te laten komen. Raadzaam ook,
daar- eerst
Verder verdient het gebruik van be- wat te
eien en dan in het verwarmde veraanzoover
verkrijgbaar)
(voor
schuit
trek te gaan rusten. Een thermometer van
beveling. Er zijn nog andere middelen,
enkele dubbeltjes wijst' daar den warmtemoet
waarover men echter zijn huisarts
graad aan,- die ongeveer zeventien graden
raadplegen (vitamine B 1 b.v.).
te zijn. Te warm verzwakt.
Eèn ding dient men intusschen bij dit ■ C. dient ondervindt,
leder
dat gezondheid de
alles niet te vergeten. Alle levensfunc- grootste
schat ls en de volksmond zegt
ties van ons lichaam staan onder voortzeer terecht: „Wie zijn gezondheid bewaart,
durenden invloed van het zenuwstelsel.
bewaart geen rotte appelen."
btj
worden
in
tijd
Aan dit laatste
dezen
Ook voor het vee dient gezorgd. Een zeer
ons allen hooge eischen gesteld. Stoornissen in het zenuwleven uiten zich zeer koude stal kost veel voeder om het lichaam
vaak ook in de spijsvertering. Daarom warm te houden. Beschutting tegen hevige
is het ook ter wille van onze digestie, koude en vooral tegen tocht wordt zoo
mogelijk toegepast. Bevroren
meer dan ooit noodig ons geestelijk zorgvuldig
evenwicht te bewaren, ons niet van de voeder en zeer koud drinkwater zijn dikwijs te laten brengen door onnoodige wijls oorzaak van ernstige ingewandenziekten, die vooral bij de tegenwoordige veeonrast verwekkende praatjes, maar ons prijzen
licht groot verlies ln het bedrijf
integendeel te versterken Biet de vaste
hoop en vertrouwen op een betere toe- teweeg brengen. Een droge, warme ligplaats
komst, waar en hoe wij
die dan is zeer voordeelig en borstelen en poetsen'
van de huid zeer welkom en ook zeer geook mogen wenschen.
zond, vooral wanneer de dieren weinig beweging hebben. Paarden, die er voor buitenwerk uit moeten, poetst en wrijft men
eerst en dekt ze toe, vooral over het kruis
en de lendenen. leder weet gevallen van
kruislag, zooals men zegt, en «de noodlottige
HET ISENHEIMER ALTAAR VOOR gevolgen daarvan. Vooral wanneer ze eenige
dagen op stal gestaan hebben, zijn ze meer
OORLOGSGEWELD BEWAARD.
vatbaar. Haver is dan ook een gevaarlijk
Het altaar te Isenheim, een der meest voeder. Zeer jonge varkens sterven licht
beroemde stukken op het gebied der re- van de kou. Een vrij droog en warm nest
ligieuse kunst, een schepping van den is noodig en een kruik met heet water in
schilder Mathias Gruenewald, die in het een groven zak gewikkeld, middenin het
begin der 16e eeuw ontstond, werd op nest is zeer welkom.
Vee goed verzorgen is boerenplicht, nu
last der Duitsche regeering overgebracht naar een veilige plaats. Een vooral. Het vee is een Godsgave en de
Amerikaansche kunsthandel bood kort Schrift zegt kort en duidelijk: „Dê rechtvoor het uitbreken van den oorlog voor vaardige zorgt ook voor zijn vee".

APT. 24 VAN DE Wegenverdkeeqsqegeling

ons^

KUNST EN LETTEREN

dit schilderij nog een prijs van 20 millioen dollar. Het kunstwerk is ,in het
bezit der stad Kolmar, in den Opper-

P. J. R.

Elzas gelegen. (D.N.B.').

TUINBOUW

DE GLAZEN VAN DE DOMKERK
TE STRAATSBURG.

HET WESTLAND EN DE
PRODUCTIE-SLAG

De waardevolle glasramen van de
Domkerk te Straatsburg, die, ter beveiliging, door de Fransche regeering, ver
achter het front, in Frankrijk ergens
waren ondergebracht, werden na het
sluiten van den wapenstilstand in speciaal daartoe geëigende wagens naar
Straatsburg teruggebracht. Daar hebben zij een plaats gevonden in bomvrije vertrekken, die alleen voor dit doel
waren ingericht. Regeliïiatig worden
deze kunstwerken door specialisten van

De tuinbouwproductie wordt uitgebreid. Het is reeds vele jaren geleden,
dat het Westland zijn nieuwe bedrijven
zag vestigen, maar dit seizoen is de
ploegschaar gezet in de weilanden, die
nog tusschen de kassen en warenhuizen
van de intensieve tuinbouwstreek liggen.
Ruim honderd H.A. grond zal in het
Westland' nog in cultuur worden gebracht, waarvan honderd hectare speciaal voor akkerbouw zal worden benut
beteekenis gecontroleerd. Deze deskun- en het overige voor tuinbouw.
Dit is niet de eenige deelname in den
digen op het gebied der museumtechniek kunnen zoo terstond elk begin van productieslag. Er lag voorheen op ledebeschadiging tijdig ontdekken en her- ren tuin een flink stukje land braak,
als gevolg van de beperkende bepalinstellen. (D.N.8.).

TIEN GRAM GEEFT REEDS „BOTERSMAAK"; TWINTIG GRAM IS „VET".

Controle op restaurantschotels een
eisch der volksgezondheid.

—

's-Gravenhage, Jan. (V.P.8.).
Er wordt
veel geklaagd en veel gesproken over onze
vetvoorziening, welke sterk te lijden heeft
onder de blokkade van Britsche zijde. Het
is nu eenmaal een feit, dat jijfist de boter
ons lichaam dagelijks de grootste hoeveelheid, vooral 's winters zoo belangrijke vitaminen A en D toevoert, zoodat een rantsoen van 28.5 gram boter per dag zeer
zuinig moet worden beheerd, wil men de
volksgezondheid geen ernstige schade toebrengen. Een van onze redacteuren (beeft
hierover een onderhoud gehad met een bekenden Nederlandschen voedingsphysioloog,
dr. H. v. d. Upwlch, die de aandacht vestigde op de volgende feiten:
De meeste restaurants vragen voor een
maaltijd als regel 20 gram boter. Dit is
op, een rantsoen van 28.5 gram per dag
veel te veel; te meer waar de boter door
verhitting in de eerste plaats verliest aan
voedingswaarde en in de tweede plaats aan
vitaminen-werking. Wij moeten ons rantsoen zóó verdeelen, dat wij de meeste boter
rauw op ons brood en slechts voor* een
klein gedeelte in ons warm eten nuttigen.
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gen voor de teelt van gewassen. Het afgeloopen jaar bracht in dit opzicht
reeds verruiming, doch nu zal zeker elk
stukje grond worden benut.
De uitbreiding is niet ongelimiteerd.
Men heeft in vorige jaren daarvoor te
veel leergeld moeten betalen, toen menige tuinder te zware schuldenlasten op
zich nam, door zijn bedrijf te vergrooten. Bovendien zal men dezen abnormalen tijd niet als basis kunnen nemen

voor

toekomstige teeltbeoefening.

Siellingen aan het
sneeuwval.
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Gespeeid op een wijze, /.«oals alteen Hans Albers dat kan
Ken echte Hans Albers-fi.m
fteen toegang beneden 18 jaar
Aanvang: Dagerijks 8.00 nnr, Zondags 3. 5.30 en 8.00 nnr
FKK'ï TIJDIG
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(P.K. opn. Oorlogscorr. licht.

HET NEDERLANDSCHE EN
DUITSCHE VOLKSLIED
Causerie van Prot. Merx

Woensdagavond sprak prof Merx voor
de Nederlandsch Duitsche Kultuurgeipeenschap over het Nederlandsche. en
het Duitsche volkslied.
Na een inleid.ng van den voorzitter
begon prof. Merx met de opmerkivs', dat
zijn uiteenzetting meer het karakter
zou drager, van een causerie dan van een
wetenschappelijk betoog.
Het volkslied leent zich niet zoozeer
tot het laatste: het moet meer beleefd
worden, dan dat men er over kan spreken. Het is de spiegel der volksziel.
De landverhuizer, die na jaren terugkomt in het moederland, vergeet bij hat
hooren der oude melodieën al zijn haastige reisplannen en verfrischt zijn geest
weer aan de gemeenschap die hij beluistert in het volkslied.
Ook de componist ondergaat den. invloed van het volkslied; als sprekende
voorbeelden noemde prof. Merx Schubert, Brahms en Grieg, die men zich
zonder den grondslag van de volksliederen hunner naties met kan voorstellen.
Het volkslied" is niet een lied van het
oogenblik, het ligt historisch of karakterologisch in het volk verankerd. Het
kunstlied kan men aanhooren; het volkslied wil worden meegezongen, doet men
dit niet, dan sluit men zich uit van de
gemeenschap. Het deert hier niet, of
men zingen kan of niet. Dit is ook onbelangrijk bij de zgn. „schlager" maar
terwijl het volkslied den zangers iets
doet beleven, laat de „schlager" de
volksziel onberoerd. Hij verdwijnt dan
ook weer na een korten tijd van hev'gen

De mogelijkheid is thans geschapen
om door het verkrijgen van een speciale
teeltvergunning de productie op te voeren in dit seizoen.
Deze speciale vergunningen zijn echter slechts geldig voor een jaar, waarmede de' kweeker dus bij het opzetten
van zijn teeltplan ten volle rekening
dient te honden. Er is in het Westland
steeds een geleidelijke uitbreiding in de
cultures geweest, die echter gebonden
bleef binnen de totale productie van den
Nederlandschen tuinbouw.
Er is namelijk geconstateerd, dat veel
teeltvergunningen in den loop der jaren
naar deze groote tuinbouwstreek zijn
overgebracht, waardoor sinds 1937 een
uitbreiding in het Westlandsche tulnbouwoppervlak met 106.34.00 h.a.
is
ontstaan. Het is vooral de strook langs
den Waterweg waar veel nieuwe bedrijven zich kwamen vestigen. Terwijl de bloei.
wintergroenten in hoeveelheid gaan,,
In zijn historisch overzicht stond spr.
verminderen, staan de jonge voorjaars- lang stil bij Walther v d. Vogelweijde,
groenten als bloemkool en sla «in de den Oostenrijkschen zanger, zij het ook,
kassen te groeien voor de opening van dat zijn vaderland ons niet bekend is.
het nieuwe seizoen.
Deze zanger voegde iets wezenlijks toe
Een intensieve
tuinbouwstreek als aan den minnezang.
het Westland is, waar de helft van onToen de vorm dezer zangen verstijfzen Nederlandschen tuinbouw is geves- de, namen de meesterzangers het nieuwe
tigd, maakt zich gereed om het ge- lied op. Hans Sachs e.a. Na hen werden
vraagde aandeel in den productieslag te andere kringen de dragers van het volksleveren.
lied: de weefsters, later .de rondtrek-

vertoont vanai Vrijdag 9 t.m.
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nu op voor Rheumatiek!

Nu de weersomstandigheden w*^èr zoo
tallooze slachtoffers gemaakt hebben van
Rheumatische pijn, mag het geen verwondering wekken, dat men overal Juist nu
herhaaldelijk den raad hoort geven: begin
een Kruschen-kmir! Geen wonder trouwens. Ai jaren en jaren heeft Kruschen ook
in Nederland bij tallooze Rheumatieklijders
een waar wonder teweeg gebracht. De aansporende werking van Kruschen's zes minerale zouten op lever, nieren en ingewanden,
zal uwe organen nieuwe kracht bijzetten;
ze zullen uw bloed reinigen en het zuiveren
van schadelijke zuren. Reeds bij een kort
maar regelmatig gebruik van Kruschen
Salts merkt ge de versterkende werking en
de gestadige verlichting van uw lijden. Ook
hebt ge met Kruschen meer nut van uw
voedsel omdat Kruschen de spijsvertering
zoo gunstig stimuleert. Kruschen ■__- bet
Bij a!le
oude beproefde recept sinds 1889.
Apoth. en Drog. 1.47. 0.76, 0.41. N.V. Rowntree, Amsterdam.

—

terwijl nadien de op
schrift gebrachte zang een draagster
vond in de jeugdbeweging. Duitschland
is als zoodanig een der rijkste landen.
Walter Hensel en Herman Löns zijn de
dichters van het nieuwe volkslied.
De Nederlanden kennen een zeer rijke
liederenscha't. Er bestond op dit gebied
ook een intense uitwisseling met het

kende studenten,

Duitsche achterland.
In de laatste eeuwen is echter het
volkslied in Nederland op den achtergrond geraakt. In de nieuwe jeugdbe-

weging gaat het een kans op herleving
tegemoet
Als voorbeeld van contact uit ouden
tijd haalde spr. Hendrik Isaacs nog aan,
die in zijn „Innsbruck, ich musze dich
lassen", als hofcomponist van keizer
Maximiliaan een zeer geliefd gezang
heeft geschapen.
Een warm applaus en slotwoord van
dr. Schuon dankte den spreker voor
zijn causerie, die door talrijke gramofoonplaten werd geïllustreerd, waarbij in
het bijzonder mogen worden gememoreerd Se platen, die twee melodieën van
Walther van der Vogelweijde componeerde, de eenige muziek, die nog van
dezen grootste der Duitsche minnezangers bekend is.
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amusante avonturen

(PK. o~-

Strafbaar feit

Indien een restaurateur een klant aanmerkelijk minder boter geeft dan waisop
hij vofgens de hoeveelheid ingeleverde bonnen r.echt heeft, dan begaat hij evenzeer
een strafbaar feit, als een winkelier, die
op 500 gram boterbonnen slechts een half
pond boter zou verstrekken, zoo verklaarde
dr. v. d. Tjpwich. Het verdient dan ook wel
degelijk overweging, of er in dezen niet
van hoogerhand gecontroleerd en waar noodig, ingegrepen kan worden. Inmiddels moet
het publiek gebruik maken van de wetenschap, dat een gerecht, waarvoor men 10
gram boterbonnen heeft moeten geven, ook
naar boter behoort te smaken, terwijl men
voor 20 gram een maaltijd mag eischen met
lekkere, vette jus en volop ■ botersmaak en
-geur!
(Nadruk verboden)

___

MARKT

Munitie-aanvoer naar liet front. De paarden hebben 't meest te inden ont

Restaurants-schotels
Afgezien van deze algemeene beoordeeling, doet zich echter nog het misbruik
voor, dat zeer veel restaurants wel is waar
20 gram boterbonnen eischen voor bepaalde schotels, doch deze hoeveelheid op geen
stukken na verwerken in die gerechten. Dat
er 20 gram boter wordt verwerkt ln een
warm gerecht voor één persoon komt wellicht zelfs nooit voor, aldus onze zegsman,
menigeen kan echter getuigen, dat hij voor
zijn 20 gram boterbonnen, geen gram boter
heeft gekregen!
Men moet dit niet onderschatten: er zijn
immers tienduizenden, zooal geen honderdduizenden menschen, die eiken dag in de
restaurants moeten eten. Het is dus in het
belang van de volksgezondheid, dat de
wijze, waarop de restaurateurs met de boter
omspringen, gecontroleerd wordt.
Daarom moeten de regelmatige gebruikers
van "maaltijden in restaurants weten, dat
10 gram boter reeds een dusdanige hoeveelheid is, dat elk gerecht er naar kan smaken, terwijl een gerecht, waarin 20 gram
boter ls verwerkt, heerlijk naar boi er
smaakt en echt „vet" is!
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NUMMER 9

Hoeveel boter is er verwerkt
in een restaurcmt-maaltijd
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vertoont vanaf Vrijdag 9 t.m. Donderdag 15 Jannaii a.s.
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Een meesleepend fiimwerk ven contrasten en conflicten
bezit en liefde, ite eeuwige doelenvan menschelijke hartstochten.

:

Ken voortreftViijbe linn!
Geen toegang beneden 18 jaar'
Aanvang: Vrijdags 800 Zaterdags 5.30 en 8.00 nnr
Zondags 3.00, 5.30 en 8.00 nnr. Overige dagen 8.00 uur
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De spannende avonturer.iiim vah Iwee waoghaiien vjïn de vliegschool
TOEG4NG VA^AF 14 JAAR
Aanvang da-Eeiijlts 8 00 uur Zondags B.SO en "8.00 unr
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Z 7ADAU I C AMHFD 'e ze" e" 'e nooren 'n haai' nieuwste creatie,
2 iARAn I.CAl^ïa/tl» a\s» ac opera-zangeres Antonia Corvelli, is
weer een belevenis op zich zelf!
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Z Kassa opening Zondag om 2u. Bespreekt vooral tijdig! Het loopt weer storm!
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(Rijwielstalling naast theater)
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Men zegt, dat de Engelsche slagschepen „Repulse" en „Prince of Wales" niet
alleen door bommen, maar bovenal dooide taktiek der Japanners vernietigd
zijn, die zich als roofvogels op hun prooi
stortten, zonder er om te geven, dat zij
bij het ontploffen hunner bommen zelf
om het leven kwamen. Maar het leven
is voor den Japanner niet zoo belangrijk, wanneer daardoor twee slagschepen kunnen worden in den grond geboord.
Een Japansche spreekvvroord zegt:
„Wat de kersebloesem onder de bloesems is, is de krijgsman onder de mannen". De beroemde Japansche geschiedschrijven Prof. Dr. Inazo Nitobe zegt in
de ziel van
zijn geschrift „Boeshido
Japan": „Wat Japan geworden is, heeft
het te danken aan de Samocrai. Ze waren tegelijkertijd de bloesem en de wortel van de natie. Alle goede gaven kwa-

—

men van hen".

Wat beteekent Boeshido?
De Japansche verklaring voor dit
woord is „de wegen van den ridderlijken soldaat, de regels, die door edele
strijders zoowel in het dagelijksch leven als in het beroep moeten worden
opgevolgd. M.a.w. voorschriften voor
ridders, de wetten voor de kaste der
krijgslieden. Boeshido is dus een wetboek. Het staat in het hart gegrifd. Het
is geen denkbeeld voor een nog zoo
voorbeeldigen leider, het is ook geen
voorbeeld uit het leven van een beroemde persoonlijkheid, het is de vrucht van
een eeuwenlange krijgshaftige opvoeding.
De Japansche Samoerai waren de
soldaten van beroep. Het woord had de
oorspronkelijke beteekenis van „wachter" of „begeleider", evenals het Engelsche woord „knight".
In de 12e eeuw bestond in Japan reeds
een zwaard-adel. De Samoerai als
kaste kent men pas van het begin der
14e eeuw, terwijl men van hun oprichting als orde pas in de 16de eeuw kan
spreken. De grondvester van de beroemde Tokoegawa-dynastie, Jeyasoe
(1542—1616), die als de grootste staats-

keiijk voor een raadsel stond. Alleen in
de voering van een binnenzak van het
Haar moeder
colbertjas3e vond men een zeer klein
Dochter brengt haar moeder om het fotoboekje, dat daar misschien al jaren
zat en totaal vergeeld was. Door middel
leven en meldt zich bij de politie
van ultraviolette stralen verkreeg men
de beelden op de foto's terug en toen
Donderdagmorgen omstreeks half bleek, dat op een der prentjes een
J.,
mej.
P.
H.
27-jarige
waalf kwam de
jongeman voorkwam, die op een paard
vonende in de Goudenregenstraat teinDen
zat en bovendien stond op deze foto een
de
van
politie
laa", aan het bureau
adres van iemand, die in de LindenVrchimedesstraat melden, dat zij 's mor- straat te Krommenie in Noord-Holland
R.,
gens haar 62-jarige moeder, mevr. I.
moest wonen. Bij informatie te Krommeveduwe van Th. C* J., door messteken nie bleek aldaar geen Lindenstraat te man in de Japansche geschiedenis wordt
.an het leven had beroofd.
zijn, wel echter te Assendelft, dat onder beschouwd, maakte de positie der SaOnmiddellijk na deze aangifte spoedde Krommenie ressorteert.
moerai onaantastbaar. In zn testament
perle politie zich naar het aangegeven
dat ook thans nog wordt opgevolgd
In
deze
straat
herinnerde
zich
iemand
ceel en wist via een ander pand de eerste' een tijd geleden
staat te lezen: „De Samoerai zijn de
adres
foto
op
een
een
itage daarvan te bereiken. In de keuken te hebben geschreven. Een verder
heeren onder de vijf klassen; zij hebben
onin
aan,
badende
rrof zij het slachtoffer
uit, dat de foto afkomstig het recht, ledereen neer te slaan, die
bloed; een dokter van den geneeskundi- derzoek wees boerderij
onder Castricum, zich niet gedraagt zooals het behoort". t
van een
gen dienst die inmiddels ook ter plaatse was
waar
toen
door
jongelui
Volgens Jeyasoe werd de bevolking
een kamp was
vas verschenen, kon slechts den dood
jongen uit de Linden- in v\jf standen verdeeld, namelijk de
ronstateeren. Uit het onderzoek bleek ingericht. De
jat de moord 's morgens omstreeks acht straat had daar twee Utrechtsche jon- adel met het keizershuis, de vorsten en
gens ontmoet, die op het fototje het
wat wapenen droeg; de boeren;
mr moet hebben plaats gehad. Moeder adres schreven voor het geval zij eens bij alles,
handwerkers,
de
die in gilden waren
zich
beiden
in
de
rn dochter bevonden
hem in =de buurt kwamen en hem dan vereenigd; de kooplieden; en tenslotte
rlaapkamer en de dochter moet daar de zouden
kunnen opzoeken. De jongen uit „de beulen, looiers, geisha's, tooneelspeiude vrouw met messen hebben aan- Assendelft wist
niets meer van de lers en vreemdelingen".
door
het
daarna
en
slachtoffer
bevallen
jongens af, ook de boer in
Tot aan den ondergang van het feuiet geheele huis daarmede hebben ver- Utrechtsche
Castricum kon zich niets meer van de dale stelsel behoorden ongeveer 400.000
volgd.
jongelui
herinneren. Uit de lijst van families in Japan tot de soldatenkaste.
Overal werden bloedsporen aangetrof- kampeerders
te Castricum werd men Hun namen worden thans nog, vooral
fen. Verscheidene messen werden hier- ook niet wijzer.
in den tegenwoordigen oorlog, met eervoor gebruikt en zelfs een zaag, 'Deze
In Utrecht zelf werd,' na veel moeite bied genoemd.
voorwerpen zijn in beslag genomen. De
Een beroemd Japansch ridder Yamanoeder is in de keuken tenslotte in el- een postbode gevonden, die den jongen
op het paard meende te herkennen als moto Tsoenemoto schreef over Boeshikaar gezakt.
De jongedame is na haar daad gaan een zoon van zijn achterbuurman. Dezen do een boek, dat 1300 bladzijden bevat'ietsen en heeft zich tenslotte bij de po- jongen spoorde men op in een fabriek te te en verklaarde aan het eind, dat hij
itie gemeld. Beide vrouwen woonden Utrecht, doch toen staakte het onder- niet alles had kunnen beschrijven, dat
zoek, want deze jongen verklaarde, dat tot het onderwerp behoorde. Kenmerilleen in het perceel.
op de foto een dubbelganger kend voor den inhoud zijn de twee volHoewel over de motieven nog niets .de knaap was,
met wien hij op% een gende zinnen: „Boeshido is de leer hoe
net zekerheid bekend is, is toch wel ge- van hem
lleken, dat de verstandhouding, vooral ambachtschool was geweest, die vaak men moet 'sterven. Het is de dagelijks
len laatsten tijd, buitengewon slecht met hem verward werd van wege de en ieder oogenblik herhaalde vooroefevas. Zonder directe aanleiding heeft sprekende gelijkenis. Na veel nadenken ning voor het uur van den dood en het
sprak de jonge fabrieksarbeider den
'eze tenslote tot dezen daad geleid.
steeds gereed zijn, den dood kalm en
naam Hornkamp uit en...... toen had moedig
onder de oogen. te zien".
men naar later bleek den naam van
Een nieuwe Japansche schrijver en
den
jongeman.
vermoorden
De moord te Driebergen
voegt»
Bij de moeder van het slachtoffer geschiedkundige, Eijl Yoshikawa,
die
ln de
„Deze
hieraan
toe:
oefening,
ervaring
nog
op,
deed men
een vreemde
De daders ontdekt door knap
Samoerai „kakoego" heet (bewant deze vrouw meende, dat haar taal der
zoon, zonder haar toestemming uitge- reid zijn, het noodlot bewust te belerecherche werk
weken was naar het buitenland. Een ven), sterkt den mensch, den dood als
op
verband
moord
den
vriend van haar zoon, een zekeren S. iets groötsch en verhevens tegemoet te
In
met den
"Jtrechtschen jongen man Hornkamp, was haar dat op een dag komen ver- zien. Hieruit put men tevens de kracht,
gepleegd in de bosschen onder de ge- tellen. S. werd opgespoord en legde een het leven tot in zijn diepste diepten te
neente Driebergen, valt nog het-velgen- volledige bekentenis af, waarna hij begrijpen. Voor de zedelijke wetten van
te te melden over de opsporing van een werd opgesloten. Van hem vernam de het Boeshido bestaan dus geen beperJer daders.
politie den naam van den volgens S. kingen of uitzonderingen. /De dienst
Nadat H. in September was ver- eigenlijken moordenaar, van der Neut voor keizer en vaderland, trouw tegenmoord door S. en v.d. N. vonden hout- uit Driebergen, die thans nog gevonden over den vriend, zedelijk reine levensmkkers eind December in het bosch een moet worden.
wandel in het gezin, eerlijkheid in het
In dit kranige opsporingswerk moet dagelijksch leven in den ultgebreidsten
ap goed in het zand, welke tot de ontlekking van het ln verren staat van vooral de naam van den inspecteur zin van het woord, dankbaarheid voor
ontbinding verkeerende lijk van H. Dekker uit Driebergen worden genoemd. ontvangen weldaden, strenge plichtsvereidde. Het lijk was van alles beroofd, Door zijn onvermoeid speuren is eindelijk vulling, matige terughouding, dit zijn
roodat de Driebergsche politie aanvan- deze moord tot klaarheid gebracht.
de voorschriften, die de Samoerai onbegrensd en tot het uiterste moet op-

vermoord

inplaats van mayonnaise.
ei surrogaat
vervangt eieren.

-

Waterhoogte Maas
een voltreffer

TELEFOON 33757 EN 33545

PERSOONSBEWIJZEN
De BURGEMEESIER VAN VENLO brengt ter openbare
kennis dat aan hen, die verzuimd hebben hun persoonsbewijs in
ontvangst te nemen, daartoe alsnog de laatste gelegenheid
zal worden geboden op DONDERDAG en VRIJDAG van de volgende week (15 en 16 Januari) tusschen 9 en 12 uur 's morgens
en 2 en 6 uur namiddags, en op ZATERDAG 17 Januari a.s.,
tusschen 9 uur 's morgens en 12V^ uur namiddags.
Bat rokkenen moeten in het bezit zijn van twee deugdelijke
foto'f, ingericht volgens de voorschriften, zooals die meermalen
ter openbare kennis zijn gebracht, terwijl het oude identiteitsbewijs of wat daarvoor heeft gediend, moet worden meegebracht.
Het verdient aanbeveling niet tot den laatsten dag
te wachten.
VENLO, 9 Januari 1942.
De Burgemeester voornoemd,
Mr. J. ZANDERS.

verwoeste pantsertrein der bolsjewisten.
(S.S. P. X. opn. Oorlogscorr. Both-Sch.-Wagenborg)

-

Venlo

Venlo, 9 Januari 1942

Stand der Maas hedenmorgen 8 uur

11.52 M. Was 11 c.M.

surrogaat

S oecl voor 3 koppen.
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Uitreiking Vitamine D-Tabletten

PIKANTE SOEP
CHOCOLADE

poeder

ritsmiddel
voor

etc

HHHHHHHH
Ivan geplaatst

aa orden ecu

FLINKE JONGEN 16 d 17 JAAR
H. 9 per week

N.V. EDAH VENLO

en borstversterkende siroop.

Per flacon 90

et.

„Wat Mijnhardt maak» it goed". Bij Apoth. en Drogisten.

'

GROOTE BELOONING

Voor degene, die inlichtingen kan geven welke leiden to*
opsporing van de banden met wielen, die gestolen
zijn in de nacht van 7 op 8 Januari op het Masgbuurtterrein aan de Brugstraat. Inlichtingen:

Gebr. Dijkman, Maasveldstraat 68, Blerick

Eerste GROOTE BOXSWEDSTRIJD
Op Zaterd. 10 Jan., Venlonazaal Venlo

Onder auspiciën der Nederlandsche Boksbond
Scheidsrechter de Heer LOOMANS, Maastricht
De volgende Venlonaren nemen daaraan ileel
H. VAN MOSSEVELD, P. PEETERS
W. DE SOET, W. HURSTJES
tevens meerdere bekende Limburgsche en Brabantsche boksers.
Aanvang der wedstrijden 7.30 u„ Zaalopening 6.30 u.
Prijzen der plaatsen f. 2.—, f, 1.50 en f. I.—.
Reserveeren Zaterdagmiddag van 3 —5 u in Café Venlonazaal
Donateurs Op vertoon der donateurskaart 1941
,_-.
f. I.— reductie voor de le ran
Rooken verboden
Itooken verboden

.

Officieele publicatie van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij.
'

Ini'ac in;

'tijfat

leiicrjii.ineii

en

Ze<-|..

ENERGIEKE JONGEMAN

Landhuis

met

garage

Ofßcieele pnb Ica'ie van het Departement
f-n

van

Visscherij

Landbouw

huur, te koop of eventueel tt*-ruilen voor heeren
n isi.erlüevoorradriiiaj; Aardappel :-.
van het Departement van Landbouw
huis gelegen Kaldenkerkerwèg Venlo, gevraagd. Ook De Secretaris Generaal
en Visscherij maakt in verband met het stopzetten van de wünbouwgrond komt in aanmerking. Brieven onder no. terbevoorrading aardappelen bekend, dat handelaren, die nog in
het bezit zijn van een restant van ten hoog te negentien bloes
1103 bureau van dit blad.
1)5 tot en met 14 der V kaart en van toewijzingen op-

te

bonnen
slagaardappelen, waarop de v. b n a. na 'i J. nuari j. geen opslagaardappelen meer aflevert, deze als volgt dienen aan te wenden.
De bloes moeten evenals tot dusverre in een zakje md 258
worden ingeleverd bij den plaatelij en distributiedienst, waarna
een ontvang-tbewijs word! afgegeven. Elk bloc wordt beschouwd
als een aanta bonnen ter waarde van vijf rantsoenen. Indien
dit aantal rantsoenen geen veelvoud van tien of een minimum
van dert g vormt, kunnen om d t te bereiken, de resteerende
bloes worden a.ngevuld met consumentenbonnen, weike op opplakvellen moeten worden geplakt Voor de inlevering van deze
bonnen wordt eveneens een ontvangstbewijs afgegeven.
De Distributiedienst zal voor de ingeleverde bloes, al dan niet
aangevuld met consumentenbonnen, toewijzingen voor aardappe.

.

Fa. P. A. Bergmans & Zn.
St. Urbanusweg 6 Venlo
Leveren aile soorten

K Ril WA «UNS

len nitreiken,
Handelaren, die nog in het bezit zijn van toewijzingen ops agaardappe en, dienen deze in te leveren bij het plaatselijk -verkoopkantoor der v. b. n. a Dit zal de ingeleverde toewijzingen

7e TREKKING HAIGHTON <S Co.

.

WETTIGE PREMIELEENING 1912
3e KLASSE. 3e LIJST
TREKKING VAN DONDERDAG 8 JANUARI 1342
HOOGE PREMIËN
f 25.000 .— 6518
f 1.500.— 2515
f
200.—

f

verrekenen
len.

1916
8356 3456
5673 8764

8463"bö10

11237 11318
11941 11955
13840 14013
15441 16238
18762 19588

175

409

084 1072 1133
2188 2207 2267 2336 2422
3667 3729 4207 4432 4540
6769 7029 7209 7276 7358
10229 10244 10342 10495 10730
11344 11369 11489 11648 11651
11996 12002 12134 12194 12547
14021 14213 14324 14578 14715
16326 17078 17987 18121 18142
19657 19820 19933 20251 20659

1303 1504 1660
2501 2692 3340
4554 4802 5497

7597 7671 7843
10733 10771 10891
11665 11675 11914
12638 13280 13695
14814 15084 15344
18224 18480 18619

een compleet stel

Moet op goeden stand gelegen
zijn. Aanbiedingen onder brieven
no. 1100 bureau van dit blad.

Lrngte ca. 2.20 ni met
bijbehoorende stokken.

Gevraagd

SLUIT GEEN ORIGINEELE GETUIGSCHRIFTEN
IN BIJ ÜW SOLLICITATIES. MET EEN AFSCHRIFT
ERV.AN BEREIKT GIJ PRECIES HETZELFDE
ii

i

:

i

A

IwH

Te bevragen: Bur. Venl. Courant

’

Maximum vijf regels
——-^

I /j^

1-5 MMPT ÏÖZq

|

/

—

■

i

HANG HET AAN DE
GROOTE KLOK I
5 regels 60 cent.
2 maal voor f 1.00
1.20
3 maal voor

Zelfstandige
Tuiniersknecht

als gebruikelijk geschieden, ook in dit blad.

,

SKI'S

Blieven onder Nd. O 458 bureau
van dit blad.

ONGECORRIGEERD
trekking dar 4e klass* heeft, xooals aangekondigd, plaats
op 12, 14 an IS lanuari a.t. Publicatie der trekkingslijsten xal

_—_

GEVRAAGD:

WINKELHUIS

PREMIËN VAN ’4s—
155

het destijds verleende voorschot opslagaardappe-

Te koop gevraagd

18093

144
1680

met

DE itITERHQTiOitQLE

[M

OMVAT DE UITGEBREIDE MONSTER-

COLLECTIES VAN ONGEVEER 7000
DUITSCHE EN

BUITENLANDSCHE

DEELNEMERS. IN 24 GEBOUWEN.

____!

»

lALLE

INLICHTINGEN VERSTREKT HET

BUREAU VAN HET REICHSMESSEAMT IN LEIPZIG VOOR NEDERLAND
42365
SINGEL 98

TELEFOON

AMSTERDAMC.

\\

Inlichtingen ook verkrijgbaar bij den honorairen vertegenwoo.oigei:

Hoest? Eén lepel Hoestivol brengt reeds verlichting
De hoeststiliende

sürr.

verrassend goed.

De Secretaris Generaal van de Departementen van Ha del,
Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Vis cherij maakt
bekend, dat detaillisten bij de vier ekelijksche inlevering na
afloop van den geldigheidsduur van Rijglbonnen een restant van
ten hoogste negen Rijstbonnen, welke geldig waien gedurende
de periode, welke voorafging aan die, waarover de bonnen worden ingeleverd, mogen inleveren. Dit geldt echter uitsluitend bij
inlevering ge urende de eerste week na afloop van een periode.
Het
bovenstaande geldt niet vooi letterbonnen „zeep" van de
van goeden huize en met ilgemeene ontwikkeling door groote
kaarten
p en g.
Noord-I.imburg
Verzekering
VARIA
Maais Imppij gezocht om in
etaillisten,
die van laatstgenoemde bonnen n inder dan een
■
haar belangen waar te nemen. Soll. met volledige gegevens onder
tien hebben ontvangen, dienen hun in te leveren
veelvond
van
van
No. R. 458
dit blad.
bonnen tot tien of een veelvoud daarvan aan te vullen met
zeepbonnen van de bonkaart algemeen Van de bonnen der
p en g kaarten mag dus geen restant worden ingeleverd

(Berlijnsche Tijdingen).

GLAZENWASSCHER DOODGEVALLEN.
Woensdagmorgen is een 44-jarige glazenwasscher, die op de derde etage van
een perceel aan het Sarphatiepark te
Amsterdam zijn werk verrichtte, komen
te vallen, doordat de ladder uitgleed. De
man werd dood opgenomen.

CACAOPOEDER

EB*
|M B*
H
Bh Bh Bh

SAUSPOEDER

volgen".
Uit dit oogpunt beschouwd, begrijpt
men de daden der Japansche vliegers,
die zich met hun vliegtuigen en bommen op de Engelsche oorlogsschepen
lieten vallen. Ook de toekomstige heldendaden der Japanners zullen steeds
weer onder het teeken v^n „Boeshido"
staan. Hetgeen op ons in het eerste
oogenblik den indruk van onbezonnenheid of waaghalzerij maakt, is het gevolg van kalm overleg, van de diepste
kennis omtrent het bestaan, omtrent
het geboren worden, leven en sterven
op aarde. Uit het weten spruit het handelen voort: dit is voor den Japanner
vanzelfsprekend.

Door

Wfl|

=
|
=

~

iSsitëS

Levenslange
gevangenisstraf geëischt

,é_W__ ____\\ Wm\~\W

De BURGEMEESTER VAN VENLO maakt bekend dat wederom
vitamine-D tabletten zullen worden uitgereikt en wel in het wijk-,
'gebouw van het Groene Kruis, ingang Consultatiebureau aan de
IN DE MOORDZAAK OP DE
St. Mirtinusstraat op 8
EREDASCHE KOOPMAN.
Maandag 12 Januari 1942 voor hen wier naam begint met de
Gisteren heeft de Officier van Justiletters: A, B, C, D, E, F, G en H.
ZZ tie voor de rechtbank te Rotterdam teDinsdag 13 Januari 1942 «nor hen wier naam begint met de
gen de beide verdachten van Slont en
letters: I, J, K, L, M, N, O, P en Q.
Dlls in de moordzaak op de Bredasche
gevangens
sstraf Woensdag 14 .T>"nari 194? voor hen wier naam begint met de
koopman, levenslange
geëischt. De Officier eischte schuldigletters: R, S, T, U, V, W, X, V en Z.
verklaring v^n beide mannen aan moord
Nogmaals wordt erop gewezen dat elk kind van 3 maanden
in vereeniging met voorbedachte rade,
tot 3 jaar één tablet per week ontvangt. Ook zwangere vrouwen
gevolgd door roof, alsmede aan diefstal,
kunnen op bewijs van geneesheer of vroedvrouw voor de laatste
resp. heling, van 500 gld.
drie maanden der zwangerschap één tablet per week ontvangen.
BQ nieuwe aanvragen wordt verzocht het tronwboiiw.je en distributteetamltnart mede te brengen.
Het wezen van den
VKISLO, 8 Januari 1942.
Japanschen soldaat
Da Burgemeester voornoemd,
DE „BOESHIDO"-GEEST.
Mr. J. ZANDERS.
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GISTPRODUCT

GÉBÉ's SURROGATENFABRIEK, KLOVENIERSBURGWAL 131, AMSTERDAM-C.
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Fabriek
J Roerzicht9, Telefoon 3391;241.

XC
.c. Hirsch, Roermond

Postel,Tou*"

NIEUWE VENLOSCHE COURANT

ui-Mmieiite

dienstbode of dagmeisje
Opplakvellen uit voorraad. Met Net jongmensch zoekt kosthuis^ Nette
Adres Jenneskens,
en code-Indruk. liefst bij slager of bakker. Kost-" gevraagd.
14 p. w. Brieven Roermondschestraat 30, Venlo.
Drukk. Limburg, Venlo-Blerick huis pl.m.
5991 onder no. 6005.
tel. 2378
Gevraagd net meisje voor halve
aanwezig.
dienstbode
Huwelyk. Jongeman, 38 jaar, dagen.
Voor buffetten, dressoirs, keu46 Venlo.
kenkasten, stoelen, tafels, comzoekt kennismaking met Jonge Adres: Hoogmolenweg
plete slaapkamers, kleerkasten, dochter of wed., liefst ln het
Gevraagd voor 1 Febr. weg. huw.
waschtafels, gestoffeerde meubezit V£n meubelen, om na weder/ tegenw. een flink dienstclubgarnituren. derzijds
belen,
w.o.
goedvinden een huwehuisw.
bankstel, fauteuils, divans, en/., lijk aan te gaan. Br. met foto meisje, bekend met alle
buitensh, NieuwHeele
wasch
ledikanten, ook kinderledikanworden,
ond. straat 22 Venlo.
welke teruggez.
5990
ten, kapstokken, lampekappen, no. 6037 bur. dezer.
etc. slaagt V beter b.\: Men belBesch. R. K. gezin wil gaarne
centrale. Parkstraat X. Venlo.
Venlonaar met vast werk zoekt alleenstaand meisje oï oorlogs6033 te Venlo of Blerick ruim huis
wees tot zich nemen. Inl. onder
25—30 p. m. Ook gen. ruim no. 6010.
Stalling aangeboden voor twee
te
Bleruilen
bovenw.
huis te
t.
paarden. Adres Kaldenkerker15 p. Gevr.
rick waarvan htiurpr. Is
hulp in de huishouding,
6019 maand. Br. o. nó. 5993.
wèg 106, Venlo.
alg. ontw. kennis v. naaien, ln
R.K. gezin. Valkenburg L. Aanb.
Hartelijk dank aan de H.
Maagd en Henri Belletable voor Net kosthuis gevraagd (behalve onder no. 6009.
meermalen verhoord gebed. N. middageten), omtrek Leuther3433 berg of Herungerweg, door Juf- Mevr. Berger, de Genestetlaan 3
N. te H.
Br. ond. no. Eindhoven, vraagt, wegens huw.
frouw, h.b.b.h.
der tegenw., voor 13 Jan. of
Ontloopen op den le Kerstdag 6015 bur. dezer.
later, een flinke B. K. dienst^
klein wit keeshond.je. luisterend
omgebode. Kinderjuffr. aanwezig.
naar den ' naam Teddy. Tegen Gevraagd in Tegelen of
ving een woning of 3 kamers
hooge belooning terug te brenmet keuken, voor 3 personen. Gevraagd proper werkmeisje.
gen, Stalbergweg 27.
Br. aan A. Daudt, Bergstraat 6. Adres: Straelscheweg 12 Venlo.
6034
5998
Tegelen.
Huwelijk. R.K. heer, van beroep koopman, zoekt kennism.
dienst1
Mei
een
Gevraagd
met
geTe huur of ter overname
met R.K. juffrouw, 35 —40 jaar.
kooien
vraagd een woning, voor direct bode niet ben. 19 jaar. 2
of weduwe, liefst zonder kindemelken. Gebr. v. Soest B 76
bur.
ond.
no.
6036
of
later.
Br.
ren. Br. ond. no. 6043 bur. dez.
Lottum.
dezer.
Moeder en dochter bieden zich
Net, meisje, N.H., 20 jaar, zoekt
aan voor het sciioonliouden y. Dame, met r. b. zoekt gemeub. betrekking voor dag en nacht in
slaapkamer
pen(en)
m.
scholen, kantoren of bioscope. zitVenlo, het huis. verkeer. Br. o.
6038 sion in Tegelen of Venlo. Br.
enz. Adres bur. dezer.
opgaaf van loon nr. 5990 b. d,
ond. no. 6047 bur. dezer.
Huwelijk. Twee R.K. meisjes,
Dagmeisje gevraagd, 16—18 jaar,
pl.m. 24 jaar, zoeken ernstige Gevraagd net meisje voor halve goed bij kinderen. Reutzstraat
werk
te 62.
kennismaking met R.K. heeren. dagen om licht huish.
5988
liefst vaste betrekking. Br. met verrichten. Werkster aanwezig.
foto. welke op eerew. worden Zich' a.t.m. Roodhaanstraat 17. Proper meisje gevraagd voor
6007 halve dagen ln klein gezin.
teruggez. ond. no. 3427 b. dezer.
O. L. Vr. plein 20 Venlo.

en z. naam-

Ver!ore?i ln centrum van Blerick
of Venlo een linnen portefeuille
inh. petroleum-distrib .bonnen,
identiteitsbewijs, foto's, zakboekje en geld. Eerlijke vinder
ruime bel. Ter. te bez. bij P.
van Gestel, Glnkelstr. 18 Venlo.
6602

Gevraagd als le hypotheek 3500
gld. op solied pand met ruime
overwaarde. Br. onder no. 6001.
Vermist 2 Jan. donkerroode damesregenmantel, gen. B. 62 in
MBS-tram 10.55 station Venlo.
Henri
Teg. bel. terugbez. bij
Schraven Lottum Bll'2.
Zoekt t' cc» degelijk onderstel,
crlcks, banden, goede dckk leeden of motorwielen voor flelswagentjes? Gaat li eens Kijken
naar W. Houben. Sevenum. lel.
no. Z.
's Zondags gesloten

—

Loonstaten liggen voor- u in
iedere hoeveelheid klaar. Drvkk.
Limburg, Venlo-Blerick. telef.
5992
2378

Gevraagd een in goeden staat
verkeerend lieeienrijwiel,
met
goede banden. Te koop een kinderklapstoel. J. Hendriks, Rijks3419
weg D 146, Bergen.
Gevraagd een houten kippenhok en 100—150 M. grésbuizen.
maat 1.25 M.; tevens tuiniersknecht gevraagd. H. Faessen.
N. Goltenweg 129, Venlo.-- 6026

’

’

-

-

-

-

14 Jan.
15 Jan.
16 Jan.
17 Jan.
19 Jan.
20 Jan.
21 Jan.

1942

op
op
op
op
op
op

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

22 Jan.
23 Jan.
24 Jan.
26 Jan.
27 Jan.
28 Un.

1942
1942
1942
1942
1942
1942
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Te koop een in goeden staat
zijnde vulkachel. Adres Kaldenkerkerwèg 56, Tegelen.
■Te koop een mooie zware vosponey. Adres Jac. Jacobs, Leu5987
therweg 10, Venlo.

59"
mj

Voor terstond gevraagd een net
meisje, liefst beneden 18 jaas,
voor halve dagen. L. MerkusSteegh, Dames- en Heerenkapper, van Postelstraat 43, Venlo.
6030
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Jam van fret fijnste hollandsche fruit

Echte vruchtenjam,

van dè firma
staat om haar

die bekend
r^__-f^_L== zz==^ „betere waar"

Edel en Huishoud kwaliteit
verschillende smaken voorradig
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ZELFWERKEND
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de schitterende helderheid, die haar
waschjroed kreeg. In korten tijd verwierf Rad i o n zich tallooze trouwe
vriendinnen....

Te koop leder kwantum prima
boonenpalen en tulndershout.
IBestel spoedig. Adres Th. Willems, Hegelsom G 141, Horst.
Tel. 89.

En nu moeten deze trouwe verbruiksters
*C'tifdelifkzonderßadion stellen.Maar
Z* zu^en Radion —"" de tienjarigat
vriendschap
zeker niet vergeten.

Te koop een goed onderhouden
wit fornuis en een voederketel,
Inhoud 75 liter. Adres Bergstr.
no. 11, Tegelen.

—

Te koop aangeboden Chevrolet
1932, prima banden. Br. onder
no. 3997 bur. dezer.

>

DEZE BEROEMDE ARTIKELEN

US*. a^-^

fffe

Te koop een best weirund, oud
1 Jaar. Adres Wed. G. Janssen,
Broekhuizen.
5970
Te koop een nieuw en een
J. Gubbels,
transportrUwiel.
Blerick, Boekend 204.

Maasstraat 19.

Gevraagd z.g.a.n. dames- en
heerenrijwiel, verchr., L.-model
en een goed onderh. fornuis,
Br. m. prijsopg. ond. no. 3428
bur. dezer.

Te koop twee lindebooiiien 1.60
M. omtrek en 10 M. lang; en
een kersenboom 1.60 M. omtr.,
m. zware kroon. J. Bos-Verstappen. Helden, Konlngslust 587.
3426
Te koop een dragende 414-jar.
luxe stamboekmerrie, liefst te
ruil op li/i-Jar. Belg. of aftandsche drag". merrie; tev. prima
onderstel voor 2-wiel. kar, maat
32x6. Adr. Mart. Sonnemans,
Kleef D 32, Sevenum.
3430
Te koop 2 zware hengstvenlens;
tev. te koop nog beste paardenhaam en zadel. P. J. Gellings,
3440
Castenray G 16.
Te koop een nog splinternieuw
luxe dubbelspan paardentulg,
ook afzonderiyk, geschikt voor
bakkers- of industrlebedrljf. R.
Coppus, Gasthuisstr. B 130 Tel.
3439
no. 45, Horst.
Te koop een ln- goeden staat
zijnde bontmantel, echt vel.
Adres bur. dezer.
3424
Te koop glazenkast, 4 stoelen,
tafel en kinderwagen.
Adres
3426
Hoogstraat 22, Tegelen.

Te koop een ïy2 -jar. rund; ook
te rullen op Jongvee. Adres:
Gevraagd voor Paschen boerendlenstmeld; tev. te koop Hub. Cremers, Blitterswljck.
'
Jonge koe, 4 mnd. dracht. F.
8431
>Stappers-Haanen, Grubbenvorst
Te koop een koe van 3e kalf,
19 Jan. voldragen of een rnnd,
Gevraagd een meisje voor de
8 mnd. P. Bcckérs B 61
morgenüren of voor Vrydags van
3432
den geheelen dag. Adres van Wanssum.
Bommelstraat 10.
koop
6039 Te
een schot met 15 liter
melk en aangestierd; tev. een z.
Gevraagd weg. ziekte der tegeng. a. nieuwe vulkachel. Adres:
woordige een nette dienstbode. H. Cuppen, Meerlo.
3435
Seelen,
24,
J.
Parade
Venlo.
6045
Te koop 2 Singer trapnaaiVoor terstond gevraagd een machines, z.g.a.n.; 2 Vesta trapdienstmeid; van 16 Jaar of naaimach.; 1 E.N.R. trapnaalouder, voor hulp in de huis- mach. met groote tafel. H. Janshouding. Th. Keursten C 17 sen, v.h. Vertegenw. Singer My.
Swolgen.
3434 N.V. Sevenum. Het beste adres
voor reparaties van alle merContract-telers gevraagd voor ken met degêiyke Slnger-onderalle soorten stokboonen, stamdeelen.
3429
boonen en tulnboonen en wortelzaden. Adres P. J. Hendriad, Te koop gevraagd nieuwe of geOverloonschew. 21 Venray.
bruikte snij- wel (vleugel-eg).
Br. m. omschrijving en prijs
Gevraagd flinke slagersknecnt ond. no. 6048 bur. dezer.
en slagersleerling, voor terstond
Slagery Jozef Nlx, Tegelsche- ■Te koop gevraagd een middelweg 48, Venlo.''
sm zware slagkar, rad met as ook
Elfzonderlijk. Adres P. J. HeiGevraagd een tulnlersknecht dens G 44, Schoor, Venray.
en een tuinlersjongen. Adres '
,
3441
A. van Wyllck, Turfstraat
Te
koop
merrieveulen;
een best
5975
Venlo.
7 maanden oud. H. Verdellen,
Leerling-electrlcien gevraagd. Horst Hegelsom b. d. Kerk.
Adres G. Muileman, Roermond343%
schestraat 64, Venlo.
5977 Te koop aangeboden 12- zware
voedsters en 10 halfwas konyGevraagd een bekwaam baknen. * -'-'.-s Kinderen Donders.
kersknecht. Adres
Janssen- Hor'
elsum G 171.
3437
Doumen, Broekstraat 141,
6029
Blerick.

■
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spreekt ook een woordje mee
bijhet bereiden van Uw spijzen
Transparante als bijvoeding is

t

"oi W,,»l,ilelSoM«nproduct voor had»
ut tothomsH

daarom zoo uitstekend omdat
Het vlug kookt en zoodoende
zeer weinig gas verbruikt.
Neemt daarom:
_m^_—^_—^_mmim^'vmj.
__$k
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Tuiniersknecht gevraagd. Adr.
M. Christis, Venloscheweg 74,
6041
Tegelen.

RADIO - PROGRAMMA
INTERESSANTE GREPEN
UIT HET RADIO-PROGRAMMA VAN
Zaterdag 10 Januari 1942.
Ernstige muziek.
De Friesche musici
Jouck Cuperus, Klaas Kueter en Jacoba
Kueter-Zwager, voeren eén programma uit
van 17e en 18e eeuwsche muziek voor alt,
viola da gamba en clavecimbel. Het progr.
vermeldt werken o.a. van Buxtehude,

6014

Te koop een ledikant met matras, 2.mooie vulkachels en een
staande
vogelkooi.
Te koop gevraagd houten keet, prachtige
pl.m. 2.50 M. hoog, 3 M. breed Adres: Averbodestraat 80."Blerick, v.h. Gr. Molenstraat. ÖOl7
en pl.m. 4—5 M. lang, zoo mogelijk uitneembaar. Br. ond. no.
Te koop een waterpomp, in
3423 bur. dezer.
goeden staat. Adres Nieuwborgstraat 32, Blerick. C. Savelkouls
Te koop aangeboden een moSlager.
6021
g.
derne kinderwagen, z.
a. n.
en een eiken spiegelkastje. Bez.
een
Te koop
allerbest roodbont
na 6 uur. Adres Straelscheweg rund, 14 maanden en een Cen6040 trale koe. Adres A. Baetsen,
no. 105, Venlo.
Gr.
Echtenraai, Blerick.
6022
Te koop een beste 2-Jar. stamboekmeirie, goed getuigd, ook te
Te koop bijna 3-JSrig, mooi
ruilen tegen goed werkpaard. luxe paard met 4-wiel. wagen
Hegelsom G 141,, en tuig; tevens tulnlersknecht
Th. Willems,
'
3421 gevraagd. Adres H. Titulaer,
Horst.
Emmastraat 103, Venlo./
6023
Te koop een prima snelweger,
merk Espera, geschikt voor sla- Te koop een zoo goed alB nieuwe
gers en kruideniersbedryf; tev. divan (met kleed), ronde tafel,
te koop nieuwe wit gelakte wln- hobbelpaard, kinderstoel loopkelopstand. Adres Julianastraat rek en een electr. verfspuit.
Adres J. Geelen, Roerm. straat
1 Blerick.
no. 24, Venlo.
6024
Te koop een keukenkast, drie
Te
koop
heerenrijwiel
(hoog
keukenstoelen, zes kamerstoelen
en tafel, zwarte cm. kachel met model), met goede banden. Adr.
yzeren ledikant met matras, Puteanusstraat 22, Venlo.
6032
handwringer m. n, rollen, keukenrek m. potten en schilderyen
Te koop aangeboden wegens
Na 6 uur of Zaterd. middags. plaatsgebrek een prima eikenStraelscheweg 209 t.o. H. H.kerk. houten buffetkast. Adres Sloot
6003 no. 54, Venlo.
6035

'

IA

5972

Te koop een mooi z. g. a. n.
rieten wandelwagentje en een
Adres:
tweeling-kinderwagen.

PRODUCTEN DER LEVERS ZEEP MIJ. N. V.. VLA A R O I N G E N-ROTT E R D A M

reldmerken.

Tuiniersknecht of daglooner
gevraagd. H. Hovens, van Schelbergenstraat 1, Venlo.
6042

Yjrr'

Te koop gevraagd een driewieler of transportfiets. Adres:
Jozef Nlx, Tegelscheweg 48,
5982
Venlo.

Gevraagd flinke dienstbode of Komt zien bij Pecasse, Bolwameid-huishoudster. Br. ond. no terstraat 1, bovenhuis, Venlo.
6046
6028 bur. dezer.

Tuinlersjongen gevraagd van
15—20 jaar. Te melden by J.
Verheijen, Kranestraat G 162 A
Horst.
'
6031

[lij

Te koop gevraagd een Damesrijwiel met beslist goede banden.
Ook genegen te rullen tegen
meisjesfiets (geen goede banden). Brieven onder no. 3407.

Gevraagd voor zoo spoedig moLandbouwers, Fruittelers! Nog
gelijk R. K. huishoudster, in te koop nieuwe en gebruikte
gezin van 2 personen, te Roervatspuiten. rugsp. Alle wintermond. Br. ond. no. 5971 bureau en zomerbestrijdingsmidd. voor
dezer.
vruchtboomen. Bel. aanbev. M.
Hermans, Langstr. 60c Venray.
2
persogezin
Gevr. voor
van
nen een dienstbode, niet bene- Gevraagd Jongeman met eindden 20 jaar, voor dag en nacht. dipl. Mulo of H.8.5.. welke geAdres Mevr. van de Kamp, Kalnegen is magazijnwerk en tevens
denkerkerwèg 158.
boekhouding te verrichten; (ln
de buurt van Venlo). Br. ond.
Gevraagd net degelijk meisje, no. 3420 bur. dezer.
voor dag of dag en nacht. Adr.
Mevr. A. Kneepkens, HerungerWeg. plaatsgebrek zeer voor6016 deelig te koop aangeboden lediweg 109, Venlo.
kant m. toebehooren, waschGezin met 3 kleine kinderen, tafel, spiegel en buffetkast. Br.
vraagt voor 1 Maart a.s. degelijk ond. no. 3398 bur. dezer.
dagmeisje, leeftijd pl.m. 18 jaar
Adres: Pastoor Stassenstraat 11
Berkenbezenirijs te koop geBlerick.
6018
vraagd. Brieven met prijsopg.
enz. aan J. Bögels, Athlonestr.
Net meisje gevraagd voor ge6027
of
dagen.
heele
halve
Adres: no. 22; Nijmegen.
I-iooddorpstraat 3. Venlo. 6020 Accordeons. Te koop knop- en
uit groote voorGevraagd een flink meisje, voor piano-klaviers;
nieuw's morgens. Adres Stalbergweg raad direct leverbaar de
en de beste weno. 70A.
6025 ste stroomlijn-Ook
80-bassers.

(\W^HART van voHsJ
f~\

door J. M. - Hueben-Antonls,
concert- en tooneelzaal Bladel
(N.8.)

Voor terstond gevraagd meisje,
15—16 paar, voor dag of dag en
nacht. P. H. Feijen, Nachtegaalstraat 20, Tegelen.

1942
1942
1942
1942
1942
1942

Eind Januari volgt een médedeeling
over de volgende namen en data.

Te koop 2 stuks Philips radiotoestellen met en zonder u.k.g.
J. v. d. Munckhof, Stationsstr.
GB4 Horst.

Te koop gevraagd elk kwantum
klapstoelen btj voorkeur ijzeren,

lil l prnu i n

Hovens. Boenerstraat 28, Venlo.
5985

12 Jan. 1942
13 Jan. 1942

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

..

J^W

boodschappen en
jaar, voor
hulp ln de winkel. Adres W.

beurt,,

op
op
op
op
op
op
op
op
op

Te koop een lange zware kar,
prima onderstel. K. Hendriks,
Straelscheweg 447 Venlo. 5995

Voor terstond gevraagd een neta
en eerlijk meisje, van 16 tot 18

begeven naar een postinrichting (geen postagentschap), volgens onderstaanden alfabetischen
rooster, leder wordt in zijn eigen belang aangeraden zich stipt aan dezen rooster te houden.
In de maand Januari zijn zij aan de
wier namen beginnen met de letter(s):

„m

Te koop een best R.b. Maalkalf,
J. Coopmans. Hofstr. 1 Tegelen.
5997

Te koop een guste leveringskoe,
ook genegen tic ruilen tegen
versche of bijna voldragen koe.
M. Rerrlts, Merselo NlO.

Flink, net R.K.

Houders van een radio-ontvangtoestel, die hun
luisterbijdrage over 1941 door het plakken van
zegels hebben voldaan (ook al is een gedeelte
per giro betaald) moeten vóór 12 Maart 1942
hun oude vergunning inwisselen tegen een nieuwe.
Zij moeten zich daartoe op een bepaalden dag

E
, t/m Erk
Eri t/m Fluy
Flyt t/m Gem
Gen t/m Go
Gr einde G
Ha
t/m Hast
Hat t/m Hesp
Hesq t/m Hog
Hoh t/m Hug
Hui einde H, I en
J t/m Jansen, H
Jansen, I einde J
Ka
t/m Kie
Kid t/m Koen
Koep t/m Kost
einde K
Kosu

_

M^^m .^^^^^^^mM m

Gevraagd voor een paar dagen
in de week een flinke jonge
werkster. Adres Burg. van Rtjn6978
singel 30.

MEISJE
gevraagd, in huls zonder kinderen; circa 25 jaar. Moet geheel zelfstandig kunnen werken. Hoog loon. Adres Tegel5983
sche weg 48, Venlo.

Te koop gevraagd een piano en
een vleugelpiano, in goede conditie zijnde. Br. onder no. 5996.

BRACHT RADION OE KRACHTIG REINIGENDE WERKING
VAN ZON EN FRISSCHE BUITENLUCHT IN UW HUIS!

Gevraagd een flinke Dienstbode
geheel zelfst. kunn. werken en
koken. Indiensttr. en loon tegen nader overeenk. te bepalen.
V. Paulissen, bakkerij en lunch5984
room, Horst.

INWISSELING VAN
LUISTERVERGUNNINGEN

’

TIEN JAAR GELEDEN...

’

Om uit te knippen

Te koop heerenrijwiel, goede
45; 1 dames- en 1
banden
h.-rijwiel als nieuw, op pr. banden, en 1 d. en 1 h. rijwiel 'als
nieuw, z. banden. Hendrlksstr.
32 Venlo (2x bellen).
6004

kl. t. den onlangs ontslapen toondichter. "
Voor de vrouw.
Alledaagsehe problemen in de hulshouding. Een recept van v.
d. Kroft en nog een aardige scène. Hilv. I
van 11.00—11.20 uur.
ln D.

" FOXHOI

IR. C. DROOGENDIJK VOOR DE

MICROFOON.
Vrijdag 9 Januari spreekt van 13.00 tot
13.15 uur over den zender Hilversum 11, ir.
C. Droogendijk, over het onderwerp: „Welk*
gewassen op het gescheurde grasland te

verbouwen?"

*

De Taalclub.
De Nederlandsche Taalclub komt nog
steeds eiken Zondagavond om half zeven ln
de huiskamer van de familie Schryver bijGevraagd flinke eeriyke broodeen, „Tot leeringl^e ende vermaeck" van
venter, voor directe indiensttr.
duizenden „luisterende leden", die via den
leeftijd 18—25 Jaar. Adr. Wed.
Lichte muze.
Van 20.15—21.30 uur zender Hilversum II in hun huiskamers
J. Segers, Leutherweg 73, Venlo.
brengt de Omroep een amusementsprode besprekingen volgen.
6044 Schenk en Teleman.
gramma, verzorgd door de Ramblers ln een
Dat er groote belangstelling voor bestaat
blijkt wel uit het feit, dat het onmogeiyk ls
Van 14.00—14.15 uur en van 15.00 tot speciale uitvoering,"-de Kilauea's en MataHalt, Spotkoopjes! Radio, D.pua's, Hawailan-ensemble, 'de 3 Adlers, geworden, alle ingekomen vragen op de
mantel, zw. fornuis met pyp, 15.45 uur hoort u over den zender Hilv. mondaccordeon,
Ko v. d. Bosch met imitaclubavonden te beantwoorden.
II de pianist André Jurres als solist op het
kachel, tr. naaimachine, handties en Willem de Meyer, .die de aanweziDe heer Schrijver zal hiervoor nu en dan
geven door het M.S.O. met werte
concert
wagen. H. v. 't Net, Steegstraat
tot
zal
gen
massa-zang
opwekken.
een
extra kwartiertje nemen en wel den
van
en
Chopin
ken
Piernet.
Van 18.30
22 Blerick.
eersten keer op Zaterdagmiddag, 17 Jan.,
tot 19.00 uur, een kamerkoor „Nederlandteen
mlgraag
jeugd.
Voor de
Hoort u
om 2.45 uur, over den zender Hilversum 11.
Wegens plaatsgebrek te koop sche Sangherskonste", dirigent ls Jef Socrofoon-puzzle? Hier volgt er een van 13.40
Op Zaterdag 24 Januari zal de heer
twee fauteuils en vier stoelen. mers. Hilv. II brengt om 16.20 uur een tot 14.00 uur over den zender Hilv. 11. Voor
Schryver opnieuw een reeks vragen over
Jodenstraat 5.
5994 sonatine van Dvorak en een Sonate van de rijpere jeugd. „Wie heeft dat nu geNederlandsche taal beantwoorden en wel
Alex Voormolen, tjn gehoore gebracht door
microfoon-puzzle van Henk om twee uur, voor de microfoon van den
de belde Utrechtsche kunstenaars Myra daan?" Eeri
Billyk te koop wegens plaatsPlet Marée.
zender Hilversum I.
gebrek een goed onderhouden Verhoeven (viool) en Johan Patlst (piano) Kemp cri
De gewone byeenkomst van de Taalclub
kleerkast. Adres Leo VervoortVan 20.15—21.45 uur over Hilv. I hoort
gaat des Zondagsavonds om half zeven weer
u een herdenking door de G. O. V., door
Kluijkeru TriPD A 292, Arcen.
over den zender Hilversum 11,
6986 een uitvoering van Sinding's Symphonie
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