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formaties ln de streek van Agedabia misluk"wa. üsn ooa
liefhebben en reeds vroes vooi-al
troepenop vijandelijke artillsriestelUngen
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do belangen der Angelsaksers.
De actte in Noord-Afrika heef
der geallieerden aaa «sliepen
**?_r£,
gen. De hoeveelheid scheepstonnage. waarover
Beechter
beschikt kan worden, vermindert
angstigend. Vaa Januari IM2
üi
hebben de Duitsche duikbooten.-schepen,
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king met de luchtmacht. 1300
een gezamenlijken inhoud van
».
bj.t.. tot zinken gebracht. OpmevkehJK
srorni.
mist,
zijn
dat. juist November, ondanks
regen en sneeuw, een dor meest _aa^_^„
maanden voor het Duitsche duikboo-vapen
schijnt te worden. Het waren immers a.urn
de weeißomstandigheden, welke in ne!' „\J~
den hot optreden der duikbooten gedurende
de» maand bijzonder, hinderden..
Twëê feiten hebben den toestand center
noo
veranderd. In de eerste plaats 'hebben
oorlogvoede
voor
nooit zooveel duikbooten
ring der spil ter beschikking gestaan als Juist
nu, bij het begin van den winter, ondanks
het feit. dat het bouwprogram voor duikboo; en eerst in den loop van het volgende jaar
op volle toeren zal draaien. En ten tweede
moeilijke Nobesloten de Angelsaksers in deop
Noord-Airivember-maand tot den aanval
fc», wat hun reeds op zeer zware verliezen
aan schepen is komen te staan.
Terecht vermaande dezer dagen de Britsche
«dmiraal sir Robert, Gordon Pinlayson in de
..Star" de geallieerden, in verband met de
landing in Marokko en Algiers niet te vroeg
Overwinntngsfanfares te blazen en naar alle
«Tndstreken overwinnir.gsberichten te verspreiden. De jongste gebeurtenissen in NoordAfrika hebben het totale beeld van den ooilog ongetwijfeld gewljagd. Doch het eindredan
sultaat kon wel eens heel anders zijn.
taunp hoopt en
men thans in het g
verwacht. ..Men kan er", schreef waai-schu-svend sir Gcrdon Finlayson, van geallieerde
'/ijde op rekenen, dat op Corsica en Sardinië.
alsmede in Tunis, alle militaire
gen zijn genomen, om de vereenigde na Jes
een nederlaag te doen lijden. Deze maatregelen ziin beslist onaangenaam, om dan nog
maar heelemaal te zwijgen van de tegenmaatregelen, waarvan men aan de zijde der geallieerden niets weet".
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Zwitsersche luchtruim aan de noordeHet recht tot het binnentreden van «wo- lijke grens door in oostelijke richting overinde vreemde vliegtuigen geschonden.
ningen sluit de bevoegdheid fn, om de woningen en de zich daarin bevindende voorIn Noord-Zwltferland, we..d luchtalarm gewerpen te doorboeken.
maak'.
De ambtenaren kunnen in omschreven geVerschillende kleine aardbevingen in Turvallen tot inbeslagneming van daarvoor vatVolgens de Turksche ochtendbladen
kije.
zij
overgaan.
Voor zoover
bare voorwerpen
Maandag hebben zich Zondagmiddag in
van
zij.
bü Ankara en
hulpofficier van justitie zijn, kunnen
Midden-Anatolische steeen.reeks
dringende noodzakelijkheid, ook buiten de_rc den, tot aan
'de kust van, de Zwarte Zee.
gevallen tot inbeslagneming overgaan. Kan
verschillende kleine aardbevingen voorgehet optreden van een hulpofficier niet wor- daan, welke echter geen schade aanrichtten.
den afgewacht, zoo heeft bij dringende noodzakelijkheid ieder ander ambtenaar van
De ,J»eGiraud door aanslag gewond.
Rijk- en gemeentepolitie gielijke bevoegdheid. tii, Parisien" meldt u:t Algiers, dat generaal
Hij. die zu"k een voorwerp onder z ch heeft, Giraud bij den reeen ten aanslag van twee
officieren op ziin .even gewond
is verplicht dit op eerste aanmaning te ver- Fransche
zou zijn. De beide Fransche marine-officietoonen ol uit te leveren.
De voorschriften van d.t artikel zijn niet ren, die generaal Giraud wegens woordbreuk
van toepassing op brieven of mededeelingen. ter \rerantwoordi_ng hadden geroepen en op
welke aan de post, de telegraphie of aan hem hadden geschoten, zijn door de Amerieen andere instelling van vervoer zijn toe- kanen terechtgesteld.
vertrouwd.
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iaar, ock voordat een klacht is ingeIn zeer emstijen toestand is zij naar het
aanhouding
en
inverzekeringsteldiend/tot
ziekenhuis te D.d ara vervoerd.
ling van den verdachte en tot'lnbeslagneming
Man spoorloos verdwenen.
'Namens de
voorwerpen
worden overgegaan.
van
echtgenoote verzoekt de fungesrende chef _n
cfdeeling, te Amsterdam, opVOORKOMEN VAN STRAFBARE FEITEN. sporing vane, 2e
de verblijfplaats van Adrianus
Rijksvan
grenieenteDe ambtenaren
en
de Kroon, geboren te Amsterdam. 1 AprU
politie kunnen, ter voorkoming van strafbare 1907, van beroep stoker, wonende Muiderfeiten: Personen naar een politiebureau ge- schans 118-2, te Amsterdam, die sedert 10 November j.l. spoorloos is verdwenen. Een onleiden en daar voor' ten hoogste acht en geluk
wordt gevreesd.
veertig uren in verzekering stellen, elke
plaats, die geen wouinsr is. betreden en woningen binnentreden op algemeenen of bijzonderen last van den hoofdcommissaris van
politie Of ta gemeenten, waar geen hoofd-

—

—

—

-

—
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burgemeester.
kunnen ook hier niet

is. van den
commissaris
bevoegdheden

Deze
met betrekking tot boworden uitgeoefend
of mededeelingen.
venomschreven brijen
De ambtenaren van Riiks- en éemeente-

Boter of rundvet op bon 58.

—

—

Plotselinge dood van advocaat-generaal
bij het Haagsche gerechtshof.
23 November (A-NP.)

In 63-jarigen ouderdom is Zaterdag plotseling overleden mr. J. U. Polman, advocaatgeneraal bU het gerechtshof te 's-Gravenliage
Na' afloop van de behandeling van een belangrijke rechtszaak, ongeveer kwart over
zes, had hij zich naar zrjn werkkamer bege-

Haag

Mi

vond de plechtige

van het Duitsche Theater Nederland
Goebbels, RijksconmK^rivßiltJ^l

opening

InDen
eclegenheid Rijksminister Dr.
*Ske

tier.

"-

.

Nieuwe belastingtabel op komst.

-

ste viif laren en met eeldboefe van ten hoog'
Bestaat het zuiver inkomen in liet kalenste Wftigduizend gulden of met een deze:r derjaar 1942 of in een belasting-tijdvak,
dat
straffen.
in het kalenderjaar 1942 eindigt, geheel of
Deze verordening treedt heden in werking[p gedeeltelijk
uit aan njhouding -van loonbelasting onderworpen inkomsten dan wordt
de belasting verminderd met de helft van
geldvorderingen het
van
verschil tusschen de belasting 'welke volMaan
's-GRAVENHAGE, 24 November.
gens de nieuwe tabel "verschuldigd is ovex
dag is in het Verordeningenblad een beslui 11j" een zuiver inkomen, enkel
bestaande uit de
van den secretaris-generaal van* het departe :' asn loonbelasting onderworpen
inkomsten
ment van justitie verschenen, dat de bedoe en de belastng. welke volgens de oude tabel
'ling heeft de inning van kleine geldvorderin verschuldigd is over een
zelfde inkomen
gen te vergemakkelijken.

Innen

kleine

—

De strijd voor de cultuur van het Avondland
„Onze maatregelen in Nederland worden gedicteerd door de noodzakelijkheid van verwezenlijking der Germaansche eenheid",
aldus Hauptdienstleiter Schmidt.

—

Holland
schait van het. I
Jo in gróoten getale
was verschenen. De commandaerencle generaal
en bevelhebber van hst Luftgaufcommando,
de generaal der vliegers Sicburg. noemde hst
den zin van dit Appell, da,t da gedachten van
het dagelijksche werk oo het groote doel worden gericht. Nieuwe taken, aldus zeide hij ta
zrjn toespraak, moeten volbracht worden, taken, welke een verhoogde arbeidsprestatie, van
eiken medewerker eischen.
Aan den dank voor het totdusverre verrichte werk paarde hij d?n oproep, alle
krachten te blijven inspannen om nader te
komen tot het dael, de overwinning -dar Duitsche wapenen. Dit doel vereischt het meest
lg» geven van den persoon en het wegt eigen il:. Generaal Sieburg
besloot met te zeggen, -dwt het hem biizonder
'eed, ta Hauptdlenstleiter Schmidt
-n nmn te kunnen begroeten
-'Ordelijker,
at en
den ta dit land.
Puttend uit zijn groote kennis en zijn ervaringen, die hij in een arbeid van meer dan
2Vt jaar in Nedarland hesft kunnen vergaren
gaf Hauptó-lenstteiter Schmidt allereerst een
beeld van. dan geestelijken toestand van dit
land, waarhij hy zich ook met de door de
tegenstanden: dar Germaansche zaak aangevoerd» argumenten bezighield, om ze op duidelijke en overtuigende wijze te wrerleggen.
Als zekere kringen in Nederland, aldus zeide hl'
eu de prepageering van de napleats tiona;
e mi-enen te
p,aliS kunne
et de opmarking, dit het

S& Biltfbericïiter Frits -'stapt).

schiedents van
in den
duizenden
po&sdlensb

het. gel
uitroei-:'?.» en net Russische
drag op
onder den knoet bracht a_s het czasoort trek'
opzichte van den verzoeker bevoegde
risme lelfs niet kende.
butiebure^u behoort.
Van een communistisch schrikbewind is
Tegen een afwijzende beslissing kan de ver- " Nederland afkeei-ig, dat hoeft geen betoog.
laten t
zoeker binnen twee weken na de mededeeling ï maar iets anders is of het communisme, dat
ren."
van de heslissing een bezwaarschrift indiener 1 steeds van een vereld-revolutie droomde en j
bij den Rijkscommissaris voer het bezette Ne- '. tex bereiking van zijn doel zich
revrrde tan- I De gemachtigde voer '
derlandsche gebied (commissaris-generaa 1 den wapende, afkeerig zou zijn tot
zen, de heer G. A. van D
j
1
van
Nedervoor de openba"e veiligheid) ingeval de be- " land. Het ls te betreuren dat mr. Van Klef- j oordeel uitgesp i
n her
1
slissing is gegeven door den „Pürsorgeoffizich meer op een Sovjet-Russisch dan kamp- en jeugdherberfrwézen gehe.l en üi
zier"' en bii den Rükscommissaris ('commissa- l fens
op een Nederlandsch standpunt stede toen opgedragen moet worden aan de Nederl-.ncris-generaal voor bestuur en justltiei in ge.-ij Qc
hij zich voor de Londensche microfoon sche Jeugdherbergcenirale en
_.
val de beslissing is gegeven door een ,3eorganisatie van het herhergwezen ten vtx»plnatste
rat.iragsstelle".
beeid -moet genomen -worden, waarbij geen
Te^en deze beslissingen staan geen rechtsstaatsbemoeita? moet binnendringen, maar
middelen ODen.
het eigen initiatief behouden moet blijven.
De Rijksconim'ssaris voor het bezette NeWelnu, tot het eet>
ef zijn nr.
de~landsche gebied fcommissaiis-g'eneraa
lijk
verplicht,
de
ouders
zesr
die
wel moeten
voor bestuur en justitie) kan op verzoek ccin
's-GRAVENHAGE, 23 November. (A.N.P.). weten, wat
ondernemen, als zij hun kinbewtis van bereclitiging ock uitreiken aan cci n
Ki-aehtens een in het Verord?ningenb!ad deren maar zij
laten rondzwerven, zonder dat zij
persoon of aan den verwant van een per oiigenomen besluit van den secrctar___-.gene
"en met wie.
soon, die niet hierboven is genoemd, voor raal van her, departement vrn financiën, nauw-:
is dat der controle.
geval
het
dit wegens bijzondere redenen bilhoudende vrijziging van het besluit op de in- Het 1
i.in. dat iemand, uit
lijk, voorkomt.
komsten-belasting 1941, wordt voor de kar'winstbejag, maar een of ander hok
Hij. die ter vprk"ijging van een bewijs vatï lenderjaren
de
belastingtijdvakken,
en
welke met stroo verhuurt, waar Jan, Piet en Klaas
berechtielng onjuiste oogaven verstrekt, word na 31 December 1941 aanvangen, een nieuwe
tezamen heele nachten moeten doorbrengen.
gestraft met gevangenisstraf van ten hoog belastingtabel ingevoerd.
de „Ambtllclie Deutsche Beratungsstelle
dfin Niede:-ianden", tot welker gebied
ter

ZVJ. die gedurende het tijdvak van 4 tot en
In het gezin vAn het met 7 November j.l. de bonnen „boter 58" bij
Dricling geboren.
echtpaar J. H. Ot ten-v. d. Wal, aan ds Kaden slager hebben ingeleverd, ontvangen getendUk, te Zwolle, is een örieling geboren, durende bovengenoemd tijdvak- per
bon 100
dri© jongens, die het, evenals de moeder, gram rundvet.
goed maken.

Mr. J. U. Polman overleden.

Toen vriiwel iedereen het gerechtsgebouw
had verlaten, was het den portier opgevallen.
was. De
dat mr. Polman nog niet gepasseerd
portier begaf zich naar- boven en kreeg, op
ïtjn kloppen san de deur van mr. Polman s
HU gtag daarop naar
Iramer. geen antwoord. advocaat-generaal
leden
binnen en vond
venloos op den grond liggen. De genees.-nmdig» disnst werd nierna gewaarschuwd, waaróp i et stoffelijk overschot van mr. FCJman
naar de woning werd overgebracht.

ün
het
distri- -

het Vr-ijwilli

's GRAVENHAGE, 23 November.
Gedurende het t«dv»k van Dinsdag 24 November
tot en met Zaterdag 5 December 1943 geeft
poitie kunnen de bevoegdheden ter voorkoAMSTERDAM, 23 November (A.N-P,)
mmg van strafbare feiten, ep algemeenen elke der met „boter 58" gemerkte bonnen, van
In
zaal van Krasnapolsky U Zondagmorlast,
ook
uitoefenen
bij
het de bonkaart voor voedingsmiddelen, recht op gendeeen
of bilzonderen
Bewlebsa.ppill van het Duftgaukompolitiemaatregelen.
treffen van andere
het koopen van 125 gram boter.
mando
gehouden waarop da Gefolg-

———

's-GRAVENHAGE,

o

In andere gevallet fi

de verklaring
sijda zelve, geen exporsartikal
wij er op wijzen, t&i de beginselen

van Duitsehe

'is,

moeten

Dat is inderdaad geen toestand.
Dc Jeugdherbergcenirale heeft door haar
iwerk reeds vee.l gedaan, waardoor ook bei
behoorlijke trekken nog mogelijk is.
om aan de ongewonschte gelegenheden een
einde te maken, zou zij wellicht grooter zeggingskracht behoeven niet alleen ta haar
eigen huizen, maar ook op kampsergelegenheden, op de wilde kamp-boerderijen..
Ook de A.NW.B. beschikt over een Uitmuntend comrole-appar
tande uit
een groot aantal kampeer-consuls en uit dk
kampeerkaarten-centrale. Ook dit aou mei,
grootere bevoegdheid ingeschakeld k'
worden, zoodat er een einde komt oan het
onverantwoordelijke verhuren var
blijven zonder regeling of toezie!'
Die controle schijnt beslst. noodzakelijk en
er is alies voor te zeggen, dat r.
van de aanwezige appationneerei
daad zool:
herbergw

op de oveanachtingsgelogenheden der jeugd dringend
noodig is; de jeugd moet tegen zichzelf be
schermd worden
Indien dlt voor het gehorte land geregeld
van onze leer, die berusten op de gedachten
worden kan, zal dlt ook
x>r aoo
van ras, bloed eu bodem, ook voor Iv
weinig en voor zorv
derlandsdhe gebied gsldan.
noodig mocht zijn, ten gcedc tan
De noodlottite dwaling, waarin thans nog ■
■
mmmmm—
Engeland
iar
en Amerika ne__get.de kringen verkeeren. dsordai. zij-van een overwin,lid van htm
u-eker bloot door da
e ontmaskeren. ImUiteenzetting voor genoodigden van doel
mers achter Engeland en Amerika staan het
en taak der SS.
jodendom, dat zich de knechting van het
Germaneni-tam ten doel heeft gesteld, zoodat VUGHT. 23 November (A.N.P.)
Op
bij een Anglo-Amerikaansche terdag en Zondag, 21 en 22 November, Zaook Nederland
werd
overwinning zijn volksche krachten zou ver- te Vught, ta hotel „De IJzeren man.", een
bolsjewisme
zich niet de damo- bijeenkomst gehouden van de Germaansche
liezen. Nu het
crétleën verbonden heeft, blijft nog slechts SS ta Nederland. Het doei van deze bijeenaantal genoodigden eer
de vraag, of Nederland deor het bolsjewisme komst was een
te geven van doel en taak der SS.
wil onc'i.rgaan of <^en strijd wil aanvaarden. i eenzetting
Brj afwezigheid van den voorman Feldin ent Germaansche land als
Als wü thans
"ordigera van het Rijk van Adalf meyer, die op het oogenblik aan het Oost.spreker, treden wy niet front staat, werd de bijeenkomst door den
n wij «an stafchef der Germaansche SS ta Nederland,
a*maansche volken, SS-opperstormleider J. L. Jansonius, gede cc
opend. SS-opperschaarleider
H. Boerms.
-.kun-het sprak
over „Wat wij wel en wat wij niet zijn
anda ta de SS". SS-emderstormleider R. van Houia r.et Avoncia.
ten over „Ons geschiedenisbeeld", SS-onderstormleider N. de Haas over „De SS en de
Onze maatregelen in dit Jnnd worden ge- kultuurpolitiek"
slotte sprak SS-onnoodzakelijkheid
de
van ver- derstormleider J.enC. ten
dicteerd door
Nachenius over „SS en
wezenlijking der Germaansche eenheid. Om- religie."
dat wU de Germanen liefhebben, moeten ~wfl ■
ook bard zijn. en nit terugschrikken voor
DE
maatregelen, welke mogelijk hard lijken. Door
Dinsdag 24 Nov.: Zon onder 16.39 uur.
deze noodzaak wordt ook het optreden beWoensdag 25 Nov.: Zon op 5.15 uur.
paald tegen het jodendom, dat ln het belang
der
Germaansche
volken
zelfbehoud
Men Is verplicht te verduisteren van
het
ran
vaa zonsondergang tot zonsopgang.
nooit meer den kop mag opsteken.
en
Dinsdag
oprot
.-.luiten
24 Nov.: Maan op 18.15 uur.
■
Met den
allo '
D;nsdag 24 Nov.: Maan onder 9.17 uur.
voor da ve
Dinsdag 1 Dcc: Laatste Kwartier.
Jcnstleiter
offan.
Sctoral* sja rede'lV'-

Germaansche SS in Nederland

—

■
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GEWESTELIJK NIEUWS
DOODSLAG EN DIEFSTAL
Dader van het tragische gebeuren
te Linne bestal zijn slachtoffer

— Omtrent,

het tragische
gebeuren te Linne, waarbij de 75-Jarige gepensionneerde spoorman W. Crijns met een
schoenmakeisleest 'op het hoofd werd geslagen en gedord, vernemen wij nog nader, dat
da justitie thans een onderzoek instelt naar
het motief van de daad.
De 17-jarige dadar C. A. is tamiddals naar
het Huig van Bewaring te Roermond overge-'
bracht en aldaar reeds aan verschillende verhooren onderworpen.
Thans is ook nog komen vast te staan,
dat de dadar zijn slachtoffer beroofd heeft.
De verdichte heeft bekend, de portemonnaie
van Crijns, inhoudende ruim 110 gulden en
een tabakskaart, te hebben weggenomen. Het
geld heeft hij ergens verborgen en de portemonnaie in hst water gsworpen.
H.erdoor is dus thans ,nog een andar motief d?_n wraak mogelijk, namelijk roof.
Er ts evenwel nog niet vast komen te staan,
of da diefstal het doel van de lugubere daad
was. Naar men ons hieromtrent mededeelde,
is de mogelijkheid daarom niet uitgesloten,
dat de diefstal los van clan doodslag komt te
staan, of dat h:t stelen van het geld heeft
gegolden als motief van de daad van zware
mishandeling, welke den dood ten gevolge
had.
Het onderzoek duurt voortROERMOND.

LIQUIDATIE ZUIVELFABRIEK
POSTERHOLT VOORLOOPIG
UITGESTELD

—

POSTERHOLT.
Ons bericht omtrent de
zuivelfabriek te Posterholt, behoeft eenkge
aanvulling en veitfuidslijking. De algemeene
1Men vergadering had n.l. tot hoofddael bedingen te veeren ever een eventueele alle liquidatie der fabriek. Sinds October
fabriek re:ds buiten bedrijf gesteld en
wordt cij melk voor bewerking naar St. Christcffel te Roermona getransporteerd.
Le ding öer vergadering had dhr. L. Hermans en de oud-voorzitter. tevens mede-op-

te Venlo.

—

’

AGENDA.

’’
—

orkest

(muziekrevue). Aanvang

berg

—

—

Tegelen.

—

naar de harmoniezaal van dhr. Th. Rooskens,
om een kijkje te gaan nemen op de vierde

VENLO

provinciale bondstemoonsteHing van konijnen, georganiseerd door de konijnenciub C. T.
„Tegelen'. Het geheel zag er keurig uit en
onze verwachtingen werden verre overtroffen.
Ongeveer 900 /iangooren uit geheel Limburg

—

De 26Een diefachtige meesterknecht.
G. A., meesterknecht ln een' parapluiefabriek, maakte op grove wijze misbruik van
het vertrouwen, dat hij in deze betrekking
genoot. Nadat het overige personeel de fabriek had verlaten, zocht hij een aardige
collectie bijeen uit den aanwezigen voorraad
om die ten eigen bate te verkoopen.
De politie had echter de lucht gekregen
-jarige

van
en was hem
weldra op het spoor. Terwijl de ontrouwe
meesterknecht met een doos onder den arm
welke hij met zn overjas trachtte te camoufleeren —, naar het station wandelde,
werd hij door twee rechercheurs betrapt. De
doos bleek zestien parapluies te bevatten,
welke klaarblijkelijk bestemd waren, om onmiddellijk ta de handen van een heler over
te gaan. De meesterknecht werd aan het station namelijk opgewacht door. den koopman
H. en de politiemannen besloten, zoowel dief
als diefjesmaat mee naar het bureau te nemen. Na verhoor en opgemaakt procesverbaal werd de perste op transport gesteld naar
Roermond, terwijl zijn maat voorloopig op
vrije voeten werd gesteld.
Via den
Brutale inbraak op de Miste.
tuin van eèn belendend café heeft een onbekende inbreker zich toegang verschaft tot
het magazijn der firma Maas, gelegen aan de
Miste. Na een ruit te hebben vernield, drong
de dader door tot de koelcel, waarin zich drie
doozen roomboter bevonden. Misschien is dit
kwantum voor den dief te groot geweest of
heeft hij het plan gemaakt zljn expeditie te
herhalen. In alle geval werd slechts een doos,
met een inhoud van 46 pond meegenomen.
Langs denzelfden weg is de dader weer verd- .nen. De politie vond de leege doos ta den
tuin van het café terug, en zoekt nu naar
zijn ongeoorloofde neigingen

—

—

verdere sporen.
Druiven uit de kas gestolen.

—

De tuinier
O. deed bij de politie aangifte van het feit,
dat üit zijn roeikas, gelegen in de buurt
van de H. Familiekerk, diverse trossen druiven door onbekenden waren gekaapt.

—

lemand,
Inbraak ln zaal Arts te Bierick.
die met de inrichting van de woning.van den
zaalhouder wel goed bekend is geweest, heeft
hem ta den nacht van Woensdag op Donderdag een bezoek gebracht. Zooals de sporen
uitwijzen, is de dief door het indrukken van
een ruit in de achter het huis gelegen garage
tsrecht gekomen. Vandaar is hij door de
aaal in de keuken beland. Het resultaat van
den strooptocht was niet zoo heel groot: er
werd alleen een boodschappentasch vermist
welke' een dameshandtaschje bevatte. De inhoud van dat handtaschje bestond uit een
roodzijden beursje met enkele guldens _en
een portefeuille met .textielkaart. babyk&irt,

voor

A.

Linskens

te

'tkruidenier-

Tegelen
en zelfs Noord-Brabant waren naar
getransporteerd, om hen aan een keuring te
onderwerpen en te laten bezichtigen. De ruiwas dan ook geheel gevuld
me harmoniezaal
met een keurige verzameling van kostbaredieren, gerangschikt naar soort, grootte en
kleur Het tentoonstel iingsbestuur, onder leiding van dhr. W. Driessen, had moeiten nog
kosten gespaard aan deze expositie en het
geheel maakte dan ook een keurigen indruk.
Zoowel wat de inzendingen, als de belangstelline betreft, is deze expositie een groot sucop
ces geworden. Als keurmeesters traden
dlim.: J v. Kooten, Rotterdam; J. de Jong,
Rotterdam; J H. de Jone. Schiedam; L. van
Essen, Arnhem; A. v. Maenen. 's-Gravendeel;
J. Boers, Tilburg.
Van de talrijke bekroonde dieren noemen
wij slechts diegenen, die met een eerste eereprijs onderscheiden weiden.
vlaamsche Reus van: G. v. d. Booren, Heer:
E Vos, Beek-Elsloo- A. Joosten, Hout-Blerick; E. Vos. Beek-Elsloo; H. van Buggenum.
Reuver; F. v. Himbergen, Simpelvëld; A. Joosten, Hout-Blerick W. Dirks, Baarlo.
Fransche Hangoor van: B. Cremers, Tegelen; C Drost, Venlo; C. van Dijk, OlsterwijTs;
H. Geeraets. Venlo.
Groot chinchilla van: H. Peters, Heerlerheide: W. Derks, Baarlo; P. J. C Verhagen.
Maastricht.
Wit Weener van; P, Robben, Oisterwijk
(ram); P Robben Oisterwijk (voedster).
Blauw Wee ner van: J. Kuypers, Kerkrade;
W. Geeraedts, Swalmen; W. Huits, Simoelveld.
Black and Ton van: P Houx, Maasniel; L
van Goal, Rozendaal; O. van Deur, BoekoelSwalmen.
Rijnlandej- van: W Miechels Bom.
Papillon van: G. Riesenbeig Kerkrade.
Havanna van: M. Simons, Belfeld (ram);
M. Simons, Belfeld (voedster)
Alaska van; J, Goors, Limbricht: H. Janssen Venlo; P. Halverkamp, Venlo
Gouwenaar van: H. Bengels, Ofrsbeek.
Ziivervos blauw van: S. Janssen, Weert.
Klein chinchilla van: A. Drummen, Hoensbrok; Pr. Kuypers. Venlo,
Hollander blauw v-an: G. Mooren, Maasniel
(ram); G. Mooren (voedster); C. van Went,

Venlo.

B. .V. V
Eindhoven
Spekholzerheide
N. A. C
P S. V
PICUS
Maurits
N. O. A. D
Roermond
M. V. V.

Laadploegen worden in verschillende gemeenten ingesteld.
uitvoering
Ter
van artikel 4 van de Verordening van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied, van 19 October 1942, ter bespoediging van het laden en
lossen bij het spoorweg- en birinenscheepvaartverkeer, is ta de Nederlandsche Staatscourant een besluit verschenen van de secretarissen-generaal van de departementen van
waterstaat, van binnenlandsche zaken en
van sociale zaken.
laadploegen,

De

(Recl.-adv.

MIDDEN-LIMBURG

Echt.
„HUMOR EN HEILIGHEID."

Boeiende voordracht van pater Schreurs.
Voor een groot aantal toehoorders hield de
bekende Umb. schrijver Pater Schreurs M
S. C. een causerie over het onderwerp: „Humor en Heiligheid." De bijeenkomst vond
plaats Zondagmiddag ta de Aula der Zusters
Ursulinen.
Rector Speetgens sprak een we'komstwoord Vervolgens droeg dhr Hub. v. Montfort een gedicnt van Pater Schreurs voor.
Pater Schreurs hield din een causerie die
de toehoorders uitermate boeide en herhaaldelijk deed lachen om den kostelijken humor dien hij kwistig rondstrooide.
Met een groot aantal voorbeelden uit dc
levens der grootste heiligen toonde Pater
Schreurs. hoe humor en heiligheid zeer goed
samen gaan. Het is in elk geval zoo, dat er
zonder blijmoedigheid geen heiligheid mogelijk is
Het tweede gedeelte van de causerie was
gewijd aan Deken Tijssen z.g. uit Sittard.
de heilige Priester over wien steeds een glans
van blijheid lag,
Pater Schreurs las een aantal bladzijden
voor uit een boek. dat hij over hem schreef,
en dat tot titel draagt. De Man met den
Rozenkrans
Tal van geva'letjes. die typeerend zijn voor den onverwoestbaren levensmoed en de stralende blijheid van dezen
echten Priester werden op deze bladzijden
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WEST, OOST, NOORD.
In West I vormen EDO. en ADO., met resp.
18 en 15 punten uit ll wedstrljdan nu de kopgroep. In H leidt Feijenoord nog, doch sleclits
met één punt (18) voorsprong op DHC, dat 17
punten rijk ls. Öok Enschedé, dat ln het Oosten leidt, heeft met
17 punten
slechts één
puntje voor op NEC.
In het Noorden staat
Heerenveen er prachtig voor: vier punten voorsprong (19) op Be Qulck, dat boyendlen nog
een wedstrijd méér gespeeld heeft.
Wat de laatste plaatsen betreft: In I draagt
Xerxes de roode lantaarn met 2 punten achterstand en één wedstrijd minder gespeeld dan
HBS.: in II zit Emma met slechts 4 pnt. uit
11 wedstrijden vrij diep ln den put, terwijl ln
het Oosten Tubantia in dezelfde situatie verkeert. In het Noorden sluit Sneek het hek met
4 pnt. uit tien wedstrijden.

welke de vervoerder kan

verlangen, wanneer de laad- of lostermijn

te worden overschreden, worden ge-'
vormd uit hen, die zich daartoe vrijwillig
melden, hen, die daartoe op grond van hun
dienstverhouding tegenover de gemeente verplicht zyn (de gemeentewerklieden), hen, die
krachtens het bepaalde in de Verordening
42/1941, betreffende de verplichting tot het
verrichten van diensten, daartoe verplicht

no. 4903). zijn.

—

SPORT IN NOTEDOPJES
BILJARTEN

De bekende biljarter Jan Dom_r.ertr;s werd
60 Jaar. HU ontving- bij deze gelegenheid tal
van geii-kwen-schen uit geheel het land.
BOKSEN

Op 9 December wordt te Berlijn. een 1 internationaal bokscongres gehouden. Een dei agenda-punten behelst een voorstel tot nauwere satusschen Duitschmenwerking op boksgcehied

_________
ZWEMMEN

vii Berlijn meldt, sa! ook de Püsseldorfschc zwemster Vera Schaeferkordt starion in de internationale wedstrijden welk» ZaDen
en AmsterNaar men

Haas

terdag en Zondag a.s. in
dam gehouden worden.

ln een wedstrlld voor zwemsters uit de West
Duitsche provincies, te Dortn-.und gehouden,
startte ook onze landgenoote Alle Stijl voor de
vereeniging oberhausen. Zij wton de 100 M.
vrije slag in 1 min. 10,7 sec.
WIELRENNEN
Pellenaers en v. d. Voort starten Zondag a.s
te Parlts in een koppelwedstrijd, o a. tegen v.d.
Meerschaut-Depredhomme en Idée-Maye.

Op 6 December gaat in het Bruseelsche sportpaleis de «ooveelste sprintwedstrijd tusschen Van
Vliet, Scherens, Gosselln en Gerardin, uiteraard ditmaal met

Gosselln

als favoriet.

Gent—Antwerpen—Gent Is afgeschaft,- voorloopig aJ thans, In de plaats daarvan gaat op
11 April de „Omloop van De Dag", een tocht
door de Vlaamsche Ardennen, waarin drie bergen te beklimmen zijn. Afstand: 828 K.M.

Krachtens artikel 3 van de Verordening Tegelen—Swalmen
3—J.
De
was , Sedert eenigen tijd traint Boeyen -te AntwerDaarna kwam de Limburgsche humor aan stellen de burgemeesters de ploegen samen in de eerste helft geregeld ln denthuisclub
aanval, door
het
op den weg, 's middags
de beurt Hier kwam een andere zijde van ln overeenstemming met het gewestelijk ar- goed open spel. Gevolg : een drietal doelpunten pen 's morgens
Antwerpsche sportpaleis.
dezen Priester-dichter aan het licht: n.l. beidsbureau.
resp. door Leenen, van Eelderen en Hovens.
zijn humoristisch talent Met dezen LimBlijkens bovenbedoeld besluit wordt het
De tweede helft was een
vertooning.
Te Antwerpen sloeg Scherens Zondag voor
burgschen vo'kshumor wist hij zijn toehoor- aantal personen, waaruit de ploegen zullen De gasten hielden goed stand,slappe
hoewel
hun doeltoeschouwers Gosselln in een
tien
duizend
ders geruimen tiid hoogst aangenaam bezig
vervangen
man
worden.
burgemeester,
bestaan,
ta
moest
Kort na elkanbepaald door den
Senftleben hielij Derkser-.
cM.
te houden. Pater Schreurs vond daarbij ge- overleg
finale
met
20
der
gasten
tweemaal;
scoorden
de
het
laatste die
met den betrokken stationschef of doelpunt uit een zuiver genomen vrijen trrfp.
serie-van-drie tegen Scherens en Kerklegenheid om de aandacht te vestigen op
een
hofs gewonnen had, met twee lengten op de
het ma'sche _en smeuïge Limbun?s_h dia- bevrachtingscommissaris. De diensten kunlect, dat zijn eigen aparte schoonheid heeft. nen per etmaal gedurende
ten hoogste 6 ONZE TWEEDE KLASSERS OP EEN RH-TJE vierde plap.ts. Tijdens dezelfde wedstrijden won
Clautler een we'dstrljd achter motoren vóór de
Rector Speetgens sorak aan het einde van uren en gedurende niet meer dan drie achden avond, zetter uit naam van allen toen tereenvolgende dagen worden gevorderd. De Na Zondag 22 November luidden de standen : Franschen Lemolne en Chocgu-; en zijn landhij P Schreurs harte"ijk dank zei voor zijn
genoot Michaux.
2 A.
diensten moeten ook op Zon- en feestdagen Waubachsche
Boy»
uitstekende causerie. Het was een even boei- worden
9
8
1
o
17
verricht.
ende aangename als leerzame avond.
Groene Ster
10
8
0
2
IS
Naar wij vernemen, is de Jongste onzer LimDe ploeg zal moeten optreden," wanneer de Laura
9
e
14 burgsche beroepsrenners, Vrancken uit Vaals,
2
1
10
Ernstige val.
4
3
3
11 in onderhandeling met enkele Duitsche winDe groentenhandelaar D. burgemeester het bevel geeft, hetgeen hij zal Bleijerheide
alhier kwam te vail en waardoor hij in aan- geven, indien de vervoerder de ploeg ver- Limburgia
9
'4 2 3 10 terbanen. HIJ zou ln verschillende wedstrijden
8
2
raking kwam met een wie" van zijn wagen langt. Ten behoeve van het btanenscheep- Kolonia
2
4
6 gaan starten.
9
3
6
Hij meest ta het ziekenhuis worden opge- vaartverkeer stelt de burgemeester de ploeg Kerkracje
0
6
Miranda
tus8
2
Het Belgische omniumkampioenschap,
nomen wegens inwendige beenbloedtag.
13
5
slechts ter beschikking, indien de bevrach- R.K.O.N.S
9
2
0
7
4
schen
de
finalisten Coois, Kaers, Van Steenttaßscommissaris dit eveneens wenscht. Er Waubach
verving),
9
0
18
1 bakker en Debacker (die Breuskin
het
Be''-ld. worde er 'aan herinnerd, dat men, bij
werd door Cools gewonnen. Kaers had zijn da^
28.
o.a. zljn specialiteit, het tijdKerkbestuur.
Z. H. Exc. mgr. dr. G. tact voldoen aan een bevel van den burge- Sitt. Boys
8 7
1
1
15 niet, verloor
over 500 M. en deelde de tweede nlaats
Lemmens, heeft benbemd tot lid van bet meester, zich blootstelt aan een strafvervolAlmania
10
T
0
3
14 rijden
ging. Hun, die ta een oloeg werkzaam zijn oo Spe. Emma
10
s 2 3
12 met invaller Debacker.
kerkbestuur den heer Th. Housen.
9
4
2
3
10
grond van de „Verordening 42/1941, kan een Heer
Hom. gevangenisstraf van ten hoogste één Jaar Kimbria
In een sprintwedstrijd te Brussel werd v. d.
B
4
1
3
9
geslagen.
10 4
De op Zondag worden opgelegd.
Weert
Collecte winterhulp,
1
5
9 Vijver door den jeugdigen Dlerlckx
Favoriet Engelen, waarvan "men in Vlaande22 November gehouden kleederdracht-collecte
Standaard
9
3
13
7
De vergoedingen voor de los- en laadwerk- Wit-Zwart
10
2
2
« 46 ren zeer veel verwacht, werd derde.
heeft f 49,19 opgebracht.
zaamheden worden deor den burgemeester, Willem I
_|
7
0
»
Sevenum. in overeenstemming met den gemachtigde Sittard
Een wedstrijd achter lichte motoren over drie
1
4
12
5
4
manchebepaald
arbeid,
G
le Brussel werd gewonnen door Rokapelaan.
Liten
uitbetaald.
De
eerw.
heer
voor
den
2C.
Nieuwe
en Sylveei
Maes, die Thietard, Naye
maln
jens, kape'aan te Baarlo, is benoemd tot kaDe vervoerder kan de geloste goederen doen De Valk
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18 Maes in deze volgorde sloeg.
2
pelaan te Sevenum.
rekening
geven
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V.V.V
10
5
3
2
13
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van den rechthebbende, aldus bepaalt de Brabantia
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MAASTRICHT

Helmondla
Kolping

Verordening.

Indien zulks noodig mocht zijn, zullen de
opslagruimten kunnen worden gevorderd, op
grond van het algemeen vorderingsbesluit.
GERRIT DE GROOT EXPOSEERT.
Op verzoek van den vervoerder kan de
Een voorname en eerlijke kunstenaar
burgemeester na vier weken tot verkoop der
uit de Haagsche School.
goederen overgaan. Bederfelijke goederen et»
De 64-jarige schilder Gerrit de Groot uit goederen met geringe waarde kunnen onexposeert thans in de kunstzalen middellijk worden verkocht. De opbrengst
den Haag Hooghe
Huys" aan de Witmakervan „Het
den verkoop wordt, na aftrek van de
straat. Tegehik met deze tentoonstelling ziin van
er werken te zien van den bekenden Maas- vracht en alle kosten, ter beschikking van

trichtsehen schilder, wiilen Ihr. Rob. Graafland, terwill er in de Gothieke zaal (op de
bovenste verdieping) nog een belangrijke verzameling van oude meesters uit de Vlaamsche school, van Italiaansche primitieven
en van Hollandsche kunstenaars te bewonderenexpositie
valt.
De
van Gerrit de Groot is Zondagmorgen om half twaalf geopend met een
inleiding van mr. Onland, Heerlen, een persoonlijken vriend van den schilder. Hii wees
op de karakteristiek van de Groots werk, dat
ook verband houdt met ziin vroegere vt?Tkzaamheid als architect, n.l. die van conectheid en gaafheid van liin.
Vooral 't Brabantsche land had de Groots
liefde, toen hij ateliers in Scheveningen en
den Haag had, en daar een groote veelzijdigheid in de behandeltas. zifner onderwerpen
liet zien.
Mr. Onland maakte dit duidelijk
door verwijzing naar de verschillende genres,
welke van den Haagschen schilder op deze
tentoonstelling te bewonderen vaHen.
De Groot, die ta het begin van deze eeuw
ln Rotterdam aan de academie eervolle bekroningen kreeg, heeft later niet alleen ta
ons land maar ook in het buitenland, tot ta
Amerika toe, geëxposeerd.
Zijn voorkeur voor landelijk schoon beeldde
de Groot in veel schilderwerk op bewonderenswaardige wüze uit. Mr. Onland stempelde hem als een voornaam, beschaafd, eerliik
en pretentieloos kunstenaar, die het licht, de
weelde en warmte van kleur, prachtig wist
te treffen in een eigen, karakteristieke visie.
Hii was ongetwijfeld een van de verdienstelijke leden van de Haagsche schildersschool.
Mr. Onland snrak vervoleens woorden van
groote waardeerina tot d^n lieer Emest van
Aelst, wiens initiatief ook deze tentoonstelling mogeUlk maakte; hii bevorde~de daarmee wederom de eeleeenheid voor het Maastrichtsche publiek, om goede schilderkunst
te zien en te waardeeren.
Tenslotte sprak mr. Onland ziin bewondering uit voor het artistieke milieu, waarin de
heer Van Aelst deze tentoonstellingen ta „Het

_

Germaansche jeugd.

Installatie van den Gebietsfuehfer

Blomquist.
GRAVENHAGE,
'a
23 November. (A.NP.)

De gemeenschappelijke wil d«r jonge generatie van oe Du-tsche en Necisrlandscha broe-

slechts eenige dagen geleden
werd gesymboliseerd clxn" de gezamenlijke
óp den
eerewacht aan da oorlogsgraven
Grebbebtrg, is opnieuw zinrijk tot uiting gekomen bü de installatie van dén nieuwen Gebietsfuehrer Blomquist. Met hun Jonge Duitsche kamêrausn waren ook ds leden van den
Nationalen Jeugcistorm, onder leiding van
hun hoofdvormer Van Geelkerken, ta gesloten gelederen aangetreden.
Het gewicht va-n deze plechtigheid werd
onderstreept door de aanwezigheid van den
RJjfcsconunisf&ris, Rijteminiater Seyss-lnquart, terwijl d« leider van hst Arbeitsberelch, BaupuMenstleiter Schm.'d., en ©tadsfuehrer Moeckel ln hun woorden het groote
gebeuren van onze dagen op pakkende wijze
schildereen, om ds jeugd aan haar hoogen
plicht te herinneren.
De feestelijk versierde zaal van den Dierendervolken, die
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10
10
9
11
10

S.V.B

Helmond

-STevelo
Tivoli
Viost

den rechthebbende gesteld.
De vervoerder ls alleen aansprakeliik voor
opzet en grove schuld. De belanghebbenden
worden er daarom met nadruk oo gewezen,
dat zy goed zullen doen, zorg te dragen, dat
het in- en uitladen binnen de voorgeschreven termijnen geschiedt. Dit is niet alleen
een belang van dengene, voor wiens rekening
en risico de ploegen zouden moeten optreden
maar zulks i-s ook het belang van de arbeiders, die bil tijdige lading en lossing niet tot
het verrichten van burarerlijke diensten behoeven te worden verplicht.
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DOELPUNTEN!....
...en hon fabrikanten.
Nog_. heeft de Willem Il'er Van Loon
de leiding hoewel hij Zondag geen „kooltje" fokte. Maar de concurrentie wordt
steeds grooter en feller. Vooral Goed-

hart, die tegen M.V.V. viermaal doelpunt-

te, schijnt den Tilburger te bedreigen.
Daarnaast klimt ook de Maurits-man
Maessen reer opvallend.
De stand:
1. Van Loon (Willem II) 10 doelpunten,

-v

(I_«ua), . Schellekeiw
2. v. Roessel
(ï/onga) en Goedhart (Eindhoven), elk
mot 3.
2. Kneepkens (Picus), Maessen (Maurits), belden met S;
(Sp.'heide),
4. Vroomen en v. Kan
Beks (Maurits) en Derkinderen (P.S.V.)
teder met 7 doelpunten.
Limburg doet dus braaf mee, waarbij
men rekening dient te houden met 11-feit, dat Vroomen en Va» Ka:i twee
wedstrijden minder gespeeld hebben dan
hun concurrenten!

WIELRENNEN
Parijs zag Schatte terug....

Het zag hem met Boeyen een omnium
winnen.
Het gekreukte neusbeen van den heer Ronsse
heeft ons aller Schulte toch wel zéér veel gekost. Men ontdekt dat bijvoorbeeld, als men
zich realiseert dat Schulte, de gevierde, de veel
gevraagde, nu voor het eerst sedert twee Jaar
weer tn Parijs startte, nadat hU overigens tijdens het jongste zomerseizoen enkele Fransche
wegwedstrijden en Criteria, waarvoor hij ingeschreven was, ln den steek liet.
Mocht Parus echter ln den loop van deze
Hooghe Huys" organiseert.
tuin v__ tot de laatste plaats bszet door de twee Jaren den „fou pédalant" zoon beetje
vergeten zijn, dan - weet men sedert Zondag
De heer Emest van Aelst snrak daarna Duitische en ds NeÖsrlandsche Jeugd.
nog woorden van waardeering en erkentelijkbij het be- haar-nauwkenrlg, dat schulte, schorsingen en
Moeckel
herdacht
Stabsfuehrer
heid over de kunst en den persoon van Ro- gin v*an ztai rede, waarmede WJ Gebietsfueh- gehavende neusbeenderen ten spUt, nog steeds»
Schutte ls, en voor de rarijs'.ne funprnovers
bert Graafland. die voor de Maastrichtsche
zegt dat alles!
schilderkunst van groote beteekenis is ge- rer Blomquist installterds als chef der Beweest. HH vestigde de aandacht op diens fehlstelle Niederlande van de RelchsjugendSchuite's rentree tn de Parijsche vélodrome
werk, waarvan een klein aantal ook op deze fuehrung,
den ta het oosten gevallen Haupt- d'Hlver leek niet gemakkelijk. Samen met
tentoonstelling vertegenwoordigd ls.
bannftühjer Ilndsnburger. In Blomquist, die maat Boeyen, die op de Belgis_.h» winterbanen
zljn ouden draal niet heelemaal scheen te kunds nalatenschap van Ltadenburger aanvaardt nen krijgen,
voor
startte hij ln een ploegen-omnlum
krijgt de Befehlsstelle, aldus stadsfuehrer tegen de Jonge, gevaarlijke Parljsche favoriehrer
beprorfcfen
ouden H. J.-Puf
ten-combinatie Blanchet—Desmoullns, en verMoeckel, een
man tegen
dip zich ook aan het front heeft onderschei- der tegen Lapébie—Prat en de Belgische grootVanneer Uof üw man al den.
heden-combinatle
v. d. Meerschaut—Depred-

Een uitstekend receptje
Uw
zijn rheumatiek

I

mg last heeft van rheurnaiek, neem dan eens een proef
iet dit recept om de pijn te
erdr ij ven. Haal by Uw apotieker of drogist 85 gram
jrpentijn

of brand-spiritus

n IS gram Rheumagic-olie

geconcentreerd).
15
Een
rams-fleschje Rhcumagic-

lie kost maar 66 cent, dus

GebietsfuehT^r Blomquist legds vervolgens
zou wilde belofte af, dit hij al zljn krachten
den aan de volbrenging van de groote taak.
de
Als ?er der voornaamste taken zag hij hij
vorming van het H J.-kad;r, waaraan
ta o- eerste plaat' zijn zorg wil besteden. Den
Jeugd-torm beloofde hi) kameraacnchappelijke hulp bij de verwezenlijking van het doel,
het opwekken van de gedachte vaa Irrt
Groot-Germaansche Rijk bij de jeuvd van dit
land.
Vervolgens sprak <*e leider van het Arbeitsbfreich ta Nederland. Hauptdlenstleiter
Schond*. Vol trots wees hij op de dappere
houding der Duitsche jeugd, die tegenover c>e
laffe terreuraanvallen d°r Engelschen een
waren mannenmoed getoond heeft, welk?
door oorlogsor.derschekTngen erkend is. Ook
in Nederland is reeds de jeugd voor d« nationaal-socialistische gedachte, en daarmee^
voor een groot Gennaansch Rijk, aangetreden. Dit doel gekit onzen arbeid en onzen

Hollander Isabella van: G Coenen, Tegelen.
iet de terpentijn of brandHollander midden-awart van; L. Murawa,
plritus bent ü voor ongeveer
Heenerheide
0 cent klaar. Schud de twee
Russen zwart van: G. Frings. Steyl-T>gelen
estanddeelen ta een schooPool wit Roodoog van: P. van Deu: Boee flesch goed door elkaar.
koel-Swalmen; M. Damen, Berkel.
'w rheumatlek-olie is nu geAngora wit van: M. de Bock, Roermond; J
e piJnHJke plaatsen ermede,
Neelen. Roermond.
wrijven
of te masseeren en de pijn
De kampioensprijs ran deze expositie werd sonder te
toegekend aan de Vlaamsche Reus, van A. irerdwifnt. direct. U zult blü zijn dit receptje
Joosten, Hout-Blerick.
"evonden te hebben. Loop even langs üw
ipotheker of drogist en haal het vandaag
ïog ta hu:
Meel.-adv, no. i___\ strUd.

snoenkaart en enkele losse bonnen.
Uit de verkregen inlichtingen heeft de
politie kunnen vaststellen, dat de Inbraak opseteekend»

volgt:
Willem II

Venray-Oirlo

Longa

—

Vierde Provinciale Rondstentoonstelling
konijnen.
Met gemengde gevoelens en tot
nieuwsgierigheid gedrongen wen we Zondag

4938).

—

Bespoediging laden en lossen.

Onder groote beDe bonte compagnie.
langstelling van het publiek voerde een
groep Weerter artisten ta de Apollozaal Zaterdag en Zondag een zeer gevarieerde revue
ten tooneele, die buitengewoon insloeg. Het
was een gedurfde onderneming, maar /de
heer Lamb. Theunissen heeft zijn sporen als
leider van een dergelijk experiment wel verdiend en het geheel liep vlot van stapel, veel
vlotter dan men van een dergelijk gezelschap,
meerendeels amateurs, zou verwachten. En
afwisseling was er genoeg, vroolijke eenacters, zangsolisten, een leuke klompendans,
acrobaten, humoristische parodieën, een topdanser, enz. „De vroolijke golf" zorgde voor
opgewekte muziek en „Het Lichtstadballet"
uit Eindhoven bracht ais gast eenige fleurige
dinsnummcrs. Het geheel was een groot
succes.
Van Maandag
St. Vtacentiusbibliotheek.
23 November af is de St. Vtacentiusbibliotheek eiken werkdag voor het uitleenen van
boeken geopend van 2 tot 7 uur. Dat is dus_
een heele vooruitgang, waar tegenover staat,'
dat de bibliotheek Zondags voorloopig ge-

NOORD-LIMBURG

no.

VAKEXAMEN.
slaagde

Te Maastricht

WEERT

Peeters uit Mechelen.

(Recl.-adv.

MAURITS KLOM CIT DE STAARTGROEP.
Willem II leidt met «leent* twee ponten
voorspronc.
Na Zondag ls. de situatie In het Zuiden als

dreigt

Wm is tHeueet?

vermelden.

M. G. J. Housmans te ECHT.

diploma mej.

Athos".

blijft.

VOETBALLEN

EXAMENS M.O. AARDRIJKSKUNDE.
Geslaagd
's-GRAVENHAGE. 23 November.

Mej.

—

,

wordt verzocht, vooral naam
en adres van hun grossier te

' t>r?

Woensdagavond
'n Monnikenrepubliek.
25 November as. om half acht wordt ta het
Harmonie-Paviljoen wederom een bijeenkomst van de Vereeniging Geloof en Wetenschap gehouden. Dr. W. P. Theun.ssen uit
Den Bosch zal dan een causerie met lichtbeelden en gramofoonplaten houden over
De monniken-republiek van den heiligen

—

H. H. Kappen en Drogisten

m.

7.30 uur.

ZondagInzegening van het nieuwe orgel.
morgen vóór de hoogmis van 10 uur, werd
's-GRAVENHAGE.
De keuringen van tot door den Hoogeerw. heer Deken Souren het
dekking bestemde hengsten zullen worden ge- nieuwe orgel der St. Martinuskerk plechtig
is niet alleen
houden door de vereeniging „Het Nederland- Ingezegend. Het prachtige orgel
technisch meesterstuk van de firma Versche trekpaard" op: 19 Januari te Valken- een
voor het oog.
burg, 20 Januari te Roermond, 20 Januari te meulen, maar eveneens esn lustbij
aan
past
Het
zich
uitstekend
dan bouw
te
te-Hertogenbosch.
Wcnlo en 22 Januari
moder St. Martinuskerk en is tegelijkertijd
gedurfd van vorm. Tegenover vele
dern
en
I
die in den loop der eeuwen tegen den
_^ fouten,
stijl der kerk gemaakt zyn, kan men met een
gerust hart beweren, dat dit orgel in ieder
geval een geslaagd experiment is.
Hub. Houet, organist der kerk, speelde een
uitgebreid programma van klassieke en moderne orgelmuziek, beginnende na de hoogvan H. Andriessen, vóór
mis met „Toccata"
'fc Lof met de „Gigantenfuga" van J. S. Bach
en met een volledig concert na het Lof eindigend. Voor den muziekliefhebber, ook al is
hij geen kenner, een verfijnd genot, deze
vloedgolf van klanken vol variatie over zich
te laten gaan. Onder de hoogmis zong het
kerkelijk zangkoor o. L v. den heer Jaspers
de „Missa ln honorem Sanctissimae TrtaiJanuari
tatls" van Hub. Cuypers. Zondag 24
wacht ons het orgelconcert van prof. Flor

inwisselen bij zijn leverancier
tegen goede, oude kwaliteit
Adelaar-scheerzeep. De Adelaar-Zeepfabrieken kunnen ook
Uw leverancier daar nog aan
helpen.
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ROERMOND

KEURING VAN DEKHENGSTEN

Zijn geldige scheetteepbon „M"

-TTjX

WOENSDAG, 25 NOVEMBER.
Concertgebouw „De Prins" Boyd Bachman met

zijn

Limburger
Sport-Koerier

examen prop.
Bmondts te

Cardtaaals uit MAASNIEL.

Marktbericht van 21 Nov.
Aangevoerd
werden 52 biggen, prys
12.— k
15.— per
stuk. Eieren geen aanvoer. Boter
1.30 per
'■__ kilogram.

WETENSCHAPPEN

TERWINSELEN.
KRUIDENIERSEXAMEN
Op het te Sittard en Maastricht gehoudan
fcruideniersexamen slaagde o.a. dhr. W, H.

om ongeveer half twee 's nachts heeft plaats
gevonden. Zij vraagt zich thans af, of niemand op dien ongewonen tijd een persoon ta
de buurt van de woning is tegengekomen.
Inlichtingen worden gaarne in ontvangst
genomen op het politiebureau, afd. recherche

richter der fabriek, dhr. Geradts sprak een
kort woord tot de Isden.
Aangezien niet voldoende stemgerechtigde
aanwezig waren, kon g:en definitief beeenomen woröan. De vergadering werd
sloten
bezocht door ruim 250 leden.

.

ECONOMISCHE

Geslaagd te Tilburg voor het
econ. wetenschappen, dhr. P.

ONDERWIJS

Vluchtende inbreker achter

BENOEMING VAN ONDERWIJZEND
PERSONEEL.
Wanneer de benoeming van kracht is.

—

een biertje.
Zijn metgezel door kogel ta den linker-

schouder getroffen.
's-GRAVENHAGE, 23 November.
In het
OngeBREDA. 23 November. (A.N.P.).
Maandag verschenen Verordeningenblad ls opgenomen een Instructie van den secretaris- veer een week geleden werd Ingebroken in
generaal van het departement van opvoeding, een boterfabriek te Etten, waar ongeveer duiwetenschap en kultuurbeschermlng, houdende zend pakjes boter werden ontvreemd. Van
wijziging en aanvulling -van het besluit betrefde drie daders werd D- de W gearresteerd,
fende benoeming en ontslag van onderwijzend doch de twee anderen, J. J. en B. de W.,
personeel aau gemeentelijke
en bijzondere wisten
te ontsnappen. De Bredasche politie
scholen.
De aanvulling houdt o.m. een nieuw artikel kwam er achter dat zij zich schuil hie'den
ln, waarin bepaald wordt, dat een benoeming bij zekeren A., m de buurt van de Keizerslechts van kracht ls, wanneer den benoemde straat en.het Nonnenveld. Uitgebreide voorbij zljn benoemingsakte door de tot benoeming aorgsmaatregelcn werden getroffen en de
bevoegde autoriteit een schriftelijke verklaring geheele omjevtog werd afgezet. Dat dit n-et
wordt uitgereikt, waaruit blijkt, dat ten aan- overbodig was, bleek wel, toen de twee inzien van run benoeming de voorschriften van
brekers trachtten te ontvluchten. Over da-_
voorgaande artikelen zrjn nageleefd.
ken tutaschuttingen en door tuinen ging de
Voorts ls In de instructie aangegeven, ln welke gevallen op dezelfde wijze als bl] de benoe- achtervolging, totdat J. J., die zicli ta een
ming van 'n leerkracht ln vasten dienst, wordt tuin verborgen had, weer verder vluchtte
gehandeld bij de benoeming van een tijdelijke en op de sommatie halt te houden, niet inleerkracht.
ging. Een waarschuwngssebot hielp niet.
Wanneer de leerkracht niet met inachtneming waarop
politie op den vluchteling schoot
besluit
ls
van de bepalingen van- het
benoemd. en hem de
linkerschouder trof. Hij werd
in
den
geven.
te
onderwijs
ls het haar verboden

—

homme.

DE WEDSTRIJD.

De eerste manche van den omnium, 1 K.M.
met vllegenden start, was voor Desmoullns en
Lapéble, die denzelfden HJd maakten (1 min
11,2). Schulte deed er echter slechts 0,2 sec.
langer over en bezette
een fraaie derde
piaats.

In de tweede manche, een puntenrlt over S
K M. goochelde Schulte met zljn tegenstanden.

HU won, vóór Desmoullns, Depredhomme en
v. d. Meerschaut, terwijl Boeyen de vijlde

,

plaats bezette.

Voor 15000 toeschouwers ,won te Presburg het
Duitsche elftal met 5—2 van Slowakije, nadat
de rust met 2—o voorsprong was Ingegaan. Dii
beteekende voor het Duitsche elftal de honderdste overwinning in 198 landenwedstrljden.

SCHAKEN
MAASTRICHT I ZEGEVIERT OOK OVER
NIJMEGEN.

Het Anker wint van M.S.V. 111.
Ondanks het kleine schaakprogramma, dat er
Zondag afgewerkt werd, was er toch spanning
genoeg te beleven.
Het eerste tiental van de Maastrichtsche
Schaakvereeniglng trok weder naar Roermond,
thans om „Strijd met Beleid" uit Nijmegen te
ontmoeten. V/e schreven reeds, dat de Nijmeegsche ploeg zeer sterk was, doch dlt was voor
de Maastrichtenaren blijkbaar slechts een prikkel om geducht van zich af te bijten. Welnu,
men beet krachtig en zond „Strijd met Beleid"
met een 7—3 nederlaag tejug naar Nijmegen.
M.S.V. I heeft thans met 3 gewonnen wedstrijden een zeer sterke positie ln de hoofdklasse.
Voor de tweede klasse van de afd. Limburg,

leverden slag de beide Maastrichtsche teams
M.S.V. in en Het Anker. Dit is een hardnekkige strijd geworden, waarin M.S.V. aanvankelijk
betere kansen scheen te hebben. .Het Anker
hield zich echter kranig en bereikte tenslotte
een verdienstelijke 4 1/2—3 1/2 overwinning.

Rechtbank Roermond.
VONNISSEN VAN DEN POLITIERECHTER.
O. H. B. 26 J. Swalmen thans gedetineerd verdacht van verduistering
van f 160.— van de
stoomzuivelfabriek te Swalmen: eisch en vonnlt 3 mnd. gev. str. mst kbrtlng van het voorarrest.
G. M. H. S. 18 j. Venray thans gedetineerd,
verdacht van het vervalschen van een endossement van een postwissel: eisch en vonnis 2 mnd.
gev. str.
A. A. 18 ]■ Weert thans gedetineerd verdacht
van diefstallen van distributiebescheiden ten
nadeele van H. Barkmej-er: eisch en vonnis 2
mnd. gev. str.
H. P. 28 J. Oeffelt, Th. W. P. 17 J. Ottersurn
en H. L. 8. 22 J. Mllsbeek. verdacht van gezameniljken diefstal van een rijwiel van Th.
Janssen hvr. Berms te Ottersurn op 18 Oct. J.l.
eisch en vonnis voor eerste en derde verdachte
5 maanden en voor tweede verdachte 4 maanden gev. str.
A. C. V. 44 J. Venray t 10 of 5 d.h. wegen*
mishandeling van vrouw Gommans.
H. P. 28 J. oeffelt f 10 of 10 d.h. wegens mishandeling van J. Fleuren te Gennep.
A. F. 26 J. Roermond f 3 of S d.h. wegens
mishandeling van C. de Vries.
L. W. de L. 24 J. Venray f 15 of 10 d.h. wegens mishandeling van zrjn zuster.
G. A. S. 38 J. Maasbree f 18 of 10 d.h. wegens
beleedleing van een dienstdoend marechaussee
te Horst.
H. E. 3S J. Swalmen f 15 of 10 d.h. wegens
mishandeling van M. Maessen.
L. J. V. 22 J. Ottersurn f 5 of I d.h. wegen»
diefstal van een hengelstok van O. Koks.
W. P. H. H. 34 J. Weert f 30 of 80 d-h. wegen*
amouteeren van pooten van duiven.
H. P. 25 J. en Th. W. P. 16 J. beiden te Ottersurn thans gedetineerd verdaoht van diefstal
van konijnen van H. Fleuren te Ottersurn: voor
ieder eisch 6 en vonnis 5 maanden gev. «tr.
H. L. S. 22 J. en H. P. 25 J. beiden te Ottersurn verdacht v-n diefstal van kleedlngstukken
bl) H. Noy te Ottersurn: beiden eisch en vonnis vrijspraak.
D. W. W. 36 J. Weert f 2 of 1 d. h. wegens
mishandeling van J. Jorissen.
Th. H. VT. 30 J. en W. R. IT J. belden te Vento ieder f 10 of 3 d.h. wegens diefstal van cokes op het statlonsemolacemént te Venlo.
S. G T 53 J. Heythuyzen f 15 of 10 d.h. wegens beleedleint; van een dienstdoende politiepatrouille te Heythuizen.

ln de derde en laatste manche, een ploegachtervolg--^; over 4 K.M., bereikten Schulte—
Boeyen de finale tegen Blanchet—Desmoullns
en in deze finale gingen de Franschen er,
overigens slechts met 20 M., aan.
ZITTING VAN DEN POLITIERECHTER.
De Nederlandsche ploeg bezette daardoor ln
G. ir. V. 33 J. Venlo f 2 of 1 d. h. wegens mishet eindklassement de eerste plaats vóór Blanhandeling M. Mois.
chet— Desmoulins, Lapébic—Prat en, v. d. MeerW E. 20 J. Rotterdam f SO of 20 d.h. wegens
schaut—Depredhomme.
Parus zal Schulte nu ongetwijfeld nog wel diefstal van een portemonnaie met geld van B.
Combee te Bergen.
eens terugzien!
M. C. E. 20 J. Venlo 14 d. gev. wegens diefstal
van kous°n van J. Titulair.
P. van R. 57 j. Tegelen, verdacht van diefstal
NOORD-LIMBURCSCHE BEUGELROND
van geld van G. Vaessen: zaak uitgesteld.
P. J. H. S. 22 J. Beegden, verdacht van diefDe eerste competitie-uitslagen.
van een overjas van J. Smeets: zaak uitDe resultaten van de op Woensdag 18 Novem- stal
gesteld voor nader onderzoek.
ber gespeelde competitie-wedstrijden
ln afdeeM. J. H. G. 35 J. Hunsel f 20 of 10 d. h. weling II van boyengenoemden beuirelbond zUn gens mishandeling
van J. Boumen aldaar.
als volgt:
G. J. B. 38 J. Boekoel t 30 of 20 d.h. wegen*
KLASSE A.
DOS, Baarlo—Dc Kuiters, Hel- verduistering van
sigaretten van H. Mevissen.
denM—7; De Treffers, Maasbree—Do Flatsers,
J. G. S. 33 J. Swalmen f 20 of 10 d.h. wegen»
BaaYlo 4—t.
van een pakje sigaretten van HKLASSE B.
DOS, Baarlo—De Kuiters, Hel- verduistering
Mevissen
den B—2 ; De Treffers. Maasbree—De Flatsers,
J. M. D. 23 J. Venray, verdacht van mishanBaarlo 5—3.
deling, zaak uitgesteld.
Het Baarloscho DOS kon het in de A-klasse oo
H. H P. «7 J. Obé en Laak f 5 of S^tf.h. webaan niet bolwerken tegen De Kuiters uit gens mishandeling
van J. Damen.
Helden en kreeg een smadelijk I—7 nederlaag
A. H. W. F. 21 J. Nederweert f3O of 15 d.h.
te incasseeren.
De andere Baarlosche club, wegens diefstal van een portemonnaie met geld
De Flatsers, <_jeed beter werk en wist De Treffers van A Govaerts.
in Maasbree een gelijk spel (4—4) af te dwingen.
M. V. 45 J. Heythuyzen f 30 of 20 d.h. en H.
In klasse B verrichtte het tweede achttal \an H L. 51 j. Heythuyzer. vrijgesproken belden
DOS uitstekend werk door de bezoekende Kuiters wegens mishandeling van Anna Timmermans.
uit Heiden een $-—2 nederlaag toe te brengen.
G. lm 53 J. en P. J. T. 25 J. belden te Roggel
In Maajsbree deden De Treffers hun superioriteit verdacht vsjn mishandeling van H. H. Linssen:
.gelden door de Baarlosche Flatsers roet een 5—3 zaak uitgesteld.
nederlaag naar huis te xenden.
V. H D. 47 J. Venlo f 20 of 15 d.h. J. v. N. 3*
Het programma voor klasse A en B in afdeeJ. Amsterdam f 25 of 15 d.h.; B. J. M. hvr. Kling I op Woensdag 35 November is als volgt -22 J. Roermond f 10 of 5 d.h.; J. P. H. S. 22 J.
sameneesteld:
Venlo f 10 of 5 d.h.; A. M. V. B. 45 J. hvr. J.
De Flatsers, Baarlo—Do3, Baarlo; De Kuiters, te Weert f 5 of 3 d.h.: J. F. H. C. 21 J. RoerHelden—De Treffers, Maasbree.
mond f 5 of 3 d.h. en M. H. N. 54 J. hvr. B.
5 ot 3 d.h. allen wegens beleediAFDEELING IL
Naar wij vernemen, heeft Roermond
Ons Genoegen, Tegelen, zich gedwongen geslen, ging.
het tweede achttal uit competitie-verband terug
te trekken. Hierdoor wordt klasse B in afdeeStuit het licht binnen
ling II danig gehandicapt «n zullen slechts de
tVeede achttallen van Geliek Op, Venlo en De
en het govaar bulten

BEUGELEN

—
—

—

_

—

naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is niet ernstig." B. de W. wist to de
GEMEENTE-FINANCIëN.
Geslaagd voor het le gedeelte van het verwarring te ontsnappen, doch werd later
examen gemeente-financiën, dhr. J Lucas, in een café ta de Molenstraat aangehouden,
ambtenaar ter secretarie te BRUNSSUM.
waar hij rustig een biertje zat te drinken.
Rollers, Bierick aan de

competitie

deelnemen.

LIMBURGER KOERIER Van DINSDAG 24 NOVEMBER 1942
dert 1939 gepensionneerde militairen
hebben
reeds moeite om in deze benarde OJdsorastan
digheden het hoofd boven water te houden hoe
moet het dan wel dezen
ver
gaan, die niet In da guns»üge pensioenregeling *\__\
y
opgenomen?
Velen van hen hebben den leeftyd van 70 en
80 Jaar reeds overschreden.
Stellig zou hei bedrag, dat uitgetrokken sou
moeten worden, om dese onde stakkers te helpen
'
binnen een paar Jaar gedelgd sij n zy zim
verlangen uit naar een daad.
Met dank voor de opneming,
EEN OUn-GICFEXSIOXN'EERDHI'

Pluimvee en Eieren, Beekbergen,
Visscher Mtel. 241, Bedrijfschap vopr
VOEDSELV OORZIENING.
producten, afd. prijzen, 2de Adelheld's-Gravenhage. 23 November.
v
de
instelling
van
be- straat 300, tel. 720080.
oud-Lanrlsölenaren'
In verband met de
Keulen 37.38 1005); Lobith 9.84 C—0.011:
drijfschappen op het f.ebied der voedselvoorNijmegen 7.50 (—0.03 >; St. Ahdries 2.75
VRIJSTELLING HERFSTKALVEREN.
ziening wordt de aandacht erop gevestigd,
De 15-jarige
Arnhem 7.80 (—0.02)- Vree
bepaling,
Een vijftienjarige organist!
dat
in
totaai
niet
meer
pryzsnaangelegenheqen
De
dan 20 ( + 0.02):
dat men zich voor
bedrij
f
aan
050 1—6.10); Westervoort 8.29 (0.02); Devenjongvee
afdeelmg
Plet Oarlier uit Reeuwij-k, aoo schrijft de
van
het
meer moet wenden tot de
niet
gCc.
Kampen
0.11 (-r0.il);
WW
lieidsche Courant, slaagde te Goucia voor het
Wl
eneden 1 jaar zonder-aanslaf mag:worden ter 2.15 (—0.03); (—0.13);
Prijzen van het Ryksbureau voor de VoedBeifeld 11-20
41.25
getuigschrift kerkorganist, wat vooral gezien
Riouwstraat aangehouden, brenut ten aanzion van na- Maastricht
selvoorziening in Oorlogstyd,
(0.00).
;
zijn Jeugdigen leeftyd een prachtige presta170, 's-Gravenhage, doch naar ge.ang van jaarskalveren, geboren voor 1 December (0.00)-; Grave 4.71 (+0.04. Lith 1.80
groote
met
42,
bezwaren
zich
mede.
In
navolgende
adresi
tie ii waarvoor dan ook, behalve een inke
het artikel, tot een van de
Akk e r- verband hiermede ls besloten de najaarskalsen: Hoofdbedrijfschap voorprijzen,
dosis ijver en studirzin, ook een me» dan
veren,
Wassewelke na 30 September 1942 zijn gebouwproducten afd. Hoofdtedrijfmiddelmatige aanleg nood s is. Doch nk alboren, te reksnen tot den jaargang 1943.
80,
183456.
naarsOieweg
lel.
examen
geslaagd,
leen is Piec Carlier voor dit
eten, Hiertoe wordt bepaald, dat kalveren met een
HOOFDPRIJZEN.
schan voor Tuinbouwprodu
maar hij deed ook een buitengewoon mooi
11, tel. 18U101., gewicht per 1 December 1942 van 70 K.G. of
Voorhout
Lange
pryzen,
afd.
"s-Gravenhage.
23 November.
examen. Het examen werd afgenomen in de
minder
zullen
wordon
geboran
en,
ces
beschouwd
als
Bedrufschap voor vee en v 1
f 1500.—: 3101;
St. Janskerk te Gouda door de NecUrlandte zijn na 1 Decem';er 1942'Kalveron op dat
afd. prijzen. Laan van Meerdervoort 51—53,
f 1000.—: 1664 11974 15866:
e 1, afd. tijdstip zwaarder dan 70 K.G. doch waarvan
-sche Orgelexamencommissie, bsstaande 'üt ac
HAALT MEER UIT DE MOSSELEN
tel. 335982, Bedrijfschap voor z u 1 v 84,
f 400.—: 8187 14384;
eigenaar
grond
tel.
kan
de
aantoonen
van
op
Spaanderman,
H. P. H. ParMeerdervoort
prijzen, Laan van
heeren J. H. B.
f
200.—: 4621 17476 18611:
trgenweor
Er
worden
1
bewiizon,
meer
dat
Margarine,
leggen
over
te
deze
kalveren
inasselen 392310, Bedrüf schap voor
ren en H. J. C. de Man. Er moest examen
f 100.—: 1C34 7243 9769 , 9817 13829
gegeten dan enkele Jaren
geleden.
gebcron zijn na 30 September 1942, val'?n
Oliën, afd. prijzen, NasTaJlooze
en
worden gedaan ta drie practische en tien
Vetten
13928.
gebruikers, die vrecger-niet naar cWt smake4955
6, tel. 182150, Bedrijfschap voor eveneens ender deze bepaling.
theoretische vakken, zoodat óus dertien cijïyke en voedzame product van da Zeeuw^ch-» saulaan
fers moesten wordin toegekend. Van deze
strocm.n omzagen; le:ren thans mosseen
Erres radio fl. 140- te k. Weegschaal v. badkamer. Zw,
leveringskoe te k. of
;
dertien cijfers behaalde Piet Carlier voor
en
Stpdhouderstr. 16. na 5 u. tbrand'oluschapp. Minimax te
Vraag
eten en de voedingswaard- ervan waardeevan
1 r. t. j. rund. D4Schimgegeven
hoogste
dat
kan
zeven vakken het
ren. Men kan uit de mosselen dm ook he-»"
W.Vr.V. Maastricht,. 1027 A dames-armbandhorloge imert^
1110 A
UITSLUITEND
worden: een tien (cok voor twee ."act._,che
wat meer balen dan velen danken Op aller- I
PLAATSING
Radio fi koop. Dorpstr. 143 turnapparaat, pbototoestel 8000 K.G. wortelen te k.
vakken) de rest waren negens en achten zootuinslang
lei manieren kunren mosselen worden bereid
te
VOORUITBETALING
r
rol
k
LooiersTEGEN
Brunssum.
4903 gracht 19. Maastr
H Boosten. S
H-.t Voorlichtingsbureau van dan Voeding1049 A:B est B
dat hij een gemiddelde had van bijna 9'/t
Radio salonkast met imeb.
38. S:
geeft
daarovrr
waarop
raad
van
zijn
ouders
tot
prestatie
ti,i'd
voorwaar een
tüd reeenVelo wringer te kcon a n Een parlij
up en p aten keukenï
—9—,mm4aas—msmmmas—t_m_aßm_^aagsysm Nette dienstbode gevr. Gr. pxk
organiseert,
naar
wij
ten,
en
te k.
Zijn
leeraar,
thans
zijn.
Agt.
mogen
die al
vernemen
aeer trotsch
Limb. Koar. Spaubeek St. Mariestr.wortelen
trapnaa mach.ne en {
1
Gracnt 16. Maastr 10-10 A kast
i
_
_r__^?__y_i
s
__i
_
i
834 Schimin verschillende gemeenten ook zgn. mossel-meer dan vier jaar zijn studie heeft gsleld,
i
waschtafe
z.g.a.n.
te
k.
Edisonstr.
i
k.
te
o» msrt.
d;mor__straties.
1102 A
eevr., gr w. 29 b. d. kerk. W.VrV M-:tr IVfeis.iesliets
moeten vooral ooic
is vol lof over dezen begaafden leerling, die
slagw. Dienstbode Slagerij
tte ru len tegen accordeon
Accordeonist en Lejeune,
Kuij- .
hoog loon.
;Blctenmolen te
k.
Adre»
]
esn opmerkelijk talent aan oen dag legt, zoo
Heeienw.
201
vrij
voor Dec. P.
:pers, Hooïdstr, Schimmert. Luidspreker
Heerlerheide Boschiv. no 3 Borgharen.
ZEEVISCH IN DEZEN TIJD.
j gld. te .Vlcïsterïange;Tong, weg 325 Maastr. 4d33
45
wel bij het orgel- als het pianospel. Als
1
k. Boestr. 15 H.-fiets
m. r g.a.n. b. te k.
voor
1
visch
reeds
Gekookte
ls
ook
t'iinUe
dienstbode
op
orgel
piaen
lekker.
schooljongen was Piet
prima lederen
jekker
1086 A en
meisje v. goede fam.
<
gevr:. ze fst. kunnen- 'Erunssum.
De afd. Visch van het Voorlichtingsbureau R.K.
no thuis waaraan hij een groot d:el van zijn
Do mans tr. 7 Limmel
.aiclbfljart te koon: a.n.
jaar. zoekt pl. bij kl. Dec.
;
20
Nieuw
Peters-Eyck
J.
werken
Voedingsraad
schryft
>van den
woeste gronden.
]
het volgende- kinderen en ter assist. huiS- de
vrijen tij- besteedde. Reeds vroeg i&ed hij
stofzuiger en Allerlei
tevens tafel met 3 balen Keerenrijw..
Akerstraat 190 en
.i_-. bosschen. moera_ssen,
Zeevisch is voedzaam, smakelijk en distri- vr, waar dienstb. aanw. of bakkerij.
queues.
zijn ouders verbaasd staan hoe vlug hij een
ruilen
te
OJk te
te k. Adr Ai kiezel-, cementzand-,
4911 '
kalkbutievrij,' allemaal eigenschappen, die thans als gezelscnap per 1 Jan. Hoensbrcek.
; damesmantel
gen prima radio. Markgra- Batta'aan
nieuw muziekstukje kon spelen. Op 11-jari528 2xbel-l Mstr merjelgroeven
en dienstig
aftrek garandeeren. Men bedsnke ech- in Zuid-Limburg, Br. o. no Fiinke dienstbode «evr. y. venstr. CO Hoensbroek. 4910 '
veel
gen leeftijd verving hy zyn vader al, die ze
koop
Mevr
HuiLichte
motorfiets
te
gevr.
daarvoor te k.
Tedag en nacht
WR dingvoor kinderen in hun groei. JÊ ter, dat.de vangsten door de huidige bü- 4935, bureau van dit blad. singa
te koop m. 1 iaameb Gevr.
directeur van het R. K. Zangkoor is en een
Sachs of vens allerlei huizen en wat
Gr. Staat 26 Mst: Tafclbiljart
zondere omstandigheden veel klein er
en 2 queue. Paral- , J.LÓ.-motor 120 eMs (los- op gfb.ed
groot muziekliefhebber, op het kerkorgel, w. lk
3.4. ballen
goe-,"ang Nieuwstraat
onroerende
lelweg 48, Mftricht.
zita dan ta normale Jaren, terwyl de vraag
4934 .se). Schiffelerstr. 8 Brunsdelen zich voordoet. Hooge
orgel hij nu al eenige jaren geregeld bespeelt
voor das Z.g.an
ernorm veel grooter is. Het behoeft Kapel gevr. van 5—6 pers. üienstbode eevr.
sum.
pri;.i
.eed iv
merk'
cf v o en n ta klein ee- ..Original windbults
daarom niet te verwonderen dat sommee
Oostzaan eet eitren.
De bewoners van
Br o.
5" en prima zee. Ronde uittrektafel met 6 vlugge v
voor de mnd. Dec^moer en zin. Achter de Comédie 4 kijker
van
ons
streken
land
momenteel
kip
genieten
dagen
geheel
de
laatste
van
no.
4936
dezer.
groot
stoelen,
Oostzaan
van
P.eter Maastr'cht
mcdel
te k Br
bur.
groote spiegel, bidVoncken
850
Café
Jan
visch verstoken blijven en het ln ds eroote straat 13 Cnèvremont. 1904
o no 1318 Eiikant. Limb stoe!. ant. commode en
en konyn en zullen straks zelfs eitjes eien.
steden, waarheen vrij be'-nngrijke kwanta
R K. dienstbode eevr.. zelf- Koer sr Heerlen.
Zy hebben dat niet te danken aan htt feit,
w.ndbuks te k Te bevr.
Zcnüagb
gsgevr.
voer
st
werken esn
worden oerzonden, mondjesmaat is
Kellner
4921
dat hun dorp de bakermat ls van de "--ip,
van zihskuxin.
Nicolaas. Prima accor-. 829. Husberg.
Rendr.k
St.
Heeft
Leenders.
hec-ne
ven
de
men
echter
J.
oo
de
kunnen
visch
dan Vianden.. 34. valkenburg. keuken. Adi-es Wijkcrs.n?el : deon te k.. Itaüa, 5 r. 180 Keukenkast, vuikaciiel. d— Gepens. wed. zoekt 2 kl,
maar louter aan de activiteit van hun ourgestaat men voor de moeilijkheid kóonen
s te Maastr.,
ze
4932 h. nost weg. Bruss.weg f. transoortf 2 poppenw waarvan een aan
meester, De Bree. Deze heeft n.l. aen oorlog
kan bereiken Bikken en stoven hoe'men
Kantoorbed, eevr.. niet bo- 113. Maastricht.
de straatkost
vet
en
276.
Maastricht
gaat
wieg
tegen
f-60
te
den
sluiknandsl
«n
er
en
te
of
r.
boter,
k.
Er. o. no. 387 b. d.
verklaard aan
twee art ke'en waarmee men-uiterst "ven 20 jaar br met un-v.
kgeit
of
betrapt
popoenschapen.
jp
me
Nean
voorby
dag
Wij
pop
zuinig
of hh
heeGroote
met
most zijn.
bijna geen
wlüen er daarom op wij- iniicht. o. no IOoIA b d.
Gemeub. zit-slaapk. ïnet
zen, dat men zeevisch ook heel
wsgen. k.-sorvies, meuble- straat 7. Brunssum 1037 A Btookgelegenh.
terdaad slachters en smokkelaars.
eoed kan k<v Xecnnisch tureau viaagt
te h. SteeBK, vraag naar ' //H'luïsil_f__,^ WpTi
o{
builenmudel
stoeltje
bedje
ment
gestoofde
ken. Al is
mrt
visch door velen m°er be- voor Limouig centra _e ver- Oiiicc-'SModern mahoniehouten nenwal 23 Maastr.
auto
1091 A
geerd dan gekookte, men
lijarcek te k. gevr. Br. o. toebehoor en winke te k slaapkamer-ameubl.
Dezer dagen legda hU beslag yp eet. groep
best
A-leen
kan
er
van
over- warm-ngs:nonteuis
met pluimvee welker lading door een
10-.2Abur. dezer,
62. Maastr.
tuigd zijn. dat een smakelijk en
no.
Ke-selskade
jumeaux.
ko4
eeruit
lits
d.
k
voeazaam
voedzaam le kias vakmenschen
grossiers, uit Oostzaan en Amsterdam, aan
eerecht op tafel wordt gebr?cht
toilettafel
in aanmerking Aan- Jongenslaarsjes no. S5-36 M. pep lemvagen met gr kast. 2 nachtk.. tafeltje
jr„ fl.
ongeoorloofd.Fen voorbeeld van vischkokèn —jn den men
en Juffrouw, R.K., 35bem.,
de markt te Purnivrend tegen
b.aüingen o. no. 10"3 Ab. a. te k. gevr. Rechtstraat 12 pop winkeltje, fornuisje en-2 fauteuils
g.
vertegenversch,, eenigsz.
party
koop
Van eeD reCCPt ~ laten wl'
bank
te
pryzen was ingekocht. De
Volendammer
Grendeloop_trEkwaMaastricht.
HciSlagersknecht eevr J Mstr,
kenburg. 4919 ontw. zoekt serieuse kenVa
gentje
paardje
fort
P-e.n
333.
tre
n
woordigde voor de handelaren een kapi'.**.
Auiopcd
koop
7,
m. 1. b. te
nen. Cr Gracht
nism. m. net R.K. heer m.
enz. Tevens m. kruis- Te koop: Zeer mooi dege- vaste
van f 10.000. Een deel van ó: kippen en konycok gen .teVrijthof
ruilen te- auto's
positie 1 34—42 jr.
«et tomatensaus.
s,ch?.»
bSJv,<^
»ïag -bed."eevr., niet boven gevr.
i^
t<KSt?.f
koop.
te
Heergep.
.(Recl.-adv.
4937).
ameub'ement,
vos
Adres
lijk
prys
9,
panno.
begen
schaatsen.
nen werd tegen üm vastgestelden
h "ter water, wat tapte- 2o jaar. opl re^er. Br.
g'^°Lof
£?ho" o?
derweg 161. Maastr 1097 A staande uit: dressoir, sil- Br. o no. 1039Abur. dez.
gr bloem
me'k
35
4931
meel. boter met uitv. mdcht. o. no. Maastrirht.
klaar aan ie burgery verkocht. bij
4 R.K. juffr., 25 j.. z. Jfings
V. kg. versche tomaten gemengd
Eenige onbreekbare pooo--.i verkast,
of
uifttrektafe'..
blikje "«""««ien
tomaten- 1..59A bur dezsr. ...
een sluU- den, maar ook de Ver. Staten tot een sterke puree
tafeltje
stoelen,
de-<sen wee kennism. n^et
ui, peterselie en zout Vb
coach
m
Onlangs nam d? burgemeester
koop
&
e'd
p.
10
stuk
gevraagd. koop srevr, Stationstr 23 te
15.000 klppen- uitbreiding der tabrlcatie van kunstzijde.
3 mooie fau uils.. leeslamp RK. heer. 25 tot 30 j. met
Het
water
aan
Eaküërsknecht
handelaar aan de Kerkstraat
de
kook
Adres
o.
o.
1052
A
b
brengen
D»
dez.
Anker',
wsch
1072
A
Maastricht.
tafelkleed; tevens een vaste pos Br. m. foto o. no,
en eendeneierfn in beslag. Van dïze party
celwol en celkatosn, daar de natuurlijke schoonmaken, wasschen en in \ kokend wa- BróoQfabr. „Het
Pop met poonenwagen te en
Bleyereet-, kcff e- en 4912 Agt. Limb. K. Weert.
31
1
rolschaatsen
te
tegen
p.
eieren,
compl.
t
k.
ircvr
1
*aar
krygt ledere Oostzan?r drie
11- Kooktijd
grondstof ten niet of ta onvoldoende mate fieS 21^vlu_?
dgzer k. Henri Goovaertsweg 128 drinkservies aji Dit a'les K.K. juffr. 23 jr-, met 1
moeia
130^
Br
o.
no.
1112A
bur.
óaj
hij
even
d
hc.de
stuk,
ta;nuten
als
Voor e saus de tomaten mèt
'resp. 9 en 8 et. per
Maastricht
1008 A ta één koop. Br. o. no kind. zoekt kennism. met
aanwezig zijn A-leen reeds de tientallen
v8
k, eevr. 2 gr. poppenwagens
te neemt naar het raadhuis te komen, as millioenen uniformen verslinden zeer zeel wat vet of h* 15 mmuten gaar koken (pfta ï-.rftod- en DanttetuaKKeis- 2 fictsveïeen teplein
en IQ79A bur dezer.
na.fwas
kevr
RK. heer. 25—30 jr. Br.
smoren)
eerpngeu
«nar
oi
28:ri 3 8. Grende
333
en
vhchoverbiyvende eitjes ggan naar de zlekennui- textiel, afgez.en dan nog van de hoeveelhe water met boter
Bijk; Liata Valkenburg.
taptemelk aan'en-jenhet
wat
4914 soèe'.goed te koos. Kul en- Mooi karpet te k. 2x3 M. mm foto o no. 1905 Bijkno.
1869
Br
o
Her
cc
noodig
zen. aldus het Handelsblad.
heeft.
straat 9. Rotbem.
1104 A na 4 uur. Schamerwe" 124 Limb. Koerier Kerkrade.
den. die de oorlogsindustrie
hee! zevenen het vocht binder, met de aan" Knevel Ksrir.ade,
t»- Kuup
I'i.inui o' vi«*uael
Verhuist U ook naar Oostzaan?
poppenwagen zji a.n. Maastricht.
Ook voor de sterk gestegen papierfabnea- gemenede bloem. Vlak voor het
Ocgave
Pr.
1075 A R K, mijnwerker. 35 jr.. zjevraa°a
direct.
van
gevr.
v.
wat
Knecht
gebakte petsrse'le en zoo mogelijk
tie is meer cellulose dan ooit noodig. Het
boeren- merk en pnjs ondei n« en mandoline te k. Jos Vooroorl, Holtap en Wil- kennism. m. R.K. dame
en
wereldmacht.
cai
melken
ffi
Cellulose: onbekende
stukje boter door de saus roeren "
Hollmanstr. 28b Maastr
Bei- en "')» i nut de7,ni
ton karpet _e k. als nieuw wed 25—35 jr. om na wezijn verbruik van papier is immers door de mnSteenkool ijzer, petroleum en rubbergrondkan visch on nost ta!' van andero Tp.vb
IOBOA
Nfl.tuurh.lk
Poppenwagen
ddelenbonnon,
derz, goedv telukkig huofficiëele
for192.
te
Adres
o; no 1113A bur. dez.
.iarden
leveusm
no.
k.
nrijs
ilt
Br.
Hoogste
voor uw ra- 0 no. 106SA
welijk aan te e. Br. m. foto
voor een modernen staat onmisbareoorlogen mulieren enz. met vele duizenden tonnen maneren worden
dezer.
gebur.
Reparatie-Inr
chtma
koop.
Gartenarbeit
do
Lamb van w. worden geret. o. no. 1903
Divan te
berrd-ng van vrijwel
stoffen, die vaak de oorzaak van
ors 'ond f,lv°e Mann lür
gestegen, terwijl net aan den anderen kant voerde vi«chsoorten a.% ln
Weltertu-nstr. fIC v d Hurk. Kapoenstr 27 Stroomlijn popoenwagen
19. Mstr Bijk. Limb K. Kerkrade.
ingelicht wil wor' sucht
nader
geweest zijn. In alie stilte :s echter de laat'e
tx>p
hijschkraan
Maastricht.
1364
A
m.
Hperlen.
ondergaan
uitbreiding
neeft
dooi v^,;,fS^'Ive
L-Len
WinkelopsL met toonbank
«fde-iin|
ste vijftig Jaren een nieuwe grondstof zoo oe- een groote
Visch
van
'
het
Maastr
Kaan
k.
AlhertiPlein
17
verpak
Jborl chtinffsbureau van den
ta de
en dagmeisje Oude gramofoonplaten \ë
te k.. z g.a n. Dorpstr. BBoa
-iTusaaaister Meerssenerweg
Langrijk geworden, dat zij thans voor alle de toenemende toepassing
1 fort m sold.. 1 kinder- Merkelbeek.
gebrek aan blik en glas 'Trawlerkade 41 IJmtrden. Men sta j
k gevr. Hoogste nrijs. Hil1739
s "evraagd
«32
oorlogvoerende partijen eveneens onmisbaar kingsndustne. Het
ger W. Brugstr. 18 Maastr stoel, 1 zg a.n electr sch
Dank aan O. L. Vrouw voor
naar
Wj VOGl' d*
ggp^Tlmmel-Maastr
neeft
dameskapsalon
nl.
de
levensmiddelenindustrie
waarmede
o.a.
nieuwe
stof
Comnlete
rl«pteS.PÓStZeBe:S
is geworden Deze
verkr. gunst, A. M, C. 0.,
gevraagu. Gummi laarzen z.ga.n. m. seneeraps.» Ph'lips te k.
omz.en
en
verpakkingsm
inrichting,
kaptafel,
j^lïleermeisje
andere
dde.en
doen
stoel
geëxpeijverig
1029Av
nor altijd in de laboratoria
op cic hoogte van 42 of grooter te k. gevr. Akenersteenweg 110, Heer. fön, droogkap waschbak, Hoer.
gevallen
pap.er
op
daarbij
is
ceus
Du
voor
de
èenfeszcellulose,
liet
42 v d. Bcsch, Bovenstr 11,
De heer, die Donderdag 12rimenteerd wordt, is
onduleerijzer
Prof.
Scholsstr
■
koop
het
in
tal
van
soorten
waterbak
en
het
dat
Te
St.
Nicolaas-caheeft
voordee.
103bA Borgharen.
1035 ;A deaux: 2 legers soldaten m. te k. M. Stoffels, Eindstr. -10-42 op het DistributieMaastricht,
naamste bestanddeel van den p-antaardigen en
in vrijwel eiken gewensenten vorm ver, forten en loopgraven. Roo- ' 100 B Hom.
te Brunssum een vul, ta
, de
__, vaardigd
vraagt
'
een
cclwand.
dame
tafelof
rebruikte
' 2070 kant,
AÏÏ^nst.
Nieuwe
kan worden.
penhouder heeft geieend.
cellulose
ng enz 11 Pracht
de
af
deel
In zuiveren toestand komt terwijl
60
stuks
i
Kruis
en
dessertmessen
kisten,, vaten en
Om aan de sterk gestegen behoefte aan celhet vrij
verzocht dezs terug
natuur o.a als katoen voor,
van ieder of
k'eir.er kwan- ■ brandauto
met e ectr. Ucht," verdere emba lage te s. wordt
voldoen, heelt men nieuwe
te bezorgen Akerstr. 116,
gevr.
winkei-opstand.
■
1
1
houten
k.
Onderste1
te
Br.
gemakkelijk uit hout, stroo. aardappelloof lUiose te Kunnen
tum
o. no. 1050 Abur dez. Rumpen of Politiebureau,
AARDAPPELMEEL,
PRIJSVERHOOGING
Het dent as leveranciers moeten opsporen. VOor den oorauto. 1 Mee. trein met Nieuwe
GLUCOSE EN DEXTRINE.
str. no. 327. Houthem.
riet enz. gewonnen kan worden
eikenbouten 6 na- Verloren een damesbeurs
Vakenburg.
Sport,
og
was
vooral
dennenhout
de
voorCafé
Grendelhout,
ex
rails.
van
papier,
trjrier
grondstof bij de fabricatie
met ko- m. letter M Ter, te bez.
Voorraadopgave per 21 Nov. 1942.
neels
binnendeur
plpin
Valkenburg.
j
nout
aanwezige
dag
naamste
ceiiu.oseoron.
De
of
331.
4916
JTïnk meisje voor
: zijn neuten en dorpel te k
p osieve stoffen, kunstzijde. celwol celkatoen
Hulpk. L K. Vakcnburn.
Ingang
om
Met
Rumgevr.
voorraad
is
veel
te
kiem
aan
de
van
22
1
waarbij
§4*
center
November 1942 mat?
het naMeccanodoos .Stabil no. 50
en nacht
1738 Beurs verloren
(de nieuwe ..kunststofien".
yoor
van
supra kwaliteit door feg-jcn-jru Rumpen. 4909 Te koop bruidsjapon (42) te koop, geheel compleet, Merkelbeek 81.
aardappelmeel
voldoen
Riet
bleek
ech
kunnen,
oehoefte
te
v. Platielkantoenplant
in
of
schaap
proces
tuurlijke
sieep; Te bezichtigen: : alsook een Doopenwagen m.
str. tot in St. Servaaskerk-,
ook een goede celluioseleverancier en hof^iJ^VE at i 1"*1 Pl^o- inclusief de wi7_ meisje ot alleenst. met
|il .tsf l a
Ennnap'em
Kon.
4
1
I
\
I
j___\
Habets,
is nagebootst), fotografische films en bij de ter per
\m"
kap.
wein'g
Teg
ln
bel
opklapbare
.t, bez. Platielstr.
criEls zetmee.beschikze.fs
H.A meet op te Orengen, daar net tangim,?,S-be^
oel<? deworden
lir.Ai gebru kt. Om;ev. Valkenïy^'o. berekend
22, Maastricht.
lakenindustrie.
Maastricht.
_.____.___.
van
1306 A
22.25 per
aij gunstig k.unaat en- bodem meerdere maaan
oorlog
huldigen
kg.
ls
de
behoefte
gewicht,
schapen
100
met
Br
no.
en
een
te
burg.
In den
netto
af fabriek, zonder dat
o.
1059Ab.d. 4
bok
Zw. mil. costuum
lanleeren h.-handVerloren
geoogst kan worden. In Italië en door den
per
len
"
geweldige
verJaar
Het
Br.
k
B
65.
gestegen.
z.g.an.
dienst van dan gemachtigde voor de
C. Rademakers
ge breek
cellulose enorm
te k.
Groote baby-pep us.
l
ctoemenie is men er dan ook reeds toe over- prijzen tot vervolging zal worden overgegaan
1107A: schoen v Kastan.it Teg.
o. no. 1031Abur. dezer. " ruil t. meislesschoenen m Schimmert.
bruik van explosieve stoffen eischt groote gegaan
Luxor Hoensbroek.
2
dabel.
gevr.
vopr
meisje
moerasachtige
streken
Bedoelde
Net
pian
door het
maximum prijs bedraagt 19.19 inWinterjas als nieuw voorr 36 an. Papptrsjans 14 Heeren Landbouwers. Wiji ter. te bez. Ridderhoenstr.
toeveelheden ce-lulose. Etc blokkade en t.et
oosterK
cfö
week
in
genoemde
dien
i-en
productiel
ten
van
riet
te
maken.
In
Duitsch
heffing
nog
niet
voorraad
1
j.
verschuldigd
aan
vervoermiddelen
te
land
en
ter
is
kunnen
uit
194
Hoensbroek.
4950
jongon
>brek
1317
v 15—17 te k. Br. Heerlerheide.
13155
Bovenstaande prijsverhooging heeft tenge- sjtjaat 7, Brunssum.
men ontdekt, dat het onaanzien: .everen:-Petkuser rogge 2e:
e dwingen met alleen de Europeesche ian land heeft
gevr. v 3 of 3i o. nó. 1096Abur. v d. bad _. Voor St Nicolaas, Holler.f nab. NAK. f 19 20: Otter- ' Bril gevonden ta Heerlen.
veroran.l volge, dat tegeliikeriiid de prijzen van onderNvstp meisje
lijke aaraappe.lool. oat meestal
Grijze
j.-o
erjas
poppan,
biljart
Terug te hekomen A 81,
2d
i
13—15
keuken
j.,
w Graetheidelaan
scande producten met de daarachter verd.
sumsohe rotr^e (z.g. aaltles- ; Schimmert.
werd eveneens een goede cellulose-everanlo°B i a.n en J.-speelgoed te k. enz. te k. Bruss.weg 394,f' vrije)
HOLA.
bedragen mogen worden verhoogd : Kerénsheide.
melde
.............^.......-......................»._
;
Origineele
19.70
ge
wijze
Op
Amby.
hoopt
deze
1128A Maastricht
cier ls.
men aan de
1047A Bersee tarwe N.A.K 25.50, Damesfiets in goeden «laat
geoxydeerd aardappelmeel
4.— per 100 kg Net meisje voor heele ol Hoofdstr. 9
stegen vraag naar' cellulose te kunnen vol"
glucosestroop en mast.cc 4.18 per 100 ke halve dagen ?evr Adres. Meisjes-m. ie k., 16 a 17 .1. Jongens- en meisjesspcel- Carstentarwe 2e nab. N-A te ruilen voor meisjesfiets.
doen.
23 Adres Boschitr. 27A Mstrr, goea re k. Rechtstr. 88 Mst., K. 20—; Jubilétarwe, 2e M. Moors. Ampèrestr 29.
dextrice f 4145 par 100 kg.
Waldeck Pyrmontstr1069
moet
Men houde er rekening mede, dat de prii- Maastricht
De vraag of cellulose cok in de toekomsi
Bod gevr. op kindergramo20.—; Mendel. , Maastricht.
A Mooie bruine pels vos
nab.
1037 A
een oelangrljke paats zal innemen, is thans zei., we.ke na de werhoofing oncstaan, Inclu- Meisje eevr. v. halve dagen te k. Br. o. no. 1081Aba.rd foon en bioscoop. Br. o no tarweNA.K.
le nab. NAK. 20.50. Gr. poppenw. en bed in
"nog niet met zekerheid te oeantwoorden. Ei sief de omzetbelasting, over bovengenoemde of werkvrouw voor 3 halve Partij vulpennen te koop; 1070 A bur. dezer.
idem 2e nab N.A.K 20.—; ruil aangeb. v. k.-schoenen
Vo;el Kotge- aanneb. B. no. 1111 Ab. d. Kinderbox te k. Franken- Petumer winterzaalgerst m. 22 en 23 a.n.
zijn evenwel verschillende aanwijzingen, dai heffing zijn.
dagen.
Adres
met bijbet
Handelaren mof-en hun prijzen op overeen- rusweg 19. Maastr lQj'lA
; str. 16 W.Vr.V.. Maastr. , le nab. N.AK. 18,70; idemi Heugemerweg 9A Maasu
dlt Inderdaad het geval zal zijn. (V.P B > komstige
wijze verhoogen, mits zij zelf voor
k.,
C
ther
te
C
Adres:
origineele 23 75. Prijzen oe«ld.
. Ji.2, 11 e. l -Vj-ju'. lUo^fi, Ktaderklapwagen te koop." doeld per 100 kg, af sta Gramofoon ingeb i pracht
betreffende product den hoogeren prys, Net meisje eevr. yoor hun
Ten behoeve van het
Een automaat als gids.
58, Treebeek.
dan wel de voorraadsheffing, als hieronder in de huisnoud. met benekast. met 14 platen, 2 leetion Bierick nlus inkomen- ren
loon,
goe- 1 r» gebr. d.-sc'.ioenen m. 38[ Zonnestr.
vreemdelingen is. naar de Süd-Ost Eeno bedoeld, betaald hebben.
regenjassen v. leeftijd
den 20 jr.. hoog
gebr.
jöngensjasje
z.g.a.n.
I
voorleeft,
Moderne
vooroorl.
de
vracht.
Verder
in
meldt, thans te Bazel (ge ijk reeds eerder m
Een gevolg van de prijsverhoogingen is de verz C Op de Kamp. jr. te k. Br. no. 1742 Blik9 kinderwagen: pr. zg.a.n. raad: Ra».pzaad. koolzaad 10 J. 1 paar schoenen m.
. 30 zg.a.n.
Nassaustr. 62 Roermond Lt.-;!! Koerier Sittard.
ruilen tegen
Zürich) in Pet centraal station een apparaat mede, dat op de hoeveelheden van evenverS nger-trapnaaimachine te> graszaden, spurriez&ad en 1 m. 37 of 38.teAdres
PaiDen"
opgesteld, waardoor de bezoeker door vet melde producten, welke msn op 21 November R.K. meisje eevr. voor dae
koop
Provinc
:
:ncamaatklaverzaad.
Zendt
282
weg 11, Maastricht. 11Q5A
H Wir.tcrcompiet te k z f u.n,' Houthem-St. ale wea 4917
1942
24.00
uur
in
Mevr.
heeft,
een
te
voorraad
nacht.
van
20
centimes
in
daarvoor
ta
het
of
das<
en
uwe
bestelbons
in
aan
H
inwerpen
1
_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_^_\__\\\\\_wÊii-1
VS^^^Bl^l
Gerlach.
d.-blauw v.-oorl. stof m 38
■
een heffing, berekend op basis van Koene Observantenweg 53 W
Lambertus- 6 Baby-lijfjes en 6 hemdjes
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koop
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koopman en de bond moest«n ten politie25 Maastr. Eiken
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In
rhumpunch bereid uit RHUMgem
Spl'ntern
1073
5377
tafereeltje
weg
was roeeuw. Br. o. no> blik van 1 kg. f 3 65. 2^|
geoxydeerd aardappelmeel voor consumptie
eveneens kwamen. Het
Ceu'enstr 30. Maastr.
28.
A
Maastricht
6273
doeleinden, die anders dan ta kletaverpak- Dienstbode. Net R.K. meis- Linguaphonecursus.
PUNEX, de bekende Noordsterrend. De dame herkende haar honfl en hei ktag
En- ■ 1095Abur. v. d. bad.
kg.. 5 kg.. 10 kg Uit voor- ! J. IL Stcijns. Lood-, zinkkg.
of meer aardappelmeel of geoxy- je scvr., eenigsz bek. m. ko500
gelsch, '3/_j viool en kort 1 Ktadertedikant met ma- raad leverb. W. J. Smeets. werk. gas, waterl., sanitair.
dier kwspe.de verheugd. De koopman bedrank, is iets bijzonder lekkers.
deerd aardappelmeel ta voorraad hebben, dif- ken v.v.gg Niël-Heijnen. bontjasje te k. Scharner- tras en k ndfrw'nkel
weerde, dat hij den fox-temer van een stadte k SchMbergstr 2, Rijksweg. Battalaan 48, telef ' 2909,
Goede café's bereiden rhum4970 Stationstr. 13. Mstr. 10S2A weg 123, Maastricht. 4930) Adres W'singel 25c Mstr.
gekocht. De stadgenoot deelde nen dien voorraad op te geven.
had
1043 A
genoot
Echt. Tel K 4754 377. Maastr.cht.
dan ook uitsluitend uit
mede dat bij net beest van een anderen
gloeiend
RHUMPUNEX. Drink 't
Utrechtenaar nad overgenomen. Deze... entijd ongeveei ze*
heet, en slurp gerust, dan geniet
fin de bond nar in korten
verst h'hende bazen gehad. De Utrechtsene
U het meestl Rhumpunex, Is een
koopman stond den hond direct af en de
en
heerlijke, verwarmende drank!.
'tgenares reisde tevreden naar Zeist terug
met baar viervoetigen vriend bij zich.
Voor Uw avondjes x_tlfge.m_.olt»»
rhumpunch.- 2 «ehep/ei jui'ker ol
wot xoefjtef, 3 eellepe/t RHUMen de
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Roman van
ELSE WERNECKE.
22)

Maar ook Juffrouw Muller ls niet te berpilcpn
*
Eberhardt vindt een gelijkgestemde zielon
Happy", die vanavond absoluut geen
en die met een
heeft om op jacht te gaan
dreinende snuit voor de broeikas zit op wacht
bij de tulnschort van Eva Muller. Eberhardt
gaat de kas niet binnen, maar begeeft zich
Nergens ziet hij de
naar den groententuin.
groengeruite broek, nergens duikt de breedgerande stroohoed op en merkwaardigerwijze
kolen
heeft Eberhardt nu het gevoel, alsof deVerwijvan Eva Muller hem
zn staakboonen aankijken.
tend en dorstig gemakkeUJke dag voor EberHet was geen
eerlijk wil zijn,
n. Wj
hardt Münchehoff, als dat
to zijn leven
dan moet hij bekennen,
Hij is zoo
eeen zwaarderen dag heeft gekend
hij kan er to
moe, dat hü bijna omvalt, maar
deze omstandigheden toch niet aan denken
het dan, dat de heer Eberop dezen wannen zonfcrMünchehoff
hardt
ivond, terwijl mensch en dier al van een welnog een heelen tijd
rust genieten,
loopt om met twee reustusschen de beddengroenten
en bloemen van
ichtige pieters de
juffrouw Muller te besproeien.

Jn

'erffiende

Mijnheer de Redacteur.
Menigmaal ls gewezen op de reeds jarenlang
bestaande onbllHJkheid ten opzichte van de oudfrepenslonnperde militairen van Land- en Zeehebben de verschillende
macht- Jaar ln jaar uitgevestigd
op den onhoudinstanties de aandacht
gedupeerde oudbaren toestand waarin deze
verkeeren. doch helaas kwam
landsdienaren
steunregeling tot stand.
slechts een onbillijke'
Weer staan wl) voor een oorlogswinter. De se-

lïoe leeger

de regentonnen worden, des te

zwaarder wegen de kannen in Eberhardts
handen en hoe donkerder het wordt, des te
duidelijker wordt het hem, dat zijn moeder
niets kan gebeuren, omdat Eva Muller bü
haar is.
Die Eva Muller, die zoo buitengewoon correct, zakelijk en betrouwbaar is, daarbij
denk maar
speelsch kan zijn als een kind
aan haar relaties met „Happy" en aan den
schortimel in de maan Eva Muller, verlegen en vrijmoedig tegelijkertijd, vroolijk en
ernstig, die rijden en lachen kan, geheimzinnig gesloten en soms kameraadschappeiyk
op en top een vrouw.
vertrouwelijk is
Terwijl Eberhardt mechanisch den eenen
andere naar den tuin sleept
cieter na den gebrek
aan regenwater al van
Ki moest bij gebruik
terwijl hij gemaken
leidingwater
ondoordringbare
de
duisternis
ln
dachteloos
de gieters maar ergei^s leeg
van den nacht
alet en in 't geheel niet bemerkt, dat hij zelf
al in een moeras van nattigheid rondbaggert,
een besluit,
rif 't jn Eberhardt Münchehoff
in heel dien warwinkel van .gebeurtenissen
:' Eevoelens de echte en de valsche Isahplli de liefdesbrieven en drieduizend mark
de rels van mama en de boosheid van
Edith Prieshaber de ontstemming
ïnita
de nieuwe paardenstal
van Muschnat
is maar esn redding
.vTaitHd weer Isabella
B» diB redcUng heet""
ÜU?r'
want morMnreen dadelijk morgenvroeg
„.rT"l toch wel iets.bekend worden over het
morgen, tenvprhiiif van de beide dam-s
als juffrouw Muller weer
£ÊSte zoo <;auw
»l hu haar alles vertellen. Oh,
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Teekens
door J. 3. Hessel

Eberhardt weet het heel zeker: Eva Muller
zal hem begrijpen als een ervaren, gerüpte
vrouw.- Hoe Eva de moeilükheden op zal los-'
sen, daarvan heeft hü nog geen idee. Hü weet
alleen, dat zü ze zal oplossen.
En dan moet Eva er voor altijd blijven. Hij
moet haar zien opduiken tusschen haar
groenten- en bloemenbedden met haar geruite broek, haar gelen hoed. hü wil haar
hooren lachen en zingen, hij wil zich amuseeren over de handige manier, waarop zü
met zijn moeder omspringt, hü wil weer met
haar op den kruiwagen zitten, hü wil met
haar zwügen over de groote dingen, die ta
de wereld gebeuren, hü wil haar naar aarde
en gras ruikende handen vasthouden, hü wil
zün arm om haar schouder leggen
„Eva !" roept Eberhardt luid.
„Ik ben het", antwoordt de oude Musctóiat
ergens uit het donker vandaan en sluipt

—

langzaam weg.

Eberhardt lacht zachtjes. Het besluit alleen
reeds om al die verschrikkelijke gebeurtenissen met Eva ta het reine te brengen heeft
hem al een gevoel van bevrijding gegeven
Zelfs het onweerlegbare feit,
dat de
Muschnat nu nog versterkt is in ziin mee-

oude'

omtrent de vrouwenaffaire van ziin Datroon, is niet ta staat
zijn blDde stemming te
vei
ning

storen.
naar Mnnen, valt oabed
_»„Eci
SJ hat alsBaat
*%««*
en slaapt
ccn'mannot.

r^

TIENDE HOOFDSTUK.

v-sMüner

heeft nlet kunnen verhinderen,
dat Mevrouw Münchehoff die reis naar Bur-

dat mevrouw tijdens den tocht van het Btettiner Station naar het cenrum van de stad
meermalen laat stoppen om te kijken naar
meisjes met van dat platlna-blonde haar.
Want zij is er vast van overtuigd, dat zij die
juffrouw ' Isabella Monroe onmiddellijk zal
zien en vinden. Eva kan niet anders doen
dan een hulpeloos gezicht zetten.
Volgens de zekerheid to haar optreden en
de kracht van haar Initiatieven is mevrouw
Münchehoff zoo gezond als maar mogeliljk is.
Ondanks dat heeft Eva' de grootste, de allergrootste bezwaren. Ze wijst den koetsier als
verblijfplaats een hotel aan to de Berenstraat
het hotel, waar de Münchehoffs
sedert Jaren plegen te verblijven als ze ta
Berlijn zijn. Het is alleen reeds een tien, twta"Jn ondernam ; zij kan ook niet voorkomen,
wg jaren geleden. Eva voelt een lichten weeron bij het zien van het donkere trappenhuis,
waarvan de Imitatie marmervorra niet kan
verbergen, dat het een verre van modern hotel is. Na aankomst op haar kamer drukt mevrouw Münchehoff op de drie belknoppen tegelijkertijd. Neen, ze wil absoluut niet rusten,
zooals Eva voorzichtig voorstelt. Ze verlangt
den gérant te spreken, het adresboek en den

—

telefoongids.
„Zoekt u eens goed onder de

„M", vraagt «Ü

wantrouwend en buigt zich eveneens over het
ujvige boekdeel. Maar ze komt tot de overtuiging, dat de naam Monroe niet to het boek
voorkomt. Er is alleen een fTttna. Monroe, die
to schrijfmachines handelt. Een telefonisch
gesprek met dlt adres heeft geen ander resultaat, dan een van de zijde van dien vertegenwoordiger tamelijk bcleedlgend gesprek.

Hü handelde in schrijfmachines en niet ta
damesrelaties.
Telefoongids, adresboek en gérant
vallen ta
ongenade en Eva ontsnapt slechts aan dat
door
d«n
gelukkigen
noodlot
inval het Amerikaansche gezantschap op te bellen
Hier
geva.l
lets gecompliceerder want de
wordt het
dames worden op de meest hoffehjke wijze
Instantie naar de andere verwevan de eeneeindelijk
zen, totdat
een Jongeman gevonden
wordt, die alle leden van de Amerikaansche
kolonie ta Berlijn met naam en ■ toenaam
kent. Een juffrouw Monroe ls daar helaas
niet bij....
„Nu gaan we naar de politie i" verklaart
mevrouw Münchehoff oorlogszuchtig, zonder
het geringste teeken van vermoeidheid of teleurstelling te toonen.
Dat weet Eva te verhinderen door een telefonische onderhoud met het bevolkingsbureau. Het duurt een vol half uur, totdat ook
deze instantie vaststelt, dat een juffrouw met
hoe zeg u ? isabellii 1 Isabella
dien naam helaas
niet ta de registers voor
Monroe ?
vreemdelingen voorkomt.
„Ze heeft zich niets eens aangemeld !" verklaart mevrouw Münchehoff triomfantelijk.
Het is werkelijk een merkwaardig persoontje I
De hemel mag weten, wat ze te verbergen
heeft. .
En nu, zoo meent Eva Muller bedrukt, zijn
uitgeput. De
alle onderzoekingsmogelijkheden
oude mevrouw kijkt haar minachtend aan.
moderne Jeugd. Een
Dat is nu die beroemdegeven
den strijd al op.
paar tegenslagen, en ze
Toen z. zo? ond was als Juffrouw Muller—
„Zoekt u het adres van Dr. Bruno Allzeit

——

.

eens op !" Langzaam begint Eva te blozen
Het komt minder door de herinnering aan de
vroolijke, zoo vereerend kükende oogen vao
Bruno Allzeit, maar veeleer door het duistere
voorgevoel, dat deze geheele dwaze en bedenkelüke reis naar BerUjn door het bezoek aan
Dr. Allzeit wel eens ta een dramatisch stadium zou kunnen komen.
Elndelük vindt ze het adres. Het voorzichtige voorstel om het bezoek eerst
telefonisch
aan te kondigen wordt door de oude dam»
categorisch afgewezen. Waartoe zou
dat dienen ? „Overrompelde menschen zün eerlüEn nu wandelt de oude mevrouw de
straat uit, gesteund op Eva's arm, hoog«erenricht, met belangstellende blikken Opopgeden
hoek van de Priedrichstraat staan ze stil om
op een voorbijkomend rütuig te
wachten. Helaas, de rütuigen zün op het oogenblik
zaam in Berlyn en ze moeten een heelenzeldtüd
v
wachten.
Dat schünt mevrouw Münchehoff, ondanki
de broeiende hitte en het lawaaiVan
verkeer ln het minst niet te hinderen het
JCijkt a
eens I" De stok van de oude dame wüst ongegeneerd naar een elegante jonge
aan de overzüde van de straat looptdame die
de
mannen loopen op het oogenblik ta JEn
slaaDop
straat,
kamertenue
zie je?" De opmerkingen van de oude dame zljn werkpliit irn*.
teUjk en Eva Muller bidt, bidt om een

rütto£

(Wordt vervolgd).
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ven werd, en zij ontstond tusschen de Figaro bij een openingsprijs van 8815/16 vrij spoedig
terug tot 38 3/4, om daarna echter gemakkelijk
en Don Juan in. Luc Louman, die als solist \ weer«tand
te bieden. De 31,2 pet. obllga'.lün
optrad, beschikt over een aangename bari- , Nederland 1941
werden op bescheiden voet verton en verzorgde uitspraak, hetgeen vooï' j handeld en waren Juist even bendUjn
59. De
zijn
nog
iedereen
duidelüker bleek uit
mooie i gestaffelde leening ging een fractls aelneruit
gold
voordracht van „Vier emste Ges&nge" van < en
96 7/16-»96 9/18. De Spoorwegdrieën waBrahms, een mooie liederen-reeks van groote ren prijshoudend. De oude schuld ku-£_:n een
lager
te ligger.. De Indische obUgatiën
muzikale kwaliteit. Louman heeft daaraan \ fractie
waren goed prijshoudend en de eerste 3 pet.
alle recht laten wedervaren. Zijn voordracht leening
1937 was zelfs vast gestemd, hetgeen
van dezen cyclus was uitmuntend.
verband hield met de binnenkort te houden
Het orkest heeft overigens nog gespeeld i uitloting. Provinciale en gemeentelijke leenineen „ouverture" van Anton Bruckner. Een i gen waren prijshoudend, weinig veranderd.
waren hier en daar een fractie
heel eenvoudig thema, waaruit de componist Pandbrieven
evenwel een strak en door zün logischen zin beter.
Od de locale aandeelenmarkt waren het feiopvallend werk deed opbloeien.
telijk in hoofdzaak de Industrieelen. welke de
Het programma)» sloot met Sibelius' „Fin- i belangstelling gaande hielden. Unilevers waren
landia", aan de ruigheid van welke muziek 1 bi) de opening niet onbelangrijk hooger eu werJordans evenwel geen effectjagende rabau- den tegen 187 afgedaan. Daarna zakte de koers
wigheid toevoegde. Hü het den eigen aard !' een kleinigheid in, maar in het verdere verbleef de stemming töeh vast. De Philipsvan het Finsche karakter to zün volheid, ! loop
aandeelen waren eenige punten hooger en kondoch altyd beheerscht, tot zün recht komen. \ den zelfs 297 bedingen.
De toppr'ijs bleef echter
Er is bij deze vflf program-nummers zéker i niet gehandhaafd. Calvé was bij geringe affaire
geen een geweest, dat het publiek teleurge- ! iets beter. Van Berkel een kleinigheid zwaklagen goed in de markt en bewogen
steld heeft. De solist, de dirigent en het or- ker. Aktis
tusschen 155 en 155 34. De *nlnder gangkest hebben herhaaldeUjk een allerhartelükst i zich
bare industrie-aandeelen waren over het algeapplaus gekregen en niemand mag beweren, , meen goed van toon. In verschillende gevallen
dat dit ook niet over de geheele linie ver- : lagen de noteeringen hooger.
diend was.
De petroleummarkt lag verlaten. Voor Olies
J. H. P. JACOBS.
was de vraag nog

*

VOLKSCONCERT M. S. O.
Luc. Louman als solist.
MAASTRICHT.
Het Volksconcert, dat
het Stedelük Orkest van Maastricht Zondagavond onder leiding van Hein Jordans
gaf, is een der beste concerten van het seizoen-tot-nu-toe geworden. Waar dat aan
hgt, daar kan men allerlei beschouwingen
aan wüden: het kan een kwestie van dispositie zün, van program-samenstelling en van
allerlei andere dingen. Maar één feit moet
men niet uit het oog verliezen en dat is er
een, waar we sinds het eerste optreden van
Hein Jordans met belangstelling naar hebben uitgezien: deze dirigent is nu stilaan
meer vertrouwd geworden met ons orkest en
het orkest met hem en het staat nu wel
vast, dat hü er veel mee weet te bereiken
en dat er van het verdere werken zeer veel
verwacht mag worden. Is ook dat het geheim wellicht. van het hooge muzikale gehalte, dat het concert van Zondagavond
.kenmerkte?
Éten mooie vertolking van Mozarts C-dur
symphonie (K. V. 338) was de Inzet van
dezen avond. Het is een werk uit Mozarts

—
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hebben de af geloopen Jarer. gebruikt
om proeven te nemen, waar vroeger

I

_ _ fó»

T3é Heer en Mevr. Mr. Dreesmann-

__

FAMILIEBERICHTEN
Uit andere dagbladen.

PREMIETREKKING
DER

N.V. „HAIGHTON & CO."

■

Tijdelijk St. Jozef-ziekenhuls
Heerlen, kamir 22.

God schonk ons heden ons eerste

Bekendmaking.

"

ANNA-MARIE, ODILA.
J. van Son.

L. v:in Son-Janssen.
Heerlen. Willemstraat 117.

4972
32 November 1942.
Geven met grote vrei_%de kennis
van de geboorte van onzen zoon
HENKIE
3. Ummels.
L. Ummels-Stegers.

Heerten, 22 Nov. 1942.

kindje dat bij het H. Doopsel de

>e

WIJ KOOPEN PER

WALTER, NICO, JOZEF. MARIE
Theo Utens.

lat gelegenheid zal worden ge-

ontving:

Helden,

:even voor kostelooze inenting
Nettchen Utens-BocU. egen dyphterie en roodvonk van
1401A ilet-_>choolgaande kinderen, te
21 Nov. 1942.

Gemert.

d lat het van ouds, bekende adres:

WED. PAULY

Markt 13, Meerssen,
n log steeds ALLE soorten vellen
b Dereidt. In deze tijd een uitkomst!

Bj

_\^m^'^^^M_\
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Jean van Aubel.
Meerwen, 21 Nov. 1942.
De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaats hebben in de Basiliek
van het Allerheiligste Sacrament te Meerssen, op Woensdag 25 Nov. 1942, om 10 uur.
Bijeenkomst ten sterfhuiae,
Stationstraat No. 5, om kwart
..jiAA:■■ -"■""
■

( Een plechtige zieledienst
voor zaliger den

Weled. Heer
A. J. M. HEROLD
in leven Adj.-Directeur der
N.V. Uitg.-Mij. Neerlandia,
zal opgedragen wortfen op
Woensdag 25 November a-s.,
om 8 uur, in de parochiekerk
v. d. H. Martinus te Venlo.
Vrienden en kennissen worden beleefd verrocht dezen
te willen bijwonen.
Personeel Bijkantoor
Limburger Koerier, Venlo.

_■■■-«■■■«_-■

dochtertje

DE „ASSUMIJ" VAN 1896

SPEELGOEDEREN,

COSMETISCHE
ARTIKELEN.
GEBRUIKSVOORWERPEN.

ALGEMEENE PAARDEN- EN VEEVERZEKERING
TE ,s-GRAVENHAGE.

GALANTERIEWAREN,
HUISHOUDARTIKELE.V,
KLEINMEUBELEN, LEDER

WAREN

W. Claessens, St. Pieter; Joh. Bekkema, Een; J. vaa
Roode, Overveen; P. Schoort, Santpoort; J, MoDjn,
Breezand; J. P. Servaas, Haarlem; M. Heeze, Berkel;
Eug. Waffels, IJzendjfke; R. J. Smolders, Budel.

(Ook kunstieder etc.)

BEMONSTERDE
OFFERTES U. M. A.
J. P. COENSTRAAT 31,
DEN HAAG
TELEFOON 771098

■Mta_i_-MBHI......^M«H__HW_WHHH__HHHHM_H«_HggW
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MJJSTËR
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soeppasta
I

nor ein oudtrwatsch bord son

fc

10 CTS PER tIOKJE

*

.

- -

mUKTISOStIEItNTMreO „KOETORARf

MIA

-

KRUIDENIERSORQDING

Poto's met copie getuigschriften OVERAL MONDELINGE CURSUSSEN
ander no. 4940 bur. van dit blad. DUIZENDEN GESLAAGDEN!
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS A.

COMPAGNON
OF

STILLE VENNOOT

Kroot meubelbedrijf in Limburg
soekt ter uitbreiding een betrouwbare COMPAGI ON Of STILLE
VENNOOT, met deelname van ±

DAT MUISJE
hoeft inderdaad «on ttaartj»,

want eik» muis. di* van de
SPLENOID GIFKORRELS eet it
onherroepelijk verloren. Ook ls
SPLENDiD onbeperkt houdbaar,
ielf< ots het nat geweest is. Dat
tt het voordeel boven andere
bestrijdingsmiddelen.
Enkele
korrels met een lepeltje uitep
plaatsen,
strooien
waar de
muizen meestal komen.

15 mille. Hooge winstmarge. Bij
interesse gelieve te schrijven onder
no. 4945 bureau van deze courar t

2e Bakkersknecht
" gevraagd voor direct.
P. BAGGEN. Akerstraat 84,
4973
HOENSBROEK.

O SPLENDID
Pgjj GIFKORRELS

lste klas Dameskapster

tar pnkj» 25 tent
bij Apothakart an Drogisten.

of Dames- en Heerenkapper gevr.
Goed kunnende onduleeren en
watergolven. In- of extern. Goede
kost en inwoning. Br. o. no. 1387
Bijk. Llmb. Koerier, HEERLEN.

Imp.- H. TEN HERKEI

.

Hilrtrtan

aamammamm-mmaaaaamaumamm

WINKELJUFFROUW

——■—
DANKBETUIGING.

Wett tariel AmDter.aren en
jelijkstaanden ZONDER BORG

gevraagd. Liefst eenigszins bekend
met kantoorwerk. Br. o. no. 4859
Bijk. Limb. Koer., Sittard.

VRIJTHOF 22

-

4944

OUDE BOERHAAYE VAN 1907

N.I. V.A.

EEN TOüRNANT.

penkast.

ALLEN die een inkomen hebben BOVEN de f 3000.— per
jaar (ook il zijn zij in loondienst).
die een inkomen hebben BENEDEN f 3000.— pc»
, ALLEN
jaar (doch niet in loondienst zijn).
ALLE ambtenaren in den zin ider Ambtenarenwet
Al deze personen behooren een GOED E.V R II E particuliere
ZIEKTEKOSTEN.VERZEKERING te sluiten bü de

BOOT.

I»»»
-oor zuiden des lands. Bekwaam I MARKT» P.HAABIEM TELEFOON
EIKENLAAN %
N.
OE HELS
jntwerper vereischte. M. T. S. I DEPOT:MEERSSEN
TEtETOON lt-,
itrekt tot aanbeveling. Br. bureau
lezer onder no. 4965.
■.
Qroot Hotel ln het Zuiden des
lands vraagt voor onmiddellijke VOOB UW VAKONDERWIJS OE
rf voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding
HEI OWCKELE tNSTIIuUI OER STtCHTINC

in de Parochiekerk van St.
Te koop: compleet
Theresia te Maastricht, om
8 uur. Beleefd verzocht dezen
1351 A Keukenameublemeut.
te willen bijwonen.
VOOR ST. NICOLAAS: groot fort,
L. Beckers-IJsermans.
groote garage, kinderfietsje, pop-

Wie niei in een Alg. Ziekenfonds thuisbehooren?

__■
JM

AANKOMENDE
29 Nov. a.s. zal
t
t de plechtige jaardienst
plaats hebben van ons geliefd
t Zondag

bii dezen, dat de schade
betreffende hunne verzekerde dieren dezer dagen op
de meest correcte en vlugge wijze werd vergoed door

Ondergeteekenden verklaren

/

__m^—

De Burgemeester,
J. DAUTZENBERG.

GEVRAAGD
long R. K. ARCHITECT

VERKLARING

KASSA

Telefoon 92364.

le Consultatlebureaux.
1943

F
1

Depot AMSTERDAM

ÜBACHSBERG op Vrijdag 27
November tusschen 2—2% uur in

Heden overleed vrij
plotseling, voorzien van
het Heilig Oliesel, in
den ouderdom van ruim 78
jaar, onze geliefde broeder,
de Heer
HENRI VAN' AUBEL.
WiJ bevelen zijne ziel in Uwe
godvruchtige gebeden aan.
De diepbedroefde familie:
Maria van Anbel.

"?

"

e

Toekomstig adres:

-

1

/OERENDAAL op Donderdag 26
November tusschen 2—3 uur en

De Heer en Mevrouw
Peetere- H ulsman
wederzijddanken mede namens
sche familie, voor de belangstelling
bij hun huwelijk ondervonden.
Beesel, 24 November 1942.
Nieuwstraat 48 b

_WEET U M

-

Burgemeester van Voerendaal
irengt hierbij ter openbare kennis,

namen

die gehouden wordt op:
NOVEMBER,
OM 10.30, 13.30 EN 15.30 UÜR,
DONDERDAG 26
VRIJDAG
27 NOVEMBER, OM 10.30, 13.30 EN 15.30 UÜR.
' ] De demonstratie wordt gehouden in de „REDÓUTEZAAL" van
STADSSCHOUWBURG, Achter de Comédie, MAASTRICHT.
' de
TOEGANG VRIJ.
4927
Komt zien en proeven!
Haalt meer uit de mosselen!

36.519. penvo'e «nieuwe
schulden) 45.83. aloty 37.68, lei 1.28. S'owaaksche kronen 6.48. drachmen 156. kuna 3.77.

STAMB. HENGST
„roedgek.
t. v. '43 te koop, ruilt

BruyncHulst;

de^namen

DEMONSTRATIE (met proefje)

(oude schulden)

De uitslagen der i trekking zullen
regelmatig ln DIT BLAD verschijnen.

Haait uit de mossel, wst er in zit!

Heusch er zit méér in de mossel dan U denkt; véél meer.
1 U deed het tot nu toe altijd „zus", maar het kan ook „zóó".
ï Mosselen kunnen ook op tal van andere manieren smakelijk
klaar gemaakt worden.
,J Het Voorlichtingsbureau
van den Voedingsraad toont U dit op 'n

—

GEBOREN: zoon van W. Ver- o
eenige goede veulens in.
ster-Janssen, Tilburg; zoon van E. j wk
J. MUYLKENS, Wijnandsrade (L.)
Maaitricht, Prins Blsschopslngel 7 Scheeleu-Bovmans,
Kerkrade ;
23 November 19-12.
1350 A dochter van J. van Tulder-de
Geven met vreugde kennis van
de voorspoedige geboorte van ons
ndje, dat bij het H. Doopsel
ontving van

I

1

mm

CHARLOTTE.

«ron van P. A. de
Groot-De Reus, Oss; dochter van
M. D. Verburg-Jonker Nijmegen;
dochter van T. Koster-Janssen,
Eindhoven.
VERLOOFD: Mien Remmerden
en Jan Laurensen, Nijmegen ;
Greet Kiers en Jan Stoffels, Nijmegen-Bemmel.
ONDERTROUWD: Anny Smulders en Jo Gerrits, Eindhoven.
GETROUWD: G. Pardoel en R.
Roelofs, Nijmegen.
OVERLEDEN: Th. F. M. Lamers, pastoor te Velddriel (G),
64 j.; Carolina G. van Willigen,
weduwe Jac. Favre. 77 j.; Tilburg;
Johannes B. Kools, 77 j., Breda ;
Jeannette M. Maas, 78 j., Valkenswaard.

,

INSTITUUT.

■^^■___H__________________________________________________________B

[a.s. maandag)
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AANVANG DER 10"*

's GRAVENHAGE.
Koersen voor stortingen op 24 November, tegen verplichtingen,
luidende in:
Belga's 30.1432, Zwitsersche francs 43.56,
Fransche francs 3.768, Lires 9.91 Daensche
kronen 39.34, Noorsche kronen 42.82. Zweedsche kronen 44.85, Finsche mark 3.82, dinar
(oude schulden) 3.43, dinar ("nieuwe schulden)
3.77, Turksche ponden 1.45 1 4 lewa 2.30, pen-

5-JARIGE GRON.

__Ji3__k#k___^'^^9

30 november

KOERSEN NEDERLANDSCH CLEARING-

goe

BP^S
B^S?.
(jjfinfl"!
H/I!ï^-KJfl-jtïJM
W-m',

bezat!

te groot dan dat, rekening
houdende met de bestaande bepalingen, een
noteering kon worden gemaakt. Met Amsterdam Rubbers was hetzelfde het geval.
FINANCIEN
De tabakken werden evenmin verhandeld om
dezelfde redenen. Op de suikerafdeeling waren
Kalme handel en vaste markt.
H.V-A.'s eenige punten hooger.

..latere" jaren (25 jaar!), gedurende zyn
laatste verblijf to Salzburg en kort voor het
hoogtepunt van zijn scheppings-arbeia n»
Weenen. Deze C-dur symphonie heeft enkele romantische eigenschappen, doch ten
anderen is zij van een noblesse en heroïek In den toestand op de Amsterdamsche
effec(het thema van het eerste deel vooral) als
tenbeurs was geen verandering gekomen. Daar
men zelden ta zün werk aantreft, "
de onlangs uitgevaardigde beursvoorschrü-t-n
Ook het tweede nummer was van Mozart: nog steeds van kracht zljn, ligt
de hande't op
«en aria voor bas-bariton met orkest. Deze verschillende ai-deellng r n geheel stil. Verleden
aria CMentre ti lasfio, o flgüa") werd ge- week had de belegging? af deeling voor een flinafleiding gezorgd, doordat speciaal de oieuschreven voor zekeren Godfried van Jacquin. ke
we 31/2 pet. obligatiën Nederland zeer drvfc
een Nederlander van Fransche afkomst en werden
In Ut fonds ging 't Maanzoon van een Hollandschen arts, die door da ookverhandeld.
nog tamelijk aruk toe, maar de hanGerard van Swleten, den lüfarts van Maria del was toch lang niet meer zoo. omvangrijk
Theresia, naar Weenen ontboden was. Het als verleden week meer dan eens het geval was
is een weinig dramatische aria; Mozart hield geveest. Daarbij zette de rijzing niet door, inrekening met dengene voor wien ze geschre- tegendeel kon eerder een klelr.e verzwakking
worden waargenomen. De koers liep tenminste
van Spaendonck geven met zeer
groote vreugde kennis van de geboorte van hun dochter
MAGDALENA, MARIA,

verras-

.

FINANCIEN

.

de resultaten: de nieuwe,

foor rentezegels, geplakt op rentekaarten, welke zijn verbrand
_t door oorlogshandelingen zijn teniet gegaan, kan vergoeding
worden verleend.
Jelanghebbenden dienen zich hiervoor te wenden tot den
F lAAD VAN ARBEID, MAASTRICHT, onder vermelding van
*949
:oo volledig mogelijke gegevens.

Als Uw Osmia een

Inlichtingen.
Heemskerckstraat 11, DEN HAAG HEERLEN en OMSTREKENs
ia. Jeninga en Zoon, Telefoon 4979 en de fa. Colen, Te efoon 3539;
VALKENBURG^ Fr. Hennen, Telefoon 2279; MAASTRICHT:
Th. Kerste, Steenenwal 18 B.
7921

-

HHBf

ongelukje is overko- IP»:
men, pipbeer dan ï_OBii
niet de schade zelf te M'__tf%
repareeren. De kans p-nfiM
is groot, dat U het &Iw|f
zoo zeldzaam vol- I^SSffl
maakte Osmia- jsfïjJÏ§B
mechanisme ernstig mfmM
beschadigt.
MmWÈ
Laat mij het daarom
opknappen en zehd $j|ïlfj|f Uw Osmia aan

-■
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SERVICE.

If/
!§M

zelf doet.

ék

MIDDENStANDS-DIPLOMA *
OPL.: VESTIGINGSBESL. S
B;
g
OPL,
M. r. L,

g

■

O. DIPLOMA A of
U. L. O.
Volledige opleiding door nieuwe schriftelijke
lessen van het Instituut met 22 Jar. ervaring.
fT W O SOESTD. STRAATWEG 10

I

*,

ff

1* JL .JVI.VS. HILVERSUM.

VRAAGT PROSP-, PROEFLES EN MEDEDELINGEN. M
___■_______■___________■_■__■■ Uitgebreide correctie», HHMHHHHI

„PREMIER" Naaimachinehandel

.

.

rARKER SERVICE ■ BEURS, DAMRAK.
AMSTERDAM

*4l

/f^ll

U het

f%

SPILSTRAAT 17 .
TELEFOON 37M
MAASTRICHT
verzoekt tot 1 Januari a.s. geen naaimachines ter reparatie Sn
te zenden. Na dien datum is elke reparatie weder welkom,
4578
welke onder garantie wordt uitgevoerd.

WW

Daar geschiedtreparatie vakkundig
en beter, . dan
wanneer

?

g

JffifffiM

RIKKERS
VULPEN-

*******************M Individueel ©nderwtj*. ■__________H^______________________BB

______________%
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GEI.DSCHIETBANR

Prinsegracht 17
Den Baat
Vraagt inlichtingen

N.V. P. DE GRUYTER & Zn., HEERLEN

MEDEDELING

MAASTRICHT.

Voor de vele blijken van belangVANAF HEDEN TOT EN MET 31 JANUARI 1943 ZAL ONZE
stelling, die ik mocht ondervinden
2e MEISJE
bij mijn 25-jarig dienstjubileum gezocht goed kunnende strijken WINKEL VAN ZONSOPGANG TOT ZONSONDERGANG
bij de fam. Hoesen, betuig ik hierGEOPEND ZJJN.
4958
en verstellen. Mevr. DRESEN,
mede mijn oprechten dank. 4943 Laurastr.
76, Eygelshöven.
4957
Cila Nikkessen.
Gennep, 23 November 1942.

DANKBETUIGING.

DIENSTMEISJE

gevrcagd voor direct. 4951
Hierbij betuig lk mijn hartelijke Dr. Winters
BLEIJERHEIDE.
dank aan de Heeren der Directie,

familie, kameradan, buurtbewoners, vrienden en bekenden voor

de vele blijken van belangstelling,
de mooie geschenken bij mijn
zilveren dienstjubileum als houwer
op de Mijnen Laura en Vereeni1394A
ging ontvangen.
Jos. v. d. Burg.
Eijgelshoven, Spoorstraat 13.

ik mijn
dank aan de
Directie der Stm. Hendrik, collega's, vrienden en bekenden voor
de vele blijken van belangstelling
ondervonden bij mijn xilveren
1406
dienstjubileum.
L. Debie,
2e Spoorstraat 74, Brunssum.
November 1942.
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Hiermede

betuig

hartelijken

Houden

VERLOREN
halsketting

v. Walen-

Klimmen naar Ziekenhuis Heerlen,. Teg. goede bel. ter. bez. te
4956
Walen D 98. Klimmen.

-

RK. Dienstbode

gevraagd

voor

dag.

___\_\\__\

WJ

Wj/

heel zelfstandig kunn. werken,
niet beneden 25 jaar. Hoog loon.
Mevr. Claes-Wissmanns,
Graaf

r

f
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BEROEPSKEUZE IN NIEUWEN VORM.
Onder leiding van onderwijzers wordt de schooljeugd, op initiatief van het Ned. Arbeidsfront,
in de gelegenheid gesteld bedrijven in volle werking te aanschouwen.
De opgroeiende kinderen kunnen dan van nabij de aantrekkelijkheid
van den arbeid zien. In verschillende steden is men reeds tot dese
bezoeken overgegaan.
(Foto Polygoon
Hof.)
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FRISCH
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Uw oude kennis nog eens op en
volg een van onze schriftelijke
cursussen in Boekhouden én

Handelsrekenen,
Nederlandsch,
Fransch, Duitsch, Engelsch, Handelskennis voor Middenstandsdiploma. Ook opleiding voor le

practijkdiploma's

Instituut v. Schriftelijk
Onderwijs (ISO)
CURSUSSEN,

-

UTRECHT l
Stationsplein 17Ms
Telef. 13714.
gevraagd voor 29 Nov. en 13 Dec. Vraagt gratis Prospectus Fl.
Café H. SUYLEN, Kerkstraat 16, V
4959
WAUBACH.

J

Brandkasten

kine van de seOZONiseerde Florimont Maskerklei leeren kennen s

_K_________ J

en nacht, ge-

Huynlaan 6, LUTTERADE.

tflce vtbuw moet de wer-

■k \
____________.\

CAFÉ TRIBUNAL
te buur, gel. Tongerschestraat 1,
Maastricht. Verlof A en meubilair
aanwezig, borgstelling wordt verte koop, div maten en. prijzen ]
eischt. Te bevr, O. L. Vr. plein 5, Ea LEM en VOSSEN, St Maar
Maastricht,
1362A tenslaan 33-34, TeL 4485, Maast*. I

jgljL
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D. VAN NOOIJEN

Mk

Claes de Vlieselaan 132,

fljjftrM^^fct
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KUNST IN OORLOGSTIJD.
Te Rotne werd eet
tentoonstelling van kunstwerken geopend; welkt
uitsluitend door leden der Italiaansche weer.
macht ziin gemaak'. Militaire autoriteiten tijdent
(Foto Welt-bid
den rondgang.
Polygoonj

-

Verhuur van costuums en pruiken yoor Tooneel, Openluchtspel en
Speciale moderne costuums voor Balletdansen.
Carnaval.
Waar geen agentsqhap is, wende men zich rechtstreeks tot ons. 2338

—
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ELENüI
U.B
—

Direct van fabriek.

Nieuwe voorraad Engelsche eetkamers,

clubstellen, hulskamers, slaapkamers, dressoir, bankstellen,
salons, bureaux, boekenkasten enz. enz. Vooroorlogsche kwaliteit
Geen papier. Betaling in overleg. Geen afbetaling. Geen filialen.

—

Alleen winkel: ETALAGE in GARAGE BAK-NEFKENS,
HEERLEN
TELEF. 4919.
GELEENSTRAAT

—

DRIE KLEINE KLEUTERTJES.

—

Ons land is
ttoee- en drielingen. Ook dit stevige trio
ir een levend bewijs van de hoogstaande babyversorffing in Nederland, (Foto V_NJ>, BouveU

r^k aan

-

VERKENNING IN DE WOESTIJN.

hun pantserwagens op de

—

Duitsche verkenningsgroepen met

zandvlakte.
onafzienbare
(Foto
. valtineojer
PJC

- Sche

Fe.)

